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وتقدير شكر

تاريخ بناء إعادة يف بحثيٍّا مساعًدا معي عمل َمن كلِّ إىل واالمتنان الشكر بخالص أتوجه
وأليكس كاي، وإيان ميتكاف، وتشريي موراي، ستيورات العالم: يف واألسعار األجور
انتباههم كان وقد شنايدر. وإريك مرييف، وتومي ستادر، ورومان بيتمان، وفيكتوريا وويل،
بالنسبة هائلة قيمة ذا الكتاب، ونَصِّ املرشوع حول أفكارهم عن فضًال التفاصيل، إىل
وناقشوا األوىل املَسوََّدات قرءوا الذين األصدقاء من العديد إىل أيًضا بالشكر وأتوجه يل.
فنسكي، وجيمس إنجرمان، وستان إلدردج، والري ديفيد، بول معي: املوضوعات هذه
وبرانكو لندرت، وبيرت كيسان، وكريس هوفمان، وفيل جودمان، وروجر ليفنج، وتيم
لوران وجني روبنسون، وجيم فيناي، بوستل وجيلز أوبراين، وباتريك ميالنوفيتش،
لوتن وجان تيمن، وبيرت تيل، وفرانسيس سرتيتيش، وأنطونيا سوكولوف، وكني روزنتال،
آلن ماثيو ابني كان وويل. ونيك ويليامسون، وجيف وايتهيد، ولورانس زاندن، فان
كل يل َما قدَّ كما املرشوع، هذا عىل لعميل البالغ بالرسور يشعران فرانك دايان وزوجتي
لقد املَسوََّدات. عىل بالتعليق لها حرص ال التي وطلباتي فيه الشديد استغراقي رغم الدعم

إياه. قراءتهما بفضل أفضل بصورة الكتاب هذا خرج
االجتماعية العلوم بحوث ملجلس تقديري عن أُْعِرب أن رسوري دواعي ملن وإنه
األسعار تاريخ مجموعة خالل من األمريكية، الوطنية العلوم ومؤسسة الكندي، واإلنسانية

عديدة. سنوات مدار عىل ألبحاثي الالزم التمويل لتوفري العاملي، والدخل
كيف َفْهُم يساعدهم أن يف آِمًال جيله، أبناء وإىل ماثيو، ابني إىل الكتاب هذا أهدي

أفضل. عاَلًما جعله يف اآلن عليه هو ما العالم أصبح





األول الفصل

الكربى الفجوة

«طبيعة حول يدور الرئييس فموضوعه االجتماعية؛ العلوم درَّة االقتصادي التاريخ إن
عن االقتصاد خرباء يبحث سميث. آلدم العظيم الكتاب عنوان وهو األمم»؛ ثروة وأسباب
يف االقتصاديون املؤرخون يجدها فيما االقتصادية، التنمية عن خالدة نظرية يف «األسباب»
لالهتمام مثريًا مجاًال االقتصادي التاريخ صار وقد التاريخي. التغري من ديناميكية عملية
فقرية؟» وأخرى ثرية دول ة ثَمَّ «ملاذا السؤال: نطاق أصبح أن منذ األخرية؛ السنوات يف
إنجلرتا يف الصناعية الثورة اندلعت «ملاذا هو: السؤال كان عاًما، خمسني قبل عامليٍّا. نطاًقا
عىل األوسط والرشق والهند الصني حول أُجِريت التي األبحاث أكدت وقد فرنسا؟» وليس
هو: اليوم السؤال يكون أن يجب ثَمَّ ومن العالم، حضارات أعظم يف املتأصلة الديناميكية

أفريقيا؟ أو آسيا يف وليس أوروبا يف االقتصادي النمو انطلق ملاذا
االختالفات أن لو كما يبدو لكن املايضالبعيد، يف الدخول حول كثرية بيانات تتوفر ال
بني الحالية الفجوة ظهرت صغرية. كانت ١٥٠٠ عام يف االزدهار مستوى يف الدول بني
األمريكتني. كولومبس واكتشف الهند إىل جاما دا فاسكو أَبَْحَر أن منذ والفقراء األثرياء
التي — األوىل الفرتة تمثل فرتات؛ ثالث إىل األخرية عام الخمسمائة تقسيم يمكن
الفرتة هذه بدأت االتجاري». «العرص — ١٨٠٠ عام حوايل إىل ١٥٠٠ عام منذ استمرت
الصناعية. بالثورة وانتهت العاملي االقتصاد تكامل إىل وأدت جاما، ودا كولومبس برحالت
وُشِحن والتبغ؛ والسكر الفضة بتصدير قامتا اللتني األمريكتني يف املستعمرات أُِقيمت
واملنسوجات البهارات آسيا َرْت صدَّ كما السلع، هذه إلنتاج القارتني إىل كعبيد األفارقة
خالل من تجارتها زيادة إىل الرائدة األوروبية الدول وَسَعِت أوروبا، إىل الصيني والخزف
من األخرى الدول ملنع الحروب وَشنِّ الجمركية، التعريفات وفرض املستعمرات، إقامة



العاملي االقتصادي التاريخ

أن غري املستعمرات، حساب عىل األوروبية الصناعة ُروِّجت وقد مستعمراتها. مع االتِّجار
الهدف. هي تكن لم ذاتها حد يف االقتصادية التنمية

ففي عرش. التاسع القرن يف — «املواكبة» — الثانية الفرتة يف األوضاع ت تغريَّ
قد بريطانيا كانت ،١٨١٥ عام يف ووترلو معركة يف نابليون فيه ُهِزم الذي الوقت
الغربية أوروبا جعلت وقد األخرى، الدول عىل وتفوََّقْت الصناعي املجال يف الريادة قت حقَّ
خالل من تحقيقها إىل وسعت لها، أولوية االقتصادية التنمية األمريكية املتحدة والواليات
خالل من دة موحَّ وطنية سوق إنشاء وهي: أال سياسات؛ أربع من يتألف قيايس بناء
لحماية خارجية تعريفات ووضع للنقل، تحتية بنية وإقامة الداخلية التعريفات إلغاء
العمالت أسعار ثبات عىل للحفاظ بنوك وتأسيس الربيطانية، املنافسة من صناعاتها
العاملة. القوى بمهارات لالرتقاء العام التعليم وتوفري الصناعية، االستثمارات وتمويل
انضمت حيث الشمالية؛ وأمريكا الغربية أوروبا يف نجاًحا السياسات هذه قت حقَّ وقد
الغنية، الدول بنادي اليوم معروًفا صار ما لتشكِّل بريطانيا إىل املناطق هذه يف الدول
ق تحقِّ ولم كاملة غري بصورة السياسات هذه الالتينية أمريكا دول بعض تبنَّْت بينما
آسيا، مناطق معظم يف الصناعية التنمية إعاقة إىل الربيطانية املنافسة أدت كبريًا. نجاًحا
بريطانيا تجارة انتهاء عند واملعادن والكاكاو النخيل زيت بتصدير أفريقيا اكتفت فيما

.١٨٠٧ عام يف العبيد يف
ال — الغربية أوروبا يف نجاًحا قت حقَّ التي السياسات أثبتت العرشين، القرن يف
التنمية ق تحقِّ لم التي الدول يف فعاليتها عدم — املتحدة الواليات ويف أملانيا يف سيما
بصورة مال رأس إىل تحتاج الدول وهذه الغنية، الدول يف التكنولوجيا معظم تُبتكر بعُد.
اإلطالق. عىل األعىل هي أجوًرا تتقاىض التي فيها العاملة األيدي إنتاجية لزيادة متزايدة
أجور فيها تنخفض التي الدول يف اقتصاديًة الجديدة التكنولوجيا هذه معظم تُعتَرب ال
الغرب. بَرْكب للََّحاق الدول هذه إليه تحتاج ما أهم تمثِّل املقابل يف لكنها العاملة، األيدي
الكافية بالرسعة تتبنَّها لم لكنها بأخرى، أو بدرجة حديثة تكنولوجيا الدول معظم تبنَّْت
الغرب مع الصدع َرأْب يف نجحت التي الدول أما الغنية. الدول تخطي من تمكِّنها التي
استخدم والذي القوية»، «الدفعة نموذج خالل من ذلك يف نجحت فقد العرشين، القرن يف

طفرة. لتحقيق االستثمار جهود وتنسيق التخطيط
صارت «متى» نحدِّد أن يجب غنية، الدول بعض صارت «كيف» عىل نتعرف أن قبل
طفيًفا ًما تقدُّ اليوم الغنية الدول قت حقَّ و١٨٠٠، ١٥٠٠ عاَمْي بني غنية. الدول هذه
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الكربى الفجوة

،١٨٢٠ عام يف 1.(1-1 (الجدول فرد لكل املحيل الناتج إجمايل خالل من قياسه يمكن
أوروبا يف فرد لكل املحيل الناتج إجمايل فكان ثراءً؛ القارات أكثر هي بالفعل أوروبا كانت
التي هولندا هي ازدهاًرا الدول أكثر كانت العالم. أنحاء معظم يف مثيله ضعف يساوي
ازدهرت للفرد. أمريكيٍّا دوالًرا ١٨٣٨ إىل املحيل) الناتج (إجمايل فيها الدخل متوسط وصل
االقتصادية للسياسة الرئييس السؤال وتمثَّل عرش، السابع القرن خالل املنخفضة الدول
يحاولون الربيطانيون وكان الهولندي، باالقتصاد اللحاق كيفية يف األخرى البلدان كل يف
العظمى بريطانيا وكانت جيلني، قبل اشتعل قد الصناعية الثورة فتيل كان ذلك. تحقيق
عام يف أمريكية دوالرات ١٧٠٦ إىل فيها الدخل متوسط وصل حيث اقتصاد؛ أغنى ثاني
وأسرتاليا (كندا بريطانيا تتبع كانت التي والدول الغربية أوروبا دول أما للفرد، ١٨٢٠
١١٠٠ بني فيها للفرد الدخل متوسط تراوح فقد األمريكية) املتحدة والواليات ونيوزيلندا
بني الفرد دخل متوسط تراوح حيث العالم دول باقي تخلََّفْت أمريكي. دوالر و١٢٠٠
حيث فقًرا؛ األكثر القارة هي أفريقيا وكانت أمريكي، دوالر و٧٠٠ أمريكي دوالر ٥٠٠

أمريكيٍّا. دوالًرا ٤١٥ إىل فيها الفرد دخل متوسط بلغ

∗.١٨٢٠–٢٠٠٨ العالم حول للفرد املحيل الناتج إجمايل :1-1 جدول

٢٠٠٨ ١٩٨٩ ١٩٤٠ ١٩١٣ ١٨٢٠

٢٣٧٤٢ ١٦٤١٤ ٦٨٥٦ ٤٩٢١ ١٧٠٦ العظمى بريطانيا

٢٤٦٩٥ ١٦٦٩٥ ٤٨٣٢ ٤٠٤٩ ١٨٣٨ هولندا

٢١١٩٠ ١٦٨٨٠ ٤٨٣٧ ٣٦٠٨ ١١٠١ األخرى الغربية أوروبا دول

١٨٢١٨ ١١١٢٩ ٢٠١٨ ١٨٢٤ ٩٤٥ املتوسطية األوروبية الدول

٢٥٢٢١ ١٧٧٥٠ ٤٥٣٤ ٢٩٣٥ ٨٩٨ الشمالية أوروبا

٣٠١٥٢ ٢١٢٥٥ ٦٨٣٨ ٥٢٣٣ ١٢٠٢ أسرتاليا نيوزلندا، كندا، األمريكية، املتحدة الواليات

٨٥٦٩ ٥٩٠٥ ١٩٦٩ ١٦٩٥ ٦٨٣ الرشقية أوروبا

٧٩٠٤ ٧١١٢ ٢١٤٤ ١٤٨٨ ٦٨٨ السوفييتي االتحاد

٨٨٨٥ ٦٤٥٣ ٣٨٩٤ ٣٥٢٤ ٧١٢ تشييل أوروجواي، األرجنتني،
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٢٠٠٨ ١٩٨٩ ١٩٤٠ ١٩١٣ ١٨٢٠

٦٧٥١ ٤٩٦٥ ١٥٥١ ١١٣٢ ٦٣٦ األخرى الالتينية أمريكا دول

٢٢٨١٦ ١٧٩٤٣ ٢٨٧٤ ١٣٨٧ ٦٦٩ اليابان

٢٠٠٣٦ ٨٥١٠ ١٤٧٣ ٨٣٥ ٥٩١ الجنوبية وكوريا تايوان

٦٧٢٥ ١٨٣٤ ٥٦٢ ٥٥٢ ٦٠٠ الصني

٢٦٩٨ ١٢٣٢ ٦٨٦ ٦٧٣ ٥٣٣ الهندية القارة شبه

٤٥٢١ ٢٤١٩ ٨٤٠ ٨٣٠ ٥٦٢ األخرى آسيا رشق دول

٥٧٧٩ ٣٨٧٩ ١٦٠٠ ٩٩٤ ٥٦١ أفريقيا وشمال األوسط الرشق

١٣٨٧ ١١٦٦ ٧٥٤ ٥٦٨ ٤١٥ الصحراء جنوب أفريقيا دول

٧٦١٤ ٥١٣٠ ١٩٥٨ ١٥٢٤ ٦٦٦ العالم دول باقي

الدخل إجمايل عن فضًال االقتصادات، أحد يف والخدمات السلع من يُنتَج ما إجمايل املحيل الناتج إجمايل متوسط ∗يقيس
ثَمَّ ومن ،١٩٩٠ عام يف األمريكي الدوالر قيمة إىل استناًدا املحيل الناتج إجمايل قياس يجري الجدول، هذا يف يولده. الذي

املناطق. واختالف الزمني الفارق مراعاة مع الحقيقي) (الدخل اإلنتاج حجم مقارنة يمكن
.١٩٤٠ عام من ابتداءً الشمالية أيرلندا العظمى بريطانيا تضم مالحظة:

بعض وجود مع الدخول يف الفجوات اتسعت الحارض، والوقت ١٨٢٠ عام بني ما
معدالت أعىل ١٨٢٠ عام يف ثراءً األكثر كانت التي الدول قت حقَّ القليلة. االستثناءات
دوالر، و٣٠٠٠٠ دوالر ٢٥٠٠٠ بني اليوم الغنية الدول يف الدخول متوسط يرتاوح النمو؛
و١٠٠٠٠ دوالر ٥٠٠٠ بني الالتينية وأمريكا آسيا دول معظم يف املعدل هذا ويرتاوح
أمريكيٍّا دوالًرا ١٣٨٧ إىل الصحراء جنوب أفريقيا دول يف املعدل هذا وصل فيما دوالر،
يمني إىل املناطق أن يوضح حيث الدخول؛ يف الفجوة ظاهرة 1-1 الشكل يبنيِّ فقط.
بينما الدخل، نمو عوامل أكثر لديها توافرت ١٨٢٠ عام يف أعىل دخوًال قت حقَّ التي الشكل
توافرت نفسه العام من ابتداءً أقل دخوًال قت حقَّ التي الشكل يسار إىل املناطق أن يوضح
الدخول يف زيادات بريطانيا تتبع كانت التي والدول أوروبا قت حقَّ أقل. نمو عوامل لديها
دخول بتحقيق آسيا مناطق ومعظم الرشقية أوروبا بدأت ضعًفا. و٢٥ ١٧ بني تراوحت
آسيا جنوب مناطق أما أضعاف، عرشة َقْدرها زياداٍت ق لتحقِّ الحًقا انطلقت ثم منخفضة،
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إنها حيث حظٍّا؛ أقل كانت فقد الصحراء جنوب أفريقيا دول ومعظم األوسط والرشق
من حدود يف إال الدخل متوسط يف زيادات ق تحقِّ ولم ،١٨٢٠ عام يف فقًرا أكثر كانت
هذا الفجوة» «معادلة ص تلخِّ فأكثر. أكثر الغرب عن تخلَّفت فقد أضعاف؛ ستة إىل ثالثة

النمط.
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١٤٠٠ ١٢٠٠ ١٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ ٤٠٠ 

إجمايل الناتج ا6حيل للفرد يف عام ١٨٢٠

اليابانا6ناطق األخرى يف العالم

معادلة التباعدتايوان وكوريا الجنوبية

الكربى.2 الفجوة :1-1 شكل

املثال هي آسيا رشق تعترب الدخول. مستويات يف الفجوة لهذه استثناءات هناك
وضعه. وتحسني االتجاه عكس من تمكَّن الذي الوحيد اإلقليم تمثِّل حيث ذلك؛ عىل األبرز
الفقر شديدة دولة كانت حيث العرشين؛ القرن يف األعظم النجاح قصة هي اليابان وتعترب
وباملثل، الغرب، مع الدخل فجوة تسد أن استطاعت لكنها ،١٨٢٠ عام يف ذلك يف مراء ال
مثاًال السوفييتي االتحاد ويعترب نفسه. بالقدر عظيًما وتايوان الجنوبية كوريا نمو كان

اليوم. نفسه األمر الصني تكرِّر وربما اكتماًال، أقل صورة يف كان وإن آَخر،
الدخول يف الفجوة هذه يف رئيسية أسبابًا التصنيع وإنهاء التصنيع عمليات كانت
العالم يف التصنيع عمليات معظم كانت ،١٧٥٠ عام يف .(2-1 (الشكل العالم دول بني
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ا'ملكة ا'تحدة
االتحاد السوفييتي

أوربا الغربية
أمريكا الشمالية

Fالص
رشق آسيا

شبه القارة الهندية
باقي دول العالم

العالم.3 دول يف التصنيع حجم توزيع :2-1 شكل

وكان ،(٪٢٥) الهندية القارة وشبه التصنيع) حجم إجمايل من ٪٣٣) الصني يف تُجَرى
أن غري الغربية، أوروبا يف ثراءً األكثر الدول من أقل آسيا يف فرد لكل اإلنتاج حجم
حصة فانخفضت تماًما؛ العالم وضع تغريَّ ،١٩١٣ عام بحلول محدودة. كانت التفاوتات
نفسه، الوقت يف التوايل. عىل و١٪ ٪٤ إىل العاملي التصنيع حجم إجمايل من والهند الصني
حجم إجمايل أرباع بثالثة وأوروبا األمريكية املتحدة والواليات املتحدة اململكة ساهمت
نظريه لحجم ضعًفا ٣٨ املتحدة اململكة يف للفرد التصنيع ناتج وصل العاملي. التصنيع
الربيطاني اإلنتاج زيادة ذلك يف السبب وليس الهند، يف لنظريه ضعًفا و٥٨ الصني، يف
والهند الصني من كلٍّ يف التصنيع حجم انخفاض كذلك وإنما فحسب، هائلة بصورة
فيهما املعدنية والصناعات املنسوجات صناعات من كثري توقفت حيث هائًال؛ انخفاًضا
عرش، التاسع القرن يف الغرب. يف املاكينات عىل يعتمدون الذين املنتجني وجود بسبب
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الكربى الفجوة

املتطورة غري التقليدية الدول من مجموعة إىل العالم يف التصنيع مركز من آسيا تحولَّت
الزراعية. املنتجات وتصدير إنتاج يف املتخصصة

بني العالم. تاريخ يف الرئيسية التحول نقاط بعض عىل الضوء 2-1 الشكل يُلِقي
تلك خالل األكرب. الحدث هي الربيطانية الصناعية الثورة كانت و١٨٨٠، ١٧٥٠ عاَمْي
املنافسة وكانت ،٪٢٣ إىل ٪٢ من العالم يف التصنيع حجم من بريطانيا زادتحصة الفرتة،
عام من الفرتة تميَّزت آسيا. يف التقليدية الصناعة عىل القضاء يف السبب هي الربيطانية
ال — أوروبا وقارة األمريكية املتحدة الواليات ل بتحوُّ الثانية العاملية الحرب إىل ١٨٨٠
الواليات من كلٍّ حصة وصلت صناعية. دول إىل — الخصوص وجه عىل أملانيا سيما
التصنيع حجم إجمايل من التوايل عىل و٢٤٪ ٪٣٣ إىل ١٩٣٨ عام يف أوروبا وقارة املتحدة
.٪١٣ إىل حصتها انخفضت حيث مناِفسيها؛ لصالح ريادتها بريطانيا وفقدت العاملي،
التصنيع حجم إجمايل من السوفييتي االتحاد حصة زادت الثانية، العاملية الحرب ومنذ
مع تماًما انهارت ثم العرشين، القرن من الثمانينيات عقد حتى هائلة زيادة العاملي
املعجزة شهدت تفككه. بعد السوفييتي االتحاد بدول لحق الذي االقتصادي االنهيار
دول يف متمثلًة العاملي التصنيع حجم إجمايل من حصتها يف ارتفاًعا آسيوية الرشق
تتحول كذلك الصني وكانت ،٪١٧ حصتها بلغت حيث الجنوبية؛ وكوريا وتايوان اليابان
عام يف ٪٩ إىل العاملي اإلجمايل من حصتها ووصلت ،١٩٨٠ عام منذ صناعية دولة إىل
حيث إىل وعادت تماًما اكتملت قد الدائرة ستكون بالغرب، الصني لحقت وإذا .٢٠٠٦

بدأت.

الحقيقية األجور

عوامل الحسبان يف يأخذ ال إنه إذ للرخاء؛ مناسبًا مقياًسا املحيل الناتج إجمايل يُعتَرب ال
يجعل ما غالبًا ذلك، إىل باإلضافة التعليمي، واملستوى العمر ومتوسط الصحة مثل كثرية
نظًرا مضلًِّال؛ يكون قد أنه كما املحيل، الناتج إجمايل حساب الصعب من البيانات غياب
من املشكالت هذه عىل التغلب يمكن مًعا. والفقراء األغنياء دخول متوسط يحتسب ألنه
دخل خالل من ق يتحقَّ الذي املعييش املستوى قياس أْي الحقيقية»؛ «األجور حساب خالل
العادي، للفرد املعييش باملستوى يتعلق فيما الكثريَ الحقيقة األجور لنا توضح الفرد.
استخدام زيادة حوافز تتعاظم إذ الحديثة؛ الصناعة انتشار ومدى أصول بيان يف وتسهم

العمالة. أسعار ارتفاع مع عامل لكل امليكنة
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العاملي االقتصادي التاريخ

العاملني أجور مقارنة يجب معيشتهم، مستوى لقياس العاِمِلني؛ عىل نركِّز دعنا
مؤرش لحساب األسعار هذه متوسط حساب يجب ثم االستهالكية، البضائع بأسعار
«الحد َوْفق حيٍّا الفرد بقاء تكلفة يف عليه أعتمُد الذي املؤرش يتمثل املستهِلك. أسعار
النظام إن الحياة). قيد عىل للبقاء تكلفة األقل (الطريقة الحياة» متطلبات من األدنى
املختمر غري والخبز املغلية الحبوب ر توفِّ نباتي؛ شبه ال العمَّ عليه يعتمد الذي الغذائي
غنية غذائية مكمالت البقوليات وتعترب الجسم، يحتاجها التي الحرارية السعرات معظم
هذه كانت للجسم. املطلوبة الدهون من القليل النباتية الزيوت أو الزبد ويوفر بالربوتني،
هولندي تاجر الَحظ .١٥٠٠ عام يف العالم أنحاء معظم يف القياسية الوجبة هي الوجبة
يعيشون الذين الناس عرشأن السابع القرن أوائل يف الهند زار بلَسارت فرانسيسكو يُدَعى
البذور من امُلَعدِّ الكيدجري من القليل سوى يأكلونه شيئًا يملكون «ال دلهي مدينة قرب
النهار وأثناء املساء، يف الزبد مع يأكلونها … األرز بعض مع مخلوطة الخرضاء النباتية
القليل «سوى العاملون يعرف ال األخرى.» الحبوب أو فة املجفَّ البذور من القليل يتناولون

محرَّمة. اللحوم أنواع معظم تعترب بل اللحم»، مذاق عن
الذي الطعام من األدنى الحد د يحدِّ الذي االستهالكي النمط 4(2-1) الجدول يبنيِّ
من بقعة كل يف املتوفرة الحبوب أنواع أرخص عىل الوجبة تعتمد بالغ. رجل إليه يحتاج
الهند، شمال يف والدُّخن املكسيك، يف والذرة أوروبا، غرب شمال يف الشوفان مثل العالم،
سعًرا ١٩٤٠ الوجبة ر توفِّ بحيث الحبوب كمية تُحدَّد وهكذا. الصني، سواحل يف واألرز
يسري ومقدار املستعَملة، املالبس رشاء عىل الغذاء غري عىل اإلنفاق ويقترص يوميٍّا، حراريٍّا
الكربوهيدرات خاصة الطعام، عىل اإلنفاق حجم معظم يرتكز وشمعة. طاقة مصدر من

الغذائي. النظام أساس تمثل التي

الحياة.∗ متطلبات من األدنى الحد بضائع سلة :2-1 جدول

(جرام) الربوتني
يوميٍّا

الحرارية السعرات
يوميٍّا

رجل لكل الكمية
سنويٍّا

األطعمة

٧٢ ١٦٥٧ ١٦٧كجم الحبوب
١٤ ١٨٧ ٢٠كجم البقوليات
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الكربى الفجوة

(جرام) الربوتني
يوميٍّا

الحرارية السعرات
يوميٍّا

رجل لكل الكمية
سنويٍّا

٣ ٣٤ ٥كجم اللحوم
٠ ٦٠ ٣كجم الزبد
٨٩ ١٩٣٨ إجمايل

غذائية غري مواد

١٫٣كجم صابون
أمتار ٣ كتان/قطن
١٫٣كجم شموع
لرت ١٫٣ مصباح زيت

وحدة مليون ٢٫٠
بريطانية حرارية

وقود

الشوفان عىل القائم الغذائي النظام يف املتوفرة الغذائية والقيم الكميات عىل الجدول يعتمد ∗مالحظة:
الحبوب أنواع أرخص عىل العالم من أخرى مناطق يف الوجبة تعتمد الشمالية/الغربية. أوروبا يف

الكميات. تختلف ثَمَّ ومن املتوفرة،

يعمل الذي العامل كان إذا ما عىل املعيشة بمستوى املتعلق األسايس السؤال يعتمد
متطلبات من األدنى الحد حدود يف أرسة عىل لإلنفاق املال من يكفي ما يكسب كامًال دواًما
حدود يف عائلة عىل اإلنفاق وتكلفة كامل دوام دخل بني النسبة 3-1 الشكل يبنيِّ الحياة.
دول عرب متشابهة املعيشة مستويات تُعتَرب اليوم، أما الحياة. متطلبات من األدنى الحد
مستويات كانت الخامسعرش. القرن يف أيًضا ذلك فيها ق تحقَّ مرة آِخر كانت وقد أوروبا،
قيمة أضعاف أربعة يساوي دخًال يجنون العاملون كان إذ أيًضا؛ مرتفعة آنذاك املعيشة
يف الكربى الفجوة حدثت عرش، الثامن القرن وبحلول الحياة. متطلبات من األدنى الحد
يكفي ما جني سوى العاملون يستطع ولم القارة، يف املعيشة مستويات فانهارت أوروبا،
العاملون كان الوسطى، العصور يف يكافئها. ما أو 2-1 الجدول يف املذكورة البنود لرشاء
تناول سوى العاملون يستطع عرشلم الثامن القرن بحلول لكن الخبز يأكلون فلورنسا يف

األمريكتني. من إليهم وصلت التي الذرة من املصنوعة العصيدة
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أمسرتدام

دلهي

فالنسيا
فلورنسا

Eبك

للعاملني.5 الحياة متطلبات من األدنى الحد نسبة :3-1 شكل

أضعاف أربعة يساوي دخًال يحققون ولندن أمسرتدام يف العاملون ظل املقابل، يف
يأكلوا لم ١٧٥٠ عام يف لندن يف العاملني ولكن الحياة، متطلبات من األدنى الحد قيمة
فشملت وجباتهم بمكونات ارتقوا بل مرات، أربع 2-1 الجدول يف املذكورة الشوفان وجبة
كانوا َمن إال الشوفان وجبات الربيطانيون يأكل لم والجعة. البقري واللحم األبيض الخبز
«نوًعا الشوفان يعترب جونسون: دكتور قال وكما السلتية. املناطق حدود عىل يعيشون
كما البرش.» يأكله اسكتلندا يف لكن إنجلرتا، يف عامة بصورة الخيول إىل يُقدَّم الحبوب من
الثامن القرن يف الكماليات لرشاء الكايف الدخل يملكون إنجلرتا جنوب يف العاملون كان

والشاي. والسكر واملرآة الكتاب مثل عرش،
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الكربى الفجوة

للفرد املحيل الناتج إجمايل يف فجوة وقعت مثلما الحقيقية األجور بني فجوة وقعت
الوقت إىل ١٣٠٠ عام منذ لندن يف للعاملني الحقيقية األجور 4-1 الشكل يبنيِّ الدول. بني
أربعة لندن يف الحقيقي األجر بلغ ،١٨٢٠ عام يف .١٧٣٨ عام منذ بكني ويف الحايل،
عام منذ ضعًفا ٥٠ إىل النسبة وارتفعت الحياة، متطلبات من األدنى الحد قيمة أضعاف
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وبكني. لندن الحياة: متطلبات من األدنى الحد نسبة :4-1 شكل

ذلك حدود عند تقف العالم من الفقرية الدول يف الحقيقية األجور تزال ال املقابل، يف
واحد دوالر قيمة عند العاملي الفقر خط الدويل البنك د حدَّ ،١٩٩٠ عام يف األدنى. الحد
الذي — الشكل هذا للتضخم). نظًرا أمريكي دوالر ١٫٢٥ ليصبح ارتفع ما (وهو يوميٍّا
الحياة متطلبات من األدنى الحد يقابل — الفقرية للدول الحالية الفقر خطوط عىل يعتمد
أمريكي دوالر ١٫٣٠ إىل األدنى الحد بضائع ت سالَّ متوسط وصل .2-1 الجدول يف املحددة
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العاملي االقتصادي التاريخ

شخص(١٥٪ مليار من أكثر يعيش .٢٠١٠ عام بأسعار حسابها عند يوميٍّا شخص لكل
أكثر النسبة هذه وكانت الحايل، الوقت يف الخط هذا مستوى تحت العالم) سكان من
التاسع القرن يف الفقر من القدر هذا عىل بكني يف العاملون وكان ،١٥٠٠ عام يف بكثري
العاملني معيشة مستوى من األخرية العقود يف للصني امللحوظ النمو رفع املقابل، يف عرش.
منذ الربيطانيون العاملون بلغه مستوى وهو األدنى، الحد أضعاف ستة — فقط — إىل

خلت. عاًما ١٥٠
فقد ١٨٢٠؛ لعام 1-1 الجدول يف املبيَّنة املنخفضة األجور تقدير اآلن نستطيع
تكلفة كانت الوقت، ذلك ويف ،١٩٩٠ عام يف الدوالر سعر عىل بناءً األجور هذه احتُِسبت
متوسط إن سنويٍّا. دوالًرا ٣٦٥ أو يوميٍّا دوالر ١ تساوي الحياة متطلبات من األدنى الحد
بنسبة يزيد ما أْي دوالًرا؛ ٤١٥ بلغ ١٨٢٠ عام يف الصحراء جنوب أفريقيا يف الفرد دخل
معيشة مستوى يمثل كان ما وهو الحياة، متطلبات من األدنى الحد قيمة عن فقط ٪١٥
كانت التي — الرشقية وأوروبا آسيا مناطق معظم يف الوقت. ذلك يف العظمى الغالبية
الدخول متوسط كان — هرمية ومجتمعات ضخًما مال رأس تتطلب زراعية نُُظًما تضم
من األدنى الحد عىل يعيشون الناس معظم كان دوالر. و٧٠٠ دوالر ٥٠٠ بني يرتاوح
فائض أي يجنون األثرياء والتجار األرستقراطية والطبقة الدولة وكانت الحياة، متطلبات
من األمريكية املتحدة والواليات أوروبا غرب شمال يف الدخول بلغت املقابل، يف الدخل. يف
يف يعيشون العمال كان املجتمعات هذه يف فقط األدنى، الحد قيمة أضعاف ستة إىل أربعة
الدول هذه اقتصادات كانت .3-1 الشكل يبنيِّ مثلما األدنى، الحد ذلك عن يزيد مستوى

والتجار. األرستقراطية الطبقات الستفادة كافية بدرجة منتجة
الرفاهة عىل تؤثر أخرى تداعيات عىل الحياة متطلبات من األدنى الحد ينطوي
األدنى الحد وجبات يتناولون الذين األشخاص أوًال: االقتصادي؛ والتقدم االجتماعية
من َهبسبورج بجيش التحقوا الذين اإليطاليني طول متوسط فانخفض القامة؛ قصار
العصيدة. تناول إىل الخبز تناول من تحوَّلوا ألنهم نظًرا سنتيمرتًا؛ ١٦٢ إىل سنتيمرتًا ١٦٧
نظًرا سنتيمرتًا؛ عرش١٧٢ الثامن القرن الربيطانينييف الجنود متوسططول بلغ املقابل، يف
املتحدة الواليات يف الرجل طول متوسط يبلغ الحايل، الوقت (يف أفضل. بصورة لتغذيتهم
الرجل طول متوسط يبلغ فيما سنتيمرتًا، ١٧٦–١٧٨ وإيطاليا املتحدة واململكة األمريكية
ينخفض الطعام، لنقص نظًرا األشخاص طول يقل عندما سنتيمرتًا.) ١٨٤ هولندا يف
األشخاص يتلقى ثانيًا: عامة. بصورة أيًضا صحتهم وترتدى أيًضا، أعمارهم متوسط
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— إيدن فردريك السري يحكي جودة. أقل تعليًما األدنى الحد مستوى عند يعيشون الذين
الثامن القرن تسعينيات يف إنجلرتا يف إنفاقهم وأنماط العمال لدخول مسًحا أجرى الذي
اثنني إلرسال أسبوعيٍّا دخله من بنسات ستة ينفق كان لندني بستاني قصة — عرش
والسكر والجعة واللحم القمح خبز تشرتي البستاني عائلة كانت املدرسة. إىل أبنائه من
الحد أضعاف أربعة تقريبًا يساوي سنويٍّا) إنجليزيٍّا جنيًها ٣٧٫٧٥) دخله وكان والشاي،
الحد مستوى إىل البستاني هذا انخفضدخل إذا اسرتلينية). جنيهات ١٠ من (أقل األدنى
أن احتمالية يف يشك وَمن كثرية، توفري عمليات ستجرى كانت مفاجئة، بصورة األدنى
االقتصادي النمو تحقيق يف املرتفعة األجور أسهمت لقد املدرسة؟ سيرتكون كانوا األطفال
الحد عىل العيش أن املفارقات من أخريًا، التعليم. ودعم الصحة عىل الحفاظ خالل من
املستوى عىل للتطور دولة أي لدى االقتصادي الحافز يزيل الحياة متطلبات من األدنى
رخيصة، العمالة لكن كبرية، اليوم يف اإلنتاج من املزيد تحقيق إىل فالحاجة االقتصادي.
من ترفع ماكينات استخدام أو البتكار الكايف الحافز الرشكات لدى يتوفر ال إنه حتى
ولقد للفقر. فخ إال هو ما الحياة متطلبات من األدنى الحد عىل فالعيش اإلنتاجية، مستوى

فقط. لها سببًا تكن ولم املرتفعة، لألجور نتيجة الصناعية الثورة اندلعت
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الثاني الفصل

الغرب نجم بزوغ

املؤسسات أو الجغرافيا مثل «األساسية»، العوامل لعبت العالم؟ يف الالمساواة تزداد ملاذا
ذلك. يف دوًرا التاريخية»، و«املصادفات الثقافة أو

لعبت حني يف االستوائية، املناطق نمو تعوق فاملالريا ا؛ مهمٍّ عامًال الجغرافيا تمثل
تقدِّم ما نادًرا ولكن، الصناعية. الثورة انطالق يف أساسيٍّا دوًرا بريطانيا يف الفحم مناجم
واالقتصادية، التكنولوجية الفرص عىل أهميتها تعتمد إذ كامًال؛ تفسريًا وحدها الجغرافيا
الثامن القرن يف الجغرافية. املعيقات من الحد يف التكنولوجيا غايات إحدى وتتمثل بل
صهر أفران مواقع والحديد الفحم مناجم مواقع حدَّدت — املثال سبيل عىل — عرش
صارتا وكوريا اليابان إن حتى للغاية، رخيًصا املحيطات عرب النقل صار حاليٍّا، املعادن.

والربازيل. أسرتاليا من الخام والحديد الفحم من احتياجاتهما تستوردان
عىل — ويرب ماكس فريى االقتصادي؛ للنجاح شائًعا تفسريًا الثقافة كانت لطاملا
وجدية عقالنية أكثر الشمالية أوروبا سكان جعل الربوتستانتي املذهب أن — املثال سبيل
بريطانيا كانت عندما ١٩٠٥ عام يف مقنعة ويرب نظرية بدت وقد غريهم، من العمل يف
ثَمَّ ومن صحيح، فالعكس اليوم أما الكاثوليكية، إيطاليا من ثراءً أكثر الربوتستانتية
الثالث العالم يف املزارعني أن يزعم آَخر ثقايف رأي وهناك قائمة. ويرب نظرية تَُعْد لم
ولكن االقتصادية، الحوافز إىل االستجابة وعدم التقليدية باألساليب لتمسكهم نظًرا فقراء
وأساليب محاصيل يجربون الفقرية الدول يف املزارعني إن إذ صحيح؛ أيًضا هنا العكس
والبذور األسمدة ويستخدمون مفيدة، هي ما بقدر العمالة ويوظفون جديدة، زراعة
استجابًة يزرعونها التي املحاصيل ون ويغريِّ اقتصاديٍّا، رة موفَّ تكون عندما الحديثة
يتلقون ألنهم الفقَر املزارعون يعاني الغنية. الدول يف املزارعني مثل األسعار لتغريات
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يرفضون ألنهم ال املناسبة، التكنولوجيا توفر ولعدم محاصيلهم، مقابل منخفضة أسعاًرا
استخدامها.

عليها التعويل يمكن ال والكسل الالعقالنية عىل القائمة الثقافية التفسريات أن رغم
واملهارات القراءة عىل فالقدرة االقتصادي. األداء عىل تؤثر ثقافية جوانب هناك أن إال دوًما،
النجاح لتحقيق أساسية) تكن لم (إن رضورية رشوًطا كانت خاص وجه عىل الحسابية
التجارة ازدهار يف العقلية املهارات هذه تسهم عرش، السابع القرن منذ االقتصادي
خالل من الحسابية واملهارات القراءة عىل القدرة وتنترش والتكنولوجيا. العلوم وتطور

االقتصادي. للتطور عاملية اسرتاتيجية صار الذي العام التعليم
الكثري ويرى محتدم؛ نقاش محل والقانونية السياسية املؤسسات أهمية تزال ال
وخفض امللكية، حقوق تأمني عن ينشأ إنما االقتصادي النجاح أن االقتصاد خرباء من
حيث للنمو؛ سيئًا أمًرا الحكومات استبداد يعترب الحكومي. التدخل وتقليص الرضائب،
تقلِّص عوامل جميًعا وهي الجباية، ونزعة والفساد واللوائح الرضائب زيادة إىل يؤدي
االستبدادية امللكيات بأن القول خالل من تاريخيٍّا الرؤى هذه تُطبَّق اإلنتاج. حوافز من
أو روما أو الصني مثل اإلمرباطوريات يف أو وفرنسا، إسبانيا يف الحال كان مثلما —
أو الدولية، التجارة منع طريق عن االقتصادي النشاط عىل الخناق ضيَّقت — األزتك
سميث آدم آراء بالطبع اآلراء هذه تردِّد نفسها. الحياة وتهديد بل الخاصة، امللكية تهديد
استبدال إىل تُعَزى الناجحة االقتصادية التنمية بأن عرش الثامن القرن ليرباليِّي من وغريه
،١٥٦٨ عام يف اإلسباني الحكم عىل هولندا ثارت وقد املطَلق. بالحكم املنتَخبة الحكومات
االقتصاد عانى رسيًعا. نموٍّا هولندا شهدت وبعدئٍذ كجمهورية، نفسها تنظيم أعادت ثم
األول وتشارلز األول جيمس املِلَكنْي حكَمي تحت عرش السابع القرن أوائل اإلنجليزي
اإللزامية. القروض عىل رضائب فرضوا مثلما رشعيتها، يف مشكوًكا رضائب فرضا اللذين
ويف األهلية، الحرب فاندلعت برملان، بدون الحكم يف األول تشارلز محاوالت فشلت وقد
املتحدة، اململكة يف امللكية إعادة عرص وبعد وأُعِدم. الخيانة بتهمة امللك أُدين ١٦٤٩ عام
عندما ،١٦٨٨ عام يف املجيدة الثورة باندالع وانتهت والربملان امللك بني النزاعات استمرت
ويف وماري. ويليام إىل التاج الربملان منح فيما البالد، من هاربًا الثاني جيمس امللك َفرَّ
يرى هكذا االقتصاد؛ وازدهر املطَلق الحكم جماح ُكِبح العليا، بالسلطة الربملان تمتُّع ظل

االقتصاد. تاريخ االقتصاد خرباء
اإلنجليزية، املؤسسات بتفوق يحتفلون االقتصاد خرباء كان بينما أخرى، ناحية ومن
وكانت الرشقية، والديكتاتوريات املطَلقة امللكيات نجاح كيفية يف يبحثون املؤرخون كان
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السالم دعمت قد والديكتاتوريات امللكيات هذه أن يف تتمثَّل املعتادة البحث نتيجة
يف اإلقليمي التخصص وزاد ذلك، نتيجة التجارة وازدهرت الرشيد؛ والحكم والنظام
القومي الدخل ارتفع األقاليم، ص تخصُّ زيادة ومع املدن. وتوسعت محدَّدة، سلع إنتاج
لالزدهار األكرب التهديد وصار سميث»، آدم لنموذج وفًقا «النمو عليه يُطَلق صار فيما
وليس — القائمة الحضارة ثروة تجذبهم الذين الرببرية الجماعات ِقبَل من الغزو هو

امللك. ِقبَل من التدخل أو األمالك مصادرة

األوىل العوملة

التحوالت أن ف يتكشَّ دوًما، الخلفية يف والجغرافيا والثقافة املؤسسات تكمن حني يف
غري تنمية حدوث يف املبارشة األسباب تمثِّل االقتصادية والسياسة والعوملة التكنولوجية
من األوىل املرحلة نتيجة نفسها الصناعية الثورة كانت ذلك، إىل باإلضافة متساوية.
وغريهما وماجالن كولومبس رحالت مع عرش الخامس القرن نهاية يف بدأت التي العوملة

األوىل. العوملة مع بدأت الكربى الفجوة فإن ثَمَّ ومن العظام، املستكشفني من
حتى األوروبيني لدى ذلك يتوفر ولم البحار، أعايل يف تُبِحر سفنًا العوملة تطلبت
الصاريتان كانت ثالثصواٍر؛ ذات حديثًا املبتَكرة السفن تلك وكانت الخامسعرش، القرن
يف مرشعة الخلفية الصارية كانت فيما مربعات، صورة يف مرشعتني والوسطية األمامية
املجاديف من بدًال القيادة دفة واستخدام األقوى السفن هياكل وجود ساعد مثلث. صورة

العالم. حول اإلبحار عىل قادرة سفن ظهور عىل
القرن يف أوروبا. يف الثالث الصواري ذات للسفن التجاري األثر ظهر البداية، يف
هولندا، إىل جدانسك من البولندية الحبوب شحن يف الهولنديون بدأ عرش، الخامس
ودول والربتغال إسبانيا إىل تجري الشحن عمليات كانت عرش، السادس القرن وبحلول
اإليطالية املدن كانت املنسوجات. شحن تبعها ما ورسعان املتوسط، األبيض البحر
والهولنديني اإلنجليز املنتجني أن غري الوسطى، العصور يف القماش صناعة عىل تسيطر
اإليطالية. األقمشة صناعة تقليد محاولني الوزن خفيفة صوفية مالبس صناعة يف نجحوا
«األقمشة بهذه املتوسط البحر حوض دول أُغِرقت عرش، السابع القرن أوائل وبحلول
كان الصناعة. هذه يف اإليطاليني عىل التفوق والهولنديون اإلنجليز واستطاع الجديدة»،
أوروبا. غرب شمال إىل أوروبا يف التصنيع مركز انتقال بداية ومثَّل مشهوًدا تغيريًا هذا
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فكانت االستكشافية؛ الرحالت هو الصواري ثالثية للسفن األكرب األثر كان ولكن
عرب آسيا من والبهارات الفلفل تشحن والفينيسيني والعرب الهنود التجار من شبكات
عىل التفوق يف يأملون الربتغاليون كان الذي الوقت يف أوروبا، إىل األوسط الرشق منطقة
الخامس القرن يف بالكامل. مائي طريق اكتشاف خالل من البضائع نقل يف التجار هؤالء
إىل بحري طريق عن بحثًا األفريقي الساحل طول عىل جنوبًا الربتغاليون أبحر عرش،

الرشق.
بالفلفل، سفينته ومأل الهند يف كوتشن إىل جاما دا فاسكو وصل ،١٤٩٨ عام ويف
،(1-2 (الشكل أوروبا يف الفلفل سعر من ٪٤ حوايل كوتشن يف الفلفل سعر وكان
،١٧٦٠ عام بحلول النقل. تكاليف هي السعرين بني الفرق ٪٩٦ نسبة كانت حني يف
وهذا ،٪٨٥ بمقدار 1-2 الشكل يف واإلنجليزية الهندية األسعار بني الفجوة تقلصت
بالكامل. بحري طريق استخدام كفاءة من املتحقق للمكسب مقياًسا يمثل االنخفاض
الربتغاليني؛ سوى النقل تكلفة يف االنخفاض من يستِفْد لم عرش، السادس القرن يف
أسعار حدود يف الفلفل سعر عىل أبقت آنذاك للدولة اململوكة التجارية الرشكة إن حيث
البحري الربتغايل االحتكار ذلك يتحطم ولم كأرباح، بالفارق واحتفظت الوسطى القرون
اإلنجليزية الرشقية الهند رشكتَِي بظهور إال الثلثني بمقدار األوروبية األسعار وتنخفض
الهنود التجار اه تلقَّ الذي الحقيقي السعر أما عرش. السابع القرن أوائل يف والهولندية
الكفاءة تحقيق فوائد معظم األوروبيون املستهلكون جنى حيث طفيفة؛ زيادة إال يَِزْد فلم

آسيا. مع التجارة يف
البديل الطريق — جنوة مدينة من وهو — كولومبس كريستوفر ار البحَّ اقرتح
وامللكة فرديناند امللك كولومبس أقنع وقد مباًرشة، آسيا إىل أوروبا من غربًا لإلبحار
١٢ يف البهاما جزر يف كولومبس سفن ورست رحلته، بتمويل إسبانيا يف إيزابيال
«اكتشف» قد كان الحقيقة يف لكنه الرشقية، الهند إىل وصل بأنه مقتنًعا ،١٤٩٢ أكتوبر

العالم. تاريخ من غريَّ الذي الحدث — األمريكتني
وكان اإلمرباطوريات، إقامة حول رصاًعا جاما ودا كولومبس رحالت أطلقت
استطاعت و١٥٣٨)، ١٥٠٩) ديو معركتَْي يف الفائزين. أول هم واإلسبان الربتغاليون
يف سيطرتها ورسخت واآلسيوية، والعثمانية الفينيسية القوات هزيمة الربتغالية القوات
سلسلة أقاموا حيث إندونيسيا، اتجاه يف رشًقا الربتغاليون ل توغَّ الهندي. املحيط منطقة
األسطورية التوابل جزر إىل الربتغاليون وصل املطاف، نهاية يف ذلك. إبَّان املستعمرات من
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١٧٥٠١٤٥٠ ١٧٠٠١٦٥٠١٦٠٠١٥٥٠١٥٠٠

إنجلرتا

الهند

.١٦٠٠ عام يف األسعار مستوى وفق معدًال الفلفل، سعر :1-2 شكل

وقشور والقرنفل الطيب جوزة بذور تُزَرع كانت حيث إندونيسيا)؛ يف امللوك جزر (أْي
صارت والتي ،١٥٠٠ عام يف مصادًفة الربازيَل الربتغاليون اكتشف وقد الطيب، جوزة

مستعمراتهم. أكرب
غزو يف إسبانيا نجاحات أعظم وتمثَّلت ثراءً، أكثر إسبانيا إمرباطورية كانت
١١ بعد إنكا وإمرباطورية كورتيس، هرنان يد عىل ١٥٢١ عام يف األزتك إمرباطورية
العدد قليلة إسبانيٌة قواٌت هزمت الحالتني، كلتا يف بيثارو. فرانثيسكو يد عىل عاًما
والجياد النارية األسلحة استخدام خالل من األصليني، السكان من ضخمة جيوًشا
فاحًشا ثراءً إسبانيا إثراء إىل واإلنكا األزتك إمرباطورياتَْي نهب أدَّى والجدري. والخداع
واملكسيك، بوليفيا يف للفضة هائلة مناجم اكتشاف الغزوات تلك تبع وقد الحال، يف
يحارب كان الذي َهبسبورج جيش تمويل يف إسبانيا إىل الفضة تدفق ساهم وقد
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اآلسيوية، السلع لرشاء لألوروبيني النقدية السيولة ر وفَّ كما أوروبا، عرب الربوتستانتيني
األسعار. ثورة باسم تُعَرف صارت التضخم من عقوًدا وأطلق

القرن يف متواضعة فكانت الشماليني، لألوروبيني اإلمرباطورية اإلنجازات أما
١٤٩٧؛ عام يف غربًا كابوت) (جون كابوتو جيوفاني اإلنجليز أرسل عرش. السادس
عىل اكتشاًفا ذلك ُعدَّ وقد نيوفاوندالند، أو بريتون، كيب جزيرة إىل كابوت وصل حيث
كما لقرون. بانكس جراند منطقة يف يصيدون كانوا الباسك إقليم اِري بحَّ أن من الرغم
ثالثينيات خالل بحرية رحالت ثالث يف كندا إىل كارتييه جاك بدورهم الفرنسيون أرسل
قيمة ذات األصليني السكان مع الفراء تجارة تكن ولم عرش، السادس القرن وأربعينيات

امللوك. جزر أو املكسيك باكتشاف مقارنًة للفرنسيني بالنسبة كبرية
السابع القرن حتى ثقل ذات استعمارية قوى الشماليون األوروبيون يصبح لم
النشاط بني جمعت التي الرشقية الهند رشكة هي لديهم لة املفضَّ املنظمة وكانت عرش،
ذات مساهمة رشكات عادًة الرشكات هذه كانت الخاص. التجاري والنشاط االستعماري
قوات تمتلك وكانت األمريكتني، أو آسيا يف التجارية األنشطة تمارس مرتفع املال رأس
القوى جميع امتلكت أراضيها. خارج نة محصَّ تجارة مواقع وأقامت وبحرية، عسكرية
ثم ،١٦٠٠ عام يف اإلنجليزية الرشقية الهند رشكة تأسست وقد كهذه، رشكات الشمالية

بعامني. بعدها الهولندية نظريتها
حساب عىل آسيا يف هولندية إمرباطورية الهولندية الرشقية الهند رشكة أنشأت
عام يف ومالكا ،١٦٠٥ عام يف امللوك جزر عىل الهولنديون استوىل فقد الربتغاليني؛
جاكرتا الهولنديون جعل وقد .١٦٦٢ عام يف وكوتشن ،١٦٥٨ عام يف وسيالن ،١٦٤١
الربازيل عىل أيًضا الهولنديون واستوىل ،١٦١٩ عام يف اإلندونيسية مستعمراتهم عاصمة
يف السكر إنتاج جزر استعمروا كما عرش، السابع القرن وأربعينيات ثالثينيات يف
يف أفريقيا جنوب يف كيب ومستعمرة ،١٦٢٤ عام يف نيويورك مدينة وأنشئوا الكاريبي،

.١٦٥٢ عام
الهند رشكة هزمت آسيا، يف عرش. السابع القرن يف إمرباطورية أيًضا اإلنجليز أقام
عام يف سورات قرابة تقع التي البحرية سوايل معركة يف الربتغاليني اإلنجليزية الرشقية
،(١٦٣٩) ومدراس ،(١٦١٢) سورات يف نة محصَّ تجارية مواقع تأسيس ذلك تال ،١٦١٢
الهند رشكة منشآت عدد وصل ،١٦٤٧ عام بحلول .(١٦٩٠) وكلكتا ،(١٦٦٨) وبومباي
والجماعات األفراد من كبري عدد أقام األمريكتني ويف منشأة. ٢٣ إىل الهند يف الرشقية
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عام يف وفرجينيا، تاون جيمس ناجحتني، مستعمرتني أول أُقيمت وقد مستعمرات، عدة
مستعمرة ثم ،١٦٢٠ عام يف باليموث األسطورية املستعمرة إثرهما عىل أتت ،١٦٠٧
البهاما جزر عىل إنجلرتا استولت ثم سنوات، عرش بعد أهمية األكثر باي ماساتشوستس
القرن من والثالثينات العرشينيات عقَدِي خالل الكاريبي منطقة يف الجزر من وعدد

.١٦٥٥ عام يف املستعمرات سلسلة إىل جامايكا انضمت ثم عرش، السابع
اتخذ الهولنديني. حساب عىل خاصة إمرباطوريتها بناء يف اإلنجليزية الدولة توسعت
واستمرت ،(١٦٤٠–١٦٦٠) الكومنولث فرتة خالل األوىل الخطوات كرومويل أوليفر
هائلة، زيادة البحرية عىل اإلنفاق ازداد وقد امللكية، استعادة عرص بعد التوسع عملية
استبعاد إىل يهدف االتجاري اإلجراء هذا وكان ،١٦٥١ عام يف األول املالحة قانون وُمرِّر
اإلنجليزية الحرب اندلعت اإلنجليزية. اإلمرباطورية مستعمرات مع التجارة من الهولنديني
وبعد ذريًعا. فشًال فشلت لكنها تجارية، ألسباب (١٦٥٢–١٦٥٤) األوىل الهولندية
قوانني تطبيق أُِعيد ،١٦٦٠ عام بدأ الذي الثاني تشارلز امللك عهد خالل امللكية استعادة
«امللكية»)، صفة تحمل أصبحت (التي البحرية حجم وازداد نطاقها، وتوسيع املالحة
و١٦٧٢– ١٦٦٥–١٦٦٧ يف الهولنديني ضد الحروب من املزيد بريطانيا وخاضت
اإلنجليزية املستعمرات وأُقيمت ،١٦٦٤ عام يف نيويورك عىل إنجلرتا استولت .١٦٧٤
الربيطانية املستعمرات اقتصاد نما وقد مني، إىل جورجيا من األمريكي الساحل بطول
وبحلول والكاريبي. إنجلرتا إىل واللحم والقمح واألرز التبغ تصدير خالل من رسيًعا نموٍّا
ما أو نسمة، مليون ٢٫٨ الربيطانية املستعمرة أمريكا سكان تعداد بلغ ،١٧٧٠ عام

إنجلرتا. سكان تعداد بنصف يُقدَّر
نمت فقد اقتصادهما؛ تطوير يف مستعمراتيهما مع وهولندا إنجلرتا تجارة ساهمت
تبًعا للسكان الوظيفي الهيكل وتغريَّ التصدير، إىل هة املوجَّ التصنيع عمليات وكذلك املدن
زراعية، مجموعات: ثالث إىل الرئيسية األوروبية الدول سكان 1

1-2 الجدول م يقسِّ لذلك.
يعملون السكان أرباع ثالثة كان الوسطى، العصور يف زراعية. غري وريفية وحرضية،
مجموعة وتألفت املدن، يف تجري التصنيع عمليات معظم وكانت الزراعية، األنشطة يف
الني، والحمَّ الدين، ورجال القرويني، الحرفيني من الزراعيني» غري الريفيني «السكان
الدول أكثر وإسبانيا إيطاليا كانت ،١٥٠٠ عام ويف الريفية. املنازل يف العاملني والَخَدم
املصنوعات، أفضل تنتج والتي األكرب هي مدنهما وكانت االقتصادية، الناحية من ًما تقدُّ
االقتصاد، لهذا امتداًدا تعترب الحديث) العرص يف بلجيكا (دولة املنخفضة الدول وكانت

29



.١٥٠٠–١٧٥٠
وفًقاللقطاعبالنسبةاملئوية،

-1:توزيعالسكان
2
جدول

١٧٥٠
١٥٠٠

زراعي
قطاع

زراعي
غري

ريفي
قطاع

رضي
ح
قطاع

زراعي
قطاع

زراعي
غري

ريفي
قطاع

رضي
ح
قطاع

التحولاألكرب
٪٤٥

٪٣٢
٪٢٣

٪٧٤
٪١٨

٪٧
إنجلرتا

هائل
تحديث

٤٢
٢٢

٣٦
٥٦

١٤
٣٠

هولندا
٥١

٢٧
٢٢

٥٨
١٤

٢٨
بلجيكا

ف
طفي

تطور
٦٤

٢٧
٩

٧٣
١٨

٨
أملانيا

٦١
٢٦

١٣
٧٣

١٨
٩

فرنسا
٦١

٣٢
٧٨

٧٦
١٩

٥
النمسا/املجر

٦٠
٣٦

٤
٧٥

١٩
٦

بولندا

ف
طفي

تغيري
٥٩

١٩
٢٢

٦٢
١٦

٢٢
إيطاليا

٦٢
١٧

٢١
٦٥

١٦
١٩

إسبانيا



الغرب نجم بزوغ

لرتبية مزرعة مجرد من أكثر إنجلرتا تكن لم فيما للغاية، صغريًا هولندا تعداد وكان
الخراف.

إنجلرتا كانت طرأت. قد النطاق واسعة تغريات كانت الصناعية، الثورة حلول قبيل
القطاع يف العاملني السكان نسبة انخفضت إذ كبرية؛ تحوالت شهدت التي الدول أكثر
عدد نمى إذ الحرضية؛ إىل تحوًُّال أوروبا دول أرسع إنجلرتا وباتت ،٪٤٥ إىل الزراعي
إىل ثم ،١٦٠٠ عام يف نسمة ألف ٢٠٠ إىل ١٥٠٠ عام يف نسمة ألف ٥٠ من لندن سكان
نسبة وبلغت .١٨٠٠ عام يف نسمة مليون إىل أخريًا ثم ،١٧٠٠ عام يف نسمة ألف ٥٠٠
وكان ،١٧٥٠ عام يف السكان عدد إجمايل من ٪٣٢ الزراعيني» غري «الريفيني السكان
تُصدَّر منتجاتهم وكانت التصنيعية، األنشطة ممارسة يف يعملون السكان هؤالء معظم
وأكسفوردشاير ويتني يف الحرفيون وكان العالم. حول األحيان بعض ويف أوروبا، عرب
تقايضها كانت التي هدسون خليج رشكة إىل األغطية يبيعون — املثال سبيل عىل —
بل مشابه، بنمط املنخفضة الدول اقتصاد تطور األصليني. كندا سكان مع الفراء مقابل
ضخمة ريفية صناعات أيًضا لديها كان كما إنجلرتا، من حرضية أكثر هولندا كانت وقد

التصدير. إىل هة موجَّ
الكربى القارية الدول شهدت كربى. تحوالت أوروبا دول باقي تشهد لم املقابل، يف
يف مماثلة وزيادة الزراعة، قطاع يف العاملني السكان من حصتها يف طفيًفا انخفاًضا
الحرضي. املستوى عىل التقدم من القليل إحراز مع الريفية، بالصناعات العاملني السكان

سكانهما. توزيع يف تغيري بال ساكنتني وإيطاليا إسبانيا بدت
إسبانيا بدت عرش، السادس القرن ففي خاصة؛ بصورة إسبانيا الحظ يحالف لم
ولكن الالتينية، أمريكا من الفضة عليها تدفقت حيث نجاًحا؛ االستعمارية الدول أكثر
لذلك، ونتيجًة أخرى؛ دولة أي من إسبانيا يف أكرب تضخم حدوث إىل الفضة واردات أدت
للمناطق السكانية النسب ثبات يُخفي املنافسة. من اإلسبانية والصناعة الزراعة خرجت
القديمة الصناعية املدن سكان تعداد انخفض إذ هائلة؛ تغريات إسبانيا يف الحرضية
لثروات جرت التي النهب عمليات بسبب مدريد سكان عدد م تضخَّ فيما هائًال، انخفاًضا
لكنها األمام، إىل أوروبا غرب شمال بدول العوملة دفعت لقد األمريكية. املستعمرات

املؤخرة. يف أوروبا جنوبي دول جماح كبحت
منها: االقتصادي، التطور عىل هائلة آثاًرا العاملي االقتصاد يف للنجاح كان
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األيدي عىل الطلب زيادة إىل الريفية املناطق يف والتصنيع الحرضي النمو أدَّى أوًال:
املعيشة مستويات كانت األجور. وارتفاع محدودة عمالة سوق خلق إىل وأدى العاملة،

.(3-1 (الشكل وأمسرتدام لندن يف مرتفعة
عىل الطلب زيادة إىل املزدهرة االقتصادات يف األجور وارتفاع املدن نمو أدَّى ثانيًا:
إنجلرتا يف زراعية ثورات عنه تمخض مما العاملة؛ واأليدي الغذاء عىل للحصول الزراعة
ووصل الدولتني، كلتا يف ٪٥٠ حوايل إىل تصل بنسبة ُمزاِرع كل إنتاج فارتفع وهولندا؛

أوروبا. يف املستويات أعىل إىل
الطاقة توفري يف ثورات حدوث إىل الحرضية املناطق يف الطلب نمو أدى ثالثًا:
مصادر األشجار وخشب النباتي الفحم كان الوسطى، العصور يف وهولندا. إنجلرتا يف
وجرى هائلة، زيادة األخشاب أسعار زادت املدن نمو ومع املدن، يف الرئيسية الطاقة
يف البديل هو الفحم كان فيما ، الُخثُّ هو البديل كان هولندا يف للوقود. بدائل تطوير
لندن. إىل الساحل عرب يُشَحن ثم ونورثمربالند دورام من يُستخَرج الفحم كان إنجلرتا.
يف الفحم الستخراج هائلة صناعة تمتلك التي العالم يف الوحيدة الدولة هي إنجلرتا كانت
العالم، يف الطاقة مصادر أرخص عىل الحصول من مكَّنها ما وهو عرش، الثامن القرن

.2-2 الشكل يشري كما
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املئوية النسبة و١٨٠٠. ١٥٠٠ عامي البالغني، بني والكتابة القراءة معرفة :2-2 جدول
أسمائهم. كتابة يمكنهم الذين البالغني للسكان

١٨٠٠ ١٥٠٠

٥٣ ٦ إنجلرتا
٦٨ ١٠ هولندا
٤٩ ١٠ بلجيكا
٣٥ ٦ أملانيا
٣٧ ٧ فرنسا
٢١ ٦ النمسا/املجر
٢١ ٦ بولندا
٢٢ ٩ إيطاليا
٢٠ ٩ إسبانيا

القراءة معرفة مستويات زيادة إىل املزدهرة االقتصادات يف األجور ارتفاع أدى رابًعا:
2
2-2 الجدول يبنيِّ عامة. بصورة املهارات وتشكيل الحسابية، واملهارات والكتابة،
استخدام من بدًال االسم كتابة عىل بالقدرة (ُمقاَسة والكتابة القراءة ملعرفة تقديرات
أوروبا، يف مكان كل يف والكتابة القراءة معرفة زادت و١٨٠٠. ١٥٠٠ عاَمْي يف العالمات)
سبب الديني اإلصالح يفرسِّ ال أوروبا. غرب شمال منطقة يف كانت الكربى الزيادة أن غري
والكتابة القراءة معرفة كانت حيث — األحيان من كثري يف يُفرتَض كما — الزيادة هذه
كاثوليكية مناطق جميعها وهي — الراين ووادي وبلجيكا فرنسا رشق شمال يف مرتفعة
إىل والكتابة القراءة معرفة يف االرتفاع ويُعَزى إنجلرتا. أو هولندا يف مرتفعة كانت كما —
والتصنيع التجاري النشاط يف التوسع زاد األجور. بارتفاع يتميز الذي التجاري االقتصاد
جَعَل نفسه، الوقت ويف اقتصادية، قيمة ذا جعله خالل من التعليم عىل الطلب من

أبنائهم. تعليم عىل قادرين اآلباءَ األجوِر بارتفاع يتميز الذي االقتصاُد
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الثالث الفصل

الصناعية الثورة

حيث العالم؛ تاريخ يف تحوُّل نقطة (١٨٥٠ إىل ١٧٦٠ من (تقريبًا الصناعية الثورة كانت
مفاِجئًا حدثًا الصناعية الثورة تكن ولم املتواصل. االقتصادي النمو من عهًدا نت دشَّ
يف ناقشنا مثلما الحديث االقتصاد أوائل يف تحوالت نتيجة كانت بل اسمها، يوحي مثلما
١٧٦٠ عام تال الذي القرن يف ق تحقَّ الذي االقتصادي النمو معدل كان السابق. الفصل
التي الحديثة االقتصادي النمو معجزات ملعايري وفًقا للغاية، منخفًضا سنويٍّا) ٪١٫٥)
توسع بريطانيا كانت سنويٍّا. ٪٨–١٠ إىل املحيل الناتج إجمايل نمو معدل فيها يصل
باللحاق مقارنًة بطء يف يسري النمو يجعل وهذا باستمرار، للعالم التكنولوجية الحدود
ق تحقِّ التي الطريقة وهي تصنعها، التي التكنولوجيا استرياد خالل من الرائدة بالدولة
الربيطانية الصناعية للثورة األهم اإلنجاز تمثََّل ذلك، إىل باإلضافة رسيًعا. نموٍّا الدول بها
تحقيق إىل املتواصلة الدخل زيادة أدت بحيث متواصل، نمو حدوث إىل أفضت أنها يف

اليوم. نعيشه الذي االزدهار
من العديد ابتكار جرى فقد الصناعية؛ الثورة محرك هو التكنولوجي التغري كان
والعمليات ونسجه، القطن غزل وماكينات البخاري، املحرك مثل املشهورة االخرتاعات
باإلضافة الخشب. من بدًال الفحم باستخدام والصلب الحديد وتنقية لصهر الجديدة
يف العاملة األيدي إنتاجية زيادة إىل أدت بسيطة أخرى كثرية آالت ظهرت ذلك، إىل
من مجموعة ظهرت كما واملسامري، والدبابيس القبعات صناعة مثل عادية، صناعات
مستوحاة — ودجوود خزف مثل — معظمها كان والتي الجديدة اإلنجليزية املنتجات

اآلسيوية. املصنوعات من
ظهرت التي امليكانيكية االخرتاعات تطبيق املهندسون ع وسَّ عرش، التاسع القرن يف
املثال سبيل عىل البخاري املحرك استُْخِدَم املجاالت. كافة عىل عرش الثامن القرن يف
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التي اآلالت واستُْخِدَمت البخارية، والسفن الحديدية السكك باخرتاع النقل قطاع يف
املجال يف — املنسوجات مصانع عىل مقصوًرا استخدامها كان التي — باملحركات تعمل

عامة. بصورة الصناعي
أو هولندا يف وليس إنجلرتا يف الثورية التكنولوجيا عت اخُرتِ ملاذا هو: السؤال يظل

الهند؟ أو الصني يف حتى أو فرنسا،

والسيايس الثقايف السياق

قد ما وهو لالبتكار، مناسب محدَّد وثقايف سيايس سياق يف الصناعية الثورة اندلعت
تفسريها. يف يساعد

يف االقتصاد وخرباء األوروبيني للِّيرباليني نموذًجا اإلنجليزي الدستور كان لطاملا
يمتلك لم إذ الديمقراطية؛ عن يكون ما أبعد كان لكنه سواء، حد عىل الحديث العرص
وظل االسكتلنديني، من ذلك من وأقل اإلنجليز من فقط ٪٣–٥ سوى التصويت حق
السالم. اتفاقيات وتوقيع الحرب إعالن سلطة خاصًة امللك، يد يف السلطة من كبري قسط
ذلك يفعل لم فإنه الحرب، تمويل رفض يف دستوري حق الربملان لدى كان أنه حني ويف

مطلًقا.
أن رغم االقتصادي، النمو يدعم جعلته كثرية سمات اإلنجليزي الدستور يف توفرت
ركَّزوا الذين الحديث، العرص يف االقتصاد خرباء عليها أكَّد التي هي ليست السمات تلك
العليا السلطة وضع أدى فلقد الفردية. امللكية حماية وتوفري الرضائب تقليص عىل أكثر
مطَلقة، سلطة امتالكهم الفرنسيون امللوك زعم حني ففي عكسية؛ نتائج إىل الربملان يد يف
التمويل يف أزمة وكانت موافقة، عىل الحصول دون الرضائب زيادة بإمكانهم يكن لم
عرش السادس لويس إجبار خالل من الفرنسية، الثورة اندالع إىل أدت التي هي العام
دفع من معفاة فرنسا يف النبالء طبقة كانت .١٧٨٩ عام يف األمة طبقات مجلس عقد عىل
ُفِرضت والتي ،١٦٩٣ عام يف األمالك رضيبة اإلنجليزي الربملان فرض ولكن الرضائب،
فرض من قت تحقَّ الرضائب عائدات معظم أن إال سواء، حدٍّ عىل والعوام النبالء عىل
وكان والتبغ. السكر مثل املستوردة والسلع الجعة، مثل االستهالكية السلع عىل الرضائب
الرضائب هذه دفع ل يتحمَّ َمن هم — الربملان يف ممثلني يكونوا لم الذين — ال العمَّ
يحد َمن — الديمقراطية غياب يف — لكن امللك، سلطة من الربملان يحد ربما باألساس.

الربملان؟ سلطة من
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الدولة تجمعها التي الرضائب ضعف تجمع اإلنجليزية الدولة كانت الواقع، يف
بنود بأن البعض يجادل القومي. الدخل من أكرب قسًطا وتنفق فرد، لكل الفرنسية
عىل تُنَفق كانت األموال معظم ولكن االقتصادي، النمو دعم يف ساهمت هذه اإلنفاق
خارجية، أهداف تنفيذ يف آلَخر حنٍي من يُستخَدم الجيش كان إذ والبحرية؛ الجيش
االحتجاجات قمع طريق عن الداخل يف العام النظام عىل للحفاظ دائًما متاًحا كان ولكنه
هة موجَّ البحرية وكانت الديمقراطية. بتحقيق تنادي التي أو اآلالت، الستخدام املناهضة
إذ ذلك؛ من ال العمَّ استفاد وقد البالد، تجارة ودعم الربيطانية اإلمرباطورية لتوسيع
خالل من النمو إىل بدوره أدى ما وهو األجور، مرتفِع االقتصاِد أساَس اإلمربياليُة كانت
عرش الرابع لويس لدى توفرت فإذا العاملة. األيدي يف ر يوفِّ تكنولوجي تغيري تحقيق
اإلبقاء خالل الفرنيسمن االزدهار زيادة استطاع لربما الرضائب، لفرض الالزمة السلطة
كرد تقليصها أو قواتها حجم زيادة من بدًال دائم، ب تأهُّ حال يف الفرنسية البحرية عىل

والسالم. الحرب ألوضاع فعل
النمو من عززت رغباتهم ضد األفراد أمالك عىل لالستيالء الربملان سلطة أن كما
امللكية ألن عانت فرنسا بأن القول يمكن وربما بل فرنسا؛ يف ممكنًا هذا يكن لم أيًضا.
إقليم يف املربحة الري مرشوعات ذ تُنفَّ فلم الحد، عن زائدة بحماية تمتعت الفردية
الخاصة، الربيطاني الربملان لقوانني مناِظرة قوانني تمتلك لم فرنسا ألن نظًرا بروفانس؛
أو أراضيهم َضمَّ عارضوا الذين األفراد ملكية عىل بالتعدي سمحت التي القوانني وهي
«السلطة أن تعني األمر واقع يف املجيدة الثورة كانت فلقد عربها. طرق أو قنوات شق
صارت … ١٦٨٨ عام قبل متقطعة بصورة موجودة «كانت التي للدولة االستبدادية»

ذلك.» بعد دائمة بصورة موجودة
الثورة اكتمال يف العلمية الثقافة بزوغ ساهم املالئم، السيايس النظام إىل باإلضافة
من عدٌد عرش السابع القرن يف اندلعت التي العلمية الثورة عن تمخض فقد الصناعية؛
عرش. الثامن القرن يف املخرتعون استغلها والتي الطبيعي، بالعالم الخاصة االكتشافات
أي العلمي؛ األسلوب عىل مصداقية الطبيعية الفلسفة نجاح أضفى ذلك، إىل باإلضافة
وتطبيقها املالحظة خالل من اكتشافها يمكن قوانني تحكمه العالم بأن القائل الرأي
وهو اإلنجازات، أعظم الشميس للنظام نيوتن نموذج وكان اإلنسانية، الحياة لتحسني

والطبيعة. الدين حول العليا الطبقة أفكار تشكيل أعاد الذي اإلنجاز
التشكيل إعادة عملية يف الشعبية الثقافة مساهمة مدى عىل شافية إجابة توجد ال
عىل نيوتن. نموذج تبنوا العاملة الطبقة إىل ينتمون مخرتعني عىل مهمة أمثلة وثمة هذه،
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الفلسفة حول سوندرسن محارضات من نسخة هاريسون جون اقرتض املثال، سبيل
وقام الدين، رجال أحد من — نيوتن أفكار بعض يتضمن ُكتَيِّب وهو — الطبيعية
(جهاز الكرونوميرت اخرتاع إىل هاريسون بنيوتن املبكِّر االهتمام هذا دفع فهل بنسخه؛
بالسحر، مستمر شعبي اهتمام هناك كان أخرى، ناحية من متناهية)؟ بدقة الوقت قياس
الناس من أكرب عدد كان األرجح وعىل للعلم. الوسطى القرون يف املوضوعي املعادل وهو
تجذب ويسيل جون ِعَظات وكانت للحركة، نيوتن قوانني من أكثر بالسحر يؤمنون
الكتاب عن تخليًا الحقيقة يف يعترب السحر عن «التخيل أن يرى وكان األتباع، من املاليني

املقدس.»
نيوتن كتاب من أكثر مبارشة بصورة االجتماعية بالتغريات الشعبية الثقافة تأثَّرت
عا شجَّ وقد التجارة، ونمو التحرضُّ عمليات يف التغريات أبرز وتمثَّلت الرياضية»، «املبادئ
قيمتها. زيادة خالل من الحسابية املهارات وتطوير والكتابة القراءة معرفة نرش عىل
املحال وأصحاب والصانعني الحرفيني أبناء معظم قىض عرش، الثامن القرن وبحلول
األسايس، التعليم مرحلة يف سنوات عدَة ال العمَّ أبناء من أقل وعدد واملزارعني الصغرية
قراءة عىل العامة قدرة ذلك عىل ترتب أيًضا. التعليم الفتيات من العديد ِت تلقَّ كما
إىل العالم مالمح ت تغريَّ لقد مسبوقة. غري بدرجة السياسية الشئون ومتابعة الصحف
من كبرية شهرة تحقيق بني توم مثل اآلراء متطرف رجل استطاع عندما جديد عالم

اإلنسان». «حقوق كتاب نَُسخ من اآلالف مئات بيع خالل

الصناعية الثورة تفسري

العليا الطبقة شغف وكان أوروبا، أنحاء جميع يف معروفة العلمية االكتشافات كانت
كانت ملاذا تفسري يمكنها ال الثقافية التطورات فإن ثَمَّ، ومن عامليٍّا؛ الطبيعية بالفلسفة
لألجور الفريد الربيطاني الهيكل يف التفسري يكمن بل بريطانية، الصناعية الثورة
اخرتاع من بريطانيا يف الرخيصة والطاقة املرتفعة األجور اقتصاُد جعل لقد واألسعار.
ُمْرِبًحا. أمًرا الصناعية؛ الثورة عنها تمخضت التي التكنولوجية االبتكارات واستخدام

بدرجة مرتفعة بريطانيا يف األجور كانت كيف رأينا والثاني، األول الفصلني يف
من بدًال والجعة، البقري واللحم الخبز بتناول لهم سمحت بحيث الناس، ملعظم كافية
كانت بالتكنولوجيا، يتعلق فيما دقة، أكثر ولنكون أساسية. كوجبة الشوفان عىل االعتماد
القرن أواخر يف .(1-3 (الشكل املال رأس بتكلفة مقارنة مرتفعة الربيطانية األجور
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جنوب يف متقاربة املال رأس خدمات لتكلفة بالنسبة األجور معدالت كانت السادسعرش،
آنذاك. أوروبا يف السائدة املعدالت تمثِّل كانت التي املعدالت وهي والنمسا، وفرنسا إنجلرتا
املال رأس لتكلفة بالنسبة العاملة األيدي أجور كانت عرش، الثامن القرن منتصف ويف
التاسع القرن بداية ويف األوروبية. القارة يف نظرياتها عن إنجلرتا يف ٪٦٠ بنسبة أعىل
العاملة األيدي أجور صارت آسيا، مع مقارنة عقد فيها يمكن التي األوىل املرة وهي عرش،
ثَمَّ، ومن النمسا؛ أو فرنسا يف نظريتها من تكلفة أقل الهند يف املال رأس لتكلفة بالنسبة

الدولتني. كلتا يف نظريه من أقل الهند يف اإلنتاجية العملية َميَْكنة حافز كان

٠

٠٫٥

١

١٫٥

٢

١٥٨٠ ١٦٣٠ ١٦٨٠ ١٧٣٠ ١٧٨٠ ١٨٣٠

إنجلرتا

فرنسا

النمسا

الهند

املال. رأس خدمات بتكلفة مقارنًة األجور :1-3 شكل
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يف للطاقة مصادر أرخص تمتلك بريطانيا كانت الطاقة. عىل نفسه األمر ينطبق
الطاقة سعر كان ثَمَّ، ومن البالد؛ وسط ويف الشمال يف الفحم مناجم يف خاصًة العالم،

آَخر. مكان أي عن بريطانيا يف العاملة األيدي بأجور مقارنًة كثريًا أقل
من أنه إنجلرتا يف الرشكات وجدت واألسعار، األجور يف االختالفات لهذه نتيجة
زيادة طريق عن املرتفعة العاملة األيدي تكلفة عليها ر توفِّ تكنولوجيا استخدام املربح
أكثر، طاقة ومصادر مال رأس ر توفُّ ظل ويف الرخيص. املال ورأس الطاقة استخدام
يف أما االقتصادي. النمو وراء الرس يمثِّل ما وهو إنتاجية، أكثر الربيطانيون ال العمَّ صار

عكسية. نتيجة إىل الرخيصة العاملة األيدي ر توفُّ أدى فقد وأفريقيا، آسيا

القطن صناعة

القطن.» ذُِكَر الصناعية الثورة ذُِكَرت «إذا فيها: يقول شهرية عبارًة هوبزباوم إريك كتب
أكرب القطن صناعة صارت عرش، الثامن القرن منتصف يف متواضعة بدايات فمن
عام يف املحيل الناتج إجمايل من ٪٨ بنسبة ساهمت حيث الربيطاني؛ االقتصاد قطاعات
صناعة كانت التصنيع. مجال يف املتوفرة الوظائف إجمايل من ٪١٦ وبنسبة ،١٨٣٠
نمو أدى وقد املصانع، يف اإلنتاجية العملية خالل من تحوًُّال تشهد صناعة أول القطن
منها األصغر املدن من العديد عن فضًال مانشسرت، ملدينة املذهل النمو إىل القطن صناعة
الهند حساب عىل الربيطاني االقتصاد نمو جاء وقد واسكتلندا. إنجلرتا شمال يف األخرى
دول إىل التحول يف املطاف نهاية يف الدول هذه بدأت وعندما األوسط، والرشق والصني

إليها. التفتوا التي الصناعات أوىل هي القطن صناعة كانت ًدا، مجدَّ صناعية
العالم، يف القطن لصناعة معقلني أكرب والهند الصني كانت عرش، السابع القرن يف
غرب وحتى الهندي املحيط عرب القطنية املالبس تصدِّر وسورات ومدراس بنغال فكانت
الهند رشكات بدأت وأفريقيا. آسيا يف صغرية مراكز يف أيًضا يُنتَج القطن وكان أفريقيا،
القرن أواخر يف أوروبا إىل واملوسلني القطنية املنسوجات تصدير يف املختلفة الرشقية
املنسوجات وهي والصوف، الكتان منافسة يف املنسوجات هذه نجحت حيث عرش؛ السابع
حظرت فرنسا إن حتى وناجحة؛ رائجة سلعة القطن صار وقد الرئيسية. األوروبية
سوق هناك كان ولكن محليٍّا، استهالكه من إنجلرتا قيَّدت كما ،١٦٨٦ عام يف استرياده
كان السوق هذه ويف بالعبيد، يُقايَض القطن كان حيث أفريقيا؛ غرب يف كبرية تصدير

الهندي. القطن ينافس اإلنجليزي القطن
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كان كلما القطن. غزل صناعة َميَْكنة إىل أدى الذي الدافع هي الدولية املنافسة كانت
بحيث إنجلرتا يف للغاية مرتفعة األجور كانت غزله. يف أطول وقتًا استغرق ناعًما، القطن
كبرية سوق هناك كان لقد السميكة. األقمشة يف فقط ممكنة الهند مع املنافسة صارت
لتقليص اآلالت اخرتعت إذا إال املنافسة تستطيع تكن لم إنجلرتا أن غري الناعمة، لألقمشة
يغزل بنغال إقليم كان ،١٧٥٠ عام ففي بحق؛ كبرية الفجوة كانت العاملة. األيدي عدد
٣ عن يزيد ال ما تغزل بريطانيا كانت فيما سنويٍّا، القطن من رطل مليون ٨٥ حوايل
جيمس ماكينة وكانت اإلنتاج، عملية مليكنة عديدة محاوالت هناك وكانت رطًال، ماليني
— عرش الثامن القرن من الستينيات عقد وسط يف ُطوِّرت التي — للغزل هارجريفز
تعمل التي الغزل ماكينة بعدها جاءت ثم التجاري، املستوى عىل الناجحة األوىل املاكينة
صامويل ابتكره الذي اآليل املغزل جاء ثم أركرايت، ريتشارد ابتكرها التي املاء خالل من
وأركرايت، هارجريفز ماكينتَْي بني ليجمع عرش الثامن القرن سبعينيات يف كرومبتون

كامل. قرن ملدة املميكنة الغزل عملية عليه اعتمدت الذي األساس وصار
قفزات منها أي تتضمن ولم العلمية، لالكتشافات شيئًا املاكينات هذه من أي تدين ال
إىل للتوصل التجريبية الهندسة من سنوات املاكينات هذه تطلبت وإنما عظيمة، نظرية
بأن إديسون توماس مالحظة وتعترب املاكينات. تشغيل يف عليها يُعتَمد تصميمات
للغاية صائبًة «٪٩٩ الجهد يمثِّل فيما االخرتاعات، من فقط ٪١ سوى يمثل ال «اإللهام

القطن. بصناعة يتعلق فيما
تفسري يف بريطانيا، يف الصناعية الثورة ظهور سبب تفسري جوهر يتمثل ثَمَّ، ومن
«الجهد» (أْي والتطوير البحث عىل طائلة وأمواًال وقتًا الربيطانيني املخرتعني إنفاق سبب
تتمثل اإلبداع. إىل تفتقر األحيان من كثري يف بدت أفكار لتنفيذ إديسون) عبارة حسب
املال رأس استخدام من زادت اخرتعوها التي املاكينات أن يف السؤال هذا عىل اإلجابة
األيدي كانت حيثما استخدامها يف مربحة املاكينات كانت عليه بناءً العاملة؛ األيدي لتوفري
مربحة املاكينات تكن لم إنجلرتا. يف أْي رخيصة؛ املال رأس تكلفة وكانت باهظة العاملة

املنشأ. بريطانية الصناعية الثورة كانت هنا ومن آَخر، مكان أي يف
تُفتح الخام القطن باالت كانت أوًال: مراحل؛ ثالث عىل يُصنَّع القطن غزل كان
يف تَُرصُّ القطن جدائل كانت أْي يُهذَّب؛ القطن كان ثانيًا: والعوالق. األوساخ وتُزال
مسامري. عىل تحتوي التي التهذيب فتحات بني القطن سحب طريق عن سائبة، جديلة
املغزل كان املاكينات، ظهور قبل خيوًطا. فتصبح تُغزل السائبة الجديلة كانت ثالثًا:
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سميكة. خيوط عمل يف تُستخَدم الغزل عجلة كانت بينما رفيعة، خيوط لعمل يُستخَدم
كانت وأخريًا لتقويتها، تَُلف ثم لرتفيعها، تَُمط السائبة الجديلة كانت الحالتني، كلتا يف

النساجني. إىل إلرسالها مغزل حول تَُلف الخيوط
تصميم يف األكرب أركرايت ريتشارد إنجاز ويتمثَّل املراحل، هذه جميع َميَْكنة تمت
برتتيب فيه تَُرص املاكينات كانت حيث ٢)؛ رقم كرومفورد (مصنع القطن غزل مصنع
بريطانيا يف األوىل القطن غزل ملصانع النموذج صار الذي التصميم وهو منطقي،
جوهر تمثِّل القطن غزل عملية كانت لقد األوروبية. والقارة األمريكية املتحدة والواليات
ثالثينيات منذ لها الحلول أفضل إىل التوصل عىل يعملون املخرتعون ظل وقد املشكلة،
الدرب عىل يسريان وايت وجون بول لويس كان وقد األقل. عىل عرش الثامن القرن
عىل الغزل نظام خالل من عرش الثامن القرن وخمسينيات أربعينيات يف الصحيح
جيمس ماكينة وكانت الوقت. طوال خاًرسا كان برمنجهام يف مصنعهما أن غري بََكر،
األوىل املاكينة — عرش الثامن القرن ستينيات يف ابتكرها التي — للغزل هارجريفز
وجود خالل من الغزل عجلة املاكينة هذه طورت وقد التجاري، املستوى عىل الناجحة
تحاكي ووصالت سحب قضبان واستخدام الغزل، عجلة عن تنبثق دوَّارة عواميد عدة
إدخال بغرض سنوات خمس ملدة الساعات صانعي أركرايت وظَّف الغازل. أيدي حركات
البََكر. تستخدم كانت والتي باملاء، تعمل التي للغزل ماكينته عىل التعديالت من مزيد
زوجني عرب َشدِّها طريق عن تَُمطُّ الجديلة كانت البكر، عىل الدائري الغزل وباستخدام
يتحرك التجفيف، جهاز مثل األمام إىل القطن تسحب التي الدوارة البكرات من متتابعني
طريق عن الخيوط عان ويرفِّ يطيالن بحيث سابقيهما من أرسع البََكر من زوج كل

بعضهما. قبالة جذبها
جمعت إنها حيث اإلطالق؛ عىل ظهرت غزل ماكينة أعظم آِخر كرومبتون مغزل كان
فصارت أركرايت، ماكينة يف الدوَّار والبََكر هارجريفز ماكينة يف السحب قضبان بني
وأركرايت هارجريفز ماكينتا مكَّنَْت أخرى. ماكينة أي من كثريًا أرفع الخيوط تغزل
ماكينة جعلت فيما السميك، الغزل سوق يف الهنود املنتجني مع التنافس من إنجلرتا

أيًضا. الرفيع للغزل تكلفة املنتجني أقل إنجلرتا من كرومبتون
عدد تقليص عىل ساعد فجميعها متشابهة؛ املاكينات لهذه االقتصادية القيمة كانت
املاكينات هذه زادت نفسه، الوقت يف الغزل. من واحد رطل إلنتاج الالزمة العمل ساعات
َميَْكنة جرَّاء التكلفة يف التوفري كان لذلك ونتيجًة واحد؛ رطل إلنتاج الالزم املال رأس من
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القرن ثمانينيات يف العاملة. األيدي تكلفة فيها ترتفع التي البلدان يف أكثر الغزل عملية
يف ٪٤٠ أركرايت طراز عىل غزل مصنع بناء عىل االستثمار عائد كان عرش، الثامن
رأس عىل عائًدا املستثمرين ع توقُّ ظل ويف الهند. يف ٪١ من وأقل فرنسا، يف و٩٪ إنجلرتا،
طراز عىل مصنًعا ١٥٠ يُقام أن للدهشة املثري من يكن لم ،٪١٥ إىل يصل الثابت املال
لم فيما فرنسا، يف وأربعة عرش، الثامن القرن ثمانينيات يف بريطانيا يف أركرايت مصنع
جرَّاء املتحققة النسبية بالربحية يتعلق فيما مماثًال األمر كان الهند. يف مصانع أي تَُقْم
إنجلرتا يف الطراز هذا من ماكينة ألف ٢٠ استُْخِدمت حيث هارجريفز؛ ماكينة استخدام
لم إذ الهند؛ يف منها ماكينة أي تُستخَدم لم فيما فرنسا، يف و٩٠٠ الفرنسية، الثورة قبيل
فرنسا يف للغزل ماكينات الخرتاع كثرية أموال أو وقت إنفاق يف معقول سبب هناك يكن

هناك. استخدامها املربح من يكن لم حيث الهند؛ أو
دول إىل الصناعية الثورة انتقلت ملاذا يفرسِّ ما وهو عليه، هو كما الوضع يَبَْق لم
املاكينات من متكاملة سلسلة ظهور إىل أركرايت مغزل طراز عىل املغازل أدت أخرى.
قلَّص نفسه، الوقت يف هارجريفز. ماكينات فعلت مما أكثر اإلنتاج تكلفة من قلَّصت التي
املخرتعني من طويلة قائمة طوَّرت الرقيق. الغزل إنتاج تكلفة من كرومبتون مغزل
يف وفروا مثلما املال رأس يف وفروا وقد التايل، القرن نصف مدار عىل كرومبتون مغزل
ق يحقِّ أن املمكن من صار عرش، التاسع القرن عرشينيات بحلول العاملة. األيدي تكلفة
وبحلول األوروبية، القارة أنحاء مختلف يف ربًحا املحسنة القطن إنتاج ماكينات استخدام
إنتاج ماكينات استخدام كذلك املربح من صار عرش، التاسع القرن من الخمسينيات عقد
سبعينيات وبحلول والهند. املكسيك مثل األجور منخفضة اقتصادات يف محسنة قطن

الثالث. العالم إىل ينتقل املصانع من القطن إنتاج بدأ عرش، التاسع القرن

البخاري املحرك

نظًرا العالم؛ وجه غريت التي الصناعية الثورة تكنولوجيات أكثر البخاري املحرك كان
فضًال املختلفة، الصناعات من واسع نطاق يف امليكانيكية القوى باستخدام سمح ألنه

املحيطات. عرب الشحن وسفن الحديدية السكك قطاعات عن
الضغط كان العلمية. الثورة عن انبثقت التي االبتكارات من البخارية الطاقة كانت
فقد عرش؛ السابع القرن فيزياء يف محتدًما جدًال تشهد التي املوضوعات أحد الجوي
وتورشييل، جاليليو، مثل أوروبا؛ عرب مشهورون علماء الجوي الضغط مسألة بحث
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أنه جرييك وفون هايجنز أثبت القرن، منتصف بحلول وبويل. وهايجنز، جرييك، وفون
يف عربها. املكبس الجوي الضغط سيدفع — أسطوانة يف فراغ خلق يف نجحنا إذا —
بدائي بخاري محرك صناعة يف الفكرة هذه بابان دينيس الفرنيس استخدم ،١٦٧٥ عام
داديل، يف ١٧١٢ عام يف عميل بخاري محرك ابتكار نيوكومن توماس استكمل نموذجي.
ملء ثم البخار، إلنتاج مياه َغْيل نيوكومن محرك ن تضمَّ التجريب. من عاًما ١٢ بعد
الضغط يدفع بحيث البخار لتكثيف األسطوانة يف باردة مياه حقن ثم به، أسطوانة
دفع أثناء مضخة يرفع هزاز بقضيب املكبس يتصل األسطوانة، داخل بمكبس الجوي

املكبس. عىل الضغط
االبتكارات. تشجيع يف االقتصادية الحوافز ر توفُّ أهمية عىل البخاري املحرك يؤكد
يف جرت والتطوير البحث عمليات أن غري أوروبا، أنحاء يف ينترش املحركات علم كان
يف نيوكومن محرك من الغرض تمثَّل هناك. استخدامه من املتحقق للعائد نظًرا إنجلرتا
أخرى؛ دولة أي من املناجم من أكرب عدًدا تضم إنجلرتا وكانت املناجم، وتفريغ تجفيف
األوىل البخارية املحركات كانت ذلك، إىل باإلضافة الضخمة. الفحم صناعة لوجود نظًرا
مصادر تتوفر عندما فقط ًرا موفَّ استخدامها كان بحيث الفحم، من هائلة كميات تحرق
قائًال عرش الثامن القرن ثالثينيات يف ديزيجوليه ثيوفيلوس جون كتب للطاقة. رخيصة
تنتج حيث الفحم؛ حقول يف … واسع نطاق عىل اآلن «تُستخدم نيوكومن محركات إن
املحركات كانت أخرى.» بصورة ستُباع تكن لم التي الفحم، مخلفات عن النارية الطاقة
يكن لم العلمية، الطفرات من الرغم عىل آَخر. مكان أي يف تُستخَدم ما نادًرا البخارية

بريطانيا. يف فحم صناعة هناك تكن لم إذا سيتطور البخاري املحرك
األغراض من العديد لتحقيق تطبيقها يمكن تكنولوجيا البخارية الطاقة صارت
يتحقق لم البخاري، املحرك تطوير بعد إال يحدث لم ذلك لكن العالم، حول واستخدامها
سميتون، جون أمثال من مهندسون درس عرش. التاسع القرن أربعينيات قبل ذلك
عليه، تعديالت وأدخلوا البخاري املحرك وولف وآرثر ترفيثيك، وريتشارد واط، وجيمس
استهالك ض ُخفِّ للطاقة. توليده طريقة وتطوير للطاقة استهالكه تخفيض عىل وعملوا
انترش التي نيوكومن محركات يف رطًال ٤٤ من الساعة يف حصان قدرة لكل الفحم
البحرية املحركات يف فقط واحد رطل إىل عرش، الثامن القرن ثالثينيات يف استخدامها
العبقرية أطلقت لقد عرش. التاسع القرن أواخر يف استُْخِدمت التي الثالثية التوسعية
الدرجة إىل التكنولوجيا تطوير خالل من للبالد التنافسية امليزة الربيطانية الهندسية
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أمام مرصاعيه عىل الباب هذا ُفِتح وقد العالم، حول استخدامها املربح من صار التي
إىل بأرسه العالم ل تحوُّ أمام الطريق د مهَّ كما العالم، حول لالنتشار الصناعية الثورة

التصنيع.

االبتكار مواصلة

تكن لم عرش الثامن القرن اخرتاعات أن يف الصناعية الثورة إنجازات أعظم تمثَّل
بل السابقة، القرون اخرتاعات مثل تتكرر لم ثم واحدة ملرة تحققت عظيمة اخرتاعات

االبتكارات. من متواصًال سيًال دشنت عرش الثامن القرن اخرتاعات إن
القرن اخرتاعات حوَّلت فبينما الجهود؛ عليها تركزت التي الصناعة القطن ظل
يدوية أنوال خالل من يجري يزال ال النسج كان املصانع، نظام إىل الغزل عرش الثامن
حياته، من عقوًدا قىض الذي كارترايت إدموند يد عىل األمور ت تغريَّ لكن أكواخ، يف
اآللية، املاكينات من فكرته كارترايت استلهم وقد آيل. نول ابتكار يف كلها ثروته وأنفق
قرص يف البالط أبهرت التي فوكانسون دي جاك ابتكرها التي امليكانيكية البطة مثل
فولتري كتب (وقد وتتغوطه! الطعام، وتتناول بجناحيها، تخفق كانت إنها إذ فرساي؛
آلة كانت فإذا فرنسا».) بمجد يذكِّره شيئًا املرء يجد لن فوكانسون، بطة «بدون متهكًِّما:
كارترايت فكر نافع؟ بعمل تقوم أن يمكن أََال النحو، هذا عىل التربز تستطيع ميكانيكية
منه لة معدَّ نسخة ثم ،١٧٨٥ عام يف ابتكره نول أول اخرتاع براءة ل سجَّ ثم ذلك يف
من العديد أدخل وقد تجاريٍّا. نجاًحا ق يحقِّ لم كارترايت نول أن إال .١٧٩٢ عام يف
عرش، التاسع القرن عرشينيات وبحلول تدريجيٍّا. كارترايت نول عىل تحسينات املخرتعني
مستخَدًما اليدوي النول ظل لكن إنجلرتا، يف اليدوي النول محل يحل اآليل النول بدأ
فيما كثريًا، املال رأس تكلفة من اآليل النول زاد عرش. التاسع القرن خمسينيات حتى
وثيًقا ارتباًطا مرتبًطا اآليل النول استخدام كان ثَمَّ ومن العاملة، األيدي تكلفة من قلَّص
اليدوي. النول مقابل يف اآليل النول الستخدام النسبية الكفاءة عن فضًال السعر بعوامل
املتحدة الواليات يف أرسع بصورة انترش قد اآليل النول أن السياق هذا يف املعتاد غري ومن
يف أعىل األجور كانت عرش، التاسع القرن عرشينيات بحلول إنه إذ بريطانيا؛ يف منه

التباين. هذا التكنولوجي االبتكار نمط عكس وقد املتحدة، الواليات
بطبيعة املصانع. يف البخارية الطاقة استخدام عند املقدمة يف أيًضا القطن كان
استثمر ،١٧٨٤ عام ويف سابق. وقت يف ذلك عىل أُجريت فقد التجارب كانت الحال،
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الطاقة فيه تُستخَدم مصنع أول للدقيق، ألبيون مصنع يف أموالهما وواط باولتون
التايل، العام يف البخارية. ملحركاتهم الرتويج بغرض وذلك واسع، نطاق عىل البخارية
ال املصانع معظم كانت حال، أية وعىل األوىل، للمرة قطن مصنع يف البخار استُْخِدم
انخفض فقط آنذاك عرش. التاسع القرن أربعينيات حتى املائية الطاقة عىل تعتمد تزال
أرخص مصدًرا استخدامها جعل كافية بدرجة الوقود من البخارية املحركات استهالك

مستمرة. بصورة الصناعة يف البخارية الطاقة استخدام انترش ذلك وبعد للطاقة،
َمن كل إن عرش. التاسع القرن يف النقل يف أيًضا ثورة البخارية الطاقة أحدثت
لتشغيل استخدمه وإيفانز) وترفيثثك، (كوجنت، الضغط عايلَ بخاريٍّا محرًكا اخرتع
غري الطرق عقبة عىل التغلُّب يستطيعوا لم إذ ينجحوا؛ لم جميًعا لكنهم برية، مركبة
واملواد الفحم كان قضبان. عىل البخاري املحرك وضع يف الحلول أحد فتمثَّل دة، املمهَّ
الثامن القرن يف املناجم. يف بدائية خشبية قضبان عىل تسري عربات يف تُشَحن الخام
يف أطول. ملسافات النقل خطوط وُمدَّت الخشبية، محل الحديدية القضبان حلت عرش،
مصنع يف قضبان عىل تسري بخارية مركبة أول وترفيثيك ريتشارد بنى ،١٨٠٤ عام
األماكن الفحم مناجم يف النقل خطوط صارت الحني، ذاك منذ ويلز. يف بنيدارن حديد
الحديدية السكك خط يكون أن املخطط من وكان البخارية، املركبات الختبار املفضلة
— ميًال ٢٦ ملسافة امتد الذي — (١٨٢٥) ودارلنجتون ستوكتون بني يربط كان الذي
والركاب البضائع نقل طريق عن عائدات تحقيق إمكانية تبنيَّ أنه غري الفحم، لنقل خطٍّا
ليفربول بني يربط كان الذي الخط هو األول العام الحديدية السكك خط كان عليه.
نجاًحا الخط هذا ق حقَّ .١٨٣٠ عام يف وافتُِتح ميًال ٣٥ ملسافة امتد والذي ومانشسرت،
١٨٥٠ عام وبحلول بريطانيا، يف حديدية سكك خطوط بناء ترويج حمى وأطلق كبريًا،
ثالثني وبعد كيلومرت، آالف ١٠ من يقرب ما بطول حديدية سكك خطوط هناك كان

كيلومرت. ألف ٢٥ إىل الحديدية السكك خطوط شبكة طول وصل عاًما،
لتجنب أخرى وسيلة وهي املائي، النقل مجال يف أيًضا البخارية الطاقة استُْخِدمت
الحاويات فكانت بدايتها، منذ عاملي بطابع تتسم االبتكار عملية كانت السيئة! الطرق
أول وكانت — (١٧٨٣) و«بريوسكاف» ،(١٧٧٤) «بامليبد» — فرنسية العاملة األوىل
التي فلتون، روبرت ابتكار من «كلريمونت» السفينة هي ناجحة بخارية تجارية سفينة
الجعة صانع — مولسون جون أَبَْحَر بعامني وبعدها ،١٨٠٧ عام من هدسون نهر عربت
تروا مدينة يف بُنِيت محركات مستخدًما لورانس سانت نهر يف بخارية بسفن — الكندي

كيبيك. يف ريفيري
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النقل يف األرشعة محل يحل البخار كان عرش، التاسع القرن منتصف بحلول
صناعة يف لتفوُّقها نظًرا السفن؛ بناء يف العالم مركز بريطانيا صارت املحيطات. عرب
حيث فارقة؛ عالمة (١٨٣٨) العظيم» «الغربي برونل سفينة مثَّلت والهندسة. الحديد
كانت كما األطلنطي، املحيط لعبور كافيًا فحًما تحمل أن سفينة بإمكان أنه أظهرت
الحديد من تُبنَى سفينٍة أوَل برونل مها صمَّ التي (١٨٤٣) العظمى» «بريطانيا السفينة
البخار حل حتى قرن نصف األمر استغرق التبديل. عجالت من بدًال اًصا رفَّ وتستخدم
الفحم تحمل وأن بد ال كانت السفن أن إىل ذلك يف السبب ويرجع تماًما، األرشعة محل
يف البضائع لنقل مساحة وجود من كثريًا قلَّص ما وهو متنها، عىل إلبحارها الالزم
استخدام إىل تتحول التي البحرية الرحالت أوىل كانت فقد ثَمَّ ومن الطويلة، الرحالت
البخارية املحركات استهالك انخفاض ومع قصرية، مسافات تقطع التي تلك هي البخار
نفسها الكميات باستخدام أطول ملسافات اإلبحار البخارية السفن استطاعت الفحم، من
بدًال البخار باستخدام قطعها تستطيع السفن كانت التي املسافات زادت كما الفحم، من
تسافر التي تلك هي البخارية السفن إىل تحوًُّال البحرية الرحالت آِخر وكانت األرشعة. من
مستخَدمة تزال ال الصواري ثالثية الرسيعة السفن كانت حيث وبريطانيا؛ الصني بني

عرش. التاسع القرن نهاية حتى
يمكن التي أي االستخدامات؛ متعددة التكنولوجيا عىل مثاًال البخارية الطاقة تعترب
الكهرباء أيًضا التكنولوجيا من النوع هذا أمثلة ومن مختلفة، ألغراض استخدامها
ومن التكنولوجيا، من النوع هذا إمكانات لتطوير عقوًدا األمر ويستغرق والكمبيوتر.
وقد اخرتاعها. من طويلة فرتة بعد االقتصادي النمو يف الفعيل إسهامها يتحقق ثَمَّ
من قرن حوايل بعد أْي ١٨٠٠؛ عام فحتى البخارية؛ الطاقة مع الحال هو هذا كان
االقتصاد يف ضئيل إسهام سوى ساهمت قد البخارية الطاقة تكن لم نيوكومن، اخرتاع
البخارية؛ الطاقة إمكانات قت تحقَّ عرش، التاسع القرن منتصف بحلول ولكن الربيطاني،
النمو معدالت نصف تحقيق يرجع والصناعة. النقل يف واسعة بصورة استُْخِدمت حيث
البخارية، الطاقة إىل عرش التاسع القرن منتصف يف بريطانيا يف العمالة إنتاجية يف
القرن، طوال االقتصادي النمو استمرار يف ا مهمٍّ سببًا املدى البعيدة الفائدة هذه وتُعتَرب
يف للعلوم املتزايد التطبيق يف االقتصادي النمو تحقيق يف األخرى األسباب أحد ويتمثل

التايل. الفصل يف نتناوله سوف ما وهو الصناعة، مجاالت
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األوروبية القارة إىل بريطانيا من الصناعية الثورة انتقلت و١٨٧٠، ١٨١٥ عاَمْي بني
إليها انضمت بل الرائدة، بالدولة باللحاق الغربية أوروبا دول تكتِف لم كبري. بنجاح
العالم يف التكنولوجيا تطوير إىل مًعا سَعوا الذين املبتِكرين من مجموعة تكوين يف أيًضا
القرن يف صناعية دولة إىل الشمالية أمريكا تحوَّلت الحال، بطبيعة الحني. ذلك منذ
املتحدة الواليات وأصبحت بل االبتكار، نادي إىل انضمت ما رسعان ثم عرش، التاسع
متكافئني»، أقران بني «األول كأداء أدائها إىل النظر يجب لكن التكنولوجيا، يف العالم رائدة

وبريطانيا. الغربية أوروبا دول يشملون وهؤالء
عليه اإلجابة فإن ال، أم مفاجأًة الغربية أوروبا دول نجاح كان إذا عما التساؤل أما
كان الصناعية الثورة أن املؤرخني بعض يرى الصناعية. الثورة إىل املرء نظرة عىل تعتمد
املشكلة فإن ثَمَّ ومن بريطانيا، يف حدثت مثلما أملانيا أو فرنسا يف تحدث أن املحتمل من
بالنسبة آسيا. يف وليس أوروبا يف الصناعية الثورة اندلعت ملاذا تفسري يف تتمثَّل الكربى
املؤرخني بعض يرى ولكن التصنيع. إىل رسيًعا ستتحول األوروبية القارة كانت لهؤالء،
بريطانيا بني اإلنتاج حوافز أو املؤسسات طبيعة يف أساسية اختالفات ثمة أنه اآلخرين

التصنيع. إىل الغربية أوروبا ل تحوُّ تفسري يتطلب ما وهو األوروبية، القارة ودول
الثامن القرن يف األوروبية القارة يف التطور أن املؤسساتية النظرية أصحاب يرى
املؤسسات هذه الفرنسية الثورة محت وقد العتيقة. املؤسسات دونه يحول كان عرش
األوروبية القارة معظم إىل ُصدِّرت التي الثورة وهي أثًرا، منها تُبِْق فلم العتيقة،
كان الفرنسية، الجيوش َغَزتْه مكان كل ففي ونابليون. الجمهورية جيوش خالل من
تشمل والتي رسموها، التي الجديدة الصورة َوْفق أوروبا تشكيل يُِعيدون الفرنسيون
نابليون)، (قانون جديد قانوني نظام ووضع القانون، أمام واملساواة العبودية، إلغاء
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الداخلية التعريفات إلغاء خالل من وطنية أسواق وإقامة الكنسية، املمتلكات ومصادرة
أسايس تعليم وتوفري رشيد، رضيبي نظام ووضع خارجية، جمركية تعريفات وفرض
الحديثة، والجامعات الفنية واملعاهد الثانوية املدارس إقامة يف والتوسع علماني، عام
لكنها نابليون هزمها التي — بروسيا مثل دول أجرت العلمية. والثقافة الجمعيات ودعم
نابليون حروب حالت ملؤسساتها. تحديث عمليات — إمرباطوريته من جزءًا تصبح لم
مستِعدة أوروبا صارت ووترلو، معركة بعد لكن اإلصالحات، لهذه فوري أثر ق تحقُّ دون

الصناعي. لالنطالق
صناعية تكنولوجيا تَبَنِّي يف اإلنتاجية الحوافز دور عىل التفسري يف آَخر اتجاه يؤكد
يستطيعون الربيطانيني املصنِّعني أن تعني املبكرة بريطانيا بداية كانت أوًال: جديدة.
الصناعية الثورة تكنولوجيا تكن لم وثانيًا: األوروبية. القارة يف نظرائهم عىل التفوق
بصورة أعىل الطاقة وأسعار أقل األجور كانت حيث األوروبية؛ القارة لدول مالئمة
ابتكاَر األوروبية القارة يف التصنيع إىل التحول تَطلََّب ثَمَّ ومن بريطانيا، يف عنها عامة

ذلك. حدوث أثناء الربيطانية املنافسة من حمايٍة وتوفريَ املالئمة التكنولوجيا
معظم لدى توفرت التصنيع»، إىل «للتحول سياسة أي بريطانيا لدى يكن لم بينما
ظهرت عرش، التاسع القرن يف بريطانيا. نجاح لتباري ما اسرتاتيجية األوروبية الدول
األساس يف السياسات هذه ُوِضعت عديدة، دول تبنتها التي التنمية سياسات من حزمة
فريدريك طريق عن أوروبا يف لها ج ُروِّ ثم السادس)، الفصل (انظر املتحدة الواليات يف
ثم ،١٨٣٢ إىل ١٨٢٥ عام من األمريكية املتحدة الواليات يف عاش أملاني وهو ليست،
اسرتاتيجية تضمنت .(١٨٤١) السيايس» لالقتصاد القومي «النظام ليكتب أملانيا إىل عاد
إنشاء مبادئ: أربعة — املؤسساتية نابليون ثورة من طورت التي — القياسية التنمية
وفرض النقل، وسائل وتطوير الداخلية التعريفات إلغاء خالل من كبرية وطنية سوق
وتأسيس الربيطانية، املنافسة من الوليدة» «الصناعات لحماية خارجية جمركية تعريفات
التعليم نرش وأخريًا، للرشكات، املال رأس وتوفري العملة أسعار يف استقرار لتحقيق بنوك
اسرتاتيجية ساعدت وقد وابتكارها. التكنولوجيا استخدام عملية من لإلرساع العام

بريطانيا. بَرْكب اللحاق عىل األوروبية القارِة دوَل هذه التنمية
الوحدات مئات إىل مة مقسَّ أملانيا كانت الوسطى، العصور يف جيًدا. مثاًال أملانيا تُعتَرب
فيينا مؤتمر خالل مستقلة سياسية وحدة ٣٨ إىل الرقم انخفض ثم املستقلة، السياسية
العام التعليم نرش يف — آنذاك األملانية الواليات أكرب — بروسيا بدأت .١٨١٥ عام يف
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القرن منتصف وبحلول حذوها، األخرى الواليات حذت ثم عرش، الثامن القرن يف األسايس
أملانيا. سائر يف عام شبه األسايس التعليم صار عرش، التاسع

اتحاد إنشاء خالل من وطنية سوق إنشاء يف املبادرة زمام كذلك بروسيا أخذت
األملانية الواليات انضمت ثم أراضيها، توحيد بغرض ١٨١٨ عام يف (الزولفرين) جمركي
تعريفة وفَرَض الداخلية، التعريفات الجمركي االتحاد ألغى وقد تدريجيٍّا. إليها األخرى
االتحاد شكَّل املحلية. السوق دخول من الربيطانيني املصنعني ملنع مشرتكة خارجية

.١٨٧١ عام يف األملانية اإلمرباطورية عليه قامت الذي األساس االقتصادي
الحديدية السكة خط بُنِي األسواق. تكامل الحديدية السكك خطوط بناء دعم وقد
بعد ،١٨٣٥ عام يف وفورت نورمربج بني ليصل كيلومرتات) ستة (طوله األول األملاني
ليفربول بني يصل كان الذي الحديدية السكة خط إقامة من فقط سنوات خمس
عرش، التاسع القرن من الخمسينيات عقد خالل الرئيسية الخطوط أُقيمت ومانشسرت.
افتتاح جرى قد كان ،١٩١٣ عام وبحلول الالحقة. العقود يف الفرعية الخطوط ِت ُمدَّ فيما

الحديدية. السكك خطوط من كيلومرت ألف ٦٣ حوايل
بريطانيا يف التصنيع عملية يف دوٌر لها يكن لم التي — االستثمارية البنوك اضطلعت
لدعم العامة «الجمعية يف التجارب هذه باكورة تمثَّلت األوروبية. القارة يف بارز بدور —
الدول يف الصناعية التنمية لدعم ١٨٢٢ عام يف ست أُسِّ التي هولندا»، يف الوطني التصنيع
«كريدي بنك وكان نفسه، باليشء القيام يف األملانية الخاصة البنوك بدأت املنخفضة.
الحديدية السكك خطوط بناء لتمويل ١٨٥٢ عام يف فرنسا يف س أُسِّ الذي — موبيليه»

األمام. إىل عمالقة خطوة — والصناعة
االستثمار لبنك الرتويج توىلَّ الذي دارمشتاد بنك ذلك عن انبثق التايل، العام يف
بانك، (كومريز الكربى األملانية البنوك جميع كانت ،١٨٧٢ عام بحلول أملانيا. يف املشرتك
لجمع عديدة فروًعا البنوك هذه امتلكت ست. تأسَّ قد وغريها) ودويتشه، ودريسدنر،
املجال من العمالء مع دائمة عالقات وأقامت املودعني، من العديد من األموال رءوس
الحسابات من املكشوف عىل سحب شكل يف املدى طويل تمويًال لهم رت فوفَّ الصناعي،
عقارية رهونات خالل من ن تؤمَّ القروض تلك كانت منخفضة. فائدة بمعدالت الجارية
التي الصناعية الرشكات إدارة عىل يعملون البنوك ممثلو وكان الصناعية، امللكية عىل
الفرتة يف األملانية الصناعة يف الهائل النمو البنوك هذه موَّلت القروض. هذه تتلقى كانت

األوىل. العاملية والحرب ١٨٨٠ عام بني ما
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القارة يف الصناعية الثورة صناعات معظم ست تأسَّ و١٨٧٠، ١٨١٥ عاَمْي بني
يف مربحة األوىل أركرايت ومصانع الغزل ماكينات تكن لم ربحي. أساس عىل األوروبية
السميك الغزل إنتاج تكاليف من ض خفَّ الالحق الفني التقدم لكن الثورة، قبل فرنسا
انخفاض أدى عرش. التاسع القرن من الثالثينيات عقد منتصف بحلول ٪٤٢ بنسبة
عام بحلول مربحة. الحديث الطراز ذات املصانع هذه إقامة جعل إىل اإلنتاج يف التكاليف
كانت التي بربيطانيا مقارنًة سنويٍّا، القطن من طنٍّ ألف ٥٤ تنتج فرنسا كانت ،١٨٤٠
٧) وبلجيكا ،( طنٍّ ألف ١١) أملانيا يف بدأ قد القطن إنتاج وكان ، طنٍّ ألف ١٩٢ تنتج
تعالج الفرتة تلك يف كانت األمريكية املتحدة الواليات أن بالذكر الجدير من .( طنٍّ آالف

الخام. القطن من طنٍّ ألف ٤٧
كان األوروبية. القارة يف أُِقيمت قد حديثة حديد صناعة كانت ،١٨٧٠ عام بحلول
حل ثم عرش، الثامن القرن قبل الحديد وتنقية لصهر كوقود يُستخَدم النباتي الفحم
واحد يف النباتي، الفحم محل — الفحم صور من أخرى صورة وهو — الكوك فحم
يد عىل التطبيق محل األسلوب هذا ُوِضع وقد الصناعية، الثورة ابتكارات أشهر من
يكن لم حال، أية وعىل .١٧٠٩ عام يف للحديد كوولربوكديل رشكة يف داربي أبراهام
(األسياخ، املدرفل الحديد منتجات تصنيع يف االقتصادية الناحية من ًرا ُموفَّ الكوك حديد
عىل مقصوًرا البداية يف استخدامه كان لذا ١٧٥٠؛ عام بعد حتى والقضبان) واأللواح،
و١٧٩٠، ١٧٥٠ عاَمْي بني اخرتاعها. براءة داربي ل سجَّ التي املتخصصة السبك عملية
حديد كان ولكن املدرفلة، املنتجات صناعة يف النباتي الفحم حديد محل الكود حديد حلَّ
عمليات يف النباتي الفحم استخدام من بالتخلص يسمح لم ما الثمن باهظ يزال ال الكوك
التي الغابات من شاسعة بمساحات فرنسا مثل دول تتمتع األوروبية. القارة يف الصهر
الكوك. فحم سعر وارتفاع ندرة من عانت فيما زهيدة، بأسعار النباتي بالفحم مدتها
إنتاجية لزيادة األفران تصميم يف التحسينات إدخال من عاًما خمسني األمر استغرق
هذا حدث األوروبية، القارة يف النباتي الفحم عىل للتغلب كافية بدرجة الكوك فحم أفران
كانت الذي الوقت يف عرش، التاسع القرن من الستينيات عقد خالل بالغة برسعة التحوُّل
بعبارة تصميماتها. يف للغاية متقدِّمة َصْهٍر أفراَن تبني واألملانية الفرنسية الرشكات فيه
الحديد؛ صناعة تكنولوجيا يف التقدم درجات أعىل إىل قفزة وأملانيا فرنسا قت حقَّ أخرى،

أوروبا. يف التنافسية الوحيدة التكنولوجيا كانت إنها حيث
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التاسع القرن منتصف صناعات يف بريطانيا عن األوروبية القارة تتخلف لم وباملثل،
القاطرات وكانت الحديدية، السكك خطوط الغربية أوروبا دول أنشأت الجديدة. عرش
عام قبل الصلب. عىل نفسه األمر وانطبق بريطانيا، يف مثيالتها بقدر متقدمة األوروبية
وهي الحديد، لصناعة الثانوية املنتجات أحد وكان مرتفًعا، الصلب سعر كان ،١٨٥٠
من الحديدية السكك وقضبان املعدنية األلواح رئيسية بصورة تنتج كانت التي الصناعة
الفنية املعضلة تمثَّلت التسليط. أفران يف الغفل الحديد من املستخَلص املطاوع الحديد
أي إضافة يف بدقة التحكم يمكن بحيث النقي، الغفل حديد صهر يف الصلب إنتاج يف
عن األفران حرارة درجة تزيد أن الرضوري من كان الكربون، ذلك يف بما أخرى عنارص
بصورة ع اخُرتِ الذي التحويل فرن يف للمشكلة األول الحل تمثَّل مئوية؛ درجة ١٥٠٠
فيلهلم كارل السري قدَّم كييل. وويليام بسمر هنري يد عىل ١٨٥٠ عام حوايل مستقلة
كانت عرش، التاسع القرن خمسينيات يف اسرتجاعي فرن بناء خالل من آَخر حالٍّ سيمنز
فرن مارتن إميل بيري استخدم ،١٨٦٥ عام ويف مرتفعة، مستويات فيه تبلغ الحرارة
فرن عىل تفوُّقه املكشوفة املجمرة فرن أثبت الصلب. إلنتاج الغفل حديد صهر يف سيمنز
السائدة التكنولوجيا وصار الهيكلية، واألشكال والرقائق األلواح إنتاج يف التحوييل بسمر
القرن ستينيات يف األساسية األكسجني عملية خالل من الصلب إنتاج محله َحلَّ حتى
واسع نطاق عىل الصلب إنتاج لعمليات األربعة املخرتعني أن بالذكر الجدير من العرشين.
ومن . فرنيسٌّ والرابع إنجلرتا، يف يعيش أملانيٍّا وثالثًا أمريكيٍّا، وآَخر إنجليزيٍّا، رجًال كانوا:

الربيطاني. الركب عن دويل تخلف أي هناك يكن لم ثَمَّ،
بحلول واجهتها التي التكنولوجية العقبات أكرب الغربية أوروبا دول تخطت بينما
مثيالتها من بكثري أقل تزال ال األوروبية القارة يف اإلنتاج مستويات كانت ،١٨٧٠ عام
دول تخطَّت حيث األوىل؛ العاملية الحرب اندالع مع األمور ت تغريَّ ولكن بريطانيا، يف
،١٨٨٠ عام ففي التصنيع. يف بريطانيا األمريكية املتحدة والواليات الغربية أوروبا
وأملانيا فرنسا كانت فيما العاملي، الصناعي اإلنتاج إجمايل من ٪٢٣ تنتج بريطانيا كانت
األوروبية الدول تخطت ،١٩١٣ عام بحلول لكن فقط. ٪١٨ نسبة مجتمعة تنتج وبلجيكا
إىل بريطانيا حصة انخفضت فيما ٪٢٣ إىل مجتمعة إنتاجها ارتفع إذ بريطانيا؛ الثالث
من العاملي الصناعي اإلنتاج من الشمالية أمريكا حصة زادت نفسه، الوقت يف .٪١٤
حيث القطنية؛ املنسوجات صناعة يف األفضل هو بريطانيا أداء كان .٪٣٣ إىل ٪١٥
،١٩٠٥–١٩١٣ عاَمْي بني سنويٍّا الخام القطن من طنٍّ ألف ٨٦٩ بمعالجة تقوم كانت
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، طنٍّ ألف ٤٣٥ وأملانيا ، طنٍّ آالف وعرشة ومائة مليون تنتج املتحدة الواليات كانت فيما
الثقيلة. الصناعات مجال يف كثريًا أضعف بريطانيا أداء كان . طنٍّ ألف ٢٣١ وفرنسا
الغفل حديد من طنٍّ ماليني ٣ تصهر بريطانيا كانت ،١٨٥٤ إىل ١٨٥٠ من الفرتة خالل
الفرتة بحلول املتحدة. الواليات يف ألف ٥٠٠ وحوايل أملانيا، يف طن ألف ٢٤٥ مقابل يف
فيما الغفل، حديد من طنٍّ ماليني ١٠ تصهر بريطانيا كانت ،١٩١٠–١٩١٣ عاَمْي بني

. طنٍّ مليون ٢٤ املتحدة والواليات ، طنٍّ مليون ١٥ تصهر أملانيا كانت
ففي مهمة. سياسية تداعيات عىل تنطوي الصناعي اإلنتاج يف التحوالت كانت
معظم تنتج كانت حيث العالم» «ورشة بريطانيا كانت عرش، التاسع القرن منتصف
وجه عىل وأملانيا املتحدة الواليات زادت العالم. يف تصديرها يتم التي املصنوعات
التحوالت وكانت صادراتهما، زيادة خالل من املصنَّعة املواد من إنتاجهما الخصوص
ببيع التجارية بمكانتها بريطانيا احتفظت آنذاك. واسع نقاش محل التجاري األداء يف
عىل اإلمرباطورية تكوين قيمة ارتفاع أدى وقد إمرباطوريتها، مستعمرات إىل منتجاتها
ق تفوُّ انطوى الصناعية. االقتصادات بني املستعمرات عىل الرصاع ر تفجُّ إىل النحو هذا
العسكري، العتاد تصنيع مجال يف تداعيات عىل الصلب إنتاج يف بريطانيا عىل أملانيا
الحرب قبيل الدولية التوترات إثارة إىل وأملانيا بريطانيا بني التجارية املنافسة أدت وقد

األوىل. العاملية
اإلنتاج يف بريطانيا عىل بالتفوق الشمالية وأمريكا األوروبية القارة دول تَْكتَِف لم
التكنولوجية. الريادة يف واضحة بصورة نافستها بل و١٩١٣، ١٨٧٠ عاَمْي بني الصناعي
التكنولوجيا، يف العالم رائدة وصارت بالفعل بريطانيا األمريكية املتحدة الواليات تخطَّت
الصناعية االقتصادات جميع يف تحدث الصناعات معظم يف املهمة االكتشافات ظلت ولكن
مًعا التي الغنية الدول بني الفرق هو الدهشة يثري ما العاملي، املنظور من الرائدة.
التطور يف تسهم لم أنها يبدو التي العالم دول بقية وبني التكنولوجي، التقدم يف أسهمت

اإلطالق. عىل التكنولوجي
جديدة صناعات تطوير يف عرش التاسع القرن أواخر يف املهمة السمات إحدى تتمثَّل
الدول جميع كانت والكيماويات. والكهرباء والنفط السيارات صناعة مثل بالكامل،
هو بالبنزين تعمل سيارًة م صمَّ َمن أول وكان الصناعات، هذه إنشاء يف منخرطة الغنية
ماركوس اخرتع كما ،١٨٧٠ عام يف — الجنسية نمساوي وهو — ماركوس سيجفريد
م صمَّ قياسيٍّا. نموذًجا صار الذي دوَّارة فرشاة وكربراتري مغناطييس إشعال نظام أيًضا
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دايملر جوتليب مبارشة إثره يف جاء ثم ،١٨٨٥ عام يف األوىل العملية السيارة بنز كارل
يف بريطانية سيارة أول النشسرت ويليام م صمَّ أملانًا. جميًعا وكانوا — مايباخ وفيلهلم
َسْت أُسِّ رشكة أول كانت الكهربي. التشغيل القريصومفتاح الكابح واخرتع ،١٨٩٥ عام
التي وهي ،١٨٨٩ عام يف فرنسا يف وليفاسور» «بانار رشكة هي السيارات لصناعة
.١٩٠٢ عام يف الطنبوري الكابح رينو ابتكرت األسطوانات. رباعي املحرك أيًضا ابتكرت
الدفع. رباعية سباقات سيارة أول سبايكر ياكوبوس الهولندي م صمَّ ،١٩٠٣ عام ويف
وناقالت والكوابح التشغيل وأنظمة املحركات تشمل االبتكارات من عدًدا املركبات تتطلب
الحديث شكلها يف السيارة وتمثِّل وغريها. الكهربائية، واألجزاء التعليق ونظام الحركة
،١٩٠٠ عام بحلول الرائدة. الصناعية الدول جميع يف أفراد قدَّمها التي االبتكارات نتاج
نشاًطا االبتكار كان لقد السيارات. تصنيع رشكات تمتلك الصناعية الدول جميع كانت

بينها. جماعيٍّا
بتطور ارتبط منها كثريًا أن يف األخرى الجديدة الصناعات سمات إحدى تتمثل
العلوم يف قوية برامج تضم جامعاتها كانت التي الدول َجنَت وقد الطبيعية. العلوم
ثالثينيات قبل ما فرتة يف األبرز املثال هي أملانيا وتعترب اقتصادية، مزايا الطبيعية
ى تلقَّ نوبل. بجائزة األملان والكيمياء الفيزياء علماء من كثري فاز وقد العرشين، القرن
التدريس هيئة أعضاء أسهم كما جامعيٍّا، تعليًما الفنية املهارات ذوي املبتكرين أبرز
ويَُعدُّ جديدة. منتجات ظهور إىل وأدت الصناعية العمليات من طوَّرت مهمة باكتشافات
التي العملية وهي — أمونيا إىل الجوي النيرتوجني تحويل لعملية هابر فريتز اكتشاف
نوبل جائزة عىل وحصل كارلرسوه، جامعة تدريس هيئة يف عضًوا كان عندما اكتشفها

نوعه. من الوحيد ليس أنه غري االكتشافات، أشهر أحد — أجلها من
إىل الحرب بعد أملانيا وانقسام الثانية، العاملية الحرب ونشوب هتلر، ظهور أدى
الواليات إىل الجامعات أبحاث يف الريادة انتقلت وهكذا مسارها، عن األملانية العلوم خروج
يف األبحاث كانت ضخم. عاٍل تعليم قطاع تطوير عىل تعمل كانت التي األمريكية املتحدة
معظم وكانت الحكومية، األموال من بحر فوق تطفو األمريكية املتحدة الواليات جامعات
املرشوعات معظم أن غري الباردة، الحرب أثناء العسكري القطاع إىل هة موجَّ األموال هذه
الطب، مجاالت إىل كذلك ًها موجَّ التمويل كان ككل. االقتصاد أفادت تمويلها جرى التي
ريادة أساس التمويل هذا مثَّل وقد واالجتماعية. اإلنسانية والعلوم الفضاء، واستكشاف

العاملية. أمريكا
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التكنولوجي للتقدم الكيل االقتصاد طابع

الدول هذه طوَّرت فقد اليوم، الغنية العالم دول يف والتطوير البحث أعمال معظم جرت
والعمليات املنتجات كانت فقد ثَمَّ ومن أرباًحا، عليها ستدرُّ أنها عت توقَّ تكنولوجيات
األجور أن خاصًة ظروفها، وتُالئم احتياجاتها تلبِّي الغنية الدول ابتكرتها التي الجديدة
خالل من العاملة األيدي يف تقتصد منتجات ابتكار إىل دفعتها الغنية الدول يف املرتفعة
األجور أدَّت حيث للتقدم؛ تصاعدي اتجاه إىل هذا أدَّى وقد املال. رأس استخدام زيادة
إىل بدوره أدى ما وهو مرتفًعا، مال رأس يحتاج الذي اإلنتاج من املزيد إىل املرتفعة

الغنية. الدول يف الدخول زيادة التصاعدي االتجاه هذا دعَم أعىل. أجور
والتطوير البحث أعمال بجميع املتحدة والواليات الغربية أوروبا دول قيام عىل ترتَّب
تُعرَّف الدول. لجميع التكنولوجية الخيارات د تحدِّ عاملية إنتاج» «دالة وجود العالم يف
تحققه الذي املحيل الناتج إجمايل مقدار تحدِّد التي الرياضية العالقة بأنها اإلنتاج» «دالة
1-4 الشكل يبنيِّ لديها. املتوفرين املال ورأس العاملة األيدي استخدام خالل من ما دولٌة
لكل املال رأس مقابل يف عامل لكل املحيل الناتج إجمايل بيان خالل من العالم إنتاج دالة
إنتاج دالة الشكل يف املبينة النقاط د تحدِّ و١٩٩٠. ١٩٦٥ عاَمْي يف دولة ٥٧ يف عامل
اإلنتاج يف زيادة إىل تُرتَجم عامل لكل املال رأس زيادة بأن الدالة هذه وتتسم العالم،
مستوية اإلنتاج وحجم املال رأس مقدار بني العالقة تصري ذلك، إىل باإلضافة عامل. لكل
الذي العوائد تناقص قانون ه يفرسِّ ما وهو عامل، لكل كثيفة أموال رءوس استثمار عند
النهاية، ويف . أقلَّ إضافيٍّا إنتاًجا ق يحقِّ املال رأس من واملزيد املزيد استثمار أن إىل يشري
تستثمر التي فالدولة و١٩٩٠؛ ١٩٦٥ عاَمْي بيانات عن للتعبري مختلفة رموز تُستخَدم
مما أكثر ١٩٩٠ عام يف تنتج لم عامل لكل أمريكي دوالر آالف ١٠ يبلغ مال رأس
يف التغيري يكمن فنيٍّا. ًما تقدُّ الدولة هذه ق تحقِّ لم أخرى، بعبارة ،١٩٦٥ عام يف أنتجت
عامل لكل املال رأس رفع طريق عن عامل لكل أكرب ناتج تحقيق يف العالم تكنولوجيا
تستخدم كانت التي — الغنية الدول كانت قبُل. من إليه وصلت مما أعىل مستويات إىل
التطورات هذه من األول املستفيد هي — ١٩٦٥ عام يف املال رأس كثيفة تكنولوجيات
يف الجديدة التكنولوجيات ابتكرت التي الدول هي أيًضا الدول هذه وكانت التكنولوجية،

فقًرا. األكثر الدول إىل تلقائيٍّا تنتقل لم التطورات هذه إن إذ ١٩٩٠؛ عام
عامل لكل املال ورأس عامل كل إنتاجية قياس يمكن الدول، هذه لبعض بالنسبة
«بمرور حدث ما مقارنة يمكن البيانات، هذه خالل من الصناعية. الثورة إىل عودة
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١٩٦٥

١٩٩٠

رأس ا-ال لكل عامل (حسب قيمة الدوالر يف عام ١٩٨٥)

العالم.1 إنتاج دالة :1-4 شكل

الشكل يف الخط يصل املثال، سبيل عىل الجغرايف». النطاق «عرب يحدث بما الوقت»
عامل لكل املال لرأس املمثلة النقاط األمريكية» املتحدة «الواليات اسم يحمل الذي 2-4
.١٩٩٠ إىل ١٨٢٠ عاَمْي بني الفرتة يف األمريكية املتحدة للواليات عامل لكل واإلنتاجية
والفقرية الغنية الدول يف نفسه التطور نمط األمريكية املتحدة الواليات تطور مسار يتبع
حيث األخرى؛ الغنية الدول جميع عىل نفسه األمر ينطبق و١٩٩٠. ١٩٦٥ عاَمْي يف
الجغرايف النطاق يف النمو يف اختالفات وكأنه الوقت بمرور الواحد البلد يف النمو يبدو
هناك أملانيا. يف يوضحه 4-4 والشكل إيطاليا، يف النمط هذا 3-4 الشكل يبنيِّ اليوم.
يليق كما — املتحدة الواليات قت حقَّ جميًعا؛ التواريخ هذه يف الفريدة الخصائص بعض
العاملة واأليدي املال رأس من إنتاجية — العالم مستوى عىل تكنولوجيٍّا الرائدة بالدولة
البنوك أهمية بسبب ربما — أملانيا راكمت فيما األخرى، الدول من أكثر لديها املتوفرة
يُعتَرب واحدة. األساسية اآلليات تظل لكن عامل، لكل أكثر مال رأس — فيها االستثمارية
ًة مباِرشَ نتيجًة الجغرافية، النطاقات عرب واالختالفات الوقت بمرور النمو بني التوافق
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١٩٦٥

١٩٩٠

رأس ا-ال لكل عامل (حسب قيمة الدوالر يف عام ١٩٨٥)

الواليات ا-تحدة األمريكية 

املتحدة.1 الواليات نمو مسار :2-4 شكل

الغنية الدول خلقتها إنما اليوم العالم يف التكنولوجية اإلمكانات أن يف املتمثلة للحقيقة
تطورها. عملية أثناء

طورتها التي التكنولوجيا تستخدم أنها إىل الفقرية الدول فقر يف السبب يرجع
هي النامية الدول من العديد يف نجاًحا الصناعات أكثر وتُعتَرب املايض. يف الغنية الدول
ماكينة ُطِرحت الخياطة. ماكينة هي الرئيسية التكنولوجيا تُعتَرب حيث املالبس؛ صناعة
فيما عرش، التاسع القرن خمسينيات يف تجاريٍّا األوىل للمرة بالَقَدم تُدار التي الخياطة
الدول معظم يف التصدير فنجاح .١٨٨٩ عام يف الكهربائية الخياطة ماكينة ظهرت

عرش. التاسع القرن تكنولوجيا عىل قائم اليوم النامية
بريو دولة تعترب ملاذا نفسه. األمر إىل 1-4 الشكل يف تظهر التي اإلحصاءات تشري
أمريكيٍّا، دوالًرا ٨٧٩٦ بريو يف عامل لكل املال رأس بلغ ،١٩٩٠ عام يف نسبيٍّا؟ فقرية
مثيالتها مع تقريبًا األرقام هذه تتطابق دوالًرا. ٦٨٤٧ عامل كل إنتاجية بلغت فيما
عىل أمريكيٍّا دوالًرا و٦٤٢٥ أمريكيٍّا، دوالًرا ٨٧٦٩ بلغت إذ ١٩١٣؛ عام يف أملانيا يف
املثال، سبيل عىل ،١٩٩٠ عام يف زمنيٍّا. الوراء إىل اليوم األقل املال رأس بنا يرجع التوايل.
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رأس ا-ال لكل عامل (حسب قيمة الدوالر يف عام ١٩٨٥)

١٩٦٥

١٩٩٠

إيطاليا

إيطاليا.1 نمو مسار :3-4 شكل

لكل اإلنتاجية بلغت فيما أمريكيٍّا، دوالًرا ٣٨٢٣ زيمبابوي يف عامل لكل املال رأس بلغ
رأس بلغ .١٨٢٠ عام يف سيئة نتيجة هذه ليست سنويٍّا. أمريكيٍّا دوالًرا ٢٥٣٧ عامل
١٢١٧ عامل لكل املحيل الناتج وإجمايل أمريكيٍّا، دوالًرا ٤٢٨ ماالوي يف عامل لكل املال
عرش، التاسع القرن أوائل الهند بلغتها التي نفسها القيم يماثل ما أْي أمريكيٍّا؛ دوالًرا
ودول املتحدة والواليات املتحدة اململكة قتها حقَّ التي املستويات من كبرية بنسبة وأقل
يف عامل لكل املال رأس زاد ،١٩٩٠ عام يف حتى نفسها. الفرتة خالل الغربية أوروبا
دوالًرا ٣٢٣٥ إىل عامل لكل اإلنتاجية وقيمة فقط، أمريكيٍّا دوالًرا ١٩٤٦ إىل ليصل الهند

.١٨٢٠ عام يف بريطانيا مع املساواة قدم عىل الهند وضع ما وهو أمريكيٍّا،
وزيمبابوي بريو دول تستخدم ال ملاذا هو: اآلن الذهن إىل يتبادر الذي السؤال
هي غنية دوًال فتصبح الغربية، أوروبا دول تستخدمها التي التكنولوجيا والهند وماالوي
القرن يف الغربية التكنولوجيا تحتاج الدول. هذه يفيد لن هذا أن هي واإلجابة األخرى؟
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أملانيا.1 نمو مسار :4-4 شكل

من يكون لن ثَمَّ ومن عامل، لكل للغاية ضخمة أموال رءوس إىل والعرشين الحادي
مرتفعة العمالة أجور كانت إذا إال العمالة محل الهائلة األموال رءوس إحالل املجدي
بني العالقة استواء يف حة املوضَّ األشكال جميع يف هذا ويظهر املال، رأس بتكلفة مقاَرنًَة
املال رأس يرتفع عندما أخرى، بعبارة عامل. لكل املال ورأس عامل لكل اإلنتاجية قيمة
اإلنتاجية قيمة لزيادة عامل لكل املال رأس من املزيد استثمار األمر يتطلب عامل، لكل
املال رأس يكون عندما مطلوب هو مما أكثر أمريكي، دوالر ١٠٠٠ بمقدار عامل لكل
من يصبح حتى التكلفة باهظة العاملة األيدي تكون أن يجب منخفًضا. عامل لكل
األجور أدت تنمويٍّا مساًرا الغربية الدول اتبعت الهائلة. األموال رءوس استثمار املجدي
إىل استخدامها أدى والتي العاملة، لأليدي رة املوفِّ التكنولوجيا ابتكار إىل فيه املرتفعة
لم اليوم الفقرية الدول لكن نفسها. الدورة وتكرر األجور. ومعها العمال إنتاجية زيادة
تملك ال ثَمَّ ومن املال، رأس تكاليف وترتفع األجور فيها فتنخفض الصعود، بركب تلحق

املنخفضة. واألجور العتيقة التكنولوجيا استخدام مع التكيُّف سوى الدول هذه
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ابتكار ناقشنا السابق، الفصل يف املبادئ. هذه عىل أمثلًة الصناعي التاريخ م يقدِّ
دولة وهي — املتحدة الواليات يف االستخدام حيز بها دخل التي والطريقة اآليل النول
النول يكن لم عليه. تعديالت إدخال بعد بريطانيا إىل ثم — األجور مستويات بها ترتفع
اليدوي النول يستخدمون الناس ظل حيث األجور؛ منخفضة الدول يف قط موفًرا اآليل
عندما عرش التاسع القرن يف الحًقا صعوبة أكثر الدول هذه وضع أصبح وقد النسج. يف
األجور؛ أعىل اقتصاد وصاحبة اقتصاديٍّا، الرائدة الدولة األمريكية املتحدة الواليات صارت
التاسع القرن من التسعينيات عقد يف الوضع. هذا تعكس األمريكية التكنولوجيا كانت إذ
االخرتاعات من سلسلًة نورثروب هنري جيمس يُدَعى مهاجر إنجليزي رجل ابتكر عرش،
اإلنتاجية زيادة إىل نورثروب نول أدى بالكامل؛ اآليل النول ظهور إىل النهاية يف أدت
نظًرا أمريكا يف مربحة اآللية األنوال كانت ضخمة. استثمارات تتطلب لكنه هائل، بشكل
أن من الرغم عىل بريطانيا، يف للغاية مكلًِّفا استخدامها كان بينما بها، األجور الرتفاع
نورثروب نول كان العاملية. للمعايري وفًقا األجور مرتفع اقتصاد صاحبة كانت بريطانيا
يف املخرتعون فيها سعى التي — الفني التحول عملية أدت الفقرية. الدول يف جدوى أقل
فأكثر أكثر زادت آالت ظهور إىل — األجر مرتفعة العمالة توفري إىل الرائدة االقتصادات
مميزات. أي عىل العالم يف الفقرية الدول حصول دون الغنية، للدول التنافسية امليزة من

هوامش

(1) Robert C. Allen, ‘Technology and the Great Divergence’, Oxford
University, Dept of Economics, Discussion Paper 548 Explorations in

Economic History 48 (2012).

61





الخامس الفصل

العظمى اإلمرباطوريات

القسطنطينية العثمانيون األتراك فتح فقد أوروبا؛ من الرشق إىل إمرباطوريات هناك كانت
القيرص وبسط أفريقيا، وشمال األوسط الرشق إىل البلقان من ملكهم وامتد ،١٤٥٣ عام يف
تحت — الفارسية اإلمرباطورية دامت كما فالديفوستوك، إىل بولندا من سلطانه الرويس
يف الهند بالد معظم املغول األباطرة حكم وقد السنني. آلالف — مختلفة ملكية أَُرسٍ حكم
الثالث القرن منذ اإلمرباطور يحكمها اليابان تزل ولم عرش، والثامن عرش السابع القرنني
عصور يف وتايالند كمبوديا مثل آسيا جنوب من مناطق يف دول أُقيمت كما امليالدي،

السنني. آلالف ودامت اإلطالق عىل العظمى اإلمرباطورية هي الصني وكانت مبكرة،
محاولتهم يف سببًا ذلك وكان السنني، آلالف آسيا بثروات دراية عىل األوروبيون كان
عرش الثالث القرن يف الصني إىل رحلته عن بولو ماركو رواية وكانت إليها. اإلبحار
رسم كما الرواية. من الخاصة نسخته عىل مالحظاته كولومبس أضاف وقد شهرية،
بعض عىل بناءً كتبه الذي — (١٧٣٦) الصني» «وصف دوهالد باتيست جان كتاب
كتابًا وكان الصينية، للحضارة برَّاقة صورة — اليسوعيني ملنظمة تبشريية بعثة روايات

واسعة. ملناقشات وخضع واسع، نطاق عىل مقروءًا
االقتصاديون املتشككني رأس عىل وكان الرشق، ازدهار فكرة الجميع يتقبل لم لكن
أن عىل جميًعا اتفقوا فقد ماركس، وكارل مالتوس وروبرت سميث آدم الكالسيكيون؛
الصني تخلُّف منهم كلٌّ فرسَّ وقد للنمو. أفضل بإمكانات وتتمتع ثراءً أكثر أوروبا
تكمن الصني مشكلة كانت لسميث، فبالنسبة املفضلة؛ الخاصة نظريته َوْفق املفرتض
بالنسبة كافية. بصورة الخاصة امللكية حماية وعدم الخارجية، التجارة الدولة حظر يف
الدخل. انخفاض وبالتايل العالية، الخصوبة يف السبب هو الزواج انتشار كان ملالتوس،
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عىل السابق االجتماعي هيكلها إىل يرجع الصني تخلُّف سبب كان ملاركس، بالنسبة أما
الفردية. املبادرة دعم يف فشل الذي الرأسمالية

من األخرية السنوات يف للنقد خضعت لكنها واسع، نطاق عىل قبوًال اآلراء هذه القت
هم منارصيها أن إىل يرجع الذي االسم وهو االقتصادي، للتاريخ كاليفورنيا مدرسة ِقبَل
كاليفورنيا، مدرسة ملنظور ووفًقا كاليفورنيا. والية جامعات من عدد يف اقتصاد أساتذة
نظام وأبقى آمنة، امللكية وكانت األوروبي للنظام مشاِبًها القانوني الصني نظام كان
الصني يف السكان تعداد زاد بحيث منخفضة، الخصوبة معدالت عىل الصيني العائلة
األموال ورءوس واألرايض السلع أسواق وكانت أوروبا، يف املعدل عن يزيد ال بمعدل
واملعيشة اإلنتاجية مستويات كانت فقد ثَمَّ ومن أوروبا، يف نظرياتها مثل متطورة
يف الصناعية الثورة اندالع يف السبب يكمن ال ثم، ومن أوراسيا. طرَيفْ عىل متشابهة
القارة يف الفحم مصادر ر توفُّ يف بل الثقافية، أو املؤسساتية االختالفات يف أوروبا

العوملة. من القارة دول حققتها التي واملكاسب األوروبية
باإلمرباطورية يتعلق فيما واسعة بنقاشات هذه التفسري إعادة عملية حظيت
إىل اإلشارة هي للريبة إثارًة الجوانب أكثر وكانت األخرى، واإلمرباطوريات الصينية
كانت يانجتيس، نهر دلتا منطقة مثل الصني، من املتطورة األجزاء يف الدخول أن
يكتسب اآلَخر، الجانب عىل .(3-1 (الشكل وهولندا إنجلرتا يف الحال كان مثلما مرتفعة
تقييم إعادة عمليات ألن نظًرا مصداقية؛ الصينية واملؤسسات لألسواق اإليجابي التقييم
مشابهة، نتائج إىل لت توصَّ الرومانية) اإلمرباطورية تقييم (مثل األخرى اإلمرباطوريات
بريطانيا يف حدثت الصناعية الثورة أن يف حق عىل كاليفورنيا مدرسة تصبح ثَمَّ ومن
عوامل غياب هو اآلسيوي التاريخ يف االنتباه يثري ما ولعل والتجارة، الفحم بسبب

هذه. التحفيز

التصنيع وتراجع العوملة

فقد الكربى؛ اإلمرباطوريات ملعظم بالنسبة جيًدا قرنًا عرش التاسع القرن يكن لم
عرشينيات وبحلول ،١٨٥٧ عام ثورة بعد رسميٍّا بريطانية مستعَمرة الهند أصبحت

بهم. أُِطيح قد والرويس، والعثماني الصيني األباطرة؛ كان العرشين، القرن

64



العظمى اإلمرباطوريات

الصناعات أكرب تمتلك وهي عرش التاسع القرن العظمى اإلمرباطوريات استهلَّت لقد
لتحل حديثة صناعات وجود دون الصناعات هذه بتدمري القرن واختتمت العالم، يف

واليابان. روسيا هو — والجزئي — الوحيد االستثناء وكان محلها،
ووترلو معركة بني ما الفرتة يف والفشل النجاح إىل أدت التي الثالثة العوامل كانت

الدولة. وسياسة والعوملة، التكنولوجيا، هي: الثانية العاملية والحرب
لسببني؛ املنافسة من اآلسيوية الصناعات خروج إىل الغرب يف الصناعية الثورة أدت
كانت املقابل ويف فيها، تكلفة أقل كان حيث أوروبا يف إنتاجية أكثر التصنيع صار أوًال:
أقل. األجور كانت حيث العالم من أخرى مناطق يف موفرة غري الصناعية التكنولوجيا
اإلنجليز مع التنافس الهنود يحاول أن يف منطقي سبب ثمة يكن لم املثال، سبيل عىل
كانت الغزل ماكينات ألن نظًرا الغزل؛ ماكينات استخدام خالل من املنسوجات إنتاج يف
األيدي تكاليف تخفيض من أكثر الهند» «يف الغزل لعملية املال رأس تكاليف من تزيد
الغزل ماكينات الربيطانيون ر يطوِّ أن يف يأملوا أن آسيا يف املصنِّعني عىل كان العاملة.
نهاية يف حدث ما (وهو آسيا يف اقتصادية بصورة باستخدامها لهم تسمح كافية بدرجة
ما (وهو الخاصة ظروفهم مع تتالءم بحيث املاكينات تصميم يعيدوا أن أو املطاف)،

اليابان). به قامت
حدة. أكثر الدولية املنافسة الحديدية السكك وخطوط البخارية السفن جعلت ثانيًا:
الغربية الرشكات وصارت تكامًال، أكثر العالم اقتصاد صار النقل، تكاليف انخفاض مع
كانوا الذين املصنِّعني عىل التفوق عىل قادرة — آلية ماكينات تستخدم كانت التي —
من الرغم عىل كانتون، إىل البيضاء الدار من اليدوية األساليب يستخدمون يزالون ال
توزيع أُِعيد األوسط، والرشق آسيا يف التصنيع اختفاء ومع األجور. يف الكبري التفاوت
واألرز والقطن للقمح مصدِّرة املناطق هذه فأصبحت الزراعي، املجال يف العاملة األيدي
متطورة. غري حديثة دوًال الدول هذه صارت أخرى، بعبارة األولية. املنتجات من وغريه
(رغم االستعمار إىل وال األغنياء بني مؤامرة وجود إىل التطورات هذه ترجع لم
األفضلية وهو أََال االقتصاد؛ يف األساسية املبادئ أحد نتيجة كانت بل دوًرا)، لعب أنه
يف بينها فيما التجاري النشاط تمارس التي الدول تتخصص النظرية، لهذه وفًقا املقارنة؛
واسترياد البضائع هذه بتصدير فتقوم نسبية، بفعالية إنتاجها يمكنها التي السلع إنتاج
بقية عن ُعِزلت الهند أن املثال سبيل عىل َهْب بفعالية. إنتاجها تستطيع ال التي البضائع
تخفيض هي القطنية األقمشة من استهالكها لزيادة الوحيدة الطريقة ستكون العالم،
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ستحدد والنسج. الغزل مجال يف العمالة من مزيد وتوظيف الزراعة، مجال يف العمالة
مرت إلنتاج عنها التخيل يجب التي القمح كمية األنشطة هذه يف العاملة األيدي كفاءة
الدويل، املستوى عىل التجاري النشاط ممارسة املمكن من أصبح إذا القماش. من آَخر
التي النسبة من أقل العاملية األسواق يف القمح بسعر مقاَرنًَة األقمشة سعر كان وإذا
تصدير يف أكرب ميزة الهنود سيجد املحلية؛ اإلنتاج أساليب استخدام خالل من تتحقق
الهنود سريغب أخرى، بعبارة بأنفسهم. األقمشة إنتاج من بدًال األقمشة واسترياد القمح
النشاط توزيع إعادة عملية أدت مصنِّعني. يكونوا أن من بدًال مزارعني يكونوا أن يف
املدى. طويلة تنمية تحقيق حساب عىل املدى قصري ازدهار تحقيق إىل هذه االقتصادي
أوروبا يف األسواق بني الصالت كانت كلكتا، إىل جاما دا فاسكو يصل أن قبل
مع العزلة هذه زالت ولكن العالم»، بقية عن «معزولة قارة كل فكانت واهية، وآسيا
قناة وحفر البخارية، والسفن العاملية، واملالحة املربعة، األرشعة ذات السفن تطور
واخرتاع بنما، قناة وشق التلغراف، وظهور الحديدية، السكك خطوط ومد السويس،
الرسيعة، الطرق ر وتطوُّ الهاتف، واخرتاع الحاويات، وظهور والطائرات، السيارات
الدولية، املعامالت تكاليف من التكنولوجية التطورات هذه قلَّصت اإلنرتنت. وظهور
مبدأ دور وظهر الدول، بني املنافسة زيادة إىل أدت كما األسواق، تكامل إىل وأدت
أكثر اإلنتاج يف النسبية الكفاءة يف الدول بني االختالفات وصارت بقوة، املقارنة األفضلية

الثالث. العالم ر» تطوُّ «عدم هي النتيجة وكانت األمم، ثروة تحديد يف أهمية
بعد االقتصادي األداء عىل أثَّر الذي الثالث العامل هي الحكومية السياسة وكانت
الواردات تحدَِّي الغربية أوروبا ودول األمريكية املتحدة الواليات واجهت ووترلو. معركة
الداخلية، التطوير عمليات عىل قائمة قياسية تنمية باسرتاتيجية الرخيصة الربيطانية
تكن لم العام. التعليم وتوفري االستثمارية، البنوك وتأسيس الخارجية، التعريفات وفرض
تتبع كانت االقتصادية سياساتها ألن نظًرا االسرتاتيجية؛ هذه لتبني مستعدة املستعمرات
القومية، التنمية تحقيق خيار املستقلة الدول لدى وكان االستعمارية، القوى مصالح

ذلك. يف النجاح يحقق أو الالزم الجهد يبذل لم بعضها أن رغم

القطنية املنسوجات

ارتفعت وبريطانيا. الهند يف القطنية املنسوجات إنتاج تاريخ يف العوامل هذه تأثري نشهد
القطن. إنتاج ماكينات تطور مع الصناعية الثورة خالل بريطانيا يف القطن إنتاجية
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يف مساوية زيادة تُضاِهَها لم التي — الربيطانية الصناعية اإلنتاجية يف الزيادة كانت
تقليص مع اإلنجليز، القطن منتجي تنافسية يف زيادة إىل تؤدي أن شأنها من — الهند
األفضلية كانت وبالعكس، املقارنة. األفضلية ملبدأ وفًقا وذلك الهنود، املصنِّعني تنافسية
إلنجلرتا. املقارنة األفضلية تنخفض بينما الزراعية، السلع إنتاج يف ستزداد للهند املقارنة
الصناعية للثورة املتوازن غري اإلنتاجية نمو أن إىل ضمنًا املقارنة األفضلية مفهوم يشري
إىل يؤدي نفسه الوقت ويف إنجلرتا، يف الصناعي التطور زيادة إىل بالرضورة سيؤدي كان

بالفعل. حدث ما وهو — الهند يف للتصنيع تراجع عملية
ما وهو النقل، تكاليف فيه انخفضت عٍرص يف املقارنة األفضلية يف التحول حدث
وبسبب السفن، كفاءة تطور مع النقل تكاليف فانخفضت التداعيات، تزايد إىل أدى
هيَْمنت عرش، الثامن القرن يف الهند. إىل أوروبا من البحرية الطرق عىل املنافسة ازدياد
هاتني ظهور أفىض وبينما التجارة. هذه عىل والهولندية اإلنجليزية الرشقية الهند رشكتا
الفلفل، تجارة عىل الربتغاليني سيطرة إنهاء إىل عرش السابع القرن أوائل يف الرشكتني
الهولنديني خروج إىل الربيطانية املالحة قوانني أدت أوروبا؛ يف سعره انخفاض إىل وأدى
اإلنجليزية الحرب كانت املنافسة. من املزيد جماح وكبحت اإلنجليزية، السوق من
الرشكة كيان ضُعف إذ األخرية؛ املوجعة الرضبة هي (١٧٨٠–١٧٨٤) الرابعة الهولندية
فقدت وأخريًا، .١٨٠٠ عام يف تجديد دون ينتهي تأسيسها ميثاق تُِرك حتى الهولندية
الناتجة املنافسة زيادة أدت وقد .١٨١٣ عام يف التجاري احتكارها اإلنجليزية الرشكة

وأوروبا. الهند بني النقل تكاليف انخفاض إىل ذلك عن
أسعار تواريخ يف الشحن تكاليف وانخفاض املتوازن غري اإلنتاجية نمو تأثري يظهر
اإلنجليز القطن مصنِّعي من مجموعة التقت ،١٨١٢ عام يف والهند. إنجلرتا يف القطن
مذكرًة املصنِّعون هؤالء فأَعدَّ الرشقية، الهند لرشكة التجاري االحتكار مد ملعارضة
لكل بنًسا ٤٣ إىل تصل الهند يف القطن من غزل وحدة ٤٠ غزل تكلفة أن إىل أشارت
الهندية السوق أن هي املذكرة خالصة وكانت إنجلرتا. يف فقط بنًسا ٣٠ مقابل يف رطل،
هؤالء كان وقد فيها، املنافسة أتيحت ما إذا الربيطانية للمنتجات واعدة سوًقا تمثِّل
طرح بإمكانهم يكن لم أنهم باملالحظة الجدير من حال، أية وعىل حق. عىل املصنِّعون
تساوي بريطانية غزل وحدة ٤٠ غزل تكلفة كانت حيث سنوات؛ عرش قبل الرؤية هذه
بحيث الة فعَّ بصورة منتجة ١٨٠٢ عام يف التكنولوجيا تكن فلم رطل، لكل بنًسا ٦٠
يف توفرت التي املاكينات أما الهندية، مثيلتها من أقل بسعر الربيطانية املنتجات تعرض
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،١٨٢٦ عام وبحلول املاكينات، تطوير استمر ذلك. تحقيق بإمكانها فكان ١٨١٢ عام
حتى تجد لم السعر، هذا ظل ويف بنًسا، ١٦ إىل غزل وحدة ٤٠ إنتاج تكلفة انخفضت
القطن غزل من الهند إنتاج واختفى الغزل، إنتاج من جدوى الهند يف فقًرا النساء أكثر
القرن سبعينيات يف اإلنتاج ماكينات عىل احتوت التي املصانع أقيمت حتى الوقت، مع
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القماش الهندي يف لندن
القماش اإلنجليزي يف لندن

القماش الهندي يف الهند

للقطن. الحقيقي السعر :1-5 شكل

نفسه بالقدر كارثية تكن لم النتائج أن غري النسيج، مع نفسها القصة تكررت
اإلنجليزي، الكاليكو نسيج سعر انخفاض إىل التكنولوجي التقدم أدى للهند؛ بالنسبة
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عرش، الثامن القرن يف الثمانينيات عقد منتصف من وابتداءً الرابع. الفصل يف ذكرنا كما
تتسع لم لكن الهندي، القماش من إنجلرتا يف دوًما أرخص اإلنجليزي القماش كان
لآلَخر. بديًال للمشرتين بالنسبة منهما كلٌّ يمثِّل كان حيث سعريهما؛ بني كثريًا الفجوة
سعر انخفاض إىل ١٧٩٠ عام بعد اإلنجليزي القماش سعر انخفاض أدى هنا، من

.(1-5 (الشكل تباًعا الهندي القماش
هذه خالل لكن و١٨١٨، ١٨٠٥ عاَمْي بني الهندي املنتج سعر يف فجوة هناك كانت
الهند يف األسعار بني الفرق صار أوًال: األهمية؛ من بالغ قدر عىل تطوران حدث الفرتة
تؤثر السوقني إحدى يف التطورات كانت بحيث متكاملة األسواق كانت إذ ضئيًال؛ وإنجلرتا
مستوى من أقل مستوى إىل اإلنجليزية املنتجات أسعار انخفضت ثانيًا: األخرى. عىل
لعدم نظًرا إنجلرتا؛ إىل الهند من القماش صادرات انقطعت وقد الهندية، املنتجات أسعار
منتجاتها تصدِّر إنجلرتا كانت ذلك، من وبدًال بل االتجاه، هذا يف أرباح تحقيق إمكانية

الهند. إىل
كربى دولة إىل التصدير يف كربى دولة من فتحولت هائًال؛ الهند عىل ذلك تأثري كان
من غزلها جميع تستورد الهند وصارت تماًما، الغزل صناعة وانهارت االسترياد، يف
اليدوية األنوال استخدام استمرار رغم كذلك، املنسوجات من اإلنتاج وانخفض القطن،
التصنيع يف العاملة القوى نسبة انخفضت بيهار، والية يف ربحية. وأقل أصغر نطاق عىل
التصنيع! تراجع ذروة فرتة كانت لقد .١٩٠١ عام يف ٪٩ إىل تقريبًا، ١٨١٠ عام ٪٢٢ من
ميزتها الهند فقدت وعندما ما؛ مجال يف املقارنة األفضلية ميزة دولة كل تمتلك
الشكل يبنيِّ القطن. زراعة سيما ال الزراعة، يف ميزة اكتسبت التصنيع، يف التنافسية
إىل ١٧٨١ عام من ليفربول ويف جوجارات والية يف الخام للقطن الحقيقي السعر 2-5
أسعار وانخفضت الهند، يف كثريًا أرخص القطن كان عرش، الثامن القرن يف .١٩١٣
األمريكية. املتحدة الواليات جنوب يف القطن زراعة يف التوسع مع بريطانيا يف القطن
والهندية، اإلنجليزية السوقني بني تكامل حدث عرش، التاسع القرن ثالثينيات وبحلول
الذي األسعار انخفاض عن والقماش الغزل أسواق بني التكامل تحقيق تمخض بينما
سعر ارتفع الزراعة. مجال يف صحيًحا العكس كان املنافسة، من الهنود املصنِِّعني أخرج
الخام القطن صادرات ونمو الزراعة، يف التوسع إىل أدى ما وهو تدريجيٍّا، الخام القطن

الربيطانية. املنسوجات صناعة لتغذية
التي الرشقية الهند إنتاج رشكة بشئون الخاصة التحقيق لجنة أمام محتدم حوار يف
الربملان عضو — بروكلهرست جون السيد بنيَّ ،١٨٤٠ عام يف الربيطاني الربملان عيَّنها
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الخام. للقطن الحقيقي السعر :2-5 شكل

وقع قد الهند يف النسيج صناعة «تدمري أن مونتجمري روبرت للشاهد — ماكلسفيلد عن
العاملون وصار صناعية، دولة من بدًال زراعية دولة الهند «أصبحت بحيث بالفعل»،
مارتن أجاب الزراعة.» يف اآلن يعملون قبُل، من التصنيع مجال يف يعملون كانوا الذين

قائًال: — الربيطانية اإلمرباطورية منتقدي من كان الذي —

ما بقدر صناعية دولة الهند تعترب إذ زراعية؛ دولة الهند أن يف معك أتفق ال
إنما زراعية، دولة مرتبة إىل الهند شأن من التقليل يُِرد وَمن زراعية. دولة هي
الهندية الصناعات كانت فقد … الحضارة سلم عىل قدرها من الحط إىل يسعى
متى منافستها أمة أي تستطع ولم طويلة، عصور مدار عىل موجودة املختلفة

العادلة. املنافسة قواعد توافرت

جانب إىل السوق قوى كانت بالثناء، جديرة مارتن مشاعر كانت مهما لكن
بالفعل. الهندية نظريتها عىل الربيطانية الصناعة وتفوقت بروكلهرست،
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التاسع القرن يف الثالث العالم بلدان معظم قصة هي الهندية املنسوجات قصة كانت
التحول عملية دعم إىل العوملة، إىل باإلضافة املتوازن، غري الفني التحول أدى فقد عرش؛
االقتصادات يف التصنيع هجر إىل فيه أدى الذي الوقت يف الغربية، الدول يف الصناعي
العثمانية اإلمرباطورية — املستقلة الدول حالة يف حتى آسيا، يف القديمة الصناعية
إىل الدول هذه النقل تكاليف وانخفاض الفنية التغريات حوَّلت — املثال سبيل عىل
التنمية مشكلة إىل يُنَظر كان العرشين، القرن منتصف يف متطورة. غري حديثة دول
ظروف كانت األمر، واقع يف تقليدية». «مجتمعات تحديث كمشكلة اآلسيوية االقتصادية
العوملة إرث هي التطور عدم حالة كانت فلقد التقليدية؛ عن تكون ما أبعد الدول هذه

عرش. التاسع القرن يف الغربية الدول يف الصناعية والتنمية

الهند يف الحديثة الصناعة

واسترياد األولية املنتجات بتصدير تكتفي تطوًرا أقل دولة تظل أن للهند ًرا مقدَّ كان هل
حيث صناعية؛ تنمية اليدوية الصناعات عىل القضاء سيتبع كان هل أم املصنَّعة، املواد
التاريخ يعترب الهند؟ يف العمالة أجور انخفاض من لالستفادة الحديثة املصانع بناء يتم
ميزات الهند لدى توفرت إذ األسئلة؛ هذه عىل لإلجابة هائلة أهمية ذات تجربة الهندي
الهند ذلك ساعد فهل الربيطانية. الحرة والتجارة الربيطاني والقانون الربيطاني الحكم

بها؟ أرض أم
الخيش صناعتَي يف الكربى النجاحات تمثَّلت الصناعية؛ التنمية ببعض الهند مرت
موَّل وقد التكلفة، زهيدة الهندية العمالة من الصناعتان استفادت وقد والقطن،
العاملية الحرب وبحلول بنغال، يف الخيش مصانع تنمية الربيطانيون املستثمرون
املنافسني عىل صادراتها قضت كما العالم، يف الكربى هي الصناعة هذه صارت األوىل،
،١٩١٣ عام وبحلول بومباي، يف القطن صناعة وازدهرت األسواق. معظم يف الربيطانيني
تنتجه كانت مما أكثر أْي سنويٍّا؛ الخام القطن من طن ألف ٣٦٠ تنتج الهند كانت
االقتصاد عىل ضئيًال النجاحات هذه تأثري كان ولكن أملانيا، تنتجه كانت مما وأقل فرنسا
عام يف شخص مليون نصف إىل والخيش القطن مصانع يف العاملني عدد وصل القومي.
بالدرجة زراعيٍّا الهند اقتصاد ظل لقد العمالة. إجمايل من ٪١ من بكثري أقل أي ١٩١١؛

األوىل.
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األفضلية مبدأ يُْمِليه الذي النمط عن باالقتصاد االبتعاد الصناعية التنمية تطلبت
التي القياسية التنمية سياسات إىل بحاجة الهند أن يف القومية النظرة تمثَّلت املقارنة.
الربيطاني؛ بالركب اللحاق عىل األمريكية املتحدة والواليات الغربية أوروبا دول ساعدت
داخلية، تنمية وتحقيق االستثمارية، البنوك وتأسيس الجمركية، التعريفات فرض أْي

التعليم. ونرش
هذا تطبيق نسبة ضآلة مدى هو االستعماري الحكم بشأن بشدة الدهشة يثري ما
الهند يف السكان عدد إجمايل من املدارس إىل يذهب لم عرش، التاسع القرن يف الربنامج.
.٪٦ نسبة الراشدين بني والكتابة القراءة معرفة نسبة تتخطَّ ولم فقط، ٪١ نسبة إال
غابت كما للدولة، عائدات لتحقيق إال تُفَرض ولم منخفضة، الجمركية التعريفات وكانت

الصناعة. لتمويل مرصفية سياسة أي
سياساتها. قصور مدى عىل الضوء الهندية الحكومة اتخذتها التي املبادرات تُلِقي
إنشاء تشجيع يتم وكان الزراعية، الصادرات لزيادة تُرَوى البنجاب مثل أقاليم كانت
بني وللوصل البالد، أنحاء يف القوات لنرش ١٨٥٧ عام ثورة بعد الحديدية السكك خطوط
ذلك، غضون يف األولية. املنتجات تصدير لتسهيل بالساحل الداخل يف الزراعية املقاطعات
منح ما وهو األوىل، العاملية الحرب قبل الحديدية السكك خطوط من كيلومرت ألف ٦١ ُمدَّ
إىل الحديدية السكك خطوط أدَّت العالم. يف الحديدية السكك شبكات أضخم إحدى الهند

منخفضة. بتكلفة الهند عرب البضائع نقل يمكن كان حيث قومية؛ سوق خلق
لم فرصة باعتبارها الهندية الحديدية السكك خطوط إنشاء إىل النظر يجب
ُمدخالت تتطلب ضخمة مرشوعات الحديدية السكك خطوط كانت فقد منها؛ يُستَفد
يؤدي أن عىل الدول معظم حرصت وقد وقاطرات، الصلب من قضبان مثل حديثة
فرض طريق عن الصناعات، هذه خلق أو توسيع إىل الحديدية السكك طرق إنشاء
من بدًال املحلية. الرشكات إىل البضائع لنقل التوريد ومستلزمات الجمركية التعريفات
الربيطانية، الرشكات إىل الرشاء طلبات نقل عىل االستعمارية الحكومة حرصت ذلك،
شيئًا الهند تستَِفد ولم الهند، إىل الهندسية املنتجات من الربيطانية الصادرات فارتفعت
العرشين. القرن حتى البالد يف الحديد وصناعة هندسية صناعة تأسيس وتأخر ذلك، من
وهو وبنجالديش، وباكستان الهند عىل الزراعية العمالة تغلب هذه، أيامنا يف وحتى
التاسع القرن يف فقرية كانت التي الدول بعض ولكن الفقرية، الدول من غريها حال
للتنمية، القياسية االسرتاتيجية اتباع خالل من العرشين، القرن يف حسنًا بالءً أبلت عرش
سنرى. كما القوية، الدفعة نموذج وتطبيق ذلك من أبعد هو ملا الذهاب خالل من وأيًضا
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القديم العاملني عىل هائلة عواقب العاملي االقتصاد إىل األمريكتني النضمام كان
األوروبية الحضارة وحلت األمريكيني، األصليني السكان مجتمعات انهارت والحديث؛
تقدُّم ويَُعدُّ التصنيع، نحو متوجهة الشمالية أوروبا كانت األصلية. الحضارات محل
الفقري. والجنوب الغني الشمال بني العاملي االنقسام عىل حيٍّا مثاًال أنفسهما األمريكتني
الحقبة إىل الجنوبية وأمريكا الشمالية أمريكا يف املختلفة التنمية مسارات تعود
أمريكا ت ضمَّ والديموجرافيا. الجغرافيا بعاميل وثيق نحو عىل وترتبط االستعمارية،
هي كذلك وكانت الثروات، أضخم عىل تحتوي وكانت األصليني السكان معظم الجنوبية
نشهده الذي الدخل يف التباين مسببة االختالفات هذه تراكمت وقد أوروبا، عن األبعد

اليوم.
أوروبا. مع التجارة عىل القدرة عىل أثَّر ألنه ا؛ مهمٍّ الجغرايف املوقع عامل كان
املصنوعات عرقلت جانب، فمن االقتصادي. للنمو ضارة أو مفيدة التجارة تكون قد
الزراعية املنتجات تصدير ع شجَّ آَخر، جانب ومن التصنيع، عملية الرخيصة الربيطانية
انطالق محطات تكون قد عوامل وهي عام، بوجه والزراعة االستقرار عىل بقوة املحلية
باألفضلية. تحظى الشمالية أمريكا كانت الصدد، هذا ويف الحًقا. التصنيع إىل للتحول
لصادرات الرئيسية السوق كانت التي أوروبا إىل أقرب الشمالية أمريكا كانت أوًال،
إنتاج يستطيعون الشمالية أمريكا سكان كان النقل، تكلفة ارتفاع ومع املستعمرات،
وقد الجنوبية، أمريكا سكان من أكثر مربحة بصورة املنتجات من أكرب مجموعة وتصدير
الشمالية ألمريكا الرشقي الساحل فكان امليزة؛ هذه للقارتني الداخلية الجغرافيا دعمت
خالل من القارة أعماق بلوغ يمكن كان كما كبري، اقتصاد لدعم يكفي بما وخصبًا طويًال
األنشطة معظم كانت املقابل، يف واملسيسيبي. هدسون وموهوك لورانس سانت أنهار
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تصل لم األنديز. جبال ومنطقة املكسيك أعماق يف تجري الالتينية أمريكا يف االقتصادية
مرتفعة. التصدير تكلفة كانت ثَمَّ ومن والسواحل، األقاليم هذه بني األنهار

يسيطر الذي املعتدل املناخ يهدد لم كذلك. كبرية أهمية الديموجرايف العامل ويمثِّل
األوروبيني الجنوبية؛ أمريكا مناطق ومعظم وكندا املتحدة الواليات أنحاء معظم عىل
أدت املقابل، يف املناطق. هذه يف بالرخاء ونعموا األوروبيون استقر ثَمَّ ومن باألمراض،
الكاريبي مناطق يف األوروبيني بني الوفيات نسبة ارتفاع إىل االستوائية املناطق أمراض

فيها. األوروبيني السكان نمو نسبة انخفاض إىل أدى ما وهو واألمازون،
معظم عاش األمريكتني. عرب متساٍو غري نحٍو عىل موزَّعني األصليون السكان كان
يَِعْش لم املقابل يف مليونًا)، ١٢) األنديز أو مليونًا)، ٢١) املكسيك يف األصليني السكان
نسمة ألف ٢٥٠ منهم املتحدة، الواليات يف األصليني السكان من فقط ماليني خمسة سوى
طبيعة السكان توزيع يف الفارق عكس وقد األصلية، عرشة الثالث املستعمرات يف فقط
للسكان الرئيسية لألغذية الطبيعية األصول مواطن وبريو املكسيك كانت الجغرافيا.
يف النباتات هذه ُزِرعت والكينوا. والبطاطس والقرع والبقوليات الذرة مثل األصليني
تالئمها البيئات هذه صارت ثَمَّ ومن الرباري، يف تُزَرع كانت بعدما واملزارع الحقول
عىل أحٌد يقِدم أن قبل النباتات هذه يزرعون املزارعون كان ذلك، إىل باإلضافة تماًما.
الحقول يف تُزَرع — املثال سبيل عىل — والبقوليات الذرة كانت آَخر. مكان أي يف زراعتها
األصليني السكان أمام عام ٤٢٠٠ فرصة هناك كانت ثَمَّ ومن عام، ٤٧٠٠ قبل واملزارع
بطبيعة .١٥١٩ عام يف املكسيك إىل كورتيس يصل أن قبل عددهم يزداد حتى للمكسيك
مالءمة يلزم كان أنه غري واسعة، بصور والقرع والبقوليات الذرة زراعة انترشت الحال،
من أبطأ ما وهو فيها، تُزَرع صارت التي املختلفة البيئات مع زراعتها وطرق جيناتها
١٢٠–١٥٠ من الذرة زراعة موسم تقليص — املثال سبيل عىل — يجب فكان انتشارها،
أقل أو يوم ١٠٠ إىل — االستوائية املناطق يف الذرة لزراعة الالزمة الفرتة وهي — يوًما
تُزَرع ولم تقريبًا. ميالدية ١٠٠٠ عام يف إال يتحقق لم ما وهو برودة، األكثر املناطق يف
قبل كندا أو املتحدة الواليات من الرشقي النصف يف مكان أي يف واسع نطاق عىل الذرة
ينمو كي كبري وقت الشمالية أمريكا رشق يف األصليني للسكان يتَسنَّ لم لذا التاريخ؛ هذا

القارة. إىل األوروبيون يأتي أن قبل عددهم
األصليني. للسكان بالنسبة الكارثة بمثابة األمريكتني إىل األوروبيني وصول كان
عام يف نسمة مليون ٥٧ إىل املتوسطة التقديرات أحد وفق األصليني السكان تعداد بلغ
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كبري جزء يرجع نسمة. ماليني ٥ إىل تعدادهم انخفض ،١٧٥٠ عام وبحلول ،١٥٠٠
والحصبة الجدري مثل األمراض؛ ظهور إىل األصليني السكان عدد يف االنخفاض هذا من
األسباب أما ضدها، مناعة أي األصليني السكان لدى يكن لم التي والتيفوس، واألنفلونزا

املستوطنني. قبل من السيئة واملعاملة واالستعباد الحروب يف فتتمثل األخرى
السكان جميع بني شائًعا أمًرا كان الذي — العدد يف االنخفاض هذا تداعيات كانت
السكان عدد الختالف نظًرا الجنوبية؛ وأمريكا الشمالية أمريكا يف مختلفة — األصليني
األصليني السكان تعداد انخفض املكسيك، يف األوروبيني. وصول قبل القارتني كلتا يف
وهو عرش السابع القرن عرشينيات يف لهم عدد أقل إىل ووصلوا ،٪٩٠ عىل تزيد بنسبة
يف األصليني السكان عدد أضعاف ثالثة يماثل يزال ال العدد هذا كان نسمة. ألف ٧٥٠
انخفض األنديز، منطقة ويف األوروبيني. وصول قبل املتحدة للواليات الرشقي الساحل
عاَمْي بني وباء تفيش بعد نسمة، ألف ٦٠٠ من أقل إىل ليصل األصليني السكان تعداد
السابع القرن منتصف بعد املكسيك يف األصليني السكان عدد تضاعف و١٧٢٠. ١٧١٨
األصليني السكان عدد وصل فيما ،١٨٠٠ عام يف نسمة ماليني ٣٫٥ إىل ليصل عرش
القرون خالل اإلسبانية الهجرة من الرغم وعىل نسمة. مليون ٢ إىل األنديز منطقة يف
يف السكان عدد إجمايل أخماس ثالثة يؤلفون األصليون السكان كان السابقة، الثالثة
السكان، عدد إجمايل ُخْمس املختلطة األعراق من السكان نسبة ومثَّلت املناطق، هذه
املستعمرات. هذه يحكمون كانوا الذين البيض األثرياء يمثله فكان األخري الُخْمس أما

املدى. طويل النمو عىل سلبية تبعات عىل واالقتصادي العرقي الهيكل هذا انطوى
األصليني السكان عدد لقلة نظًرا الشمالية؛ أمريكا يف تماًما مختلًفا الوضع كان
ربع إىل عددهم وصل الذين األصليني السكان تعداد انخفض األوروبيني. وصول عند
،١٨٩٠ عام يف نسمة ١٤٦٩٧ إىل ،١٥٠٠ عام يف الرشقي الساحل يف نسمة مليون
حدث األوىل. للمرة للسكان الرسمي األمريكي اإلحصاء ضمن تعدادهم أُجِري عندما
كان ما وغالبًا بل عرش، السابع القرن يف األصليني السكان عدد يف االنخفاض معظم
عام يف ماساتشوستس إىل األوائل املستوطنني وصول سبق األوروبي. االستعمار قبل ذلك
األوائل املستوطنون رأى وقد و١٦١٩، ١٦١٧ عاَمْي بني األوبئة من عدد تفيش ١٦٢٠
محو خالل من … هنا بداياتنا الطيبة هللا يد باركت اآلن «حتى هللا: من منحة ذلك يف
هناك.» لنا املجال يفسح بحيث هناك، وصولنا قبل … األصليني السكان من كبرية أعداد
ارتفاع كان األصليني. السكان من تبقى ما عىل الحروب من عاًما خمسون قضت وقد
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يعني املستوطنني بني الوفيات معدالت وانخفاض األصليني السكان بني الوفيات معدالت
األبرز االستثناء كان كبرية. برسعة إلنجلرتا بديًال مكانًا صارت األمريكية املستعمرات أن
األوروبيون استورد حيث املتحدة؛ الواليات يف الجنوبية املستعمرات هو التعميم هذا يف
تنمية عىل األصليني السكان وجود يؤثر لم ولكن الشاقة، باألعمال للقيام أفارقة عبيًدا

جراندي. ريو نهر جنوب يف الحال كان مثلما الشمالية أمريكا

الشمالية أمريكا يف املستعمرات اقتصاد

األمريكية. املتحدة للواليات االستعماري التاريخ يف الرئييس املوضوع هو االستيطان يعترب
إقامة يف رغبتهم يف يتمثل — إنجالند نيو يف خاصة — املستوطنني بعض دافع كان
الحافز كان ولكن أخرى، عقيدة هيمنة إىل االنصياع من بدًال بهم خاص ديني حكم
يتوقعون البيوريتانيون وكان بل االقتصادي؛ الكسب هو املستوطنني ملعظم الرئييس
إنجلرتا. يف تحقيقه يمكنهم كان الذي ماساتشوستس يف نفسه املعيشة مستوى تحقيق
االستعمار أثناء الشمالية أمريكا يف وثيًقا ارتباًطا مرتبطني والتصدير االستيطان كان
خالل من العالقة هذه عىل الضوء إنيس هارولد الكندي االقتصاد عالم سلَّط الربيطاني.
نمو يحدده كان كندا مثل إقليم نمو بأن تقول كانت التي األساسية»، السلع «أطروحة
هذه مبيعات رت وفَّ أوروبا. إىل — واألخشاب والفراء، القد، سمك يف املتمثلة — صادراته
الفخارية واألواني واألدوات القماش مثل املصنَّعة؛ البضائع لرشاء الالزم املال املنتجات
املستعمرة؛ يف إنتاجها من بدًال بريطانيا، من تُستوَرد املنتجات هذه كانت وغريها. والكتب
كان ما وهو الحجم، هائل اقتصاًدا قت وحقَّ ضخمة الربيطانية الصناعات كانت حيث
املستعمرات. يف الصغرية الرشكات من فعالية أكثر بصورة اإلنتاج عىل قدرتها يعني
صناعة من بدًال باملالبس، والذرة املاشية مباَدلة صالحهم من أن املزارعون «يرى
احتياجات توريد من والفرنسيني الهولنديني الربيطانية املالحة قوانني منعت املالبس.»

املستعمرات.
السلعة سعر كان أوًال: خصائص؛ بثالث األساسية السلع مستعمرات تميزت
وكانت النقل، تكلفة يساوي بمقدار أوروبا يف سعرها من أقل املستعمرة يف األساسية
ثانيًا: بينهما. تربط كانت التجارة إن حيث مًعا؛ وتنخفض ترتفع السوقني يف األسعار
يأتي دخلها باقي كان فيما املستعمرات، دخل من كبريًا جزءًا تشكل الصادرات كانت
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املستعمرات يف أموالهم ورءوس املستوطنني عائدات تخطَّْت ثالثًا: الدعم. خدمات من
املستعمرات. إىل االنتقال ومخاطر تكاليف يغطي بهامش أوروبا يف العائدات

عام يف بنسلفانيا مستعمرة تأسست فقد املبادئ، هذه بنسلفانيا مستعمرة تبنيِّ
صادرات تنافست األساسية. سلعتها صار الذي القمح لزارعة مالئمة وكانت ،١٦٨١
الربيطانية؛ والجزر وأيبرييا الغربية الهند يف واإلنجليزي األيرلندي اإلنتاج مع بنسلفانيا
هذا يظهر وانخفاًضا. ارتفاًعا مًعا ولندن فيالدلفيا يف األسعار تحركت لذلك، ونتيجًة
األمريكية والثورة (١٧٥٦–١٧٦٣) السبع السنوات حرب كانت .1-6 الشكل يف التزامن
خالل بشدة التجارة تأثرت حيث القاعدة؛ تثبت التي االستثناءات بمثابة (١٧٧٦–١٧٨٣)
صدَّرت والدقيق، القمح إىل وإضافة األسعار. بني املتباَدلة العالقة وانهارت الفرتات، هذه
من فائًضا قت وحقَّ والبوتاس، والحديد والسفن األخشاب منتجات بنسلفانيا مستعمرة
املستعمرة القتصاد مهمة الصادرات كانت التجاري. البحري أسطولها من الصعبة العملة
التي الصعبة العملة كانت .١٧٧٠ عام يف ناتجها إجمايل من ٪٣٠ حوايل إىل ووصلت
اإلنجليزية. االستهالكية املنتجات رشاء يف تُستخَدم املنتجات هذه بيع خالل من تحققت
يف األوروبية. العمالة من املزيد ملحوًظا نموٍّا ق يحقِّ كان الذي االقتصاد اجتذب
يف األجور مسار نفس يف فيالدلفيا يف الحقيقية األجور سارت عرش، الثامن القرن
مستوطنات إىل االنتقال تكلفة عن املستعمرين لتعويض أعىل مستوى عىل ولكن إنجلرتا،
أماكن الشمالية أمريكا يف ومستعمراتها إنجلرتا كانت .(2-6 (الشكل مأهولة غري بعيدة
ملتطلبات األدنى الحد أضعاف خمسة إىل أربعة من فيها األجور بلغت حيث مزدهرة؛
ملتطلبات األدنى الحد إىل فيها األجور انخفضت حيث فلورنسا مثل بمدن مقاَرنة الحياة،

عرش. الثامن القرن بنهاية الحياة
أوائل يف .2-6 الشكل يوضح كما إرضاءً، أقل إنجالند نيو يف االقتصاد أداء كان
ولكن لندن يف نظريتها تساوي ماساتشوستس يف األجور كانت عرش، الثامن القرن
النظرة وجهات وفق رمزية مكانة تحمل ماساتشوستس أن ورغم بنسلفانيا. من أقل
إىل الفتقاره نظًرا مستقر؛ غري املستعمرة اقتصاد كان فقد األمريكي، التاريخ يف الشعبية
الحوت، وزيت واملاشية، األسماك، يف تصدير تجارة نشأت وقد أساسية. زراعية سلعة
كبرية صناعة أيًضا إنجالند نيو مواطنو وأنشأ السفن، ذلك يف بما األخشاب ومنتجات
تنافس إنها إذ اإلنجليز؛ التجار وأزعجت كثرية، خارجية أرباًحا أدرَّت التي السفن لبناء
إنجالند نيو يف العمالة عىل الطلب زاد لذا برسعة؛ األنشطة هذه تتسع لم األم. وطنهم
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حرب السنوات السبعالثورة األمريكية 

لندن
فيالدلفيا

القمح. سعر :1-6 شكل

فضًال األجور انخفضت ذلك، عىل وبناءً السكان. يف الطبيعية الزيادة من أبطأ بصورة
منها. السكان هجرة زيادة عن

مستعمرات تَُعدُّ كندا، مستعمرة نمو لتفسري األساسية السلع أطروحة َرت ُطوِّ بينما
للمرة السكر األوروبيون اكتشف الصدد. هذا يف األمثلة أفضل الكاريبي منطقة يف السكر
السكر إنتاج انتقل البالد، من طردهم وبعد فلسطني، يف الصليبية الحروب أثناء األوىل
احتالل كان األطلنطي. املحيط يف جزر إىل زراعته انتقلت املطاف نهاية ويف قربص، إىل
زراعة يف الربتغاليون بدأ حيث ل؛ تحوُّ نقطة ١٤٨٥ عام يف توميه لساو الربتغاليني
الزراعة نظام انتقل أفارقة. عبيد بها يعمل كان التي األرايض من شاسعة مساحات
هائلة. أرباح تحقيق عىل قدرته أثبت حيث الكاريبي؛ ومنطقة الربازيل إىل الحًقا هذا
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األمريكية. املتحدة والواليات أوروبا يف املاهرة غري العمالة أجور :2-6 شكل

وسانت وكوبا وجامايكا بربادوس جزر كانت عرش، والثامن عرش السابع القرنني ويف
العالم. يف ثراءً األماكن أكثر بني من اآلن) (هايتي دومينجو

تصدِّر ثم كالبن، األخرى واملحاصيل السكر تزرع الكاريبي مستعمرات كانت
والعبيد الالزم، املال رأس يوفرون األوروبيون املستثمرون كان أوروبا. إىل إنتاجها
العاملة لأليدي مصدر أنهم األفارقة أثبت حيث الالزمة؛ العاملة األيدي يوفرون األفارقة
مزارع يف الوفيات معدالت كانت األوربيني. املهاجرين من العاملة األيدي من أرخص
زيادة يتم كان بحيث للغاية، رخيًصا الجدد العبيد سعر وكان للغاية، مرتفعة السكر
ُشِحن املثال، سبيل عىل بالتناسل. الطبيعة الزيادة خالل من وليس برشائهم العبيد أعداد
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ألف ٤٠٠ إال منهم يتبَقَّ لم لكن الربيطانية، الغربية الهند إىل العبيد من ماليني أربعة
يف املستعمرات. اقتصاد حجم يحدِّد الصادرات حجم كان .١٨٣٢ عام يف تحريرهم عند
واملنتجات والبن السكر صادرات شكلت — املثال سبيل عىل — ١٨٣٢ عام يف جامايكا
املستعمرة دخل باقي أما املستعمرة، دخل إىل ٪٤١ إىل يصل ما األخرى االستوائية
األخرى، واملستلزمات للعبيد، األغذية (إنتاج املزارع دعم أنشطة خالل من يتوفر فكان
مساكن وتوفري القانون، وتنفيذ النظام فرض قوات وتوفري النقل، وخدمات والشحن،
يف الخدم عىل املزارع ألصحاب االستهالكية النفقات خالل من أو املساعدة)، للعمالة
من ضئيلة نسبة املستعمرة يف املزارع أصحاب نفقات مثَّلت الريفية. والبيوت املنازل

جامايكا. يف استثمارها من بدًال بريطانيا إىل معظمها يذهب كان والتي دخولهم،
الجنوبية، املستعمرات يف الكاريبي منطقة مستعمرات سمات من العديد تكررت
األساسية السلع يضم الجنوب كان بعُد. فيما األمريكية املتحدة الواليات صارت التي
فرجينيا يف والتبغ الجنوبية، كاروالينا مستعمرة يف النيلة ونبات األرز مثل القيَّمة
الَخَدم البداية يف بها يعمل كان التي املزارع يف تُزَرع املحاصيل هذه كانت ومرييالند.
املستعمرات من ثراءً أكثر الجنوب كان األفارقة. العبيد محلهم حل ثم املتعاقدون، اإلنجليز

العبيد. معظم وجهة يمثِّل وكان املستوطنني من املزيد جذب كما الشمالية،
عام يف األوىل للمرة الجنوبية كاروالينا مستعمرة استيطان جرى املثال، سبيل عىل
أنواع بعض إال األوروبية السوق تالئم سلع «أيَّ املستوطنون يمتلك لم لكن ،١٦٧٠
والتي األَرز، أخشاب من والقليل الهنود، األصليني السكان من اشرتوها التي الجلود
الالحقة، العقود يف لندن.» إىل الجلود تنقل التي السفن ملء يف بها يساعدون كانوا
األُرز. يف ضالتهم وجدوا املطاف نهاية ويف أساسية، سلعة عن املستوطنون هؤالء بحث
،١٧٤٠ عام يف رطٍل ٩٠٠ إىل ،١٧٠٠ عام يف فرد لكل رطًال ٦٩ من الصادرات ارتفعت
كما نفسها. العقود خالل عبد ٢٠٠٠ إىل سنويٍّا عبًدا ٢٧٥ من العبيد واردات قفزت كما
سواء حد عىل والعمال األرايض إنتاجية من الزراعة أساليب يف التجريب معدالت ارتفعت
— األُرز يُزَرع كان حيث — الساحلية للمناطق االجتماعي البناء اقرتب النصف. بمقدار
ما تضيف الصادرات وكانت الكاريبي، يف السكر زراعة جزر يف االجتماعي البناء من
يرتكز االقتصاد وكان الساحلية، للمناطق اإلجمايل الدخل إىل ٪٣٠ من أكثر إىل يصل
من العظمى الغالبية وأصبحت السكر، عىل يرتكز جامايكا اقتصاد كان مثلما األرز عىل

األفارقة. من السكان
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الجنوب يف السكان عدد إجمايل نصف يمثِّلون كانوا الذين البيض— السكان تراجع
كانت العائالت هذه أن ورغم العائلية. املزارع انترشت حيث الداخلية املناطق إىل —
هذه كانت حيث الذاتي؛ االكتفاء تحقيق عن يكون ما أبعد كانت فإنها تأكله، ما تزرع
رشاء يف البيع عائدات أصحابها واستخدم الطعام، من بحاجتها األرز مزارع تمد املزارع
ومرييالند فرجينيا مستعمرتا اعتمدت األخرى. االستهالكية والسلع اإلنجليزية األقمشة

أسايس. تصدير كمنتج التبغ عىل مماثلة بصورة
عدم حيث من هائلة بصورة بينها فيما تختلف الربيطانية املستعمرات كانت
األوسُط األطليس وإقليُم إنجالند نيو مستعمرتا كانت واالجتماعية. االقتصادية املساواة
مجال يف مهمة تكن لم العبودية أن غري العبيد، بعض بهما يوجد كان مساواة؛ األكثَر
يدرُّون يكونوا لم العبيد ألن وإنما فنية، لصعوبات أو أخالقي وازع أي بسبب ال الزراعة؛
منخفًضا، سعرها األرايضبكثرة توافر جعل وقد استخدامهم. تكلفة لتغطية يكفي دخًال
بالرضورة ع تُوزَّ كانت والتي أجور، صورة يف تأتي الدخول معظم أن يعني كان ما وهو
معظم كان حيث هذا؛ من النقيض حد عىل الكاريبي مستعمرات تقف واسعة. بصورة
جنوب مستعمرات مثَّلت صوره. أبرز يف حاًرضا املساواة عدم وكان العبيد، من السكان
واملساواة املزارع يف املساواة عدم بني جمعت وسط حاالت األمريكية املتحدة الواليات

الحدود. عىل صغري نطاق عىل املزارعني لدى تظهر التي
واحدة ميزة يف الشمالية أمريكا مستعمرات اقتصادات اشرتكت حال، أية عىل
بالقراءة البيض املستوطنني معرفة أن وهي أََال ملستقبلها؛ إيجابية عالمة بمثابة كانت
قمة تحتل كانت التي إنجلرتا يف املرتفعة مستوياتها األقل عىل تقارب كانت والكتابة
األحرار الرجال من ٪٧٠ كان األمريكية، الثورة بحلول .(2-2 (الجدول العاملي الجدول
خالل إنجلرتا يف ٪٦٥ بنسبة مقارنة أسمائهم، كتابة يستطيعون وبنسلفانيا فرجينيا يف
من تحققت التي النسبة وهي ،٪٩٠ من النسبة اقرتبت إنجالند، نيو يف نفسها. الفرتة

اإلجباري. التعليم وفرض الحكومية املدارس إنشاء خالل
الذي نفسه للسبب املستعمرات؟ يف مرتفعة والكتابة القراءة معرفة كانت ملاذا
مستوى اعتماد كان االقتصادية. الفائدة وهو أََال إنجلرتا؛ يف بفضله مرتفعة كانت
والكتابة القراءة مهارات أهمية يؤكد الخارجية واألسواق التجارة عىل املستوطنني معيشة
القراءة معرفة القانوني النظام جعل كما صاحبها. عىل بالنفع تعود وأنها والحساب،
مكتوبة. وثائق كانت األرايض ملكية وصكوك العقود ألن نظًرا كبرية؛ قيمة ذات والكتابة
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نسبة دفع يف دوًرا لعبت قد املقدس الكتاب قراءة يف البيوريتانيني رغبة تكون وربما
إنجلرتا يف نظريتها من أعىل نسبة إىل ماساتشوستس مستعمرة يف والكتابة القراءة معرفة
اقتصاديٍّا حافًزا منحهم والشحن التجارة عىل اقتصادهم اعتماد أن غري بنسلفانيا، أو

للتعليم. قويٍّا

الالتينية أمريكا يف املستعمرات اقتصاد

التي تلك عن مختلفة تنمية مسارات عىل الالتينية أمريكا من مختلفة مناطق سارت
ما ق تحقِّ لم منها أيٍّا أن بَيَْد األمريكية، املتحدة الواليات بعد فيما صارت ما سلكتها
والربازيل، الكاريبي منطقة (١) بني نميِّز أن ويجب نجاح. من املتحدة الواليات حققته
األنديز. ومنطقة املكسيك و(٣) وأوروجواي)، وتشييل (األرجنتني الجنوبي املخروط (٢)
الربازيل، يف مماثلة تطورات حدثت وقد الكاريبي، منطقة اقتصادات بالفعل تناولنا
يكفي بما قريبة الربازيل كانت حجمها. كرب يعكس أوسع نطاق عىل ذلك كان وإن
يف توميه ساو من الربتغاليون َمه قدَّ الذي املنتج وهو إليها، السكر لتصدير أوروبا من
العبيد من األمريكيون األصليون السكان كان البداية، يف عرش. السادس القرن أوائل
األوىل االنتعاشة وكانت محلهم، األفارقة َحلَّ ما رسعان ثم املزارع، يف يعملون َمن هم
دولتا دت توحَّ و١٦٦٠، ١٥٨٠ عاَمْي وبني انطلقت. قد األوىل األساسية السلعة لتجارة
١٦٣٠ عام ومن الربتغال، إىل إسبانيا ضد الهولندية الحرب وامتدت وإسبانيا، الربتغال
الربازيل. يف السكر إنتاج مقاطعة وهي — برينامبوكو الهولنديون احتلَّ ،١٦٥٤ إىل
إدخال ذلك تال ثم السكر، إنتاج بأساليب املعرفة معهم أخذوا الهولنديون، رحل وعندما
يمكنهم وكان أوروبا، إىل أقرب الكاريبي يف املنتجون كان الكاريبي. منطقة يف زراعته
يف السكر سعر انخفض إذ الربازيل؛ يف منافسيهم من أقل بأسعار منتجاتهم تقديم
.١٦٨٨ عام يف جلدر ربع إىل ،١٥٨٩ عام يف رطل لكل جلدر أرباع ثالثة من أمسرتدام
ازدهار عرص انتهى وهكذا السعر، هذا ظل يف التنافس الربازيلية املزارع تستطع لم
التالية الثالثة القرون يف للربازيل االقتصادي التاريخ يتألف الربازيل. يف السكر زراعة
الثامن القرن أوائل (يف الذهب من األخرى، تلو واحدة أساسية لسلعة ازدهار فرتات من
يجري كان حالة كل ويف ،(١٨٧٩–١٩١٢) املطاط إىل ،(١٨٤٠–١٩٣٠) البن إىل عرش)،
وعىل لزراعته. املستوطنني أو العبيد جلب يجري وكان أوروبا، إىل املنتجات أحد شحن
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تتحول لم — األمريكية املتحدة الواليات وبخالف — الكاريبي يف السكر زراعة غرار
فلماذا؟ حديث. اقتصادي نمو إىل الربازيل يف األساسية السلع ازدهار فرتات

عدد وجود يف الشمالية أمريكا يشبه الجنوبية ألمريكا الجنوبي املخروط كان
املستوطنني معاملة وسوء والحروب األمراض عليهم قضت األصليني السكان من قليل
بنفس تماًما والقمح البقري اللحم إنتاج تستطيع بامباس منطقة وكانت األوروبيني،
يكن لم بحيث أوروبا، عن كثريًا تبعد كانت األرجنتني أن بَيَْد بنسلفانيا، مستعمرة كفاءة
ممارسة هو فعله األرجنتني استطاعت ما جل كان االستعمارية. الفرتة يف مجديًا ذلك
بدأ األرجنتني. من حتى أبعد تشييل وكانت محدود، نطاق عىل الجلود تصدير تجارة
ُطوِّرت عندما عرش، التاسع القرن منتصف يف الدول لهذه الحقيقي االقتصادي التاريخ

أوروبا. يف املنافسة عىل قادرة صادراتها جَعَل بشكٍل السفن
رسم وقد واألنديز، املكسيك هي اإلطالق عىل اإلسبانية املستعمرات أهم كانت
الشمالية أمريكا يف املستوطنون وجد بينما املستعمرات. هذه تاريخ مالمح االستعمار
إلنشاء الغابات أشجار وقطع حرق عىل تعتمد زراعة أساليب يمارسون أصليني سكانًا
كثيفة مجموعات اإلسبان وجد بالكامل، بالسكان مأهولة غري مناطق يف زراعية حقول
ودينية سياسية ومؤسسة ومنتجة، راسخة زراعية وصناعة عظيمة ومدنًا السكان من
أطاح والفضة. الذهب من هائلة وكميات إسبانيا، تطبقه الذي نفسه بالقدر هرمية
مناجم نُِهبت ثم عروشهم، واعتلوا واإلنكا، األزتك مملكتَْي بحكَّام اإلسبان» «الغزاة
الكاثوليكية وحلت كتبها، وأُحِرقت املحلية، الدينية املعتقدات واضطهدت والفضة، الذهب
الغرض كان الذي الخادم العرق منزلة إىل األصليني السكان مكانة وتدهورت محلها.
يف أمًال أمريكا إىل اإلسبانيني من اآلالف مئات رحل الغزاة. خدمة هو فقط وجوده من

هناك. الثراء تحقيق
األعمال يف واستخدامهم إتاوات لفرض رعاياهم واإلنكا األزتك مملكتي حكَّام استغل
للغاية؛ منخفضة األصليني السكان أجور كانت نهجهم. عىل اإلسبان سار وقد املختلفة،
الذي األصليني السكان من املكسيكي العامل كان عرش، السادس القرن ثالثينيات ففي
،(3-6 (الشكل األساسية السلع سلة من األدنى الحد تكلفة ربع يكسب كامل بدوام يعمل
التاج جعلت درجة إىل صارخة االنتهاكات كانت وقد أرسة. إلعالة كافيًا ذلك يكن ولم

«الغزاة». سلطة من ويحد األصليني، السكان استعباد يحظر اإلسباني
لجعل منهم يكفي ما بقي لكن األصليني، السكان مجتمعات انهارت األثناء، هذه يف
آنذاك. املتبعة االسرتاتيجيات إحدى القرسي العمل كان وقد مجديًا، استغاللهم استمرار
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للسخرة نظاًما كان الذي — «ميتا» نظام إحياء أُِعيد عرش، السادس القرن سبعينيات يف
املكسيك انتهجت وقد بوتويس، يف الفضة ملناجم العمال لتوفري — اإلنكا عهد يف مطبًَّقا
عليها يُطَلق كان والتي بها الخاصة القرسية العمالة صور يف السابقة األزتك نظم نهج
خاصة. كضيعات لإلسبان املأهولة األرايضغري أيًضا اإلسباني التاج ومنح «ِربَرتيمنتو».
نصف من أكثر عىل األثرياء اإلسبان استحوذ عرش، السابع القرن أوائل بحلول وهكذا
املحلية القبائُل جماعية األرايضبصورة بقية وامتلَكْت املكسيك، وادي يف األرايضالزراعية
من كبرية لجماعات مشابهة أمثلة تظهر لم املتنقلة. الزراعة أسلوب تمارس كانت التي

الشمالية. أمريكا مستعمرات يف جماعية بصورة األرايض يمتلكون األصليني السكان
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ولندن. املكسيك يف املاهرة غري العمالة أجور :3-6 شكل

الشمالية أمريكا ومستعمرات الالتينية أمريكا مستعمرات بني مهم آَخر فارق تمثَّل
ليس األساسية. الزراعية السلع واملكسيك بريو تصدير دون حال ما وهو الجغرافيا، يف
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ممكنًا. التصدير يكن لم بحيث أوروبا، عن للغاية بعيدة بريو كانت أن للدهشة املثري من
كانت مما آسيا، يف األسواق مع تكامًال أكثر ألمريكا الغربي الساحل يف األسواق كانت
ملقايضة ومانيال، أكابولكو بني كبرية رشاعية سفنًا اإلسبان سريَّ أوروبا. يف األسواق مع
«العديد اشرتت عرش، الثامن القرن أواخر يف الصيني. والشاي بالحرير الفضية العمالت
األصليني السكان من الفقمة حيوان جلود واألمريكية» واإلنجليزية الفرنسية السفن من
«انخفضت الصني. يف وباعوها الربيطانية، كولومبيا اليوم عليها يُطَلق التي للمقاطعة

األمريكية.» الساحلية املناطق يف ارتفاعها مع الصني، يف بشدة الجلود أسعار
عن يبعد ال الكاريبي البحر عىل املِطلُّ فرياكروز فميناء ًا؛ محريِّ مثاًال املكسيك تُعتَرب
للمكسيك بالنسبة األساسية املشكلة كانت ولكن أورليانز، نيو تبعد مما أكثر أوروبا
التي الداخلية، املكسيكية والهضبة البحر بني البضائع لنقل املرتفعة التكلفة يف تتمثَّل
ومكسيكو فرياكروز بني الطريق «تحسني» جرى األمتار. آالف إىل ارتفاعها يصل كان
وحتى ،١٨٠٤ عام يف أخرى ومرة عرش الثامن القرن منتصف يف مرات، عدة سيتي
مرتفع األمر هذا كان وقد العربات، من بدًال البغال ظهور عىل تُنَقل البضائع كانت آنذاك،
وقد مربحة، غري املزارع ملنتجات تصدير أو استرياد عملية أي جعل مما للغاية؛ التكلفة
القوانني خت رسَّ وقد املحلية. الصناعة عىل الحماية من أقل مستوى أيًضا هذا أضفى
الغرض كان والتي إسبانيا، بخالف أخرى دولة أي مع التجارة حظرت التي اإلسبانية
لصالح املستعمرات سوق عىل االستحواذ — اإلنجليزية مثيالتها غرار عىل — منها

البالد. عزلة من اإلسبان، املصنِّعني
فبمجرد الفضة. هو تصديره واألنديز املكسيك استطاعت الذي الوحيد املنتَج كان
أكرب وتمثلت النفيسة، املعادن عن البحث يف بدءوا األصليني، للسكان اإلسبان هزيمة
زاكاتيكاس يف املكسيكية واملناجم ،(١٥٤٥) بوليفيا يف بوتويس منجم يف االكتشافات

.(١٥٥٨) وسومربيريت ،(١٥٥٠) وجواناخواتو ،(١٥٤٥)
املساوئ وهي األساسية، التصدير سلعة الفضة لكون بارزة مساوئ هناك كانت
تنميتها؛ مسار يف الشمالية أمريكا نَْهج واألنديز املكسيك تَنَْهج أن دون حالت التي
صك عىل قائمة واملكسيك بريو اقتصادات وكانت م، التضخُّ إىل تؤدي الفضة كانت أوًال:
املستويات تفوق مستويات إىل واألجور باألسعار تدفع النقد زيادة وكانت العمالت،
أضعاف عرشة إىل أربعة من يبلغ املكسيك يف القمح سعر كان املثال، سبيل عىل العاملية.
فيما والهند، إيطاليا يف نظرياتها ضعف املكسيك يف األجور بلغت أمسرتدام. يف سعره
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بسبب فقط قائًما التفاوت هذا ظل املكسيك. يف مثيالتها ضعف األنديز يف األجور بلغت
الواردات منعت والتي — التجارة عىل إسبانيا فرضتها التي والقيود النقل، تكلفة ارتفاع
ظلت التهريب مشكلة أن من الرغم (عىل املحلية السوق يف املنافسة من الرخيصة
تأثرت والتي نفسها، اإلسبانية الصناعية املنتجات تكلفة وارتفاع — مضجعهم) تقض
الفضة ر توفِّ لم ثانيًا: الجديد. العالم يف الوفرية الفضة مناجم اكتشاف جراء بالتضخم
وكانت ،١٥٩٧ عام يف رجًال ٩١٤٣ الفضة مناجم يف يعمل كان العمل؛ فرص من العديد
يف العمالة حجم انخفض ثم ،١٦٠٣ عام يف رجل ١١٠٠٠–١٢٠٠٠ تستخدم بوتويس
مقارنة ضئيًال الفضة مناجم يف العمالة حجم كان .١٧٩٠ عام حوايل ٤٩٥٩ إىل بوتويس
صادرات وتوريد إنتاج يف العمالة حجم من كثريًا أقل وكان اإلجمايل، العمالة بحجم
الدخل معظم األثرياء املالك من صغرية دائرة راكمت ثالثًا: الشمالية. أمريكا يف املزارع
ساهمت عليه، وبناءً السكان؛ عموم عىل توزيعه من بدًال الفضة استخراج عن الناتج

الالتينية. أمريكا يف استثنائية بصورة الشديدة الالمساواة من حالة خلق يف الفضة
الشمالية. أمريكا نموذج غرار عىل أساسية سلعة عىل يقوم املكسيك اقتصاد يكن لم
االقتصاد يكن ولم بل املحيل، الناتج إجمايل من فقط ٪٤ الصادرات بلغت ،١٨٠٠ عام يف
قوانني املكسيك يف الدخل توزيع اتَّبع لذا بالصادرات؛ صلة له معظمه يف املكسيكي
ورأس العمالة كانت الشمالية، أمريكا يف الربيطانية. املستعمرات يف القوانني عن مختلفة
إىل تذهب العائدات وكانت التصديرية، للفرص استجابًة املستعمرة إىل تنجذب املال
أما واالستثمارات. املستوطنني اجتذاب عىل املناَفسة املستعمرة عىل كان حيث إنجلرتا؛
السكان إجبار خالل من األجور، تحدد التي هي الداخلية العوامل كانت املكسيك، يف
وكفاءة العمالة، وحجم املتوفرة األرايض بني التوازن وتحقيق العمل، عىل األصليني
السكان جماعات تدمري قبل ما فرتة يف أهمية األكثر هما األوالن العامالن كان االقتصاد.
النمو من التالية الفرتة يف حاسًما الثالث العامل كان بينما ،١٦٥٠ عام قبل األصليني

السكاني.
قبل ما االقتصادات من العديد يف شائًعا نمًطا املكسيك أظهرت ،١٦٥٠ عام قبل
فعندما األجور. ومستويات السكان تعداد بني عكسية عالقة وجود وهو أال الصناعية؛
مرتفًعا السكان تعداد كان عرش، السادس القرن عرشينيات يف املكسيك إىل اإلسبان وصل
إىل األمر حقيقة يف اإلسباني الغزو أدى .(3-6 (الشكل منخفضة األجور وكانت للغاية،
جماعات انهيار مع لكن السكان. عدد ارتفاع به تسبب مما أكرب نحو عىل األجور خفض
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العمالة لفرض محاوالت وجود من الرغم (عىل الحقيقية األجور ارتفعت األصلية، السكان
السابع القرن منتصف يف الحياة متطلبات من األدنى الحد إىل وصوًال وارتفعت القرسية)،
إعالة يستطيع كامًال دواًما يعمل الذي العامل كان األجر، من املستوى هذا وعند عرش.

الكريمة. املعيشة من األدنى الحد حدود يف عائلة
نسمة ماليني ٦ إىل نسمة مليون ١–١٫٥ من املكسيك تعداد ارتفع ،١٦٥٠ عام بعد
السكان عدد بني العكسية العالقة عرى انفصمت نفسها، الفرتة خالل .١٨٠٠ عام يف
الحياة، متطلبات من األدنى الحد ضعف إىل ليصل األجر ارتفع إذ األجور؛ ومستوى
املعروض حجَمي إن األهمية. غاية يف مسألة وهذه السكان، عدد زيادة من الرغم عىل
من أرسع بمعدل العمالة عىل الطلب زاد إذا إال مًعا يزيدان ال واألجور العمالة من
عرب اإلنتاجية حجم ارتفاع العمالة عىل الطلب حجم ارتفاع عكس وقد العرض. معدل
املحاصيل منتجات تكامل خالل من كبرية تحوالت الزراعة شهدت االقتصاد. قطاعات
(الذرة، املحلية املحاصيل مع واملاشية) والخراف، (القمح، األوروبية والحيوانات الزراعية
األوروبية الجر حيوانات أحدثت وقد الحار). والفلفل والطماطم، والقرع، والبقوليات،
صناعة خالل من دفعة التصنيع عملية واكتسبت النقل، يف ثورة والبغال) (الجياد
تقسيم تدعم متخصصة مناطق يف اإلنتاج وتركيز الصوفية)، (األقمشة الجديدة املنتجات
من إنتاجية أكثر جعلتها التي اإلنجليزية الصناعة خصائص هي هذه كانت العمل.
املكسيك عزلة جعلت النقيض، عىل املستعمرات. يف التصنيع وأعاقت األمريكية مثيلتها
الحال، بطبيعة ممكنة. التصنيع تنمية عملية من سكانهما عدد زيادة جانب إىل واألنديز
أن يظهر ما وهو اإلسباني، الحكم تحت الالتينية أمريكا اقتصاد يف التوسع حدث
دون للحيلولة يكفي بما رادعة تكن لم ليربالية، غري كانت مهما اإلسبانية، السياسات

االقتصادي. التوسع
بوجود املجتمع تميَّز االستعمار، فرتة أثناء نموٍّا املكسيكي االقتصاد ق حقَّ بينما
للقانون، وفًقا محدَّدة عرقية فئات إىل منقسمني السكان كان بشدة. ملحوظة المساواة
يف أنه إىل التقديرات تشري بينها. االقتصادية الفجوات تعكس التقسيمات هذه وكانت
عىل تحصل السكان) عدد إجمايل من ٪١٠) اإلسبانية العليا الطبقة كانت الوقت ذلك
إجمايل من ٪٦٠) األصليني السكان من املزارعون كان فيما الدخل، إجمايل من ٪٦١
أكثر املكسيك يف الالمساواة كانت .٪١٧ عن يزيد ال ما عىل يحصلون السكان) عدد
كانت وربما األوسط، األطليس وإقليم إنجالند نيو مستعمرات يف الالمساواة من بكثري
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استحالة من الرغم عىل األمريكي، الجنوب يف واملزارع الكاريبي مناطق يف مثيلتها تشبه
الالمساواة من الضخم القدر هذا أثر سوء ثبت وقد الحايل. الوقت يف الدقيقة املقارنة

االستقالل. تحقيق بعد النمو عىل

األمريكية املتحدة الواليات االستقالل:

أسس ووضعت ،١٧٧٦ عام يف بريطانيا عن االستقالل األمريكية املتحدة الواليات أعلنت
سبقت التي الفرتة يف االقتصاد وانطلق ،١٧٨٧ عام يف الدستور وأقرت فيها، الحكم نظام
وتضاعف مرات، ثماني السكان تعداد فتضاعف ،(١٧٩٠–١٨٦٠) األهلية الحرب اندالع

فرد. لكل الدخل مستوى
نظرية عىل آَخر كمثال األهلية للحرب السابقة الفرتة يف االقتصاد إىل النظر يمكن

الرئيسية. السلعة
أهم محلها وحلَّ أساسية، كسلع أهميتها النيلة ونبات واألرز التبغ سلع فقدت
اندالع مع بريطانيا يف القطن عىل الطلب ارتفع القطن. اإلطالق؛ عىل األساسية السلع
مربًحا اقتصاديٍّا نشاًطا يكن لم لكنه جورجيا، يف يُزَرع القطن كان الصناعية. الثورة
ذلك إثر يف الزراعة انترشت .١٧٩٣ عام يف القطن حلج ماكينة ويتني إييل اخرتع حتى
زادت الذين العبيد فيها يعمل كبرية مزارع يف يُزَرع القطن وكان األمريكي، الجنوب يف
القرن نصف يف .١٨٠٨ عام يف استريادهم الكونجرس حظر حتى باستريادهم أعدادهم
اقتصاديٍّا دعمه ما وهو بالتكاثر، الطبيعية الزيادة خالل من العبيد أعداد ازدادت التايل،
التاسع القرن من الخمسينيات عقد ويف القطنية. املنسوجات صناعة يف الرسيع التوسع
بدون لتنتهي العبودية تكن ولم الربحية، شديدة صناعة القطن صناعة كانت عرش،

.(١٨٦١–١٨٦٥) األهلية الحرب
االقتصاد قاطرة قادت القطن صادرات أن األساسية السلع نظرية منظِّرو يرى
بغرض األوسط الغرب منطقة يف الزراعة توسعت الرؤية، هذه وفق بأرسه. األمريكي
كان كبري. خالف محل كان الذي االستنتاج وهو الغذاء، من املزارع احتياجات تلبية
املزارع كانت حيث الرشقي؛ الشمال يف التصنيع إىل ل التحوُّ عن أيًضا مسئوًال القطن

ملنتجاته. أسواًقا تمثِّل والغربية الجنوبية
سياسات أربع عىل أيًضا األمريكية املتحدة الواليات يف التصنيع إىل التحول اعتمد
تمثَّلت عرش. التاسع القرن يف االقتصادية للتنمية القيايس» «النموذج شكَّلت دعٍم،
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االتجاه هذا يف هائًال شوًطا أمريكا قطعت وقد العام، التعليم توفري يف األوىل السياسة
االقتصادية الدوافع يحركها وكان عرش، التاسع القرن يف واستمرت االستعمار، فرتة خالل
«تقرير يف هاميلتون ألكسندر اقرتحها فقد األخرى الثالث السياسات أما متزايدة. بصورة
مجال يف تحسينات إدخال من تتألف وكانت ،١٧٩٢ عام وضعه الذي املصنَّعة» املواد عن
رءوس توفري ولضمان العملة استقرار لتحقيق قومي بنك وتأسيس السوق، لتوسيع النقل
ما التعريفة، هذه وجود ولوال الصناعة. لحماية املنتجات عىل تعريفة وفرض األموال،
الواليات ل تحوُّ إىل لتؤدي املصنوعات من والغربية الجنوبية املناطق مشرتيات كانت
بذلك قامت مثلما عليها، الطلب ستلبي كانت بريطانيا إن حيث التصنيع؛ إىل املتحدة

االستعمارية. الفرتة خالل
ب هاميلتون اقرتحها التي السياسات — أمريكي سيناتور — كالي هنري وصف
لها ج روَّ أن بعد عديدة دول يف اعتُِمدت السياسات هذه أن غري األمريكي»، «النظام
ألغى إنه حيث التنفيذ؛ اتجاه يف أوىل خطوة نفسه الدستور وضع كان ليست. فريدريك
املتبقية الخطوات جاءت وطنية. لسوق قانونيٍّا أساًسا ووضع الواليات بني التعريفات
عاَمْي بني أوهايو ونهر بوتوماك نهر بني يصل الذي كمربالند طريق إنشاء خالل من
،(١٨١٧–١٨٢٥) إيري وبحرية هدسون نهر بني تصل التي إيري وقناة ،١٨١١–١٨١٨
و١٨١٦، ١٧٩١ عاَمْي يف املتحدة الواليات يف بنك وثاني أول تأسيس ميثاَقْي ووضع

.١٨١٦ عام من ابتداءً الجمركية التعريفات من سلسلة وفرض
أن بَيَْد منخفضة، جمركية تعريفة تفرض املتحدة الواليات كانت ،١٨١٦ عام قبل
املتحدة الواليات اتخاذ إىل أدى ما وهو األمريكية، السفن استهدفت النابليونية الحروب
يف بريطانيا مع حرب يف والدخول الدول، بعض مع التجارة وحظر حمائية، إجراءات
معركة يف نابليون هزيمة بعد الحواجز. هذه وراء محتميًا التصنيع ع توسَّ .١٨١٢ عام
صناعاتها؛ لحماية ١٨١٦ عام تعريفة املتحدة الواليات فرضت ،١٨١٥ عام يف ووترلو
وقد املنسوجات، عىل و٢٥٪ السلع معظم عىل ٪٢٠ نسبتها بلغت رضيبة فرضت حيث
محل كانت املرتفعة التعريفات أن بَيَْد و١٨٢٨، ١٨٢٤ عاَمْي يف التعريفات ارتفعت

.١٨٤٦ عام يف ًدا مجدَّ تخفيضها فتَمَّ خالف
مقاليد عىل الشمال مصالح سيطرة مع مميزة أمريكية سياسة الحمائية صارت
التعريفات فارتفعت فيدرالية، عائدات إىل الحاجة من األهلية الحرب زادت البالد. يف األمور
التايل، القرن خالل .١٨٦١ عام يف ُفِرضت التي موريل تعريفة خالل من الجمركية

89



العاملي االقتصادي التاريخ

تعريفة خالل من ذروتها ووصلت األخرى، تلو مرة الحمائية التعريفات معدالت ارتفعت
التجارة سياسة انتهجت التي — املتحدة اململكة فرضت .١٩٣٠ عام يف سموت-هويل
— سنوات بثالث بعدها املالحية والقوانني ،١٨٤٦ عام يف الذرة قوانني إلغاء منذ الحرة
فرتة خالل نفسها بالطريقة العالم دول معظم استجابت .١٩٣٢ عام يف حمائية تعريفة
الواليات َسَعِت عندما الثانية، العاملية الحرب منذ إال األمور تتغري ولم الكبري، الكساد
يخدم األخرى الدول أسواق اخرتاق أن وجدت حيث الحماية؛ نظام إلغاء إىل املتحدة

أسواقها. حماية من أفضل بصورة مصالحها
عقد يف الحمائية. التعريفة جدار خلف رسيًعا األمريكية القطن صناعة نمت
العالم، يف األكرب هي الربيطانية الصناعة كانت عرش، التاسع القرن من الخمسينيات
املتحدة الواليات احتلَّت فيما سنويٍّا، الخام القطن من طن ألف ٢٩٠ تستهلك وكانت
الثالثة املرتبة احتلت التي كثريًا، فرنسا عىل تتقدم وكانت طن)، ألف ١١١) الثانية املرتبة
إزاء بالغ برسور يشعران كالي وهنري هاميلتون ألكسندر كان طن. ألف ٦٥ باستهالك
لالقتصاد. القطن صادرات َمتْها قدَّ التي الكبرية الدفعة بفضل ق تحقَّ الذي الهائل التقدم
أوًال: الرئيسية؛ السلع لصادرات زائدة أهمية االستنتاج هذا يمنح حال، أية عىل
تسهم لم صعبة، عملة تدرُّ سلعة كان القمَح) بعُد (وفيما القطن أن من الرغم عىل
عاَمْي بني الفرتة يف املحيل الناتج إجمايل يف ٪٥–٧ من بأكثر منه الصادرات إجمايل
مستعمرتا حققتها التي ٪٣٠ ال نسبة من كثريًا أقل النسبة هذه كانت .١٨٠٠–١٨٦٠
جامايكا. حققتها التي ٪٤١ ال نسبة عن ناهيك الساحلية، الجنوبية وكاروالينا بنسلفانيا
ما مرحلة يف االقتصاد عجلة لدفع يكفي بما كبرية والقمح القطن صادرات تكن لم
السلع نظرية توقعات من كثريًا أفضل العمل سوق أداء كان ثانيًا: األهلية. الحرب قبل
من بقليل أكثر بنسلفانيا يف الحقيقية األجور كانت عرش، الثامن القرن يف األساسية.
نمًوا ق تحقِّ املتحدة الواليات كانت إذا املرء يتوقعه ما وهو إنجلرتا، يف الحقيقية األجور
والحروب األمريكي االستقالل ظل ويف .(2-6 (الشكل أوروبا من املهاجرين وتجذب
يف الحقيقية األجور ارتفعت فيما األطلنطي، املحيط عرب العمل سوق انهار األوروبية،
الثورة خالل هي كما الربيطانية األجور بقيت الذي الوقت يف باستمرار املتحدة الواليات
الواليات يف األجور صارت عرش، التاسع القرن من الثالثينيات عقد بحلول الصناعية.
فعًال، مطبًَّقا األساسية السلع نموذج كان إذا ولكن بريطانيا؛ يف مثيالتها ضعف املتحدة

منخفضة. األجور إبقاء عىل الهجرة تعمل أن يجب كان
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القدرة طوَّرت املتحدة الواليات أن إىل واألجور املحيل الناتج إجمايل يف االرتفاع يشري
يتعلق فيما رئييس سؤال يربز وهنا الخاصة. جهودها خالل من اإلنتاجية زيادة عىل
االعتماد يتجاوز بما نموٍّا االقتصاد يحقق ومتى كيف وهو: أال األساسية؛ السلع بنظرية
األول النصف يف النمو هذا قت حقَّ قد املتحدة الواليات أن الواضح من أساسية؟ سلعة عىل
بأن تقول التي هباكوك فرضية يف املقبولة التفسريات أحد يتمثل عرش. التاسع القرن من
املرء يعمل فلماذا — الحقيقية األجور ارتفاع إىل أدَّت الحدود عىل املجانية األرايض وفرة
وإنشاء غربًا االنتقال يستطيع كان إذا منخفض أجر مقابل فيالدلفيا أو نيويورك يف
األيدي يف ر توفِّ تكنولوجيا ابتكار عىل الرشكات تحفيز إىل بدوره أدى ما وهو — مزرعة؟
يف فأكثر أكثر األجور ارتفاع ثم فرد، لكل املحيل الناتج إجمايل زيادة إىل أفضت العاملة
ضمن واحدة — وهولندا بريطانيا إىل باإلضافة — املتحدة الواليات كانت املطاف. نهاية
اإلنتاجية عالية تكنولوجيا ابتكار يف املقدمة يف دائًما كانت التي االقتصادات من حفنة

الرابع. الفصل يف ذكرنا مثلما املنرصمني، القرنني يف املال رأس وكثيفة
فقد القطنية. املنسوجات صناعة يف العوامل هذه تطبيق نرى أن يمكننا وبالطبع،
وحدها، كافية تكن لم لكنها الحمائية، التعريفات فرض الصناعة هذه نجاح تَطلَّب
إىل أفضت التي التكنولوجية االبتكارات عىل القطنية املنسوجات صناعة نجاح فاعتمد
العاملة لأليدي املرتفعة التكلفة جعلت العاملة. األيدي يف موفرة تكنولوجيا ظهور
الثامن القرن من السابع العقد من ابتداءً املاكينات عىل تجارب تُجِري األمريكية الرشكات
استخدام خربة يمتلكون ومديرين عماًال يتطلَّب كان التجاري النجاح أن بَيَْد عرش،
إنجليزي مصنع يف يعمل كان الذي — سليرت صامويل أنشأ ،١٧٩٣ عام يف التكنولوجيا.
للغزل متكامل مصنع إنشاء يف التالية الطفرة تمثَّلت وأداره. تجاريٍّا ناجح مصنع أول —
عام يف بماساتشوستس وولتهام، يف للتصنيع بوسطن رشكة ِقبَل من اآليل والنسيج
األنوال ومعاينة بريطانيا زيارة بعد الرشكة لويل كابوت فرانسيس س أسَّ وقد ،١٨١٣
اسمه لويل لدى يعمل مهندس اإلنتاج نماذج ذ نفَّ وقد الذاكرة، من رسمها التي اآللية
تصميم إعادة درجة هي لويل-مودي نظام تميِّز التي السمات أبرز ومن مودي، بول
التاسع القرن من الثاني العقد بحلول األمريكية. الظروف ملالءمة الربيطانية التكنولوجيا
استخدم لذلك، ونتيجًة بريطانيا؛ يف نظريه من أعىل أمريكا يف الحقيقي الدخل صار عرش،
لتقود تتقدم أمريكا كانت وهكذا الربيطانيني، من أرسع بصورة اآليل النول األمريكيون

الصناعية. التكنولوجيا يف العالم
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عام ففي فحسب؛ القطنية املنسوجات صناعة عىل األمريكي التطور يقترص لم
كانت عرش، التاسع القرن قبل األول. اآليل الدقيق مصنع إيفانز أوليفر أنشأ ،١٧٨٢
األسلحة صانع عىل وكان الطلب، وفق م تُصمَّ والبنادق املسدسات يف النار إطالق آلية
الفرنيس كان بسالسة. اإلطالق آلية عمل ضمان بغرض املختلفة املكونات بني التوفيق
ذلك، يف وفكَّرا متبادلة أجزاء استخدام جرَّبا َمن أول ويتني إييل واألمريكي بلون أونريه
عام حوايل التفريز ماكينة اخرتاع حتى واسع نطاق عىل ممكنًا يكن لم ذلك أن بَيَْد
فريي وهاربرز سربنجفيلد يف األمريكية للحكومة التابعة األسلحة مصانع صنَّعت .١٨١٦
أبهرت البنادق. يف استخدامها بغرض متبادلة أجزاءً عرش التاسع القرن عرشينيات يف
الربيطانيني، ١٨٥١ عام يف باالس كريستال معرض يف ُعِرضت التي األمريكية األسلحة
األسلحة يف القطع تبادل فكرة انتقلت األمريكي». «النظام لدراسة بعثة أرسلوا إنهم حتى
منتصف يف الساعات مصنِّعي إىل ثم كولت، مثل الخاصة السالح تصنيع رشكات إىل
وأخريًا الزراعية، واملاكينات الخياطة، وماكينات الدراجات، إىل ثم عرش، التاسع القرن
إنتاج خط نظام يف أساسيٍّا مكوِّنًا عنًرصا تمثِّل املتبادلة األجزاء كانت حيث السيارات إىل
عرب املبتَكرة الهندسية االخرتاعات تطبيق عىل األمريكي االقتصاد نجاح اعتمد فورد.
وقد العاملة، األيدي تكلفة ارتفاع هو امليكنة إىل الدافع وكان بأكمله، الصناعي القطاع
بروز بني التفاعل وهذا املحتملني، املخرتعني من كبري عدد توافر النجاح تحقيق تطلَّب
اإلنتاجية يف العالم رائدة املتحدة الواليات من جعل ما هو لها واالستجابة التحديات

األوىل. العاملية الحرب بحلول

الالتينية أمريكا االستقالل:

الصفوة وطبقة امللكية بني كتحالف عاٍم ٣٠٠ لفرتة اإلسبانية اإلمرباطورية دامت
اقتصادية-عسكرية دولة إقامة اإلسبان البوربون ملوك حاول البيض. املستعمرين من
تُقابَل كانت العائدات عىل للحصول طلباتهم أن بَيَْد عرش، الثامن القرن يف حديثة
االنقسامات مدريد أوامر رفض حدة من يخفف كان ولكن املستعمرات، يف باملقاومة
البيض عىل النطاق واسعة الهجمات كانت االستعماري. املجتمع يف واالقتصادية العرقية
السارة غري التحذيرات أحَد ،١٧٨٠ عام يف بريو يف أمارو توباك ثورة أثناء وممتلكاتهم،
اإلسبانية أمريكا حصلت وقد االجتماعي، الهرم قاعدة يف الكامنة املخاطر بشأن الكثرية
أن وثبت ،١٨٠٨ عام يف إلسبانيا نابليون لغزو نظًرا الواقع األمر بحكم االستقالل عىل
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ميجيل قاد — املثال سبيل عىل — املكسيك يف مستحيل. أمر اإلمرباطورية تأسيس إعادة
من (البيض «البننسوالرز» حكم ضد ١٨١٠ عام يف األصليني للسكان ثورة هيدالجو
البداية، يف املكسيك) مواليد من (البيض للكريوليني األمر راق وبينما إسبانيا)، مواليد
ضد موحدة تمرد حركة قيام من عامة بصورة البيض ضد األصليني السكان عنف حال
من ١٨٢١ عام يف االستقالل ق تحقَّ وقد املطاف. نهاية يف التمرد عىل وُقيض إسبانيا،
جراء تتهدد أنها رأوا والتي امتيازاتهم، عىل للحفاظ الكريوليون به قام انقالٍب خالل

إسبانيا. يف الليربالية صعود
معضالت يف بجذورها ترضب التي االقتصادي الركود من عقود إىل االستقالل أدى
املكسيكي الصناعي القطاع تقوِّض املتزايدة الدولية املنافسة كانت االستعماري. املجتمع
مثلما التصنيع، عن االنرصاف هي النتيجة وكانت عرش، الثامن القرن نهاية يف بالفعل
بويبال بمدينة يُحتَفى «كان قائًال: ذلك هومبولت فون ألكسندر ويوضح الهند. يف حدث
أحيت عرش»، الثامن القرن «بداية مع والقبعات.» الفخار من الجيدة ملنتجاتها سبق فيما
الواردات رت دمَّ ولكن وبريو»، أكابولكو بني التجارة الصناعتني هاتني «من الصادرات

التجارة: هذه األوروبية

إنتاج انخفض كما وليما، بويبال بني اتصال أي يوجد ال الحارض، الوقت يف
والخزفية الحجرية املنتجات انخفاضأسعار بسبب كثريًا، الفخارية الصناعات
قائًما كان مصنًعا ٤٦ بني ومن فرياكروز. ميناء عرب تُستوَرد التي األوروبية
ومصنعني الفخارية، للمنتجات مصنًعا ١٦ سوى يتبقَّ لم ،١٧٩٣ عام يف

.١٨٠٢ عام يف الزجاج لصناعات

الحياة متطلبات من األدنى الحد ضعف بلغت قيمة من الحقيقية األجور انخفضت
عرش. التاسع القرن ثالثينيات يف األدنى الحد قيمة إىل ،١٧٨٠ عام يف

كانت الربيطانية. الواردات بسبب سلبية بصورة أيًضا املنسوجات صناعات تأثرت
تُستوَرد القطنية األقمشة كانت فيما الصوف، من مصنوعة املكسيكية األقمشة معظم
اإلسبانية الواردات قطع إىل إسبانيا مع للتجارة بريطانيا حظر أدى وعندما كتالونيا، من
ذلك دام بويبال. يف القطنية األقمشة إنتاج ازدهر عرش، الثامن القرن تسعينيات يف
وأُغرقت ،١٨٠٤ عام بعد اإلسبانية املنتجات استرياد تواصل حيث قصريًا وقتًا االزدهار
القطن صناعة فانهارت االستقالل، بعد الرخيصة الربيطانية القطنية باألقمشة البالد

93



العاملي االقتصادي التاريخ

وضعه الذي األمريكي النظام صور إحدى تنفيذ هو ذلك إزاء الفعل رد كان املكسيكية.
الداخلية الشئون وزير — أالمان لوكاس فرض أملانيا. يف ليست ومقرتحات كالي هنري
بعض ص وخصَّ القطنية، املنسوجات واردات عىل جمركية تعريفة — آنذاك والخارجية
للمصانع املعدات رشاء تمويل توىلَّ الذي أفيو دي بانكو مرصف لصالح العائدات
الواليات بني املفروضة التعريفات ظلت حيث وطنية سوق إنشاء يتم لم ولكن الجديدة،

أيًضا. العام التعليم إهمال عن فضًال النقل، لتطوير كبري جهد يُبذَل ولم وبعضها،
أُقيم جانب، فمن التباين. من نفسه القدر عىل املتباين األسلوب هذا محصلة كانت
تعافت و١٨٤٣. ١٨٣٥ عاَمْي بني الفرتة يف القطن لنسج مصنًعا ٣٥ من يقرب ما
لوجود كاٍف دافع يتوفر لم اآلخر، الجانب عىل ولكن .١٨٤٠ عام بعد الحقيقية األجور
كانوا الذين املهندسون كان مثلما تُستوَرد، املاكينات كانت حيث قوية؛ هندسية صناعة
هذه تُثمر لم ذلك، إىل باإلضافة تشغيلها، عىل ويرشفون املاكينات هذه أجزاء يركِّبون
عمليات وكانت عرش، التاسع القرن منتصف يف الصناعة كسدت إذ يشء؛ عن املصانع
بصفة تقدُّم إىل يشري الوضع يكن فلم ثَمَّ ومن هزيلة، األخرى الصناعات يف التطوير

املتحدة. الواليات يف الحال كان كما عامة
لبورفرييو الديكتاتوري الحكم مرحلة خالل التالية االقتصادي االزدهار فرتة وقعت
التاسع القرن يف التنمية اسرتاتيجية عىل دياز اعتمد و١٩١١. ١٨٧٧ عاَمْي بني دياز
وضع خالل من وطنية سوق نشأت أالمان. لوكاس من حماسة أكثر بصورة عرش
العابرة السلع عىل الرضائب وإلغاء الحديدية السكك خطوط إلنشاء شامل برنامج
تمثَّلت املكسيكية. الصناعات لدعم الجمركية التعريفات استُخدمت الواليات. بني للحدود
من بدًال األجنبية االستثمارات عىل االعتماد يف السياسات وضع يف قة الخالَّ األفكار إحدى
الخارجي االستثمار صار املال. رأس عىل للحصول الوطنية االستثمار بنوك عىل االعتماد

البالد. إىل املتقدمة التكنولوجيا إلدخال وسيلة أيًضا
جانب، من مكتمل. غري نجاًحا دياز بورفرييو عرص يف االقتصادية التنمية قت حقَّ
أمريكيٍّا دوالًرا ٦٧٤ من فرد لكل املحيل الناتج إجمايل فارتفع باهر؛ صناعي نمو ق تحقَّ
كان اآلَخر، الجانب وعىل .١٩١١ عام يف أمريكية دوالرات ١٧٠٧ إىل ،١٨٧٠ عام يف
يركِّبون كانوا األجانب املهندسني إن حيث ضئيًال؛ التكنولوجي التقدم يف املحيل اإلسهام
نهاية يف يعني كان التكنولوجي الغياب وهذا املصانع، يف الخارج يف مة املصمَّ املاكينات
إىل باإلضافة الدولة، تدعمها التي الصناعات وراء فيما التنمية ثمار انتشار عدم املطاف
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تسري الحقيقية األجور فكانت الجميع؛ عىل واسعة بصورة النمو مكاسب ع تُوزَّ لم ذلك،
.١٩١١ عام يف الثورة اندلعت ثم دياز، حكم ظل يف انخفاض اتجاه يف

واالبتكار التعليم

أحد يعزي املكسيكي؟ نظريه من بكثري أرسع نموٍّا األمريكي االقتصاد ق حقَّ ملاذا
األمريكية، للمؤسسات العالية» «الجودة إىل األمريكي النجاح ذلك سبب املؤثرة التفسريات
تنبع مؤسسات؟ أي لكن ملؤسساتها. املنخفضة» «الجودة إىل املكسيك أداء ويعزي
ترشيعية وسلطات واملحاكم، امللكية حقوق عىل قائم إنجليزي نظام من األمريكية املميزات
والديمقراطية، الجنوب)، (باستثناء واملساواة التنفيذية، السلطة من تحد (وقضائية)
النظام مساوئ أما الجمركية). التعريفات (باستثناء االقتصاد يف التدخل عدم وسياسات
املساواة وغياب لألرايض، األصليني للسكان الجماعية امللكية نظام فتشمل املكسيكي
التي االستعماري اإلرث مالمح أسوأ خ رسَّ الذي السيايس والنظام والعرقية، االجتماعية
بتدخل االقتصاد تنظِّم ودولة القضائية، والياتها تتضارب املحاكم من مجموعة يف تتمثل
يف العوامل هذه يف التشكك إمكانية من الرغم (عىل ال فعَّ غري رضيبي ونظام مفرط،

االستعمارية). الفرتة خالل ق تحقَّ الذي النمو ضوء
كانت املؤسسات. هذه من االقتصاد عىل أكرب تأثري االقتصادية للسياسات كان
التاسع القرن يف القياسية التنمية اسرتاتيجية تبنِّي يف الدول مقدمة يف املتحدة الواليات
التعريفات ألغى الذي الدستور بفضل وطنية سوق فأُقيمت القرن، بداية مع عرش
زادت التي التعديالت وهي النقل، وسائل عىل التعديالت إدخال وبفضل الواليات، بني
وُفرضت الحديدية)؛ السكك خطوط البخارية، (املراكب جديدة تكنولوجيات ابتكار مع
استقرار عىل للحفاظ وطني مرصيف نظام وتأسس ،١٨١٦ عام يف الحمائية التعريفات
هذه املكسيك ذت نفَّ االستعمارية. الفرتة خالل العام التعليم وتوفر العملة، أسعار
وطنية وسوق عرش، التاسع القرن ثالثينيات يف والبنوك التعريفات تدريجيٍّا: السياسات
السياسات يف االختالفات تفرسِّ العرشين. القرن أواخر يف العام والتعليم ،١٨٨٠ عام بعد

التنمية. مسارات يف االختالَف كبري حد إىل التعليمية
عىل والطلب العرض يف االختالفات التكنولوجية املسارات اختالف يعكس
من بكثري أكثر املتحدة الواليات يف الحقيقية األجور كانت ،١٨٠٠ عام يف التكنولوجيا.
مع العاملة، لأليدي املوفرة املاكينات عىل طلبًا امليزة هذه خلقت بريطانيا، يف مثيالتها
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يف متكررة. العملية وصارت أكثر، األجور ارتفعت اإلنتاجية، وارتفاع االخرتاعات تتابع
الدافع. ذلك إىل افتقرت لذا بكثري؛ أقل األجور كانت — ذلك من النقيض عىل — املكسيك
ولم املكسيك، يف عنه املتحدة الواليات يف بكثري أكثر التكنولوجيا من املعروض كان
بالثقافة خاصة العقالنية أو قروسطية سمات إىل أو الدينية االختالفات إىل ذلك يرجع
ألكسندر األملاني الِعلم دعائم أهم وأحد العظيم الجغرايف رواية يف ذلك ونرى الهسبانية.
املكسيكي: الِعلم أبهره والذي ،١٨٠٣ عام خالل املكسيك يف عاش الذي هامبولت، فون

— املتحدة الواليات مدن حتى وال — الجديدة القارة يف مدينة أي تستطيع ال
عاصمة مثل والراسخة العظيمة العلمية اإلنجازات من الَقْدر هذا تُظِهر أن

املكسيك.

والحديقة الفنية، واملعاهد بها، املناجم وكلية بجامعتها، مثًال هامبولت رضب
املحارضات خالل من العوام بني منترشة العلمية الثقافة كانت وعلمائها. النباتية،

القصيَّة: األقاليم إىل امتد الذي العلمي والتعليم العامة،

مكسيكيني شباب لقاء عند الدهشة إال شك دون أوروبي زائر أي يملك ال
إىل املياه تحلل حول يتناقشون كاليفورنيا، مع الحدود عىل الدولة أعماق يف

الطلق. الهواء مع االندماج عملية يف األساسية عنارصها

يف العام النقص بل املكسيك، تخلف إىل أدى ما هو التنوير عرص غياب يكن لم
املتحدة، الواليات يف املؤرشات؛ أحد والكتابة القراءة معرفة وتعترب العاملة. القوى مهارات
بنهاية والكتابة القراءة يعرفون البالغني البيض الذكور تعداد من ٪٧٠ من أكثر كان
عىل .١٨٥٠ عام بحلول ٪١٠٠ من يقرب ما إىل النسبة ووصلت عرش، الثامن القرن
والكتابة، القراءة يعرفون السكان) إجمايل من ٪١٤) السود العبيد يكن لم اآلَخر، الجانب
السكان كان املكسيك، يف .٪٨٦ إىل إجماًال والكتابة القراءة معرفة نسبة وصلت ثَمَّ ومن
كذلك: السكان باقي يكن لم فيما والكتابة، القراءة عىل كبرية بقدرة يتمتعون البيض من
الفكرية.» الثقافة من شيئًا … فيها تجد أن يمكن التي البيض طبقة سوى يوجد «ال
لذا السكان؛ عدد إجمايل من فقط ٪٢٠ نسبة يشكلون البيض كان املكسيك، يف ولكن

النسبة. هذه من تقرتب اإلجمالية والكتابة القراءة معرفة نسبة كانت
املتحدة الواليات يف املخرتعني حياة سري يف التباين لهذا التكنولوجية الداللة تتضح
األميون فكان والكتابة، القراءة بمعرفة يتمتعون املخرتعني جميع كان وبريطانيا.

96



األمريكتان

التقنية. الكتب عىل االطَِّالع باستطاعتهم يكن لم حيث االخرتاع؛ يف صعوبة سيجدون
عقود وتوقيع مراسالت تتضمن أعماًال يديرون املخرتعون كان ذلك، إىل باإلضافة
هذا من جزءًا املرء يصبح حتى العمالء. مع والتفاوض االخرتاع، براءات عىل والحصول
معظم كان املتحدة، الواليات يف والكتابة. القراءة عىل القدرة يمتلك أن يجب العالم،
السكان من ٪٨٠ كان املكسيك، يف بينما العالم، هذا يف محتملني أعضاء البيض الذكور
للتحديات قة الخالَّ الهندسية االستجابة نطاق تقلَّص ثَمَّ ومن العالم، هذا من مستبَعدين

املطروحة.
الواليات أن وهو أََال واضًحا؛ الدولتني بني االختالف يف املبارش السبب يعترب وهكذا
تقرتب نسبة إنجالند نيو مستعمرة قت حقَّ املكسيك. من أكثر مدارس تمتلك كانت املتحدة
االستعمارية، الفرتة خالل الذكور من سكانها بني والكتابة القراءة معرفة يف ٪١٠٠ من
عملية مان هوراس قاد اإلجباري. التعليم وفرض الدولة تمولها مدارس طريق عن
النظام غرار عىل تعليمي نظام ُطبِّق ١٨٥٢ عام ويف ماساتشوستس، يف التعليم تحديث
حيث األخرى، الشمالية الواليات إىل العامة» املدارس «حركة انترشت بروسيا. يف املطبَّق
كانت مثلما أمريكيٍّا طابًعا العام التعليم اكتسب فيها. الصناعة حاجات يلبِّي التعليم كان
وهو فريمونت عن الكونجرس عضو قدَّم ،١٨٦٢ عام يف املرتفعة. الجمركية التعريفات
العام يف الحمائية التعريفة قانون مرشوع يرعى كان الذي — موريل سميث جاستن
إنشاء ثم جامعات، لتأسيس للواليات الفيدرالية األرايض ملنح قانون مرشوع — السابق
شهدت و١٩٤٠، ١٩١٠ عاَمْي بني الحكومية». املنحة أرايض عىل «كلية ٧٠ من أكثر
الحرب ومنذ البالد، أنحاء يف عامة ثانوية مدارس تأسيس الثانوية» املدرسة «حركة

والجامعات. الثانوية املدارس إنشاء يف أكرب توسًعا البالد شهدت الثانية، العاملية
العرشين. القرن قبل املكسيك يف التعليم يف مماثل ع توسُّ هناك يكن لم املقابل، يف
أكثر كان ١٩٤٦ عام يف أنه غري املدارس، ارتياد نسبة ازدياد إىل املكسيكية الثورة أدت
جميع عىل التعليم نرش يف كبري توسع هناك كان أميني. يزالون ال البالغني نصف من
مدة متأخًرا التعليم جاء للمكسيك، بالنسبة ولكن املايض، القرن نصف خالل املستويات

قرنني.
امتالك عىل الطلب كان متباينني؟ مسارين واملكسيك املتحدة الواليات انتهجت ملاذا
الفرتة خالل املتحدة الواليات يف أكرب الحسابية واملهارات والكتابة القراءة عىل القدرة
كانت الشمالية أمريكا مستعمرات اقتصادات ألن نظًرا املكسيك؛ يف منه االستعمارية
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بلوغ إىل يتطلعون املستوطنون وكان األساسية، السلع تصدير عىل تقوم اقتصادات
االستهالكية السلع لرشاء إنتاجهم من كبري قسط بيع طريق عن األوروبي املعيشة مستوى
املكسيك يف التجاري. النشاط هذا من تيرسِّ والكتاب القراءة معرفة وكانت اإلنجليزية،
لم ثَمَّ ومن التجاري، املستوى عىل نشاًطا أقل األصليون السكان كان — النقيض عىل —

املهارات. لهذه كبريًا نفًعا يجدوا
أمريكا من املتحدة الواليات يف املدارس بناء عىل حرًصا أكثر أيًضا الحكومات كانت
األوسط األطليس وإقليم إنجالند نيو يف املساواة عىل القائمة االقتصادات مت دعَّ الالتينية.
كانت والتي التعليم، مثل عامة خدمات رت وفَّ التي الديمقراطية السياسية الكيانات
الصفوة من نخبة املكسيك إدارة يتوىل كان النقيض، عىل واسع. نطاق عىل مطلوبة
العامة ظل لذا العامة؛ بني التعليم نرش مصالحها يخدم لم والتي البيض املواطنني من
نخبة تمثِّل املكسيك يف الحكومات وكانت مرتفًعا، الالمساواة مستوى كان متعلمني. غري
مستعمرات مثل العبيد عمالة استغالل عىل قامت التي املستعمرات ويف األنديز يف صغرية
أمريكا أنحاء جميع يف محدود تعليم نفسها: النتيجة إىل أدى ما وهو والربازيل، الكاريبي

الالتينية.
ازدهاًرا مناطقها أكثر إن إذ كثرية؛ حقائق تكشف مقارنة املتحدة الواليات تقدم
املتحدة الواليات تَْلَق لم فلماذا العبيد، عمالة استغالل عىل قامت االستعمارية الفرتة أثناء
أسس ووضع البناء إعادة عملية وانتهاء العبودية إلغاء بعد الربازيل؟ أو جامايكا مصري
يحكمها وكان أيًضا، الجنوب واليات الالمساواة سادت األهلية، الحرب بعد الجمهورية
الحصول نسبة ظلت أفريقية. أصول من األمريكيني بتعليم تهتم لم التي النخبة من طبقة
القرن ستينيات يف العنرصي التمييز نهاية حتى منخفضة التعليم وَجْوَدة التعليم عىل
الفارق إن البالد. يف املناطق أفقر الجنوب يصبح أن يف رئيسيٍّا سببًا ذلك كان العرشين،
لإلقصاء تعرضوا الذين السكان نسبة هو الالتينية وأمريكا املتحدة الواليات بني الرئييس
إجمايل ُسبْع نسبة أفريقية أصول من األمريكيون شكَّل املتحدة، الواليات يف االجتماعي.
عدد ثلثَْي نسبة الالتينية أمريكا يف والسود األصليون السكان شكَّل بينما السكان، عدد
بالطريقة سكانها من ٪٧٠ مع تعاملت املتحدة الواليات كانت فلو اإلجمايل، السكان
لتقترص النتيجة كانت ملا أفريقية، أصول من األمريكيني مع بها تعاملت التي نفسها
إذ القومي؛ املستوى عىل الفشل تحقق كانت بل أوسع، نطاق عىل الظلم انتشار عىل فقط
ضوء يف االقتصادية القوة مراكز أحد قطُّ لتصبح تكن لم األمريكية املتحدة الواليات إن

التعليم. من املحدود املقدار هذا
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أفريقيا

هو الصحراء جنوب أفريقيا إقليم كان فقد جديًدا؛ أمًرا األفريقية القارة فقر يعترب ال
يهدف فرد. لكل الدخل زيادة رغم كذلك، يزال وال ،١٥٠٠ عام يف العالم يف فقًرا األكثر
هذه كل أفريقيا فقر عىل أبقت التي العارضة واألحداث الِبنى تحديد إىل الفصل هذا

الفرتة.
االستعمارية األيديولوجية تزال فال طويلة، املحتملة لألسباب القصرية» «القائمة إن
أو املتخيَّل كسلهم إىل األفارقة فقر يُعَزى حيث الغربية، الدوائر بعض عىل تسيطر
القيم سيادة أو التقاليد أن عىل تعقيًدا األكثر التصورات تشتمل كما الذكاء، إىل افتقارهم
وجه يف االدِّعاءات هذه من أي يصمد ال ولكن األفارقة، قدرات من تحدُّ التجارية غري

للمسألة. التاريخي الفحص
لة املفضَّ التفسريات من األفريقية القارة فقر ألسباب املؤسساتية التفسريات تعترب
األفريقية القارة يف فقًرا األكثر الدول إن بل رائًجا، تفسريًا العبيد تجارة تعترب أيًضا.
قاومت التي الدول تزال ال ذلك مع لكن العبيد، تصدر كانت التي الدول أكثر هي اليوم
هناك وأن بد ال ثَمَّ ومن اليوم، بمعايري الفقر شديدَة قوٍة من أوتيت ما بكل املستعبدين
يف يهدف االستعمار كان حيث كذلك؛ لة املفضَّ التفسريات من االستعمار يعترب آَخر. سببًا
التطوير بعض حدوث ورغم األوروبيني. إىل األفارقة يد من الثروة نقل إىل البالد من كثري
الحديث االقتصادي النمو تدشن لم األوروبية اإلدارة أن إال االستعماري، الحكم ظل يف
الشديدة؛ العوملة يف يكمن السبب أن التبعية نظرية منظِّرو يرى األفريقية. الدول يف
صالح غري يف كان األولية املواد تصدير عىل األفريقية القارة تركيز أن هؤالء يرى حيث
الفساد، عوامل عىل مؤخًرا املراقبني من الكثري أكد وأخريًا، الطويل. املدى عىل القارة
تديرها حكومات حلت إذا األفريقية. للحكومات الشمويل والحكم الحكومية، والتدخالت
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تنطلق، أن األفريقية الدول اقتصادات شأن فمن الفاشلة، الدول محل أوروبية إدارات
املرة. هذه الصحيحة بالطريقة األجانب يديرها أن رشيطة لكن

.١٥٠٠ عام فقرها أسباب نفهم أن يجب اليوم، أفريقيا فقر أسباب لفهم
االجتماعية البنية حدَّدت الزراعة. وأصل والديموجرافيا، الجغرافيا، عىل التفسري يعتمد
االستجابة وطريقة واالستعمار؛ للعوملة القارة استجابة طريقة ١٥٠٠ عام يف واالقتصادية

الحني. ذلك منذ القارة فقر عىل أبقت ما هي هذه

الكربى الفجوة ومسألة أفريقيا

حضارة تكن لم ألنها نظًرا ١٥٠٠؛ عام يف فقرية الصحراء جنوب أفريقيا منطقة كانت
أوروبا يف فقط قليلة متقدمة زراعية حضارات سوى هناك يكن ولم متقدمة، زراعية
هذه دول كانت واليابان. والصني الهند من وأجزاء فارس وبالد األوسط والرشق الغربية
بما — العالم دول بقية بخالف فيها، صناعية ثورة بوقوع يسمح وضع يف املناطق
القارة الكربى الفجوة مسألة حول النقاش يتضمن لم السبب ولهذا — أفريقيا ذلك يف

األفريقية.
وبني بينها باعدت التي املميزات من العديد الزراعية الحضارات لدى توفرت
الزمة وثقافية مؤسساتية وموارد متنوع، وتصنيع منتجة، زراعة وجود مثل أفريقيا؛
مالكي غري من والعمال لألرايض الخاصة امللكية ذلك شمل الحديث. االقتصادي للنمو
مثل والتجارة؛ امللكية لتنظيم الالزمة املصاحبة الثقافية العوامل عن فضًال األرايض،
واألوزان القياس وأدوات الحساب وعلم والهندسة األرايض ومسح الكتابة مهارات
مسئولني ووجود املكتوبة، الوثائق أساس عىل يقوم قانوني ونظام والعمالت القياسية
التجارة تقدُّم لدعم رضورية الثقافية العوامل هذه كانت الوثائق. هذه إدارة يتولون
الحديثة. التكنولوجيا ونرش االخرتاعات ولظهور والعلوم، والرياضيات التعليم ولتطوير
افتقرت كما املسبقة، الرشوط هذه إىل تفتقر الصحراء جنوب أفريقيا منطقة كانت
وبولينيزيا أوراسيا وشمال ونيوزلندا وأسرتاليا آسيا رشق جنوب مناطق من كثري إليها

األمريكتني. يف السكان كثيفة غري واألماكن
حوايل يف بالسكان. وبعالقتها املبكرة الزراعة بطبيعة التاريخي أفريقيا مسار تأثر
الرشق منطقة من قادمة األوىل للمرة واملاشية الخراف جاءت امليالد، قبل ٣٠٠٠ عام
القمح وكان اليوم)، هي مما جفاًفا أقل كانت (التي الصحراء منطقة يف للرعي األوسط
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يف األثيوبيون ع توسَّ الحًقا، األثيوبية. الهضبة وعىل النيل وادي يف يُزَرعان والشعري
والسمسم األصبع ودخن التف يزرعون فصاروا يزرعونها، كانوا التي النباتات مجموعة
املحاريث كانت حيث مختلطة زراعة وسائل تطورت والبن. اإلينسيت ونبات والخردل
لها، كسماد يُستخَدم واملاشية الخراف روث كان التي الحقول تحرث الثريان تجرها التي
هي أثيوبيا كانت والري. الزراعية املدرجات عمل أساليب يف استثمارات أيًضا هناك كانت
متقدمة. زراعية حضارة طورت التي الصحراء جنوب أفريقيا منطقة يف الوحيدة الدولة
بالقرب يُزَرعان الرفيعة والذرة الدخن صار امليالد، قبل ٢٠٠٠–١٥٠٠ عاَمْي حوايل وبني
املختلطة الزراعة أن غري أيًضا، الخراف يربون املزارعون وكان تشاد، بحرية منطقة من
من والدخن الرفيعة الذرة تُزَرع اليوم، وإىل أثيوبيا. يف تُماَرس كانت مثلما تُماَرس لم
شكَّلت النهاية، ويف واملحاريث. الثريان من بدًال املعاول فيها تُستخَدم متغرية أنظمة خالل
يف البطاطا وُزِرعت املطرية، الغابات منطقة يف الزراعة أساس النخيل وزيت البطاطا
نفقت حيث املاشية؛ تربية غابت اليوم. إىل مزدهًرا زراعيٍّا محصوًال تمثِّل حيث نيجرييا
التي تيس تيس ذبابة حملته الذي النوم بمرض اإلصابة جراء والخراف واملاشية الجياد

املطرية. الغابات مناطق يف تعيش
توافرت. أنَّى الجديدة الفرص من يستفيد أفريقيا غرب منطقة يف الزراعة نظام كان
منها آسيا، من قادمة جديدة محاصيل زراعة جرت امليالديني، والثامن األول القرنني بني
القرن ويف والبقوليات. والقلقاس اآلسيوية والبطاطا الحمل) (لسان الجنة وموز املوز
والتبغ السوداني والفول والكسافا الذرة زراعة مع كثريًا القائمة ازدادت عرش، التاسع
يبنيِّ مما «تقليدية»، محاصيل املحاصيل هذه صارت ما ورسعان األمريكتني، من القادمة

األفريقية. القارة لفقر كتفسري الثابتة» «التقاليد مبدأ عبثية مدى
يف املواليد معدالت ارتفاع وإىل دائمة، زراعية قرى قيام إىل املحاصيل زراعة أدت
التي — األثيوبية املرتفعات منطقة ويف العالم، حول مكان كل يف ارتفعت مثلما أفريقيا
األرايض، شح ومع رسيًعا. السكان عدد زاد — االستوائية املناطق أمراض عنها تغيب
عليها الرضائب فرض أو األرايض تأجري سوى األرستقراطية والطبقة الدولة تملك لم
للخصخصة، الجماعية امللكية ذات األرايض خضعت لها. الالزمة التمويل مصادر لتوفري
حيثما الزراعة حق فقدوا كأفراد أراٍض أي يملكون ال الذين العمال طبقة وظهرت
كانت امليالد، قبل الثامن القرن يف وإريرتيا إثيوبيا شمال يف ديموت مملكة أقيمت أرادوا.
لغتها وكانت فيها، معروًفا الحديد وكان والري، الحرث عىل تقوم اململكة هذه يف الزراعة

منها. أعظم كانت التي أكسم مملكة ديموت مملكة وخلفت مكتوبة.
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معدالت جعلت األمراضاالستوائية ألن محدوًدا؛ أفريقيا يف السكاني التعداد نمو ظل
للمرض املصاحب والبعوض املالريا مرض من قاتلة صور أكثر ظهرت مرتفعة. الوفيات
مزاِرِعو فيه بدأ الذي تقريبًا نفسه الوقت يف الجاْمِبيَّة») و«األَنُوفيلة املنجلية» («املتصورة
عمليات أسهمت وربما لزراعتها، تمهيًدا املطرية الغابات من األشجار إزالة يف البطاطا
مرض مثل األخرى االستوائية األمراض لعبت كما املرض، تطور يف هذه الغابات إزالة

الوفيات. معدالت ارتفاع يف دوًرا النوم
بكثرة، للزراعة الصالحة األرايض فيها تتوافر منطقة أفريقيا غرب منطقة ظلت
الجماعات أمثلة ومن الظروف، لهذه املناسبة االستجابة هو املتنقلة الزراعة نمط وكان
الغابات منطقة يف تعيش كانت التي ياكو جماعة الزراعة من النمط هذا مارست التي
يف غذائها. يف أساسية كمادة البطاطا عىل تعتمد وكانت نيجرييا، رشق يف املطرية
٤٠ تمتلك ياكو جماعة فيها تعيش التي أومور قرية كانت العرشين، القرن ثالثينيات
ثالثة إال األرايض هذه من يُزَرع لم ولكن للزراعة، الصالحة األرايض من مربًعا ميًال
ملدة خصوبتها لتستعيد تُرتَك األرايض كانت الحصاد، موسم بعد سنويٍّا. مربعة أميال
يكن لم األرض، بإراحة السماح ومع لزراعتها. د تُمهَّ أخرى أراٍض وكانت سنوات، ست
فيما للزراعة، صالحة مربًعا ميًال ٤٠ إجمايل من فقط مربًعا ميًال ٢١ سوى يُستخَدم
هناك تكن لم ثَمَّ، ومن أرض؛ إىل يحتاج َمن لكلِّ أو لألطفال املتبقية املساحة تُرتَك كانت
األرايض عىل طلب يوجد لم مثلما القرية، يف أرايض يملكون ال الذين العمال من طبقة
من مساحة أي عن الغابات إزالة شخص أي يستطيع كان حيث استئجارها، أو لرشائها

أحد. ملكية عىل التعدي دون األرايض
وكانت كثريًا، عمًال النخيل من والنبيذ الزيت واستخالص البطاطا زراعة تتطلب لم
(أ)، املجموعة 1

1-7 الجدول يبنيِّ الحياة. قيد عىل للبقاء الغذاء من يكفي ما توفر
من العائلة تتكون أومور، قرية يف ياكو جماعة من لعائلة الطعام إلنتاج ر تصوُّ إعادة
من فدان ١٫٤ تزرع العائلة كانت سنويٍّا، أطفال. خمسة أو وأربعة وزوجتني رجل
األخرى، الخرضوات أنواع وبعض والبامية واليقطني واللوبيا القلقاس وبعض البطاطا
حيوانات بعض تُصطاد كانت فيما أساسية، بصورة الخرضوات من تتألف الوجبة كانت
كانت ذلك، إىل باإلضافة البطاطا، إىل إلضافتها اللحوم من قليلة كمية وتُشرتَى الربية
الطاقة مقدار بلغ يوميٍّا، النخيل نبيذ من جالون ونصف النخيل زيت تستهلك العائلة
األشخاص هؤالء كان يوميٍّا. حراريٍّا سعًرا ١٩٤١ البالغ الذكر الفرد عليها ل يتحصَّ التي
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العرشين. القرن ثالثينيات يف الياكو جماعة من عائلة دخل :1-7 جدول

واستهالكه الغذاء إنتاج (أ): املجموعة

بالغني). أشخاص ٤٫٧٥ يكافئ (ما أطفال و٣-٤ وامرأتني، رجل من العائلة تتألف
النخيل ونبيذ النخيل زيت يُستخَلص والبامية. اليقطني مع تُزرع البطاطا، من فدانًا ١٫٤ العائلة تزرع

الربية. النخيل نباتات من
بالغ. شخص لكل الغذاء استهالك مكافئ

جرامات عدد
الربوتني/يوم

حراري/يوم سعر كيلو كيلوجرام/عام

٢٠٫٥ ١٥٨٢ ٤٨٩٫٢ البطاطا
٨٫٠ ١١٤ ١٢٫٤ لوبيا
٢٫٤ ٣٠ ٤٫٤ لحوم
٠٫٢ ٧ ٩٫٦ يقطني
٠٫٥ ٨ ٩٫٦ بامية
٠ ٥٠ ٢٫١ نخيل زيت
١٫٠ ١٥٠ ١٧٤٫٧ نخيل نبيذ
٣٢٫٦ ١٩٤١ اإلجمايل

أيام. ٣٠٧ فرتة بالبطاطا األرض من مساحة زراعة تستغرق
يوًما. ٩٣ النخيل منتجات تتطلب

تُشرتى. اللحوم

بغرضالبيع تُنتج التي النخيل منتجات (ب): املجموعة

رطًال ٣٦ تكافئ وعاء ١٢ نخيل زيت
رطًال ٧٤٧ النخيل بذور

جالون نصف زجاجة ٩٣ النخيل نبيذ
العمل. من يوًما ١٥٥ تباع التي النخيل منتجات تتطلب
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واستخالصالزيوت الحدائق زراعة وكانت الحياة، متطلبات من األدنى الحد عىل يعيشون
٤٠٠ يعادل مجهود إجمايل بالغني أشخاص ثالثة من سنويٍّا تحتاج النخيل من والنبيذ
األوروبيني. قدوم قبل متشابًها األرجح عىل األفارقة استهالك نمط كان العمل. من يوم
يف التخصص إمكانات من النقل تكاليف وارتفاع للسكان املنخفضة الكثافة حدَّت
نشأت للحديد صناعة هناك كانت كبرية. أسواق احتياجات تلبِّي مصنَّعة سلع إنتاج
كان اإلنتاج إجمايل أن غري امليالد، قبل ١٢٠٠ عام حوايل يف أفريقيا غرب منطقة يف
أنوال طريق عن قماًشا ليصبح ويُنَسج السافانا منطقة يف يُزَرع القطن كان منخفًضا.
غرار عىل — اإلنتاج حجم أن غري كانو، مدينة حول ترتكز القطن صناعة كانت يدوية.
الناس معظم كان املصنَّعة، املنتجات رشاء من وبدًال منخفًضا. كان — الحديد صناعة
ونتيجًة بأنفسهم؛ األشجار لحاء من املصنوعة ومالبسهم البسيطة أدواتهم يصنعون
ما يزرعون الناس وكان محدودة، املتوافرة االستهالكية البضائع مجموعة كانت لذلك،
بفائض رشائه إىل يحتاجون يشء هناك يكن لم حيث فحسب؛ الطعام من حاجتهم يكفي
السنة باقي يقضون كانوا فيما فحسب، السنة من جزءًا تستغرق الزراعة كانت الدخل.

فراغ. يف
تمثَّل السياسات؛ من مفضالن نمطان هناك كان اإلنتاج، من النظام هذا ظل يف
منطقة يف املزارعني من كونفدرالية من تتألف التي القبيلة أو الجماعة نظام يف األول
ُسبل حول املنازعات وحل األرايض توزيع عملية تنظِّم القبيلة أو الجماعة وكانت ما،
األرايض عن للدفاع مسلَّحة جماعة يؤلفون الرجال من القبيلة أفراد وكان استخدامها،
يحتلون وكانوا «زعماءها»، هم القبائل أو الجماعات قادة وكان األخرى، الجماعات ضد
النظام هذا عىل تغلب النسبية املساواة وكانت الدينية، املعتقدات خالل من مكانتهم

السيايس.
الهرمي، االجتماعي التنظيم ظهور إىل أدت واحدة سمة تشمل املتنقلة الزراعة كانت
عىل أُجِربوا ما فإذا املزارعون. به يتمتَّع الذي الكبري الفراغ وقت هي السمة هذه وكانت
من األدنى الحد حاجة عن تزيد التي املحاصيل سيزرعون كانوا أطول، ألوقات العمل
للبعض، والدائمة التامة الراحة يوفر أن شأنه من الفائض ذلك وكان الحياة، متطلبات
العمل عدم إغراء وهكذا، العسكرية. للمؤسسة الغذاء لتوفري السيايس) املستوى (عىل أو
املساحات أن يف ذلك صعوبة تمثَّلت لكن إجبارية، مسألة العبودية من جعل والقوة إطالًقا
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الكونجو وتقدِّم أنفسهم. وإطعام للهرب الفرصة للعبيد ر توفِّ كانت األرايض من الخالية
إىل يهربون القرى سكان كان إذ العرشين؛ القرن خالل أمثلة الفرنيس االحتالل تحت
التجنيد لتفادي الصيد عىل غذائهم يف معتمدين لسنوات ويعيشون املحيطة الغابات
الخيار ذلك عىل األفارقة الزعماء تغلَّب املطاط. مزارع يف القرسية العمالة أو العسكري
هذه من العبيد يفهم ال بحيث العبيد، لجلب املجاورة املناطق عىل اإلغارة خالل من
بطبيعة ولكن الجديدة، املحلية البيئة يف املعيشة ُسبل يعرفون وال املحلية، اللغة املناطق
العبودية تَُدْم لم لذا الجديدة؛ البيئة يف الحياة يتعلمون العبيد هؤالء أبناء كان الحال،
كانت لقد القبيلة. يف كأفراد بهم يُعرتَف العبيد أبناء وكان واحد، جيل من ألكثر عاًدة
عليه قامت الذي األساس وكانت بل األوروبيني، وصول قبل أفريقيا يف شائعة العبودية

فيها. الدول من الكثري
االقتصادات يف الدول عن تختلف كانت أنها إال أفريقيا، يف دول هناك كانت بينما
الرضائب فرض خالل من للتمويل مصادر ر توفِّ الزراعية الدول كانت املتقدمة. الزراعية
األرايض كانت حيث أفريقيا؛ يف ممكن غري ذلك كان الدولة. أمالك تأجري أو األرايض، عىل
املؤسسات إىل األفريقية الدول افتقرت لذلك، ونتيجًة القيمة؛ عديمة جعلتها بكثرٍة متوفرًة
الخاصة؛ امللكية لتنظيم املتقدمة الزراعية املجتمعات استخدمتها التي والثقافية القانونية
تثبت التي االستثناءات أما والكتابة. والهندسة الحساب وعلم األرايض مسح عمليات مثل
ومايل غانا مثل السافانا مناطق يف أفريقيا غرب إمرباطوريات يف فتتمثل القاعدة،
منترشة. العبودية وكانت الجماعية للملكية تخضع الزراعية األرايض كانت إذ وصنغاي؛
الرضائب فرض خالل من أساسية بصورة تأتي الدولة عائدات كانت حال، أية وعىل
وصار الزراعة). (وليس الذهب وإنتاج الكربى الصحراء ملنطقة العابرة التجارة عىل
امللكية وقوانني الكتابة إدخال يف وساهم اإلمرباطوريات، لهذه الرسمي الدين اإلسالم

يواجهونها. التي اإلدارية املشكالت لحل

العبيد تجارة

املتنقلة؛ الزراعة تمارس كانت التي املجتمعات يف هائلة تحوالت إىل األوربيني وصول أدى
لم األصليني. السكان لدى كان مما بكثري أكرب السلع من مجموعة األوروبيون أدخل إذ
أو بولينيزيا يف أو األمريكتني يف األصليون السكان يدرك حتى طويًال األمر يستغرق
أو األشجار، لحاء من تُصنَع التي املالبس من أفضل مالبس منه يُصنَع القطن أن أفريقيا
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طريقها كينجسيل ماري ت شقَّ ،١٨٩٥ عام ويف الرماح. من فتًكا أكثر كانت البنادق أن
األفارقة: معظم أن إىل وأشارت شاقة، رحلة يف الجابون عرب

الحياة، شئون أهم التجارة يعتربون نساءً، أو رجاًال كباًرا، أو كانوا شبابًا
وذلك موتهم، بعد حتى يدعونها وال السري، عىل قدرتهم بمجرد ويمارسونها

السوق. أمور يف وتدخلها البارعني ار التجَّ أرواح ظهور عن رواياتهم وفق

السكان كان الفرنسيني، قدوم قبل الصدد. هذا يف فريدة حالة أفريقيا تكن لم
املفرَّغة األشجار جذوع يف طعامهم يطهون الهورون من الشمالية أمريكا يف األصليون
الفراء ار تجَّ جلبها التي القدور أبهرت الساخنة. باألحجار تُغىل كانت التي باملياه اململوءة
حجًما القدور أكرب يصنع الذي الرجل أن ظنوا أنهم لدرجة املحليني، السكان الفرنسيون
والفئوس القدور رشاء مقابل يف يشء بيع إىل حاجة يف السكان كان فرنسا! ملك هو
أيام عدد من زادوا أساسية، سلعة يف ضالتهم عىل عثروا وعندما األوروبية، واألقمشة
الرئيسية السلعة كانت الشمالية، أمريكا يف التصدير. بغرض إلنتاجها السنة يف عملهم
الرهبان أحد مع يمزح املكماك قبائل أفراد أحد كان ،١٦٨٠ عام حوايل يف الفراء. هي

قائًال: الفرنسيني الفرنسيسكان

فهو لنا؛ تقريبًا يشء كل توفري يتوىل القندس حيوان إن أخي، يا األمر حقيقة يف
والغذاء الرشاب لنا ويوفر والسكاكني، والسيوف والفئوس القدور لنا يوفر

األرض. زراعة عناء دون

والعالم املتوسط البحر حوض منطقة إىل الذهب ر تصدِّ أفريقيا غرب منطقة كانت
العبيد. وهي أال أهمية؛ أكثر تصديرية سلعة برزت السادسعرش القرن يف ولكن العربي،
تلبيتها املمكن من كان التي العمالة عىل ضخًما طلبًا األمريكتني يف السكر اقتصاد خلق
ملك — األول ألفونسو شكى ،١٥٢٦ عام يف العمال. رشاء خالل من ممكنة تكلفة بأقل
الربتغال ملك إىل — املسيحية اعتناق إىل شعبه لتحويل سعى الذي األفريقي الكونجو
جلبها التي الربتغالية املنتجات وراء يلهثون رعايانا من «الكثريين أن من الثالث جواو
رعايانا من الكثري يأرسون فإنهم العادي، غري الرشه هذا ولتلبية أراضينا، إىل رعاياكم
عرش، السابع القرن يف الساحل. عىل العبيد ار تجَّ إىل يبيعونهم» [و] … األحرار السود
— طويلة لفرتة العبودية عىل قائمة كانت والتي — وأشانتي داهومي مثل ممالك لبَّت

106



أفريقيا

إىل يُقتادون األرسى وكان والغارات. الحروب خالل من العبيد عىل الخارجي الطلب
عمليات عائدات األفارقة امللوك واستغل األوروبية. السفن إىل يباعون كانوا حيث الساحل
اإلغارة عىل وساعدتهم سلطتهم، زيادة يف ساعدت (التي األسلحة رشاء يف العبيد بيع
١٥٠٠ عاَمْي بني الكحولية. واملرشوبات واملنسوجات العبيد) ألَْرس املجاورة املناطق عىل
عرب املاليني اقتيد كما الجديد، العالم إىل عبٍد مليون ١٢ إىل ١٠ بني ما نُِقل و١٨٥٠،

آسيا. يف لبيعهم الهندي واملحيط األحمر البحر عرب أو الكربى الصحراء

املرشوعة التجارة

للعبودية، مناهًضا موقًفا الدينية واآلراء املتنورة اآلراء اتخذت عرش، الثامن القرن يف
الجديدة الصادرات حلت .١٨٠٧ عام يف الربيطانية اإلمرباطورية يف العبيد تجارة وأُلغيت
هي األوىل السلعة كانت املرشوعة». «التجارة اسم عليها يُطَلق كان ما أو العبيد، محل
فضًال الحديدية، السكك وآالت املاكينات يف تشحيم كمادة طلبًا القت والتي النخيل، زيت
قاٍض وهو — سوانزي فرانسيس أخرب ،١٨٤٢ عام يف والشموع. الصابون صناعة عن
التجارة ساهمت كيف بريطانية برملانية لجنة — الذهبي الساحل منطقة يف إنجليزي
إتاحة خالل من األفريقية، العمالة مجهودات زيادة يف الجديدة التصديرية املنتجات يف

االستهالكية: السلع رشاء فرصة

ستجد األصليني، السكان أحد منزل قصدت وإذا يوميٍّا، الناس احتياجات تزداد
أكثر. ومالبس أوروبية، زراعية أدوات أيًضا وستجد األوروبي؛ األثاث من قطًعا
احتياجاتهم، وتزداد كثريًا، األصليني السكان أحوال تتحسن األمر، حقيقة يف
الشمس، تحت دعٍة يف االستلقاء طريق عن احتياجاتهم تلبية يستطيعوا ولن

يعملوا. أن يجب بل

غرب منطقة إىل الربيطانية الصادرات نصف من أكثر القطنية األقمشة بلغت
الباقية، النسبة — األسلحة ذلك يف بما — املعدنية واملنتجات املعادن شكَّلت فيما أفريقيا،
املنتجات مقابل دفع من األصليني السكان يتمكن كيف عن سؤاًال سوانزي تلقى وعندما

أجاب: الربيطانية،
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استخالص عىل منهم الكثريون ويعمل الذهب؛ عن بون وينقِّ الغابات إىل يذهبون
كميات تُصدَّر اآلن أما نادرة، الصادرات كانت عاًما، عرشين قبل النخيل. زيت

أيًضا. السوداني الفول ر يُصدَّ كما املنتجات، من هائلة

عربها، العبيد ينتقل كان التي التجارية الشبكات عرب الساحل إىل يُنَقل الزيت كان
واتسعت أفريقيا، غرب منطقة يف انترش اإلنتاج أن بَيَْد املصدِّرين، أكرب نيجرييا وكانت
فاكهة بذور أن اكتُِشف حينما عرش، التاسع القرن منتصف يف أكثر التجارية الفرص
يف النخيل زراعة يمكن كان السمن. إىل إلضافته يصلح زيت منها يُستخَلص النخيل
يستخلصونها كانوا الذين األفراد حرفة ظل النخيل من الزيوت استخالص أن بَيَْد املزارع،
املثال، سبيل عىل العرشين، القرن أوائل يف نيجرييا يف الرباري. يف النخيل أشجار من
مقابل يف الربية، الشجريات مناطق من هكتار مليون ٢٫٤ من الزيوت استخالص جرى
وكانت الصغرية. املزارع من هكتار ألف و٩٧ الكبرية، الخاصة املزارع يف هكتار ألف ٧٢
إلنتاج سنويٍّا إضافيٍّا يوًما ١٥٥ تعمل سابًقا عنها ثْنا تحدَّ التي التقليدية الياكو عائلة
وأكثر النخيل، زيت من رطًال) ٣٦ منها واحدة كل (زنة جالونات أربعة سعة عبوة ١٢
التي النخيل نبيذ من جالون نصف سعة زجاجة و٩٣ النخيل، بذور من رطٍل ٧٠٠ من
رشائها، عىل السكان يقبل التي املنتجات أكثر واملالبس األقمشة وكانت محليٍّا، تُباع كانت
(جميعها والُحيل التجميل ومستلزمات واألواني الطهي أدوات أيًضا يشرتون كانوا لكنهم

واللحم. مستورد)،
كان األوروبية، السلع رشاء هو النخيل لزيت األفارقة إنتاج وراء السبب أن بما
علبة كل مقابل يف عليها الحصول يستطيع التي املالبس كمية عىل يعتمد ذلك إىل الدافع
موانئ يف القطنية باألقمشة مقارنة النخيل زيت سعر 1-7 الشكل يبنيِّ يبيعونها. زيت
ارتفاع هناك كان النخيل، زيت حالة يف اليوم. إىل ١٨١٧ عام من ابتداءً أفريقيا، غرب
عرش. التاسع القرن منتصف إىل ١٨١٧ عام منذ باألقمشة مقارنًة الزيت سعر يف هائل
خالل ينتجونه كانوا الذي الزيت مقابل األقمشة من واملزيد املزيد رشاء األفارقة استطاع
أطنان من الربيطانية الواردات ارتفعت اإلنتاج. زيادة إىل دفعهم ما وهو الفرتة، هذه
١٠٠ إىل ثم عرش، التاسع القرن منتصف يف طن ألف ٢٥ إىل ١٨٠٠ عام يف سنويٍّا قليلة

األوىل. العاملية الحرب حلول مع تقريبًا طن ألف
فكان أفريقيا؛ غرب منطقة يف الوحيدة الصادرات هي النخيل منتجات تكن لم
وبدأت األمريكتني، من األساس يف الكاكاو أتى عظيمة. نجاح قصة عىل آَخر مثاًال الكاكاو
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١٨١٧ ١٨٤٧ ١٨٧٧ ١٩٠٧ ١٩٣٧ ١٩٦٧ ١٩٩٧

القطنية. األقمشة بسعر مقاَرنًة النخيل زيت سعر :1-7 شكل

مقارنة الكاكاو سعر تضاعف بريطانيا، يف عرش. التاسع القرن يف أفريقيا يف زراعته
،(2-7 (الشكل عرش التاسع القرن وثمانينيات أربعينيات بني القطنية األقمشة بسعر
بدأ والذي إلنتاجه، التجارب إجراء إىل األوروبيني!) (ال األفارقة دفع ما هي الزيادة وهذه
نباتًا يكن لم الكاكاو ألن ونظًرا عرش. التاسع القرن تسعينيات يف غانا يف واسع نطاق عىل
الجماعية امللكية لنُظم تحديًا هذا مثَّل األشجار؛ وزراعة الغابات إزالة يجب كان أصليٍّا،
األفارقة أدخل الخالية. األرايض عىل باالستحواذ القبيلة أعضاء من ألي تسمح كانت التي
الحلول أحد وتمثَّل الكاكاو، زراعة عملية لتسهيل بهم الخاص امللكية نظام عىل تعديالت
تحقيق األشجار صاحب يضمن كان بحيث األرايض، ملكية عن األشجار ملكية فصل يف
الحقول يف الكسافا أو البطاطا يزرع كان ْن عمَّ النظر بغض استثماراته، عىل عائدات

املجاورة.
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القطنية. األقمشة بسعر مقاَرنًة الكاكاو سعر :2-7 شكل

رشاء عمليات الكروبو جماعات أجرت جذرية؛ أكثر حالٍّ الكروبو جماعات ذَْت نفَّ
حيازات إىل أعضائها بني فيما تقسيمها تولَّْت ثم األخرى، القبائل من لألرايض جماعية
نفسها العملية يكررون يمتلكونها، التي األرايض زراعة من االنتهاء وبمجرد فردية،
امتلك لذلك، ونتيجًة املطاف؛ نهاية يف العاج ساحل إىل وصوًال ثم غانا، عرب غربًا متجهني
فكانوا الدول، هذه عرب متفرقة أماكن يف أراٍض ِقَطع الكروبو جماعة أفراد من العديد
كان ضخمة استثمارات واالستقرار الهجرة وتطلَّبت بعضها. ويؤجرون بعضها يزرعون
تشبه بالفعل. اإلنتاج حيز دخلت التي الكاكاو أشجار إنتاج من مدخرات مصدرها

لفيرب. الربوتستانتي العمل أخالقيات اإلنتاج يف الكروبو جماعات
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االستعمار

بغينيا اليوم يُعَرف فيما مستعمرات أقاموا الذين بالربتغاليني األوروبي االستعمار بدأ
القوى أقامت ثم عرش، والسادس عرش الخامس القرنني يف وموزمبيق وأنجوال بيساو
وأقام العبيد، تجارة لتسهيل أفريقيا غرب ساحل عىل حصونًا األخرى األوروبية
األوروبي االستعمار اتخذ .١٦٥٢ عام يف الصالح الرجاء رأس يف مستعمرتهم الهولنديون
لم االستعمارية القوى بني القارة تقسيم أن بَيَْد عرش، التاسع القرن يف جدية أكثر شكًال

القرن. نهاية مع إال يحدث
وكانت واسرتاتيجية، اقتصادية ألسباب املستعمرات عىل االستحواذ يجري كان
أن ويف لها، االستوائيَة املنتجاِت املستعَمراُت ر توفِّ أن يف األمل تعقد االستعمارية القوى
لالستقرار ملواطنيها أماكن توفري عن فضًال ملصنوعاتها، أسواًقا املستعمرات هذه تكون
باإلضافة الربجوازية. للطبقات املربحة لالستثمارات مصدًرا املستعَمراُت تمثِّل أن ويف بها،
وسرتفع املسيحية، ستنرش حضارية بعثات بوصفها اإلمرباطوريات إىل يُنَظر كان ذلك، إىل
دون األهداف هذه تحقيق املتوقع من كان األوروبي. املستوى إىل املحلية الثقافة قدر من
حكوماُت تموِّل أن املفرتض من كان حيث االستعمارية؛ القوى تتحملها تكاليف أي

الخاصة. عائداتها خالل من نفقاتها املستعَمراِت
أفريقيا يف االقتصادي النمو بعملية يُلِحقه الذي الدمار مدى االستعمار أثبت وقد
مؤسسات ظهور إىل األفريقية القارة يف االستعمار أدى العالم. يف آَخر مكان أي من أكثر
يف عليها السابقة نظرياتها غرار عىل — األوىل األفريقية املستعمرات كانت السوء. غاية يف
االستعمارية الحكومات كانت حيث املبارش»؛ «الحكم خالل من تُدار — الشمالية أمريكا
والسكان املستوطنني ِمن كلٍّ عىل التابعة األرايض جميع يف األم الدولة قانون تطبِّق
غالب يف حقوقهم بكامل األصليون السكان يتمتع لم وإْن سواء، حد عىل األصليني
املبارش، الحكم محل املبارش» غري «الحكم حل عرش، التاسع القرن بنهاية األحيان.
من األصليني للسكان قبوًال أكثر األجنبي االحتالل جعل هو ذلك من الغرض وكان
القادة إىل والثروة السلطة منح خالل ومن جميعها، العرقية باالختالفات االعرتاف خالل
تطبِّق االستعمارية الدولة كانت النظام، هذا ظل ويف األجانب. دعم مقابل يف املتعاونني
فقد الريف يف األصليني السكان حكم أما املدن، ويف املستوطنني عىل األم الدولة قانون
هذه وضعُت وقد قبائلهم»؛ «عادات يطبِّقون كانوا الذين «الزعماء» نظام إىل تطور
ال االستعمارية، بالدولة تتصل قانونية مفاهيم أنها عىل للتأكيد أقواس بني املصطلحات
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السياسية الكيانات جميع إىل يُنَظر كان االستعمار. قبل الحياة بواقع بالرضورة تتصل
متكافئة ككيانات — تنظيًما الجماعات أقل إىل أشانتي، مثل املمالك من — األفريقية
مهزومة شعوب عىل دة املعقَّ السياسية الكيانات اشتمال من الرغم عىل موحدة، عاداتها
لم حيث نيجرييا ورشق غانا شمال مثل أماكن يف زعماء ب نُصِّ املتباينة. عاداتها لها
ترك يف الشعب حق وكان مهلهل، بأنه السيايس البناء اتسم قط. قبُل من هؤالء يحكم
الحق هذا ألغي ولكن الطغاة، الحكَّام سلطات من يحد لجام بمثابة القمعية األنظمة
بحيث العادات تشكيل أعيد وقد تركها. يمكنهم ال قبائل إىل مون يُقسَّ الناس كان عندما
استمرارها (رغم العبودية مثل «الرببرية» العادات فأُلغيت االستعمارية؛ األغراض تالئم
عمالة طلب يف القبيلة زعيم حق مثل املفيدة العادات عىل أُبِقي فيما الواقع)، أرض عىل
يف العادية السمات إحدى القرسية العمالة أصبحت الطريقة وبهذه األجر، مدفوعة غري
امتالك األفراد باستطاعة كان ثَمَّ ومن عادة؛ العامة امللكية صارت االستعمارية. الحياة
الذي الزعيم لرغبة وفًقا وفقط القبائل، إحدى إىل االنتماء خالل من فقط زراعية أراٍض
ممكنًا ذلك كان حيثما تُستخَدم التقليدية العمليات كانت القبيلة. أفراد له يخضع كان
قوى ِقبَل من تعيينهم يتم املطاف نهاية يف ولكنهم الزعماء، عىل النبالة سمات إلضفاء
بها يتمتع كان التي السلطات عن تزيد سلطات يُمنَحون القبائل زعماء وكان االحتالل،
حيث لإلمرباطورية؛ الرئيسيني املمثِّلني هم الُجُدد الزعماء صار االستعمار. قبل الحكام
استغاللهم عن فضًال العمل، عىل قبائلهم أعضاء ويجربون الرضائب، يفرضون كانوا
الصغار الديكتاتوريني من نظاًما االستعمار خلق لقد شخصية. ثروات لتكوين لسلطاتهم

الريفية. املناطق ليحكموا للجباية نزعة لديهم ن ممَّ
رة مدمِّ — تقدير أقل عىل — األفريقية املستعمرات ِقبَل من املتَّبعة السياسات كانت
تبنَّت وغريها. الهند يف املتَّبعة السياسات عليه كانت الذي نفسه بالقدر االقتصادي للنمو
التاسع القرن يف القيايس التنمية نموذج من فقط واحًدا عنًرصا االستعمارية الحكومات
كان األوىل، العاملية الحرب بحلول النقل. وسائل عىل التحسينات إدخال وهو أََال عرش؛
الصحراء، جنوب أفريقيا يف أُنشئت قد الحديدية السكك خطوط من كيلومرت ألف ٣٥
ضمانات وجود ظل (يف الخاصة االستثمارات ِقبَل من تُموَّل اإلنشاء عمليات وكانت
املناطق ربط خالل من األولية املنتجات تصدير تيسري إىل تهدف وكانت عاًدة)، عامة
ظلت بل التصنيع، لدعم مستخَدمة الجمركية التعريفات تكن لم باملوانئ. الداخلية
يف االقتصادات كانت ثَمَّ ومن فقط، عائدات مصدر لتوفري منخفضة مستويات عند
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عرب النقل تكلفة انخفاض ومع العاملية. السوق مع تامة بصورة متكاملة املستعَمرات
أسعار وزادت أفريقيا يف األوروبية املصنوعات أسعار انخفضت الربي، والنقل املحيطات
إنتاج ارتفع التحوالت. لهذه وفًقا املستعَمرات يف االقتصادات استجابت األولية. املنتجات
النقيض، وعىل هائًال، ارتفاًعا السوداني والفول النخيل زيت مثل املنتجات وصادرات
صار أفريقيا اقتصاد أن تعني العوملة كانت كانو. يف القطنية املنسوجات إنتاج انخفض

األولية. املنتجات إنتاج يف ًصا متخصِّ
املهمة هذه تُِركت بل األفارقة، بني التعليم نرش االستعمارية الحكومات تحاول لم
أُحرز األخرى. املستقلة املبادرات عن فضًال اإلسالمية، واملدارس املسيحية، اإلرساليات إىل
التجارية أنشطتهم منحتهم الذين الكروبو مثل جماعات بني سيما ال التقدم، بعض
عىل منه أنفقوا دخًال التجاري نجاحهم لهم هيَّأ والذين والكتابة، القراءة لتعلم حافًزا
لم االستقالل. بعد حتى للغاية منخفضة والكتابة القراءة معرفة معدالت ظلت التعليم.
االستثمارات. لتمويل محلية بنوك تأسيس يف جهد أي أيًضا االستعمارية الحكومات تبذل
األفارقة؛ حساب عىل جاء ذلك أن غري الخارجية االستثمارات املستعمرات بعض دعمت
بني هائلة اختالفات هناك كانت وقد القارة، موارد ملكية حق عىل األجانب حصل إذ

الصدد. هذا يف املستعمرات
هذه فكانت أفريقيا، غرب يف الربيطانية املستعمراُت النقيض طرَيفْ أحد عىل تقف
البلد معظم كانت عليه. مثال خري وكانت املبارش، غري الحكم ميالد موطن املستعمرات
فعىل محبٍَّذ؛ غري أمًرا لألرايض األوروبيني امتالك وكان القبائل، زعماء سيطرة تحت تقع
لزيت مزارع إلقامة واسعة أراٍض امتالك حق امتياز من ليفر ويليام ُمِنع املثال، سبيل

.١٩٠٧ عام يف نيجرييا يف النخيل
سياساٍت تبنَّْت فقد أفريقيا، غرب يف والفرنسية والبلجيكية األملانية املستعمرات أما
األرايض فكانت األصليني، السكان ملصالح مراعاة أقل العمالة األرايضواستخدام المتالك
مزارع إلقامة أوروبيني ملستثمرين وتُمنَح االستعمارية الحكومات ِقبَل من تُصاَدر
يونيليفر رشكة إقامة عىل بلجيكا وافقت املثال، سبيل عىل عليها، تعدين ومرشوعات
وبناء املزارع يف اإلجباري للعمل يُجنَّدون األفارقة وكان الكونجو. يف نخيل زيت ملزارع

الحديدية. السكك خطوط
أفريقيا غرب يف الربيطانية املستعمرات مع التناقض معادلة من اآلخر الطرف وعىل
ذلك، عىل األفضل املثال أفريقا جنوب تقدِّم املستوطنون. أقامها التي املستعمرات تقف

كينيا. ومرتفعات زيمبابوي يف مثيله يشبه فيها األرايض مصاَدرة تاريخ كان وإْن
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واألملان الهولنديني من مستوِطٍن ألف ٢٥ نحو تاون كيب مستعمرة ْت ضمَّ
استولت عندما فرنسا) يف اإلصالحية الربوتستانتية الكنيسة (أتباع والهوجونوتيني
مستوِطٍن ألف ١٠٠ إىل األوربيني املستوطنني عدد ارتفع .١٨٠٦ عام يف عليها بريطانيا
عام يف املاس اكتشاف بعد ١٩٠٠ عام يف نسمة مليون إىل قفز ثم ،١٨٥٠ عام يف
٣٫٥ إىل نسمة مليون ١٫٥ من األفارقة السكان عدد ارتفع .١٨٨٦ عام يف والذهب ١٨٦٦
مستعمرة من البوير َم تقدَّ ،١٨٣٥ عام وبعد و١٩٠٠. ١٨٠٠ عاَمْي بني نسمة ماليني
من األرايض من شاسعة مساحات عىل واستولوا ترانسفال، مقاطعة إىل تاون كيب
اندمجتا اللتني أفريقيا، جنوب وجمهورية الربتقالية الحرة الدولة البوير أقام األفارقة.
عاَمْي بني استمرت التي الحرب يف عليهما بريطانيا استيالء بعد الحًقا أفريقيا جنوب يف
من األرايض تملك يف األفارقة لحقوق احرتاًما أكثر الربيطانيون يكن لم .١٨٩٩–١٩٠٢
لعام األصليني السكان أرايض قانون خالل من األرايضذروته عىل االستحواذ بلغ البوير.
صة املخصَّ املحميات نطاق خارج لألرايض األفارقة إيجار أو رشاء جرَّم الذي ،١٩١٣
أن من الرغم عىل أفريقيا، جنوب أرايض إجمايل من ٪٧ األرايض هذه نسبة بلغت لهم.

اإلجمايل. السكان عدد ثلثَْي نسبة يشكلون كانوا األفارقة
لكن األخرى املستوطنني مستعمرات يف مشابهة لألرايض توزيع حاالت وقعت
إصالح برنامج تطبيق بدأ عندما — املثال سبيل عىل — زيمبابوي يف حدة. أقل بصورة
١١٫٢ يمتلكون أبيض مزارع ٤٥٠٠ كان ،٢٠٠٠ عام يف الرسيع األرايض امتالك نظام
عىل أفريقية عائلة مليون تعيش كانت فيما البالد، يف األرايض أفضل من هكتار مليون
البالد. يف الجماعية للملكية تخضع التي األرايض أسوأ من هكتار مليون ١٦٫٤ مساحة
بدًال االمتيازات حماية يضمن نظاًما العقارية امللكية قانون يمثِّل الظروف، هذه ظل يف
معامالت إجراء خالل من مصالحهم عىل الحفاظ عىل الجميع يشجع نظاًما يكون أن من

الفائدة. متبادلة
توفري ضمان إىل تهدف األصليني السكان من األرايض ملكية نزع سياسة كانت
ستينيات يف كازاليس إي جيه ر املوقَّ علَّق أراضيهم. عىل االستيالء عن فضًال العمالة،

يف: تمثَّل األرايض عىل االستيالء من الهدف إن قائًال عرش التاسع القرن

من للغاية محدودة مساحة عىل الحياة عىل … األصليني السكان إجبار
يف واملاشية الزراعية املنتجات عىل االعتماد املستحيل من صار حتى األرايض،
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خدماتهم عرض عىل األصليني السكان وإلجبار للغذاء، كمصدر األرايض هذه
وكعمال. املنازل يف كخدم املزارعني عىل

القائم العمالة يف التحكم نظم خالل من الهدف هذا تطبيق يف التوسع جرى وقد
املحميات يف يقيمون أنهم لو كما بموجبه األفارقة ُعوِمل والذي العنرصي، التمييز عىل

عامة. بصورة الدولة يف تون مؤقَّ عمال وأنهم بهم، الخاصة

تاريخي منظور املعارصمن الفقر

الكثري يف يشبه كان مساًرا أفريقيا غرب اتخذ عرش، التاسع القرن من مبكر وقت يف
يرتكز االقتصاد كان إذ الشمالية؛ أمريكا يف املستعمرات سلكته الذي املسار مالمحه من
األسواق يف األسعار الرتفاع فعل كرد املطرية الغابات بإزالة األفارقة وقام التصدير، عىل
كل تفلح لم ولكن املختلفة، األعمال يف استثمارها يعاد الدخول معظم وكانت العاملية،

ال؟ فِلَم الحديث. االقتصادي النمو رشارة إطالق يف والتقدم املرشوعات هذه
املبارش؛ التفسري و2-7 1-7 الشكالن يوضح خفية. وأسباب مبارشة تفسريات هناك
منخفًضا منحى تتخذ كانت والكاكاو النخيل لزيت الحقيقية األسعار أن الشكالن يبنيِّ إذ
األوىل، العاملية الحرب خالل السلعتني كلتا أسعار انخفضت العرشين. القرن بداية منذ
لم الثانية. العاملية الحرب وإبَّان العرشين القرن ثالثينيات يف مستوياتها أدنى وبلغت
اندالع قبل بلغه الذي املستوى األقمشة) بأسعار (مقارنة النخيل زيت سعر يستعد
العرشين. القرن ثالثينيات يف سعره عن يقل اليوم سعره أن كما األوىل، العاملية الحرب
أنفسهم. الكاكاو مزارعي حال ذلك ليس ولكن نجاًحا، للكاكاو املنتجة الدول قت حقَّ
الثانية، العاملية الحرب بعد متعرًجا تصاعديٍّا منحى العاملية األسواق أسعار اتخذت
يف عرش. التاسع القرن تسعينيات يف قتها حقَّ التي تلك من أعىل مستويات إىل ووصلت
الدولة لصالح الدخل يف الزيادات تراكمت غانا، مثل للكاكاو املصدِّرة األساسية الدول
هيئة إىل الكاكاو من محصولهم بيع عىل يُجَربون املزارعون كان حيث املزارعني؛ وليس
التسويق هيئة كانت ظاهريٍّا، دوليٍّا. الكاكاو بيع إعادة تتوىل كانت الدولة تملكها تسويق
مبالغ دفع خالل من العاملية، األسواق يف األسعار تذبذبات من للمزارعني الحماية ر توفِّ
وكاالت مثل تعمل الهيئات هذه كانت األمر واقع يف ولكن الكاكاو، محصول مقابل ثابتة
األسواق يف الكاكاو بيع من املتزايدة الفوائض تلتهم كانت التي السوفييتية التوريد
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الحافز من تقلِّل التسويق هيئات كانت منخفضة، األسعار عىل اإلبقاء خالل ومن العاملية.
الريفيني. السكان فقر عىل اإلبقاء عن فضًال اإلنتاج، يف للتوسع املزارعني لدى
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النخيل. زيت إنتاج من اليومي الدخل :3-7 شكل

3-7 الشكل يبنيِّ للمزارعني. الحقيقي الدخل إىل مبارشًة األسعار تاريخ يُرتَجم
النخيل زيت تنتج الياكو جماعة من افرتاضية ألرسة اليومية الحقيقية املجمعة الدخول
بمرور األرسة لدى اإلنتاج كفاءة تغريُّ عدم افرتاض عىل الشكل ُوِضع وقد النخيل، وبذور
املتعرج الدرب عىل النخيل زيت بيع من األرسة َدْخل سار وقد الحال. واقع وهو الوقت،
زيت ملنتجي الحقيقية الدخول ظلت ،١٩٨٠ عام منذ األسعار. عليه سارت الذي نفسه
الكاكاو منتجو شهد وقد العرشين، القرن ثالثينيات يف كانت مثلما منخفضة النخيل
ستينيات يف الدخول ارتفاِع ثماَر يجنوا لم أنهم غري املدى، طويل مماثًال انخفاًضا
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األسعاِر ارتفاِع ثماَر الكاكاو تسويِق هيئُة تمرِّر لم حيث العرشين؛ القرن وسبعينيات
.(4-7 (الشكل املزارعني إىل العاملية األسواق يف
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الكاكاو. إنتاج من اليومي الدخل :4-7 شكل

حسب وذلك يوميٍّا بنسات ١٠ قدرها رشائية قدرة الكاكاو منتجو يحقق اليوم
املقابل يف الوقت، ذلك يف أكرا يف العامل أجر هو ذلك كان .١٩١٣ عام يف البنس قيمة
أفريقيا صادرات عىل نفسه األمر ينطبق القيمة. تلك نصف النخيل زيت منتجو ق يحقِّ
القطاع هذا يف الدخوُل د تحدِّ الزراعة، يف يعملون السكان من ٪٦٠ ألن ونظًرا الزراعية.
أن إىل األفارقة فقر يف السبب يرجع ثَمَّ ومن األخرى؛ االقتصاد قطاعات سائر يف الدخوَل
األوىل. العاملية الحرب فرتة إىل يرجع معيشة مستوى ق تحقِّ األفريقية القارة يف الزراعة
يتمثَّل أفضل؛ لنتائج وتحقيقها أفريقيا يف الزراعة ن تحسُّ عدم وراء سببان هناك
أسباب: ثالثة إىل بدوره يرجع ما وهو املزارع، صادرات أسعار انخفاض يف األول السبب
يف النفط صناعة ظهور أدى إذ البديلة؛ املنتجات أسعار وانخفاض االبتكار هو األول
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سعًرا وأقل أفضل تشحيم زيوت ظهور إىل عرش التاسع القرن من الثاني النصف
زيت مشتق محل — النفطية املنتجات أحد — البارافني حل كما النخيل، زيت من
الكريوسني مصابيح نفسها الشموع محل وحل الشموع، صناعة يف اإلستيارين النخيل
ففي اآلسيويني؛ املنتجني مع املنافسة فهو الثاني السبب أما الكهربائية. املصابيح ثم
سومطرة يف كبرية مزارع يف تُزَرع الزيت نخيل أشجار كانت العرشين القرن أوائل
منذ أفريقيا. غرب منطقة يف منها أفضل بصورة تنمو النباتات كانت حيث ومااليا،
مما العاملية، األسواق عىل واإلندونيسية املاليزية الصادرات هيمنت الثانية، العاملية الحرب
يف األسعار النخفاض الثالث السبب ويتمثَّل األفارقة. صادرات أسعار انخفاض إىل أدى
للكاكاو؛ بالنسبة خاصة أهمية السبب هذا ويمثِّل نفسها، أفريقيا يف اإلنتاج يف التوسع
بديل يوجد وال أفريقيا، من يأتي الكاكاو من العاملي اإلنتاج معظم يزال ال كان حيث
إىل وصوًال غانا عرب غربًا الكاكاو زراعة توسعت الشيكوالتة. منتجات يف للكاكاو جيد
اإلنتاج فزاد أفريقيا؛ غرب يف الفقرية األقاليم من تأتي هناك العمالة وكانت العاج، ساحل
مفرغة؛ حلقة أفريقيا يف الفقر مشكلة تمثِّل املنظور، هذا ومن األسعار. وانخفضت
األسعار وتؤدي منخفضة، التصدير أسعار عىل اإلبقاء إىل املنخفضة األجور تؤدي إذ

منخفضة. األجور عىل اإلبقاء إىل املنخفضة
أن يف أعىل؛ دخوًال َقا يحقِّ لم النخيل وزيت الكاكاو أن يف الثاني السبب يتمثَّل
أجرى بيولوجيٍّا. األمر هذا تفسري يعترب جزئية، بصورة وثابتة. منخفضة اإلنتاجية
األبحاث أن يف كانت املفاَرَقة أن غري النخيل، زيت عىل أساسية أبحاثًا والبلجيكيون األملان
ومقاَرنًة األفريقية، القارة حساب عىل آسيا رشق جنوب منطقة يف بثمارها أتت قد
املحاصيل لتحسني أفريقيا يف للغاية قليلة أبحاث سوى تُْجَر لم األخرى، بالقارات

الزراعية.
العمالة معظم تُستخَدم اإلنتاجية. لزيادة آَخر مصدًرا اإلنتاج عملية َميَْكنة تُعتَرب
التقليدي األسلوب ويتطلب جمعه، بمجرد النبات معالجة عملية يف النخيل زيت إنتاج يف
املياه يف والغمر والضغط والسحق والغيل التخمري عمليات ثم أكوام، يف النباتات وضع
الضغط، يف والقدم السحق، عملية يف الِعِيصُّ تُستخَدم والكبس. الطبقات رقائق ونزع
يف املزارع، مستوى عىل النباتات معالجة عملية َميْكنة يف هائلة قفزات حدثت وهكذا.
البسيطة املاكينات تقلِّل القرى. يف الزراعة مستوى عىل ملموس تقدُّم ق يتحقَّ لم حني
وإن العمالة، إىل الحاجة من كبرية بصورة الزيت واستخالص النبات كبس يف املستخَدمة
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ربًحا الزيوت استخالص ماكينات ق تحقِّ ال املال. رأس من املزيد حساب عىل ذلك كان
مثاًال هذا ويُعتَرب األجور، النخفاض نظًرا أفريقيا؛ غرب منطقة يف الصغرية املزارع يف
عدم املنخفضة األجور تعني حيث الرابع؛ الفصل يف ناقشناه الذي التكنولوجيا ك َرشَ عىل
ال حال، أية عىل األجور. لزيادة الالزمة املاكينات تكنولوجيا استخدام من ربح تحقيق
حيث النخيل؛ زيت استخالص عىل العمل من العمالة تحرير جراء كربى فائدة تتحقق
قطاع خارج املتاحة الوظائف عدد يفوق الزراعة يف يعملون ال ن ممَّ السكان عدد إن

الزراعة.
يتمثَّل األخرية. عاًما الخمسني يف التطورات العمالة سوق يف التوازن عدم يعكس
،١٩٥٠ عام منذ أضعاف خمسة زاد الذي السكان عدد نمو يف التطورات هذه أحد
القارة عن الكافية البيانات ر توفُّ عدم ظل يف مستحيل أمر حاسم تفسري إىل والتوصل
املبارش السبب أن إىل تشري األخرى االستوائية املناطق يف التجارب كانت وإن األفريقية،
يرجع والذي السن، وكبار األطفال وفيات خاصًة الوفيات، معدالت انخفاض إىل يرجع

الحديثة. الطبية املمارسات وانتشار العامة الصحة مجال يف التقدم إىل األرجح عىل
وهناك الفرتة، هذه خالل التصنيع إىل التحول يف أفريقيا فشل فهو اآلَخر التطور أما
جميع وتبدو أيًضا، شموًال أكثر مؤسساتية تفسريات عن فضًال لذلك، اقتصادية تفسريات

وتاريخها. األفريقية القارة جغرافيا ضوء يف منطقية التفسريات هذه
األول التفسري يتمثَّل أفريقيا: يف الصناعة لغياب اقتصادية تفسريات ثالثة هناك
إنتاج كان حيث أوروبا؛ إىل القمح تصدِّر الشمالية أمريكا كانت املقاَرنة. األفضلية يف
الواليات يف متوفًرا كان ما وهو األرايض، من كبرية مساحات ر توفُّ إىل يحتاج القمح
أمريكا يف مثيلتها عن أفريقيا يف السكانية الكثافة تنخفض السكان. بعدد مقاَرنًة املتحدة
استخدام عىل تعتمد التي السلع يف األفريقية للقارة املقارنة األفضلية تكمن لذا الشمالية؛
الواليات يف القارة. تصدِّرها التي األساسية املنتجات هي وهذه بكثافة، واملوارد األرايض
أن شأنه من كان ما وهو املرتفعة، األجور األرايضهو لتوافر املكافئ العامل كان املتحدة،
وجود عدم حال يف عرش التاسع القرن يف الواردات منافسة عىل قادر غري التصنيع يجعل
ولكن منخفضة، األجور كانت حيث مختلف؛ فالوضع أفريقيا، يف أما جمركية. تعريفات
ويُفرتَض أفريقيا، يف التواجد جراء ربح أي لتحقيق إمكانية التصنيع رشكات تجد ال
غري ستكون اإلنتاج عملية إن حيث مرتفعة؛ ستكون التكاليف أن هو ذلك يف السبب أن
متعلمة، غري عاملة أيدي وجود إىل اإلنتاجية انخفاض أسباب أحد يرجع ربما الة. فعَّ
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الصدد هذا يف عجز أي اختفى فقد ثَمَّ ومن األخرية، العقود يف رسيًعا التعليم انترش ولكن
ملموسة. فائدة أي تحقيق دون لكن — الشباب ال العمَّ بني

الغنية، الدول يف الداعمة. الرشكات غياب يف اإلنتاجية انخفاض يف آَخر سبب يتمثَّل
توفري طريق عن بعضها الرشكات تدعم حيث حرضية؛ شبكات يف اإلنتاج عملية تجري
من الحجم» كبرية الخارجية «االقتصادات هذه ترفع متخصصة، وخدمات منتجات
التنافسية. قدرتها عىل الحفاظ مع مرتفعة أجور بدفع للرشكات وتسمح اإلنتاجية،
أبًدا؛ املتكاملة الرشكات من شبكة تُقام لن إذ مفرغة؛ دائرة يف فتدور أفريقيا، أما
من داعمة شبكة غياب ظل يف رشكة إقامة املربح غري من أنه ترى الرشكات ألن نظًرا
من الشبكات هذه مثل إقامة بوادر أفريقيا يف ظهرت عرش، التاسع القرن يف الرشكات!
— العوملة أن بَيَْد وغريها، كانو، يف املنسوجات وصناعة املتناثرة، الحديد صناعات خالل

الصناعات. هذه عىل القضاء إىل أدت — باالستعمار مدعومة
تحليل تطبيق يتضمن تفسري وهو التكنولوجيا، يف األخري االقتصادي التفسري يتمثَّل
منخفضة أفريقيا يف األجور تعترب الصناعي. القطاع عىل الزراعي اإلنتاج ميكنة عملية
الصناعِة يف املتوفرِة املاِل رأِس كثيفِة املتقدمِة التكنولوجيا استخدام من تجعل ال بدرجة
باستخدام الصناعة تعترب آَخر: ك َرشَ أسرية أفريقيا تزال ال وهكذا مربًحا، أمًرا الحديثِة؛
ميكنة من تجعل املنخفضة األجور أن غري األجور، النخفاض الالزم الحل هي املاكينات

مربحة! غري عملية الصناعي اإلنتاج
التفسريات يف األفريقية القارة بفقر يتعلق فيما شيوًعا التفسريات أكثر تتمثَّل
هي السيئة» «املؤسسات جوانب وأحد االقتصادية، التفسريات من بدًال املؤسساتية
اندالع يف سبب ذاته حد يف والفقر األعمال. بعالم قطًعا ترض التي املزمنة الحروب
اندالع يف املنخفضة األجور تتسبب للغاية. رخيًصا القوات تجنيد يجعل إذ الحروب؛
انخفاض إىل يؤدي ما وهو االقتصادي، النشاط من الحد إىل تؤدي بدورها التي الحروب
األساسيون الالعبون كان ذلك، إىل باإلضافة للفقر. أخرى مفرغة دائرة أْي — األجور
غري االستعماري الحكم صناعة من املعروفة الحروب من كثري يف املفتعلة واألحداث
قبيلتي بني االختالفات عىل التأكيد طريق عن رواندا عىل بلجيكا سيطرت املبارش؛
إىل يُنَظر فكان متخيًَّال، ِعْرقيٍّا انقساًما أصبحت أن إىل ومبالغتها، والهوتو التوتيس
من ينحدرون ألنهم نظًرا الِعْرق؛ يف أسمى أنهم وعىل دخالء، أجانب أنهم عىل التوتيس
مواطنون أنهم عىل الهوتو إىل يُنَظر كان فيما املقدَّس، الكتاب يف مذكور هام نسل
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الفرص عليهم وأغدقت للتوتيس، التعليم االستعمارية اإلدارة رت وفَّ شأنًا. أقل محليون
مقاليد عىل الهوتو من األغلبية سيطرِت ولكْن الهوتو، عىل السيطرة يستطيعون بحيث
،١٩٩٠ عام يف البالد التوتيس من جيش غزا وعندما ،١٩٥٩ عام ثورة يف البالد يف الحكم
بزوال تهديد ذلك يف كان الهوتو؛ من ساحقة بأغلبية يتكون الذي الرواندي جيش وهزم
جماعية. إبادة لعملية الطريق د مهَّ ما وهو ،١٩٥٩ عام منذ الهوتو حققها التي املكاسب
من العديد يف االستبدادية والطبيعة الفساد يف السيئة للمؤسسات أخرى سمة تتمثَّل
فقد االستعمارية؛ الحكم أنظمة خلفته إرثًا هذه القصور أوجه وكانت األفريقية، الدول
املواطنني بني التمييز عىل اشتملت دساتري باالستقالل العهد حديثة األفريقية الدول ورثت
وقد املبارش، غري الحكم لنظام واإلدارية القبلية األنظمة نت تضمَّ كما ِعْرقي، أساس عىل
النجاح من نفسه القدر ق تحقِّ لم فيما العنرصية من التخلص يف األفريقية الدول نجحت
إدارية أنظمة توجد األفريقية، القارة دول معظم يف القبلية. النزعة من التخلص يف
حديثة، قانونية أنظمة تمتلك الحرضية فاملناطق والريفية؛ الحرضية للمناطق منفصلة
ويديرها االستعمارية، الفرتة أثناء أُقيمت «قبلية» مناطق إىل الريفية املناطق تنقسم فيما
الجماعية امللكية مثل االستعمار إبَّان ُغِرست التي العادات ينفذون الذين القبائل زعماء
تبني خالل من االستعمارية، الطريقة عىل اإلدارة استمرار إخفاء يتم ما وغالبًا لألرايض.
ثَمَّ ومن واحدة؛ وثيقة يف املوروثة والقواعد الحديثة القواعد بني تجمع دة موحَّ قوانني
غري الفاسدين الحكَّام من طبقة يحكمها األفريقية القارة يف الريفية املناطق معظم فإن
منافع عىل لون ويتحصَّ املواطنني، من العمالة وخدمات الدخول ينتزعون الذين املنتَخِبني،

املركزية. الحكومة من مادية
وفًقا الفالحني. طبقة يف للتحكُّم آَخر بُْعًدا االقتصادية التنمية تحقيق هدف أضاف
سواء)، حد عىل والشيوعية (الغربية العرشين القرن ستينيات يف السائدة لأليديولوجية
عىل الحرضي االقتصاد نمو تحقيق خاللها من يجري كعملية التنمية إىل يُنَظر كان
غري الحكم نظام االستعمارية الدولة استخدمت وقد الريفية. املناطق يف نظريه حساب
أن إال املستِقلَّة الدول قادة من كان وما االستعمارية، القوة لصالح الريف لحكم املبارش
للمدن وغريها االقتصادية الفوائد لتحقيق نفسها األساليب واستخدموا مكانهم، أخذوا
ملكيتهم استخدام عىل القبائل زعماء حث يجري وكان الريفية. املناطق حساب عىل
يجري وكان التنموية، املرشوعات لصالح بغرضمصادرتها املشاع؛ لألرايض «التقليدية»
الجديدة، التكنولوجية االبتكارات استخدام عىل الفالحني إلجبار باإلخالء السكان تهديد
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التحتية البنية مرشوعات يف العمل عىل الريفية املناطق سكان إجبار يجري كان كما
وعىل الفالحني، مع القرسية األساليب تستخدم الدولة كانت ذلك إىل باإلضافة واملزارع،
الحكومية؛ التسويق هيئات إىل املحاصيل بيع عىل املزارعني تجرب كانت التحديد وجه
رضائب تُفَرض وحتى الحرضية، املناطق يف للعمال رخيصة بأسعار الغذاء يُباع حتى
التي املنتجات مقابل للفالحني منخفضة أسعار دفع طريق عن التصدير محاصيل عىل
الكاكاو. محصول حالة يف رأينا كما الدولية، األسواق يف مرتفعة بأسعار تُباع كانت
الزراعي اإلنتاج حوافز خفض مع ضئيل، صناعي تطور إىل املمارسات هذه أفضت

واالستبداد. الفساد وزيادة
كانت وإن ظاهريٍّا، مختلًفا مساًرا واملاركسية-اللينينية االستبدادية الدول اتبعت
األمة، تحيا «حتى والعنرصية: القبلية عىل الدول هذه َقَضْت فقد مشابهة؛ النتائج
وقد ملوزمبيق. رئيس أول ماشيل سامورا تعبري حد عىل القبيلة.» تموت أن يجب
كانت ولكن للتقدم، طالئع ولتكون االنقسامات لقمع الواحد الحزب ذات الدول ست أُسِّ
الحاكم، الحزب كوادر القبليون القادة فصار تغيريها، يف أصعب االستعمار ممارسات
مرت التي الدول تبنَِّت التنمية، وباسم قبُل. من يفعلون كانوا كما طريقهم يف ومضوا
اإلدارات سمة كانت التي واملجتمع االقتصاد عىل الدولة سيطرة وسائَل إصالٍح بعمليات
بمقدور ليس ثَمَّ ومن الدول؛ هذه يف ًدا مجدَّ للظهور القرسي العمل عاد كما االستعمارية،

تاريخها. من بسهولة الهروب أفريقيا

هوامش

(1) Daryll Forde, Yakö Studies (Oxford, 1964), pp. 5, 9–11, 14, 22, 25,
26, 31–4, 41–5, 47.
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الثامن الفصل

القيايس النموذج
للتصنيع املتأخر والتحول

العالم، دول سائر عىل تقدمت قد الشمالية وأمريكا أوروبا دول كانت ،١٨٥٠ عام بحلول
املستعمرات وسع يف يكن لم بها. الفقرية الدول لحاق كيفية يف الجديدة املشكلة وتمثَّلت
إمكان يف كان ولكن خياراتها، تقيِّد اإلمربيالية القوى كانت إذ األمر؛ هذا إزاء الكثري فعل
الحديدية، السكك خطوط إنشاء يف متمثًِّال — القيايس النموذج تطبيق املستقلة الدول
املتحدة الواليات يف نجح الذي — واملدارس البنوك وإنشاء الجمركية، التعريفات وفرض

فعالية. أقل االسرتاتيجية هذه أصبحت الوقت وبمرور الغربية، وأوروبا

االستعمارية روسيا

(١٦٧٢–١٧٢٥) األكرب بطرس حاول تخلًُّفا. أوروبا دول أكثر طويلة لفرتة روسيا ظلت
العديد وأقام بطرسربج، سانت الجديد امليناء فأنشأ حديثة، غربية قوة إىل روسيا تحويل
ذلك يفض لم ولكن أساسية، بصورة العسكرية األغراض تخدم كانت التي املصانع من
إنجلرتا أمام هزيمتها خالل من روسيا تخلُّف مدى تبنيَّ وقد الغرب. بركب اللحاق إىل
أجرب الذي الحد إىل رسيًعا التحديث إيقاع كان .(١٨٥٣–١٨٥٦) القرم حرب يف وفرنسا
يؤدي أن عىل آماًال اإلصالحيون عقد وقد العبودية. إلغاء عىل الثاني ألكسندر القيرص
الخاصة، امللكية وضمان حرة عمالة توفري خالل من االقتصادي، النمو تدشني إىل هذا

رسيعة. نتائج تتحقق لم لكن
إدخال مع القيايس االقتصادية التنمية نموذج العبيد تحرير بعد ما حكومة تبنَّت
خطوط إلنشاء ضخم برنامج وضع خالل من وطنية سوق أُنشئت أوًال: التعديالت؛ بعض
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السكك خطوط من كيلومرت ألف ٧١ أُنشئ قد كان ،١٩١٣ عام وبحلول الحديدية. السكك
العاملي: باالقتصاد روسيا ربط يف ساهمت الحديدية

عام [يف نيكوالييف يف الحبوب من محاصيلهم يسوقون الفالحون كان عندما
وما تلغراف؟» آِخر حسب أمريكا يف الحبوب سعر «ما يسألون: كانوا ،[١٩٠٣
(األمريكية) السنتات تحويل عىل الفالحني قدرة هو للدهشة إثارة أكثر كان
للوزن (مقياس بوود لكل (روسية) كوبكات إىل للوزن) (مقياس بوشل لكل

روسيا). يف

عام بحلول الصناعة. بناء يف للمساعدة تُستخَدم الجمركية التعريفات كانت ثانيًا:
إىل روسيا ترتِق لم سنويٍّا. الغفل حديد من طن ماليني ٤ تصهر روسيا كانت ،١٩١٠
املتحدة، واململكة وأملانيا األمريكية املتحدة الواليات مثل دول مصافِّ يف األوىل املرتبة
الدولة كانت ذلك، إىل باإلضافة الثانية، املرتبة يف رائدة صناعية دولة بمثابة كانت لكنها
املنسوجات عىل مرتفعة جمركية تعريفات َفْرض خالل من الخفيفة الصناعة تدعم
فيما القطن زراعة توسعت لذلك، ونتيجًة الخام؛ القطن عىل معتدلة وتعريفات القطنية،
من تنتج الروسية املصانع كانت العرشين، القرن أوائل يف أوزبكستان. دولة الحًقا صار
مجال يف األكرب االبتكار يكمن ثالثًا: تنتجه. األملانية املصانع كانت مما يقرتب ما القطن
تلعب أن من أضعف روسيا يف الخاصة البنوك كانت التمويل. يف االقتصادية السياسة
عىل روسيا اعتمدت ذلك، من بدًال أملانيا، أو بلجيكا يف نظريتها به قامت الذي الدور
يف السندات بيع طريق عن تُموَّل الحديدية السكك خطوط فكانت الخارجي؛ املال رأس
التكنولوجيا الستقدام األساسية الوسيلة املبارش الخارجي االستثمار صار كما الخارج،
إدخال دون الغربية أوروبا دول ملواصفات وفًقا تُقام املصانع وكانت البالد، إىل املتقدمة
إىل أدى مما روسيا؛ يف املختلفة االقتصادية الظروف مع تتناسب لتجعلها تعديالت أي
يف روسيا توسعت رابًعا: الغربية. أوروبا دول يف عنها روسيا يف اإلنتاج تكاليف ارتفاع
كان األوىل، العاملية الحرب بحلول بعدها. وما عرش التاسع القرن ستينيات منذ التعليم
اليدويني، العمال بني وحتى والكتابة، القراءة عىل قادًرا البالغني من السكان عدد نصف
األميني؛ نظرائهم من أعىل والكتابة القراءة عىل القدرة لديهم ن ممَّ العمال دخول كانت

للكثريين. كبرية جاذبية له التعليم كان لذا
الثقيلة الصناعات حصة زيادة يف (املعدَّل) القيايس االقتصادية التنمية نموذج ساهم
بَيَْد ،١٩١٣ عام يف ٪٨ إىل ،١٨٨٥ عام يف املحيل الناتج إجمايل من ٪٢ من روسيا يف
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تضاعف .(٪٥١ إىل ٪٥٩ من حصتها (انخفضت األكرب القطاع تمثِّل ظلت الزراعة أن
يف الزراعة وساهمت العاملية، القمح أسعار ارتفاع مع الفرتة هذه خالل الزراعي اإلنتاج
يف ق تحقَّ الذي االقتصادي النمو كان املحيل. الناتج إجمايل يف ق تحقَّ الذي النمو معظم
عمليات عليه ساعد أساسية، بصورة الزراعي القطاع يف ازدهاًرا يمثِّل القيرصي العرص
عندما سيتوقف األرجح عىل النمو وكان جمركية. تعريفات فرض دعمها التي التصنيع
إىل حاجة هناك كانت ثَمَّ ومن األوىل؛ العاملية الحرب عقب العاملية القمح أسعار انهارت

بالغرب. للحاق آَخر اقتصادي نموذج
يف القيايس االقتصادية التنمية لنموذج املحدود التأثري عىل املؤرشات أحد تمثَّل
الطلب يَنُْم لم املحيل، الناتج إجمايل نمو من الرغم فعىل العمل. سوق حالة يف روسيا
ظلت لذا الروسيني؛ لتشغيل الالزمة الوظائف ر يوفِّ بحيث كافية بصورة العمالة عىل
قه حقَّ الذي الدخل فائض انتقل فيما الحياة، متطلبات من األدنى الحد حدود عند األجور
كانت وقد األرايض. مالك لصالح وإيجار املصانع أصحاب إىل أرباح صورة يف النمو
إىل التنمية تحقيق يف املساواة عدم أدى فقد االجتماعي؛ الرصاع اشتعال بادرة هي هذه
نموذج فشل أدى وقد .١٩١٧ عام يف عاتية ثورة إىل تحولت ،١٩٠٥ عام يف ثورة اندالع
عىل القضاء إىل متقدِّمة صناعية دولة إىل روسيا تحويل يف القيايس االقتصادية التنمية

النموذج. هذا

اليابان

التي األوىل اآلسيوية الدولة كانت إنها حيث لالهتمام؛ مثرية خاصة حالة اليابان تمثِّل
(١٦٠٣–١٨٦٨) توكوجاوا عرص فرتات: أربع إىل الياباني التاريخ ينقسم بالغرب. تلحق
وعرص توكوجاوا، قبيلة من (الشجونيون) عسكريون حكام البالد يحكم كان عندما
عملية وبدأت سلطته ميجي اإلمرباطور اسرتدَّ عندما (١٨٦٨–١٩٠٥) ميجي اإلمرباطور
الصناعات أُنشئت عندما (١٩٠٥–١٩٤٠) االستعمارية والفرتة االقتصادي، التحديث
الدول بركب اليابان لحقت عندما (١٩٥٠–١٩٩٠) الرسيع النمو عرص وأخريًا الثقيلة،

الغربية. الغنية
من العديد وجود من الرغم عىل توكوجاوا، عرص إىل اليابان نجاح جذور ترجع
إىل ًما مقسَّ الفرتة تلك يف املجتمع كان االقتصادي. للنمو معادية كانت التي املؤسسات
للبالد اإلداري النظام وكان — ار والتجَّ والحرفيني، والفالحني، الساموراي، — طبقات
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يُطَلق كان حاكم منها كالٍّ يحكم كان التي الخاصة املناطق من مئات عدة إىل ًما مقسَّ
ضمان عدم إىل أدى ما وهو مصادرتها؛ يمكن الخاصة املناطق هذه كانت دايميو. عليه
حكم تحت إنجلرتا يف الحال كان مثلما االجتماعية، املستويات أعىل يف الخاصة امللكية
الدولية. االتصال ووسائل التجارة عىل تُفَرض الصارمة القيود وكانت إليزابيث، امللكة
يكن ولم وهولندا، وكوريا الصني من القادمة السفن إال للبالد سفن بدخول يُسَمح لم

ناجازاكي. يف صغرية مستوطنة بدخول إال للهولنديني يُسَمح
عكس كانت التطورات طبيعة أن بَيَْد توكوجاوا، عرص يف التكنولوجيا تطورت
تكنولوجيا اليابانيون ابتكر آسيا، رشق يف األجور النخفاض فنظًرا بريطانيا. يف مثيلتها
عىل واملواد. املال رأس وزيادة األرايض، إنتاجية رفع بغرض العمالة حجم من تزيد
أصناف وُزِرعت املحاصيل، إنتاجية لزيادة ري نُُظم تستخدم العمالة كانت املثال، سبيل
مثل ثاٍن محصوٍل بزراعة الري نُُظم يف التحكم سمح كما أكاماي، مثل األرز من جديدة
أطول لساعات املزارعون عمل اللفت. بذور أو التوت أو السكر قصب أو القطن أو القمح
الجر. وحيوانات املحاريث محل املعاول حلول مع أقل مال رأس واستثمروا هكتار، لكل
اجتذاب الخاصة املناطق حاولت أيًضا. التصنيع عمليات يف اإلنتاجية نت تحسَّ
إىل تؤدي اإلنتاج زيادة كانت حيث اإلنتاجية؛ لزيادة األبحاث دعمت كما الصناعات،
التجارب تستمر لم الحرير، صناعة حالة ويف الرضيبية. العائدات من املزيد تحقيق
ميكانيكية أنظمة استخدام خالل (من اإلنجليزي النهج عىل املاكينات الستخدام املبكرة
لم حيث اآللية)؛ واملاكينات الساعات عمل تقنية من مستوحاة مثًال، والسيور، للرتوس
دود إنتاجية لتحسني هة موجَّ التجارب كانت ذلك، من بدًال اقتصاديٍّا. استخدامها يكن
تقليص إىل الحرارة درجات يف والتحكم القز دود من محدَّدة سالالت تربية فأدت القز،
كانت التعدين، مجال يف الربع. بنسبة رشنقة لكل الحرير إنتاجية من وزادت النمو، فرتة
جيوش كانت ذلك، من بدًال مستخَدمة، تَُكْن لم لكنها معروفة امليكانيكية الرصف أنظمة
الستخراج العمالة من هائلة بأعداد االستعانة جرى باملثل، العمل. بهذا تقوم العمال من
هو القاعدة يثبت الذي االستثناء وكان الخام، املادة من املعادن من ممِكنَة كمية أقىص
فقط؛ املياه طاقة خالل من وتعمل املاِل، رأِس كثيفُة مصانع أُقيمت الساكي. مرشوب
أدى ما وهو الساكي، مصانع عمل وقت تقليص طريق عن اإلنتاج قيَّدت الحكومة ألن

اإلنتاج. كثيفة مصانع إنشاء إىل
بالتساوي؛ الجميع عىل يعم لم ازدهار إىل توكوجاوا عرص خالل التنمية عملية أدت
ولكن عرش، السابع القرن يف األرز محصول إنتاج حجم وكذلك السكان، عدد زاد فقد
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املتوسط الشخص كان الحياة. متطلبات من األدنى» «الحد حدود عند العمال أجور ظلت
فرتة أوائل ويف توكوجاوا عرص أواخر يف يوميٍّا حراري سعر ١٨٠٠ حوايل يستهلك
األرز خالل من يتوفران والربوتني الحرارية السعرات معظم وكانت ميجي، اإلمرباطور
اليابانيني؛ قامة ِقَرص ذلك عىل ترتَّب السمك. أو اللحوم وليس والبقوليات والبطاطس
النساء طول متوسط بلغ فيما سنتيمرتًا، ١٥٧ الياباني الرجل طول متوسط بلغ حيث

سنتيمرتًا. ١٤٦
عدد إجمايل من ٪١٥ حوايل عاش ه؛ مرفَّ حياة بأسلوب الكثريون تمتع ذلك، ورغم
مليون سكانها عدد بلغ التي — حاليٍّا) (طوكيو إيدو مدن وكانت املدن، يف السكان
العالم. يف املدن أكرب ضمن منهما) كلٍّ يف نسمة ألف ٤٠٠) وكيوتو وأوساكا — نسمة
يحصلون الفالحون كان حيث الفراغ؛ أوقات وزادت يزداد، الفرد عمر متوسط وكان
مرتفًعا املدارس يف الحضور مستوى كان البالد. عرب ويسافرون ترفيهية» «أيام عىل
يرتادون البنات من و١٠٪ البنني من ٪٤٣ كان ،١٨٦٨ عام يف زراعي. ملجتمع بالنسبة
البالغني الرجال نصف من أكثر وكان والحساب، القراءة يتعلمون كانوا حيث املدارس؛
سعر وكان منترشة، واملتعة التعليم بغرض القراءة وكانت والكتابة، القراءة يستطيعون
من إيجار مقابل يف اقرتاضها يمكن كان لكن الناس، ملعظم بالنسبة مرتفًعا الكتب
وكانت الكتب، إلقراض إيدو يف متجًرا ٦٥٦ هناك كان ،١٨٠٨ عام يف الكتب. متاجر
ارتفاع كان السكان). عدد نصف من يقرب ما (أْي عائلة ألف ١٠٠ لنحو الكتب ر توفِّ
مثَّل ما وهو التجارة، إىل الياباني االقتصاد ل تحوُّ إىل األرجح عىل يرجع التعليم مستوى

بعُد. فيما النمو أساس
واإلدارية الهندسية الكفاءة من مبهًرا مستوى توكوجاوا عرص يف اليابان قت حقَّ
دافًعا العسكرية الرضورة وكانت ناجازاكي، يف للحديد مصنع أول إنشاء يف تجلَّْت التي
السفن ملهاجمة املدينة ميناء فيتون» إس إم «إتش السفينة دخلت ،١٨٠٨ عام يف لذلك.
اليابانيون يمتلك لم املؤن. لها تقدِّم لم إذا امليناء بقذف السفينة وهدَّدت الهولندية،
نابيشيما شكَّل لصنعها. أفران لديهم يكن لم حيث أنفسهم؛ عن للدفاع حديدية مدافع
إلقامة فريًقا — الغربية بالعلوم ُموَلًعا وكان ناجازاكي، حاكم أصبح الذي — ناوماسا
الحديد. صناعة مجال يف امَلَهَرة والحرفيني العلماء من الفريق تألَّف املدافع، إلنتاج مصنع
ليدن، يف الحديد مصانع ألحد وصًفا يتضمن هولندي كتاب برتجمة الفريق أعضاء قام
عاكس، فرن بناء يف الفريق نجح ،١٨٥٠ عام يف مثله. مصنًعا الفريق أعضاء م وصمَّ
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استورد ،١٨٥٤ عام يف الحديد. من مدفع أول صناعة يف الفريق نجح سنوات ثالث وبعد
نماذج وصنعوا بريطانيا، من الخلف من تُحَىش متطورة أرمسرتونج بنادق الفريق

الحديد. لصب فرنًا عرش أحد تمتلك اليابان كانت ،١٨٦٨ عام وبحلول لها. مطابقة

ميجي اإلمرباطور حكم استعادة

الذي األفيون، باسترياد السماح عىل إلجبارها الصني بريطانيا هاجمت ،١٨٣٩ عام يف
التي اإلمربيالية انترصت وقد للربح، تحقيًقا الرشقية الهند رشكة منتجات أكثر أحد كان
أن بدا اليابان؟ عىل الدور كان فهل ،١٨٤٢ عام يف الصني بهزيمة للمخدرات ج تروِّ
حربية بوارج أربع ومعه بريي األمريكي البحري القائد وصل عندما «نعم» كانت اإلجابة
الخارجية. التجارة عىل القيود فرض اليابانيني إنهاء وطلب اليابان، إىل ١٨٥٣ عام يف
معاهدات وتوقيع املوافقة من ا بُدٍّ اليابان تجد لم حديث، بحرية سالح غياب ظل ويف
لوجود ة امللحَّ الحاجة ظهرت ثَمَّ ومن وروسيا، وفرنسا وبريطانيا املتحدة الواليات مع
لتحسني الخطوات بعض التوكوجاويون العسكريون الحكَّام اتََّخذَ وقد قوي. جيش

كثريًا. ومتأخًرا كاٍف غري الكثريون وجده ما وهو األمني، اليابان وضع
التحديث دعاة ذ نفَّ أن بعد اليابان، عرش عىل ميجي اإلمرباطور صعد ،١٨٦٧ عام يف
دعاة شعار وكان السلطة. عن التنازل التوكوجاوا حكَّام آِخر واضطر حقيقيٍّا، «انقالبًا»

قوي». وجيش غنية «دولة هو اإلصالح
إىل الخاصة اإلقطاعية املناطق «ُسلِّمت» جذرية. إصالحات الجديد النظام أجرى
السندات خالل من الساموراي من فرد مليون ١٫٩ تعويض جرى كما اإلمرباطور،
شخص أي يتوىل أن املمكن من صار لذا املجتمع؛ يف األربع الطبقات أُلِغيت الحكومية.
وضعت كما ألراضيهم، الفالحني ملكية عىل أكدت ضمانات توفري وجرى وظيفة، أي
الحكومة إىل تُسدَّد كانت التي العقارية الرضائب حلت امللكية. لحقوق الحديثة األسس
الدخل مصدر من األكرب الجانب الرضائب هذه ومثَّلت اإلقطاعية، الرضائب محل الوطنية
العام التجنيد نظام أُدِخل ،١٨٧٣ عام ويف عرش. التاسع القرن سبعينيات خالل للدولة
طبقة امتيازات تآُكل إىل هذا أدى األوروبية؛ الجيوش غرار عىل حديث جيش وأُنِشئ
،١٨٩٠ عام يف السابق. يف السالح بحمل لهم مسموًحا وحدهم كانوا الذين الساموراي

. الربويسِّ النموذج غرار عىل دستورية َمَلكية إلقامة أُُسًسا مكتوٌب دستوٌر أرىس
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مشكلة خالل من ميجي اإلمرباطور عرص يف اليابان يف التقدمية الروح تظهر
رشوق من الوقت م تقسِّ التقليدية اليابانية الساعة كانت الوقت. قياس وهي أََال بسيطة؛
ساعات ست إىل رشوقها إىل الشمس غروب ومن ساعات، ست إىل غروبها إىل الشمس
بل منهما، كلٍّ مدة يف الليلية الساعة عن النهارية الساعة اختلفت ثَمَّ ومن أخرى؛
توكوجاوا عرص إبَّان الساعات صنَّاع عمد وقد السنة، مدار عىل منهما كلٍّ طول واختلف
نظام تشكيل إلعادة الغربية امليكانيكية للساعات املبتَكرة التعديالت بإدخال التجريب إىل
وواجهت ياباني، حديدية سكك خط أول بناء اكتمل ،١٨٧٣ عام ويف هذا. التوقيت
جدول استخدام من بدًال للقطارات. زمني جدول عن اإلعالن مشكلة امليجية الحكومة
نظام الدولة ألغت السنة، أيام خالل فيه والوصول املغادرة أوقات تختلف د معقَّ زمني
اليوم؛ يف ساعة ٢٤ عىل القائم الغربي التوقيت نظام واعتمدت التقليدي الياباني التوقيت

حديث. توقيت نظام وجود استلزم الحديث النقل فنظام

عرصميجي يف االقتصادية التنمية

التنمية نموذج اعتماد خالل من البالد تطوير يف ميجي عرص يف الحكومة رغبت ربما
أنه بَيَْد الشمالية، وأمريكا الغربية أوروبا دول يف نجاحه أثبت الذي القيايس، االقتصادية
العنرص تمثَّل األربعة؛ عنارصه من فقط عنرصين عىل االعتماد سوى بوسعها يكن لم
التجارة عىل املفروضة الجمركية التعريفات إلغاء خالل من وطنية سوق إنشاء يف األول
التعليم نرش فهو الثاني العنرص أما حديدية. سكك خطوط شبكة وبناء املناطق، بني
،١٩٠٠ عام وبحلول إجبارية، التعليم من االبتدائية املرحلة صارت ،١٨٧٢ عام يف العام.
الثانوية املدارس أقيمت املدارس. يف مقيَّدين املدارس دخول سن يف األطفال من ٪٩٠ كان
إىل اليابانيني من اآلالف أُرسل كبري. حد إىل وتنافسية محدودة كانت لكنها والجامعات
من غريها قبل اليابان يف ًما تقدُّ التعليم أحرز لذلك، ونتيجًة تعليمهم؛ لتلقي الخارج
دولة وهي وإندونيسيا، اليابان بني 1

1-8 الجدول يقارن طويل. بوقت الفقرية الدول
كبرية نسبة كانت اليابان، يف وأفريقيا. آسيا دول من الكثري لتجربة مثاًال تجربتها تُعتَرب
نسبة وبلغت عرش، التاسع القرن أواخر يف املدارس يف مقيَّدة (٪١٠٫٨) السكان من
املقابل، يف الثانية. العاملية الحرب بحلول (٪١٩٫٧) الحديثة مستوياتها املدارس يف القيد
نجاح يف ا مهمٍّ سببًا العام التعليم كان وقد اليابان، عن أجيال عدة إندونيسيا تخلَّفت

الحديثة. التكنولوجيا تبنِّي يف اليابان
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املدارس. يف املقيَّدين السكان نسبة :1-8 جدول

إندونيسيا اليابان

٠٫١ ٢٫٥ ١٨٧٠
٠٫١ ٦٫٧ ١٨٨٠
٠٫٤ ١٠٫٨ ١٩٠٠
١٫١ ١٤٫١ ١٩١٣
٢٫٨ ١٧٫٥ ١٩٢٨
٣٫٤ ١٩٫٧ ١٩٤٠
٧٫٠ ٢٢٫٣ ١٩٥٠
١٣٫٦ ١٧٫٢ ١٩٧٣
٢٣٫٩ ١٨٫٨ ١٩٨٩

— الحمائية والتعريفات االستثمارية البنوك — األخرى التنمية نموذج عنارص أما
تشبه مؤسسات أي توكوجاوا عرص يف اليابان تعرف لم تنفيذها. يف أصعب فكانت
البداية، منذ البنوك بتأسيس الدولة سمحت فقد ميجي عرص يف أما الحديثة، البنوك
تستطيع حتى اليابان من عاًما خمسني األمر وتطلب فوضويٍّا، كان البنوك نظام أن بَيَْد
الفجوة الدولة سدت عرصميجي، بداية يف األملاني. النظام غرار عىل مرصيف نظام تطوير

امُلخاطر. املال رأس رشكات دور أدائها خالل من
التنمية لدعم الجمركية التعريفات تفرض أن لليابان بالنسبة املستحيل من كان
معاهدة بموجب ٪٥ مستوى عند كان للتعريفات األقىص الحد ألن نظًرا الصناعية؛
مباَرشًة الدولة لت تدخَّ ذلك من بدًال ،١٨٦٦ عام يف اليابان عىل الغربية القوى فرضتها
هذه تنفيذ يف الالعبني أهم وكان املوجهة»، الصناعية «السياسة خالل من االقتصاد يف
املتطورة. التكنولوجيا باسترياد إليهم ُعِهد والذين والصناعة، الداخلية وزراء هم السياسة
سبعينيات يف اليابان يف والتلغراف الحديدية السكك خطوط نُُظَم الصناعة وزارة أنشأت
يف املرشوعات هذه تنفيذ عىل األجانب الخرباء أرشف عرش. التاسع القرن وثمانينيات
عن اليابان تخلَّت ثم أوساكا، يف اليابانيني املهندسني لتعليم كليٌة ست أُسِّ لكن البداية،
للمرشوعات اليابانيني إدارة أسباب أحد وكان ممكن، وقت أرسع يف األجانب خدمات
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صانعو ع وقَّ املثال، سبيل عىل اليابانية. الصناعة تدعم التوريد سياسة أن ضمان هو
الطريقة وبهذه التلغراف، لخطوط عوازل لصناعة عقوًدا اليابانيون الفخارية األواني

الخزف. صناعة قامت
املرشوعات تنفيذ الوزارتان تولت عرش، التاسع القرن وثمانينيات سبعينيات يف
املطلوبة؛ بالرسعة الحديثة التكنولوجيا تُدِخل لن اليابانية الرشكات أن افرتاض عىل
للدولة اململوكة واملصانع املناجم أُقيمت املقاول. بدور تقوم أن الدولة عىل كان لذا
أُقيم ذريًعا. تجاريٍّا فشًال فشل معظمها أن بَيَْد املتطورة، املستوردة املاكينات باستخدام
ماكينات باستخدام ١٨٧٢ عام يف — املثال سبيل عىل — الحرير لحل توميوكا مصنع
ثمانينيات ويف خسائر. ق يحقِّ ما دائًما كان لكنه البخار، طاقة عىل وباالعتماد فرنسية،
عىل واعتمدت الصناعية، مؤسساتها معظم اليابانية الحكومة باعت عرش، التاسع القرن
الرشكات لت فتوصَّ الدولة، وضعته الذي اإلطار يف اإلدارية القرارات التخاذ الرشكات
الظروف لتناسب هندستها إعادة خالل من التكنولوجيا استرياد ملشكلة حلٍّ إىل اليابانية

اليابانية.
كانت التي الحديثة التكنولوجيا وهي الوقت؛ بمرور تفاقمت مشكلًة اليابان واجهت
املجتمع ظروف يف تعمل غربية رشكات لتناِسب مة املصمَّ واملصانع املاكينات أساس
يف مثيالتها من كثريًا أعىل الغرب يف األجور كانت عرش، التاسع القرن بنهاية الغربي.
لالقتصاد وذلك أكثر، خام ومواد مال رأس عىل الغربية التصميمات اعتمدت لذا اليابان؛
تكاليف ارتفاع إىل أدت إذ لليابان؛ مناِسبًة البنية هذه تكن لم العمالة. استخدام يف
مناسبة غري تكنولوجيا باستخدام متخبطة تسري الدول بعض ظلت حني ويف اإلنتاج.
التكنولوجيا تصميم اليابانيون أعاد إذ ابتكاًرا؛ أكثر حل إىل اليابان لت توصَّ لظروفها،

األجور. منخفض اقتصادهم ظل يف مناسبة تكلفة ذات لجعلها الغربية
ق يحقِّ توميوكا مصنع كان الذي الوقت يف مبكًِّرا. مثاًال الحرير َحل صناعة كانت
استلهمت ماكينات استخدم مصنًعا تسوكيجي يف التجارية أونو عائلة أقامت خسائر،
املعدن، من بدًال الخشب من املاكينات ُصنعت الحالة، هذه يف األوروبية. التكنولوجيا
البخاري. املحرك عىل االعتماد من بدًال دوَّارة أذرع يديرون رجال يف الطاقة مصدر وتمثََّل
باسم اليابان يف معروًفا النهج هذا َوْفق الغربية التكنولوجيا عىل التعديالت إدخال صار
عىل اعتمدت إنها حيث لليابان؛ مناسبة تكنولوجيا هذه كانت ثَمَّ ومن ساوا»، «أسلوب

تكلفة. األقل العمالة من والكثري الباهظ املال رأس من القليل
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طريق عن للغزل املبكرة املحاوالت تكن لم القطن. صناعة عىل نفسه األمر ينطبق
ابتكرها التي الهزاز)، الدوران (عمود جارابو ماكينة كانت ولكن ناجحة، الغزل ماكينة
بأسعار جارابو ماكينات يصنعون املحليون ارون النجَّ وكان نجاًحا، أكثر توكميون جون
الذي الغزل يشبه غزًال تنتج وكانت املال)، رأس يف توفر كانت فإنها ثَمَّ (ومن زهيدة
املستوى رفيع مرشوًعا جارابو ماكينة تكن لم لها. املنافسة اليدوية العجالت تنتجه كانت
تديرها كانت التي اإلنتاج تطوير جمعية ِقبَل من مدعوًما كان ولكنه الحكومة، تدعمه

لجوان. املحلية املنطقة
القطن غزل صناعة كانت كثرية. أموًرا الهند مع املقارنة تكشف الصدد، هذا ويف
الغزل ماكينات تستخدم عرش التاسع القرن سبعينيات يف بومباي يف برسعة نمت التي
يف مثيالتها بها تُدار كانت التي نفسها بالطريقة تُدار املصانع وكانت اإلنجليزية،
يف الهندية. الصناعة يف املال رأس لتخفيض منهجية محاوالت أيُّ تُْجَر ولم بريطانيا،
تشغيل يف تتمثل األساسية األوىل الخطوة وكانت اليابان، يف املحاوالت هذه جرت املقابل،
واحد، دوام من بدًال يوميٍّا ساعة عرشة إحدى منهما كلٌّ تستمر دواٍم لفرتتَْي املصانع
ساعة لكل املال رأس تخفيض إىل هذا أدى وقد والهند، بريطانيا يف معتاًدا كان ما وهو
الدوَّارة العواميد حلت بعدها، وما عرش التاسع القرن تسعينيات منذ النصف. بمقدار
يف التغيريات هذه أفضت وقد اإلنجليزية، الغزل ماكينات محل الرسعة عالية الحلقية
انخفاض إىل وأيًضا املال، برأس مقاَرنًة التوظيف معدالت زيادة إىل املتَّبَعة األساليب
غزل إنتاج يف تكلفة العالم دول أقل اليابان صارت العرشين، القرن بحلول التكاليف.

والربيطانيني. والصينيني الهنود عىل اليابانيون َق وتفوَّ القطن،
عىل التجارب اليابانيون أجرى الزراعة. مجال إىل املالئمة التكنولوجيا تطوير امتد
نجاًحا تَْلَق لم لكنها عرش، التاسع القرن سبعينيات يف األمريكية الزراعية اإلنتاج ماكينات
جهود فهي أكرب نجاًحا قت حقَّ التي الجهود أما كثيف، مال رأس عىل العتمادها نظًرا
،١٨٧٧ عام يف العمالة. من املزيد استخدام ذلك تطلََّب لو حتى األرايض، إنتاجية زيادة
محصوًال ينتج األرز من النوع هذا وكان أوساكا، قرب «الشنريكي» أرز زراعة تطورت
وزارة اعتمدت وقد كاملة. بصورة األرز حقول حرث حال ويف تسميده، حال يف كبريًا
البالد. أنحاء جميع يف الثقافة هذه لنرش املخرضمني املزارعني منظمات عىل الزراعة
يف ا مهمٍّ إسهاًما وساهم ميجي، عرص يف اليابان يف مطردة بصورة الزراعي اإلنتاج ارتفع
أحد وهي األرايض، إنتاجية زيادة عىل االبتكار عملية تركيز بمجرد ككل، االقتصاد نمو

القيمة. وعالية النادرة اإلنتاج عوامل
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١٩٠٥–١٩٤٠ االستعمارية الفرتة

االقتصادية البنية يف التغيري كان ميجي، عرص خالل الياباني املجتمع إصالح جرى بينما
وكانت والقطن، والحرير الشاي مثل تقليدية، صناعات الرائدة الصناعات فكانت بطيئًا،

الخام. واملواد املستوردة املاكينات رشاء يف تُستخَدم املنتجات هذه صادرات
حصة قفزت طبيعته. ت تغريَّ كما و١٩٤٠، ١٩٠٥ عاَمْي بني الصناعي النمو تساَرَع
٪٣٥ إىل ،١٩١٠ عام يف املحيل الناتج إجمايل من ٪٢٠ من الياباني االقتصاد يف التصنيع
والكيميائية والهندسية التعدينية الصناعات أُُسس ُوِضعت الفرتة، تلك ويف .١٩٣٨ عام يف
الشهرية الرشكات أُُسس ُوِضعت مثلما الحرب، بعد ما فرتة يف الياباني النمو قادت التي

املنتجات. هذه تصنع التي
القيايس. االقتصادية التنمية لنموذج الكامل التنفيذ مع التطورات هذه تزامنت
و١٩١١؛ ١٨٩٤ عامي يف التعريفات فرض يف سلطتها عىل السيطرة اليابان استعادت
العرشين، القرن عرشينيات بحلول صناعتها. لحماية مباَرشًة التعريفات قيمة رفع فجرى
التنمية تمويل يستطيع معها صار التي الدرجة إىل نضج قد املرصيف النظام كان
الصناعية السياسة عىل القائم نظامها عىل اليابان أبقت ذلك، إىل باإلضافة الصناعية.
الصناعات دعم يف البالغة فعاليته السياسية األدوات من مزيج استخدام أثبت وقد املوجهة،

الثقيلة.
ألسباب للصلب ياواتا مصنع س أُسِّ عندما ١٩٠٥ عام يف األوىل الخطوة اتُِّخذت
ق يحقِّ أن قبل لسنوات الدعم توفري وتطلَّب للدولة مملوًكا املصنع كان اسرتاتيجية.
الواردات النقطاع نظًرا اليابانية للرشكات دعًما األوىل العاملية الحرب قدَّمت وقد أرباًحا،
الرشكات مع مشرتكة أبحاثًا اليابانية العسكرية الهيئات أجرت الحرب، وبعد األوروبية،
من والطائرات والشاحنات السيارات صناعة مثل الرئيسية الصناعات ودعمت الخاصة،
البنوك عن فضًال الكربى، الرشكات تمتلك القابضة الرشكات كانت التوريد. عقود خالل
وتوىلَّ اإلنتاج، عمليات الصناعي) (التحالف «الزايباتسو» هذا ق نسَّ تموِّلها. كانت التي

للصناعة. االستثمارات توفري
اليابان يف املال رأس نقص مع التعامل الصناعي التحالف هذا من الهدف كان بينما
من األسعار عامل الرشكات إدارة واجهت واالستثمار، االدخار معدالت زيادة خالل من
اقتصاد إطار يف تعمل التي األمريكية الرشكات ابتكرت املناسبة. التكنولوجيا ابتكار خالل
بصورة املاكينات عىل تعتمد التي التجميع خطوط عىل قائمًة إنتاٍج نُُظَم األجور مرتفع
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يف تقتصد اليابانية الرشكات كانت املقابل، يف العاملة. األيدي يف تقتصد والتي أساسية،
ميتسوبييش املقاتلة الطائرة اليابانية املنتجات أشهر أحد كان املال. ورأس الخام املواد
عىل الساعة يف كيلومرت ٥٠٠ بلغت التي للطائرة القصوى الرسعة تتحقق ولم زيرو،
كان وزنها. تخفيض طريق عن بل محركها، قدرة زيادة خالل من مرت ٤٠٠٠ ارتفاع
اآلني»؛ «اإلنتاج اسرتاتيجية تبنِّي العرشين القرن ثالثينيات يف املتميزة التطورات أحد
مال رأس إىل الحاجة ثم ومن الصناعية، املكونات من كبري مخزون إنتاج من بدًال إنه أْي
إليها، الحاجة عند فقط الصناعية املكونات إنتاج إىل اليابانية الرشكات لجأت لتمويلها،
يف تُطبَّق صارت إنها حتى العالية، وإنتاجيتها نجاحها اآلني» «اإلنتاج تقنية أثبتت وقد

فيها. يتوفر ال التي تلك أو املال رأس فيها يتوفر التي السياقات
ذات قناة الخارجي االستثمار يكن لم املكسيك، أو القيرصية روسيا عكس عىل
اليابانية الرشكات أقامت ذلك من بدًال الغربية، التكنولوجيا السترياد نسبيٍّا أهمية
لتناسب هندستها وإعادة الغربية التكنولوجيا لنسخ بها خاصة وتطوير أبحاث إدارات
التوربينات استرياد استحالة ثبت فعندما الرشكات. تدعم الدولة وكانت اليابانية، الظروف
١٠ بقدرة توربني لتطوير عقًدا هيتايش حازت ،١٩١٤ عام يف أملانيا من الكهربائية
صنعته توربني أكرب ألن ونظًرا الكهرومائية، املرشوعات أحد يف الستخدامه حصان آالف
دعمت وقد لتتعلمه، الكثري الرشكة أمام كان حصان، ١٠٠ بقوة كان ذلك قبل هيتايش

للرشكة. الهندسية القدرات التجربة هذه
نشأ جانب، من بالكامل. ناجًحا القيايس التنمية لنموذج اليابان تطبيق يكن لم
دوالًرا ٧٣٧ من للفرد املحيل الناتج إجمايل وزاد متقدمة، صناعات يمتلك حرضي مجتمع
الركود لحالة ونظًرا ،١٩٤٠ عام يف أمريكيٍّا دوالًرا ٢٨٧٤ إىل ،١٨٧٠ عام يف أمريكيٍّا
اآلَخر، الجانب عىل مبهرة. اإلنجازات هذه كانت الثالث، العالم دول معظم سادت التي
النمو معدل عن كثريًا يزيد وال متواضًعا، سنويٍّا) ٪٢٫٠) فرد لكل الدخل نمو معدل كان
األمر كان ،١٩٥٠ عام بعد استمرت قد املعدالت هذه كانت ولو ،٪١٫٥ بمقدرا األمريكي
الكافية. بالرسعة ليست وهذه املتحدة، بالواليات للحاق عاًما ٣٢٧ اليابان من سيستغرق
الحال كان مثلما العمالة، سوق يف ضعف نقاط يف البطيء النمو هذا انعكس
األجور ظلت فيما مرتفعة، أجوًرا تدفع الكربى الرشكات كانت واملكسيك. روسيا يف
العمالة. عىل الطلب لضعف نظًرا الحجم؛ صغرية والصناعات الزراعة يف للغاية منخفضة
كانت البسيطة. املاكينات أو اليدوية التكنولوجيا عىل االعتماد يف القطاعات هذه استمرت
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إحدى تنفيذ أمكن فإذا والتقليدية: الحديثة القطاعات بني متبادلة نفعية عالقة هناك
محدودة اليدوية األساليب استخدام خالل من تكلفة، بأقل الحديثة اإلنتاج عملية مراحل

صغرية. رشكة إىل املرحلة هذه تنفيذ تعهيد يجري كان النطاق،

الالتينية أمريكا

الوقت يف ذلك بدأ وقد القيايس، النموذج تطبيق يف التجارب أحدث الالتينية أمريكا أجرت
العاملي. االقتصاد يف القارة من الجنوبي النصف فيه اندمج الذي

القرن منذ العاملي االقتصاد من جزءًا والكاريبي والربازيل واألنديز املكسيك كانت
أوروبا عن للغاية بعيًدا الالتينية أمريكا من الجنوبي الجزء كان بينما عرش، السادس
من البخارية السفن جعلت ،١٨٦٠ عام بعد مربحة. بصورة معها بالتجارة يسمح ال بما
ساحل من والنحاس السماد وتصدير وأوروجواي، األرجنتني من القمح تصدير املربح
حملت عندما ،١٨٧٧ عام يف الصادرات قائمة إىل اللحوم انضمت للقارة. الهادئ املحيط
من د مجمَّ ضأن لحَم — فريجورفيك» «لو سفينة — جات ثالَّ عىل تحتوي سفينة أول
املستوطنني اجتذاب يف املنطقة وبدأت الصادرات، ازدهرت روان. إىل آيريس بيونس
مناطق أكثر أحد الجنوبي املخروط صار ،١٩٠٠ عام بحلول أوروبا. من املال ورأس

التصنيع. تطوير يف املكسيك إىل األرجنتني ِت انضمَّ أن لبثت وما ثراءً، العالم
لذا صناعية؛ دوًال تصري أن من حجًما أصغر الالتينية أمريكا دول من كثري كان
واستمرت املصنعة، املنتجات واسترياد األولية املنتجات تصدير يف الدول هذه استمرت
تطبيق عىل تجارب الكربى االقتصادات أجرت اآلَخر، الجانب عىل فقرها. عىل كذلك
ثمانينيات حتى تطبيقه يف وثابرت عرش، التاسع القرن أواخر يف القيايس التنمية نموذج
ألف ٩٠ أُنشئ أوًال: بالتصنيع». الواردات «إحالل عليه أُطِلق عندما العرشين القرن
بحلول وتشييل واملكسيك والربازيل األرجنتني يف الحديدية السكك خطوط من كيلومرت
املنسوجات صناعة مثل لصناعات حمايًة الجمركية التعريفات رت وفَّ ثانيًا: .١٩١٣ عام
االستثمارات توفري مع الرويس النموذج عىل الالتينية أمريكا دول سارت ثالثًا: والحديد.
األرجنتني كانت العام. التعليم توفري عدم يف أخرى هفوة تمثَّلت رابًعا: الخارج. من
١٨٨٤؛ عام يف املجاني اإلجباري التعليم فرضت إذ الصدد؛ هذا يف الكبري االستثناء
كان حيث تشييل)؛ مباَرشًة (تتبعها القارة دول مقدمة يف األرجنتني جاءت لذلك ونتيجًة
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بربع مقارنًة ،١٩٠٠ عام يف والكتابة القراءة يعرفون البالغني سكانها نصف من أكثر
والربازيل. وفنزويال املكسيك يف السكان

عرشينيات يف الجمركية التعريفات بجدار محتمية الصناعية التنمية تسارعت
من الزراعية للصادرات املنخفضة األسعار أضفت كما العرشين، القرن وثالثينيات
إىل الرغبات هذه تحوَّلت وقد الصناعية، التنمية دعم حول للمناقشات ثقًال القارة
إرشاف تحت الالتينية ألمريكا االقتصادية املتحدة األمم لجنة خالل من راسخة عقيدة
الالتينية أمريكا يف االقتصادية «التنمية تقرير أكَّد بريبيش. راؤول األرجنتيني االقتصادي
أمريكا دول تصدرها التي األولية املنتجات أسعار أن (١٩٥٠) األساسية» ومشكالتها
الدولة بدعم التقرير وأوىص املصنَّعة، الواردات بأسعار مقارنًة تنخفض كانت الالتينية
من الرغم عىل كبري حد إىل مؤثرة التبعية» «نظرية كانت املشكلة. هذه ملواجهة للصناعة
تاريخ يتوافق املثال، سبيل عىل الكتاب؛ هذا يف املذكورة باألمثلة مثًال ُخذْ َعاءاتها. ادِّ جدلية
األقمشة بسعر مقاَرنًة أسعارهما النخفاض نظًرا النظرية؛ مع والكاكاو النخيل زيت

و2-7). 1-7 (الشكالن عرش التاسع القرن منتصف منذ القطنية
القرن يف الهند يف األقمشة بسعر مقاَرنًة الخام القطن ذلك،»ارتفع«سعر ومع

و2-5). 1-5 (الشكالن التصنيعية األنشطة هجر إىل أدى ما وهو عرش، التاسع
فصار القيايس، االقتصادية التنمية لنموذج الكامل التطبيق إىل التبعية نظرية أدت
التنموية، املرشوعات لتمويل التنمية بنوك ست وأُسِّ املطاف، نهاية يف ا عامٍّ التعليم
املتطورة، التكنولوجيا واستقدام الصناعة لتمويل وسيلًة الخارجي االستثمار صار بينما
الصناعات من عدد لدعم الحكومية السيطرة وأدوات الجمركية التعريفات واستُْخِدمت
من بأكثر فرد لكل الدخل وازداد ، التحرضُّ وعملية الصناعي اإلنتاج وارتفع الحديثة،
املمكن من يَُعْد ولم الخارجي، الدين ارتفع ولكن و١٩٨٠، ١٩٥٠ عاَمْي بني الضعف
العرشين. القرن ثمانينيات أوائل يف الفائدة معدالت ارتفاع بعد الفائدة قيمة سداد
قروض، تقديم الغربية البنوك واقرتحت ،١٩٨٢ عام يف السداد عن املكسيك عجزت
االقتصادية التنمية نموذج بلغ وهكذا ركود، يف الالتينية أمريكا بدخول املطاف وانتهى

منتهاه. القيايس
عمًقا أكثر عوامل الجمركية التعريفات فرض يحفزه الذي التصنيع فشل َعَكس وقد
بحيث زاد، قد والفقرية الغنية الدول بني األجور يف التباين كان التكنولوجيا. تطور مثل
العرشين القرن خمسينيات يف ظهرت التي املال رأس كثيفة الجديدة التكنولوجيا صارت
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ظهرت ذلك، إىل باإلضافة .١٨٥٠ عام تكنولوجيا من الفقرية الدول لظروف مالءمة أقل
ارتفاع عىل العرشين القرن منتصف يف الجديدة التكنولوجيا تقترص فلم جديدة؛ مشكلة
والتي ضخمة، مصانع وجود أيًضا نَْت تضمَّ بل العمالة، تكلفة إىل املال رأس تكلفة نسبة

استيعابها. عىل الفقرية الدول أسواق قدرة من أكرب الغالب يف كانت
إنتاج الالتينية أمريكا دول معظم عت شجَّ ا. مهمٍّ مثاًال السيارات صناعة تُعتَرب
بشكل املصانع هذه بتشغيل تسمح أن من حجًما أصغر أسواقها كانت ولكن السيارات،
القرن ستينيات يف السيارات تجميع ملصانع ال الفعَّ لإلنتاج األدنى الحجم بلغ ال. فعَّ
للمحركات ال الفعَّ لإلنتاج األدنى الحجم واقرتب سنويٍّا، سيارة ألف ٢٠٠ العرشين
تنتج املعدنية األلواح كابسات كانت بينما سنويٍّا، وحدة مليون من الحركة وناقالت
فقط رشكات سبع سوى هناك يكن لم االفرتايض. عمرها فرتة طوال وحدة ماليني أربعة
تستطيع وتويوتا) وفيات، فاجن، وفولكس ورينو، وكرايسلر، وفورد، موتورز، (جنرال
لتصنيع مصانع تمتلك الرشكات هذه كانت كما سنويٍّا، األقل عىل سيارة مليون إنتاج
لإلنتاج األدنى الحجم حدود يف اإلنتاج يمكنها والتجميع الحركة وناقالت املحركات
كل السيارة جسم تصميم تغيري خالل من املعادن تشكيل يف الكفاءة قت (تحقَّ ال. الفعَّ
ِعبْئًا تمثِّل املرتفعة اإلنتاج تكاليف فكانت حجًما األصغر الرشكات أما سنوات.) عدة

عليها.
القرن خمسينيات يف حجًما. أصغر الالتينية أمريكا يف السيارات أسواق كانت
مرسوم اشرتط األرجنتني. يف سنويٍّا تباع جديدة سيارة ألف ٥٠ حوايل كانت العرشين،
البالد يف املبيعة السيارات مكونات من األقل عىل ٪٩٠ يكون أن ١٩٥٩ لسنة السيارات
أنتجت عندما ،١٩٦٥ عام حتى سنويٍّا ٪٢٤ بنسبة السيارات إنتاج زاد فيها. مصنًَّعا
نموذج بدا االقتصاد. حجم من ٪١٠ تمثِّل السيارات صناعة وكانت سيارة، ألف ١٩٥
الصناعة حجم كان ولكن اإلنتاج، نمو حيث من للغاية ناجًحا بالتصنيع الواردات إحالل
الحجم. الكبرية االقتصادات قه تحقِّ الذي اإلنتاج مستوى يحقق أن من بكثري أصغر
تنتج أكربها كانت رشكة ١٣ بني تقسيمها املحلية السوق حجم ِصَغر مشكلة من وفاقم
٢٫٥ األرجنتني يف سيارة إنتاج تكلفة بلغت أن ذلك عىل فرتتَّب فقط، سيارة ألف ٥٧
يف دوليٍّا املنافسة األرجنتني تستَِطْع لم املتحدة. الواليات يف إنتاجها تكلفة من أكثر مرة
االقتصاد كفاءة دفع إىل السيارات تصنيع قطاع وأدى بل الصناعية، البنية هذه ظل
والبرتوكيماويات الصلب صناعات مع تكررت نفسها املشكلة ألن ونظًرا أسفل، إىل بأرسه
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إجمايل خفض يف كبريًا دوًرا بالتصنيع الواردات إحالل نموذج لعب األخرى، والصناعات
املعييش. املستوى خفض ثَمَّ ومن عامل، لكل املحيل الناتج

يف أهمية ذات مسألة الحجم يكن فلم عرشصارخة، التاسع القرن مع املقارنة تُعتَرب
٢٠٠٠ عىل يشتمل العادي القطن مصنع كان ،١٨٥٠ عام حوايل يف عرش. التاسع القرن
الواليات وكانت سنويٍّا، الغزل من طن ٥٠ إىل يصل اإلنتاج وكان دوَّار، عمود ماكينة
استيعاب تستطيع كانت لذا سنويٍّا؛ الغزل من طن ألف ١٠٠ حوايل تستهلك املتحدة
ينطبق نفسه واألمر ال. الفعَّ اإلنتاج من األدنى الحجم حدود يف تنتج قطن مصنع ٢٠٠٠
وكان سنويٍّا، طن آالف ٥ ينتج الحديد صهر فرن فكان األخرى؛ الحديثة الصناعات عىل
ضعًفا ١٦٠ يكافئ ما أو طن ألف ٨٠٠ إىل يصل املتحدة الواليات يف االستهالك إجمايل
ينتج الحديدية السكك خطوط قضبان إنتاج مصنع وكان ال، الفعَّ لإلنتاج األدنى للحجم
(أْي طن ألف ٤٠٠ تنتج املتحدة الواليات كانت بينما سنويٍّا، القضبان من طن ألف ١٥
التي املرتفعة الجمركية التعريفات رفعت فقط!) ال الفعَّ لإلنتاج األدنى للحجم ضعًفا ٢٧
يدفعونها املستهلكون كان التي األسعار من األوروبية والدول املتحدة الواليات فرضتها
الة، فعَّ غري صناعية بنية عبء اقتصادها ل تحمِّ لم الدول هذه لكن عرش، التاسع القرن يف
أمريكا يف القيايس االقتصادية التنمية نموذج نجاح تفسري يف أساسيٍّا سببًا يَُعدُّ ما وهو

الجنوبية. أمريكا يف وفشله الشمالية

القيايس النموذج نهاية

الالتينية وأمريكا واليابان القيرصية روسيا يف القيايس االقتصادية التنمية نموذج أفىض
إجمايل نمو ظل ويف الغرب، مع الفجوة لسد كافيًا يكن لم محدود اقتصادي نمو إىل
تحقيق الفقرية الدول عىل كان املتقدمة، الدول يف سنويٍّا ٪٢ بمعدل للفرد املحيل الناتج
بكثري أعىل نسبة وتحقيق منتظًما، نموها ليظل النمو من النسبة هذه — األقل عىل —
وأمريكا واليابان القيرصية روسيا تستطع لم محدود. زمني إطار خالل بالغرب للحاق
نموٍّا الطبيعية النتيجة فكانت القيايس، التنمية نموذج خالل من ذلك تحقيق الالتينية
عانت ثَمَّ ومن السكان، عدد يف النمو عن كثريًا يتخلف العمالة عىل للطلب بطيئًا
االستقرار وعدم الالمساواة من مرتفعة مستويات من الالتينية وأمريكا القيرصية روسيا
— الثانية العاملية الحرب قبل ما يابان يف كثرية مجموعات فشلت وباملثل، السيايس.
وقد النمو، هذا ثمار جني يف — والنساء الصغرية والصناعات الزراعة مجال يف العمال
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تكلفة نسبة وارتفاع ال، الفعَّ اإلنتاج حجم زيادة مع الوقت بمرور املشكالت هذه تفاقمت
التي املالية األزمة غياب بافرتاض وحتى الغنية. الدول يف العمالة تكلفة إىل املال رأس
نهاية بلغ قد القيايس التنمية نموذج أن بدا العرشين، القرن ثمانينيات أوائل يف وقعت

محله؟ يحل أن يمكن فماذا املثمر. االفرتايض عمره

هوامش

(1) Arthur S. Banks, Cross National Time Series; Brian R. Mitchell,
International Historical Statistics: Africa, Asia, and Oceania, 1750–1993,
pp. 980–7, 1001–3.
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نموذج يف التصنيع
القوية» «الدفعة

بعض ولكن العرشين، القرن يف العالم دول باقي عىل التقدم من مزيًدا الغرب ق حقَّ
وكوريا وتايوان اليابان أبرزها بالغرب، اللحاق يف ونجحت مغايًرا اتجاًها سلكت الدول
الصني أن ويبدو اكتماًال)، أقل بصورة كان (وإْن السوفييتي االتحاد عن فضًال الجنوبية،
للغاية، رسيًعا الدول هذه يف النمو كان نفسه. األمر لتكرر الصحيح املسار عىل تسري
بمستوى النمو فورة الدول هذه بدأت وقد قرن، نصف يف الغرب مع الفجوة وُرِدمت
املتقدمة، الدول يف فرد لكل الدخل مستوى من فقط ٪٢٠–٢٥ يساوي فرد لكل دخل
الدولة كانت سنويٍّا، ٪٢ بمعدل املتقدمة الدول يف فرد لكل الدخل مستوى نمو ومع
املحيل الناتج نمو حال يف فقط عاًما) ٦٠) جيلني غضون يف بها اللحاق تستطيع الفقرية
بنسبة اإلجمايل املحيل الناتج نمو يتطلب وهذا سنويٍّا، ٪٤٫٣ بنسبة بها فرد لكل اإلجمايل
كانت فقد ثَمَّ، ومن كئود. عقبة وهذه السكان، عدد نمو حسب سنويٍّا أكثر أو ٪٦
بناء هي برسعة النمو تحقيق الكربى الدول خاللها من استطاعت التي الوحيدة الطريقة
ومصانع الطاقة، توليد ومحطات الصلب، مصانع — املتقدم االقتصاد عنارص جميع
«الدفعة بتصنيع يُعَرف ما هو وهذا واحد، آٍن يف — وغريها واملدن املركبات، إنتاج
قبل يشء كل بناء يجري حيث عويصة؛ مشكالت التصنيع من النمط هذا ويثري القوية».
ستستخدم التي السيارات مصانع بناء قبل الصلب مصانع فتُبنَى والطلب؛ العرض توفر
توافر قبل السيارات مصانع وتُبنَى الصلب، مصانع ستنتجها التي املدرفلة الصلب ألواح
يعتمد منتجاتها. عىل حقيقي طلب وجود قبل وبالطبع بتصنيعه، ستقوم الذي الصلب
التصميم نجاح ويتطلب ستتحقق، املكملة االستثمار عنارص بأن إيماٍن عىل استثمار كل
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نجحت وقد تنفيذها. وضمان املختلفة األنشطة لتنسيق تخطيط سلطة وجود الكبري
القيام يف العرشين القرن يف الفقر رشنقة من هاربة انطلقت التي الكربى االقتصادات

التخطيط. أسلوب يف بينها الكبري التفاوت من الرغم عىل بذلك،

السوفييتية االقتصادية التنمية

عام ثورة تال القوية. الدفعة نموذج عىل الكالسيكي املثال السوفييتي االتحاد يعترب
الفالحني بمطالب أقرُّوا ثم البالشفة، فيها انترص األهلية الحرب من سنوات أربع ١٩١٧
،١٩٢٨ عام بحلول الزراعة. يف العاملني عىل بالتساوي وتوزيعها األرايض امتالك يف
ووصل مات، قد لينني كان االقتصاد. إحياء أعادت قد الجديدة االقتصادية السياسة كانت

السلطة. إىل ستالني
الفقرية؛ الدول واجهتها التي نفسها املشكلة السوفييتي االتحاد جمهوريات واجهت
الزراعة وكذلك يدوية ِحَرًفا ويمارسون ريفية مناطق يف يعيشون السكان معظم فكان
تطََّلَب ما وهو ؛ حرضيٍّ حديث اقتصاد بناء إىل حاجة يف الدولة وكانت صغري، نطاق عىل
التخطيط يف السوفييتي الحل تمثَّل الحديثة. التكنولوجيا يف الكثيف االستثمار بدوره
كانت السوفييتية الرشكات ألن ونظًرا له، رمًزا الخمسية الخطة وصارت املركزي،
السوق. لقوى االستجابة من بدًال (الخطة) عليا أوامر هها توجِّ كانت للدولة، مملوكة
تطبيق ألهم كما العظيم، النجاح عىل مثاًال يبدو السوفييتي النموذج ظل طويلة، ولفرتة

الفقرية. الدول من كثري يف املخططة التنمية أسلوب
.١٩٢٨ عام يف األوىل الخمسية الخطة تطبيق مع السوفييتية القوية الدفعة بدأت
االستثمارات توفري يف األوىل الركيزة تمثَّلت ركائز: أربع عىل تقوم النمو اسرتاتيجية كانت
املعدات بناء عىل القدرة يف اإلرساع إىل أدى ما وهو املاكينات؛ وتصنيع الثقيلة للصناعات
بما الحجم كبري السوفييتي االتحاد كان االستثمار. معدالت زيادة ثَمَّ ومن الرأسمالية،
الركيزة أما املعتاد. النموذج هي صارت التي الكبرية املصانع إنتاج الستيعاب يكفي
ألن ونظًرا الرشكات. عمليات توجيه يف امُلتَطلبة اإلنتاجية األهداف استخدام فكانت الثانية
بالغة بسهولة تُمنَح املرصفية االئتمانات كانت خسائر، تكبد إىل يؤدي قد اإلنتاج تعظيم
الصعبة» امليزانية «قيود محل املرنة» امليزانية «قيود وحلت نفقاتها. لتغطية للرشكات
سياسيٍّا، جماعيٍّا. اقتصاديٍّا نشاًطا الزراعة فصارت الثالثة، وأما الرأسمالية. تميِّز التي
كانوا الذين للفالحني بالنسبة بغيضة كانت إذ جدًال؛ األكثر هي السياسة هذه كانت
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القرية ِقبَل من لألرايض دورية توزيع وإعادة صغرية، عائلية مزارع امتالك يفضلون
يف حادٌّ انخفاض الجماعية الزراعة سياسة تطبيق عىل ترتَّب املساواة. تحقيق لضمان
يف الرابعة الركيزة وتمثَّلت .١٩٣٣ عام يف مجاعة حدوث إىل أدت كما الزراعة، إنتاجية
وُوِضعت إجباريٍّا، صار كما واسع نطاق عىل التعليم نُِرش ما فرسعان العام، التعليم
العاملة. القوة كامل لتدريب الالزم الوقت تقليص بغرض البالغني لتعليم نشطة سياسة
عام يف األملاني الغزو وقع وعندما برسعة، االقتصاد نمو إىل اإلجراءات هذه أدت
وجهت أنشئت. قد الطاقة توليد ومحطات والسدود املصانع من اآلالف كان ،١٩٤٠
١٩٤٠ عام وبحلول بقوة، ازدهر الذي الثقيلة الصناعات قطاع إىل االستثمارات الخطط
الحرب قبل سنويٍّا طن ماليني ٤ إىل يصل أقىص حد من الُغْفل الحديد إنتاج زاد
يزال ال كان ولكنه بريطانيا، إنتاج ضعف يمثِّل كان ما وهو طن، مليون ١٥ إىل
مليار ٤٢ إىل ٥ من الكهربائية الطاقة توليد حجم ارتفع املتحدة. الواليات إنتاج نصف
إدخال زائد السوفييتية «القوة مازًحا: مرة ذات الشيوعية لينني (وصف كيلوواط/ساعة.
نجاًحا.) قت حقَّ قد الثورة تُعتَرب التعريف، هذا وَوْفق البالد.» أرجاء جميع يف الكهرباء
٪١٩ إىل ١٩٢٨ عام يف املحيل الناتج إجمايل من ٪٨ حوايل من االستثمار معدل وارتفع

.١٩٣٩ عام يف
ذلك، يف السبب يرجع ضئيلة. بصورة ولكن أيًضا االستهالكية السلع إنتاج زاد
وعىل جماعي. نشاط إىل للزراعة الكارثي التحويل إىل وجزئيٍّا األولويات، ترتيب إىل جزئيٍّا
السوفييتي االتحاد كان ،١٩٣٩ عام يف نفسه. العقد بنهاية اإلنتاج تعاىف فقد حال، أية
اإلنتاج مستوى ضعف يماثل ما وهو املحلوج، القطن من طن ألف ٩٠٠ حوايل ينتج
إنتاجها انخفض (التي العظمى بريطانيا إنتاج من ٪٥٠ بنسبة وأعىل ،١٩١٣ عام يف
إنتاج إجمايل من فقط ٪٥٢ يمثل كان لكنه اليابانية)، للمنافسة نظًرا ملحوًظا انخفاًضا
١٩٣٢ عاَمْي يف ا حادٍّ انخفاًضا فرد لكل االستهالك انخفض حني ويف املتحدة، الواليات
١٩٢٨ عاَمْي بني املعيشة مستويات متوسط يف ٪٢٠ بنسبة زيادة هناك كانت و١٩٣٣،

هائلة. بصورة والصحية التعليمية الخدمات انترشت ذلك، إىل باإلضافة و١٩٣٩.
٪١٥ َفَقَد السوفييتي؛ لالتحاد بالنسبة قاصمة رضبة الثانية العاملية الحرب كانت
عاًما ٢٠–٤٩ بني الرجال بني الوفيات معدل (وصل حياتهم السوفييت املواطنني من
بحلول املال رأس إجمايل استُِعيد املقابل، يف واملصانع. املنازل َرت ُدمِّ كما ،(٪٤٠ إىل
٪٣٨ حدود يف االستثمار ظل الرسيع. االقتصادي النمو استئناف وجرى ،١٩٥٠ عام
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من أكثر ينتج السوفييتي االتحاد كان ،١٩٧٥ عام وبحلول املحيل، الناتج إجمايل من
السلع إنتاج زاد كما املتحدة، الواليات عىل متفوًِّقا الُغْفل الحديد من طن مليون ١٠٠
تستطيع التي املثىل الطريقة هو السوفييتي النموذج وكأن وبدا برسعة، أيًضا االستهالكية

النمو. تحقيق فقرية دولة أية خاللها من
االنخفاض يف النمو معدل بدأ الخاطئ؛ االتجاه يف يشء كل سار أن لبث ما ثم
إىل النمو معدل وصل العقد وبنهاية العرشين، القرن وثمانينيات سبعينيات يف تدريجيٍّا
(البرييسرتويكا)، الهيكلة» «إعادة سياسة تطبيق إىل جورباتشوف الرئيس دعا صفر.
االتحاد إلنقاذ فات قد الوقت كان ولكن للسوق، املجال املركزي التخطيط فأفسح

فانهار. السوفييتي،
يف سار الذي ما أوًال: نفسيهما؛ يطرحان سؤاالن هناك السوفييتي، االتحاد حالة يف
إىل ١٩٢٨ عام من كبرية برسعة فرد لكل املحيل اإلنتاج إجمايل زاد ملاذا الصحيح؟ االتجاه
آَخر وجزء املحيل»، اإلنتاج «إجمايل ب اإلجابة من جزء يتعلق العرشين؟ القرن سبعينيات
السوفييتية املؤسسات لفعالية نظًرا رسيًعا؛ املحيل اإلنتاج إجمايل زاد السكان». «عدد ب
القدرة من الثقيلة الصناعات عىل االستثمارات تدفق زاد حديثة. ضخمة مصانع بناء يف
عمل فرص توفري إىل املرنة امليزانية قيود أدت كما واملعدات، الصناعية الكيانات بناء عىل
العمالة. يف فائض فيه يوجد اقتصاد يف عمل فرص لهم ليتوفر يكن لم الذين لألفراد
كان (وإن املحيل الناتج إجمايل نمو يف أيًضا جماعي نشاط إىل الزراعة تحويل ساهم
الوظائف توجد حيث املدن إىل األفراد هجرة معدالت ترسيع خالل من محدوًدا)، إسهاًما
آنذاك الهدف اقترص حيث عميقة؛ رؤية توفر التخطيط يتطلب لم البداية، يف الجديدة.

الروسية. الظروف يالئم بما الغربية التكنولوجيا تبنِّي عىل
عدد نمو بطء فهو برسعة فرد لكل املحيل الناتج إجمايل لنمو الثاني السبب أما
مليون ٢٩٠ إىل ،١٩٢٠ عام يف نسمة مليون ١٥٥ من السكان عدد ارتفع السكان.
جرَّاء الوفيات معدالت ارتفاع إىل جزئيٍّا يرجع البطيء النمو كان .١٩٩٠ عام يف نسمة
لكن خاصة، بصورة الثانية العاملية الحرب وإىل جماعي، نشاط إىل الزراعة تحويل
القرن عرشينيات يف الخصوبة. معدالت انخفاض ضوء يف العاملني هذين أهمية تضاءلت
القرن ستينيات بحلول أطفال، سبعة املتوسط يف تنجب السوفييتية املرأة كانت العرشين،
الناتج إجمايل نمو إىل التحرضُّ يف التوسع ساهم .٢٫٥ إىل النسبة هذه وصلت العرشين،
بصورة الفقرية الدول يف الحال هو (مثلما ذلك يف أهمية األسباب أكثر تمثَّل فيما املحيل،

املنزل. خارج العمل وممارستها املرأة تعليم يف عامة)
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سبعينيات يف النمو تباطأ ملاذا تحديًدا؟ الخطأ االتجاه يف سار الذي ما ثانيًا:
وتشمل جوهرية، وأخرى عابرة أسباب بني اإلجابات تتنوع العرشين؟ القرن وثمانينيات
التسلح ورصاع سيبرييا، إقليم تنمية يف االستثمارات وإهدار العمالة، فائض اقتصاد نهاية
والصعوبة املدنية، الصناعة من والتطوير البحث موارد استنزف الذي املتحدة الواليات مع
إىل املهمة ل وتحوُّ الغربي، التكنولوجي بالركب اللحاق اكتمال مع التخطيط يف املتزايدة
األمريكي لالقتصاد سيحدث كان (ماذا املركزية السيطرة واستحالة للمستقبل، التخطيط
اللذين واإلذعان الثقة بعدم الشعور عن فضًال بنفسه؟) إدارته الرئيس عىل يجب كان لو
من الكثري رفض إىل السوفييتي االتحاد انهيار أدى وقد الديكتاتوري. الحكم يولدهما
أبلت أخرى دوًال ولكن الحرة. السوق بمزايا واالحتفاء الدولة تخطيط لسياسة املراقبني

للتخطيط. أخرى صور تبنِّي طريق عن أفضل بالءً

اليابان

غنية «دولة شعار يف تتلخص الثانية العاملية الحرب قبل اليابانية السياسة أهداف كانت
لكنها القوي»، «الجيش رفض إىل الحرب يف اليابان هزيمة أدت وقد قوي»، وجيش
كانت قبُل. ذي من أكثر بتفاٍن الغنية» «الدولة أْي الشعار من األول الجزء لتحقيق سعت
االقتصادي املرشوع وكان الغرب، مع الدخل فجوة لسد قوية دفعة إىل حاجة يف اليابان
عاَمْي بني سنويٍّا ٪٥٫٩ بمعدل فرد لكل الدخل ارتفع فقد النجاح؛ غاية يف الياباني
عام بحلول و١٩٧٣. ١٩٥٣ عاَمْي بني ٪٨ نسبة النمو ذروة بلغت فيما و١٩٩٠، ١٩٥٠

الغربية. أوروبا لدول املعيشة مستويات نفس اليابان حققت ،١٩٩٠
التكنولوجيا لسياسة معاِكسة سياسة اعتماد خالل من الطفرة هذه اليابان قت حقَّ
الحديثة التكنولوجيا تكييف من فبدًال والعرصاالستعماري، عرصميجي إبَّان اتبعتها التي
التكنولوجيات أحدث استخدام إىل اليابان لجأت اإلنتاج، عنارص أسعار مع يتالءم بما
الدخل ثلث نحو االستثمار معدل بلغ واسع. نطاق عىل املال رأس يف كثافًة وأكثرها
للغاية؛ رسيعة بصورة املال رأس إجمايل ارتفع العرشين. القرن سبعينيات يف القومي
عنارص أسعار ُضِبطت وهكذا، واحد. جيل خالل األجور عايل اقتصاد ظهور إىل أدى مما

العكس. وليس الجديدة، التكنولوجية للبيئة وفًقا اإلنتاج
فيه اضطلعت والذي التخطيط، الحرب بعد ما مرحلة يف الياباني التصنيع تطلَّب
التي السياسية األدوات استُْخِدمت وقد البطولة. بدور والصناعة الدولية التجارة وزارة

النمو. معدالت لترسيع العرشين القرن وثالثينيات عرشينيات خالل اليابان رتها طوَّ
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املشكلة تتعلق املشكالت. من نوعني عىل والصناعة الدولية التجارة وزارة ركَّزت
بالتصنيع الواردات إحالل سياسة فشل إىل أدت التي املشكلة وهي اإلنتاج، بحجم األوىل
اإلنتاج فارتفع اليابان، يف نجاًحا الصناعات أكثر أحد الصلب كان الالتينية. أمريكا يف
يف طن ماليني ٧٫٧ مستوى عند له حجم أقىص إىل ١٩٣٢ عام يف طن مليون ٢٫٤ من
يف طن ماليني ٤٫٨ إىل عاد ثم ،١٩٤٥ عام يف طن مليون ٠٫٥ إىل انخفض ثم ،١٩٤٣ عام
اإلنتاج تكاليف انخفاض يف الصلب إنتاج يف األساسية السمات إحدى تتمثَّل .١٩٥٠ عام
وصل ،١٩٥٠ عام يف املال. رأس الكثيفة الحجم الكبرية املصانع يف الدنيا حدودها إىل
األمريكية املصانع معظم كانت طن. مليون ١–٢٫٥ إىل ال الفعَّ لإلنتاج األدنى الحجم
بلغت الذي (ياواتا واحد ياباني مصنع إال يضاِهَها فلم اليابانية، مثيالتها من أكرب
مليون نصف تنتج فكانت اليابانية، املصانع باقي أما طن)، مليون ١٫٨ اإلنتاجية قدرته
األمريكي نظريه من أغىل الياباني الصلب كان لذلك، نتيجًة الصلب؛ من أقل أو طن
تمثَّل اليابان. يف األجور انخفاض من الرغم عىل األقل، عىل ٪٥٠ بنسبة األوروبي أو
هيكلة إعادة يف العرشين القرن خمسينيات يف والصناعة الدولية التجارة وزارة هدف
لإلنتاج األدنى الحجم ق تحقِّ مصانع يف الصلب إنتاج يجري بحيث اليابانية، الصناعة
النظام عىل سيطرتها يف يتمثل والصناعة الدولية التجارة وزارة قوة مصدر وكان ال، الفعَّ
الكوك فحم السترياد رضورية كانت التي األجنبية العمالت توفري يف وسلطتها املرصيف،
طنٍّ مليوَن ٢٢ لتبلغ اليابانية اإلنتاج قدرة زادت ،١٩٦٠ عام بحلول الخام. والحديد
الدولية التجارة وزارة إرشاف اتخذ ،١٩٦٠ عام بعد حديثة. ضخمة مصانع خالل من
من الصناعي التوسع فاستمر مباَرشة، أقل صورة الصناعية التنمية عملية عىل والصناعة
الحجم ق تحقِّ جميعها املصانع هذه كانت جديدة. مواقع يف جديدة مصانع إنشاء خالل
معظم كانت املقابل، يف طن. ماليني ٧ حوايل إىل آنذاك ارتفع الذي ال الفعَّ لإلنتاج األدنى
لإلنتاج األدنى الحجم تبلغ ال قديمة مصانع يف ترتكز اإلنتاجية املتحدة الواليات قدرة
كان أيًضا. التكنولوجية الناحية من تطوًرا أكثر اليابانية املصانع كانت كما ال، الفعَّ
يُصَهر العرشين القرن سبعينيات منتصف خالل اليابان تنتجه الذي الصلب من ٪٨٣
تَُصبُّ ٪٣٥ نسبة وكانت املتحدة، الواليات يف ٪٦٢ مقابل يف أساسية أكسجني أفران يف
يف الكبرية الزيادة من الرغم وعىل املتحدة. الواليات يف ٪١١ مقابل يف باستمرار اليابان يف
باستخدام اللتزامها نظًرا الصلب؛ إنتاج يف تكلفًة العالم دول أقل اليابان ظلت األجور،
يف طن مليون ١٠٠ من أكثر تنتج اليابان كانت املال. رأس كثيفة الحديثة التكنولوجيا

.١٩٧٥ عام
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والسيارات، السفن، بناء صناعات كانت الصلب؟ هذا كل سيشرتي كان َمن
تتوسع أن الصناعات هذه عىل وكان املحليني، العمالء أكرب واإلنشاءات واملاكينات،
أخرى، تخطيط مشكلة يمثِّل ذلك تحقيق ضمان كان ثَمَّ ومن الصلب؛ صناعة بمحاذاة
كما الصناعات، هذه تستخدمها التي التكنولوجيا طبيعة تحديد الرضوري من فكان
مثلما الصناعات هذه يف املال رأس الكثيفة الحجم الضخمة املصانع منهج اعتماد جرى
نصيب كان — املثال سبيل عىل — السيارات صناعة حالة يف الصلب. صناعة مع حدث
وكان األمريكية، الرشكات يف نظريه من أكرب عامل لكل املال رأس من اليابانية الرشكات
يعني كان اآلني اإلنتاج مبدأ إن إذ استثماره؛ يف أيًضا كفاءًة أكثر الياباني املال رأس
نطاق كان ذلك، إىل باإلضافة املكتملة، غري املكونات من أقل َقْدٍر عىل اإلنتاج اشتمال
لإلنتاج األدنى الحجم اقرتب العرشين، القرن خمسينيات يف حجًما. أكرب اليابان يف اإلنتاج
وكرايسلر فورد رشكات وكانت سنويٍّا، سيارة ألف ٢٠٠ من التجميع ملصانع ال الفعَّ
يف سنويٍّا. مصنع لكل سيارة ألف و٢٠٠ ألف ١٥٠ بني ما تنتج موتورز وجنرال
متعددة تجميع خطوط جديدة يابانية سيارات مصانع دمجت العرشين، القرن ستينيات
ألف ٤٠٠ من أكثر إىل ال الفعَّ لإلنتاج األدنى الحجم لرفع وذلك املوقع؛ يف كبس وعمليات
املستوى، ذلك عند تنتج اليابانية السيارات تصنيع رشكات جميع كانت سنويٍّا. وحدة
سيارة ألف ٨٠٠ إنتاج من — وتويوتا هوندا مثل — كفاءًة األكثر الرشكات وتمكنت بل
رأس الكثيفة اإلنتاج أساليب استخدام إىل اليابان انتقال أدَّى وقد سنويٍّا. مصنع لكل
منتجاتها تقديم عىل قادرة صناعة وهي العالم، يف كفاءًة الصناعات أكثر نشأِة إىل املال

فيها. للعاملني مرتفعة أجور دفع وكذلك تنافسية، بأسعار
لرشاء اليابان يف االستهالك طلب زيادة ضمان يف التخطيط يف الثالثة املشكلة تمثَّلت
يف املتميزة اليابانية الصناعية العالقات مؤسسات ساهمت رة. املعمِّ االستهالكية املنتجات
والتوظيف الطويلة، الخدمة وأجور الرشكات، واتحادات الكبرية، فالرشكات ذلك؛ تحقيق
بعضفوائض يف موظفيها تشارك كانت الناجحة الرشكات أن يعني هذا كل الحياة، مدى
ويف اليابان، يف عديدة وظائف كذلك الصغرية الرشكات وفرت حال، أية وعىل أرباحها.
األوىل العامليتني الحربني بني الفرتة يف الحال كان (مثلما العرشين القرن خمسينيات
القرن وسبعينيات ستينيات خالل منخفضة. أجوًرا تدفع الرشكات هذه كانت والثانية)
االقتصاد واختفى العمالة، فائض إنهاء إىل الهائل الصناعي التوسع أدى العرشين،
الدخول ارتفاع أدى برسعة. الصغرية الرشكات قطاع يف األجور ارتفاع مع املزدوج،
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اليابانيون أَْقَدَم إذ الحياة؛ نمط يف ثورة إىل العمل فرص توفري يف التوسع عن الناشئ
لم الصلب. توفري يف التوسع بفضل تصنيعها جرى التي والسيارات الثالجات رشاء عىل
وصاروا أفضل طعامهم صار بل األجهزة، من ملزيد اليابانيني امتالك عىل األمر يقترص
سنتيمرتًا، ١٥٧ الجيش يف املجنَّد الفرد طول متوسط كان ،١٨٩١ عام يف طوًال. أكثر
االستهالكي اإلنفاق أثبت لقد سنتيمرتًا. ١٦٨ إىل ١٩٧٦ عام يف نظريه طول وصل فيما
صار بحيث األجور، وزيادة اإلنتاجية القدرة بناء يف التوسع قرارات صحة اليابان يف
يكن لم إْن القرارات، تطبيق بعد وذلك مالئًما، املال رأس الكثيفة التكنولوجيا استخدام

قبلها.
املشكلة لهذه كان وقد الدولية، باألسواق التخطيط يف األخرية املشكلة تعلقت
القرن سبعينيات منتصف يف والصناعة. الدولية التجارة وزارة سلطات تجاوزت تداعيات
الواليات إىل — إنتاجها ثلث من يقرب ما تصدِّر اليابانية الصلب صناعة كانت العرشين،
االستهالكية والسلع السيارات من مماثلة ِنَسبًا ر تصدِّ وكانت — أساسية بصفة املتحدة
املتحدة الواليات يف والسيارات الصلب إنتاج انهار وقد أيًضا، املتحدة الواليات إىل املعمرة
مكافئًا األمريكي الصناعي الحزام نجم أفول كان وبالفعل اليابانية، املنافسة وطأة تحت
اليابانية الواردات منع بسهولة املتحدة الواليات بإمكان كان االقتصادية. اليابان ملعجزة
،١٨١٦ عام منذ تفرضها كانت التي املرتفعة التعريفات فرض سياسة مواصلة خالل من
إجراءات مجرد كانت لكنها الطوعية»، التصدير «قيود فرض عىل التفاوض جرى وقد
حال يف فقط الجمركية التعريفات خفض املتحدة الواليات قررت ذلك، من بدًال مؤقتة،
إىل ذلك أسباب أحد يرجع األطراف). متعدد التجارة (تحرير باملثل األخرى الدول قامت
لذا تنافسية؛ العالم اقتصادات كأكثر الثانية العاملية الحرب من املتحدة الواليات بروز
ولكن رضورة، بال املحيل سوقها حماية من فائدة أكثر التصديرية فرصها يف التوسع بدا
خت رسَّ قد كانت اليابان لكن االفرتاض. هذا صحة يف اليابانية الصادرات نجاح شكَّك
آسيا، رشق يف الشيوعية ضد األمريكية املتحدة للواليات الصد حائط بصفتها مكانتها

التجارية. خياراتها عىل املهم الجيوسيايس موقعها حافظ كما
تاريخ يُرَجع ما وعادة األبد، إىل الرسيع النمو عرص يدوم أن املمكن من يكن لم
عام يف األسهم وفقاعة العقارات سوق انهيار إىل اليابان يف الكبري االزدهار فرتة انتهاء
يف تمثَّل حيث عمًقا، أكثر ذلك سبب كان ولكن االنكماش، عرص أفىضإىل ما وهو ،١٩٩١
نموٍّا اليابان قت حقَّ األول. املقام يف الرسيع النمو أمام الطرق دت مهَّ التي الظروف غياب
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التعليم ومستوى عامل، لكل املال رأس الغرب: مع فجوات ثالث سد خالل من رسيًعا
حينها اليابان وصارت ،١٩٩٠ عام بحلول ذلك ق تحقَّ وقد اإلنتاجية. وحجم عامل، لكل
التكنولوجيا بها تتطور التي نفسها بالرسعة نمو تحقيق يمكنها أْي متقدِّمة؛ دولة كأي
حتميٍّا. ١٩٩٠ عام بعد ما النمو تباطؤ كان ثَمَّ، ومن سنويٍّا. باملائة اثنني أو واحد أْي —

الصني

الغرب، بركب اللحاق يف مباَرشًة اليابان أعقاب يف وتايوان الجنوبية كوريا سارت
ُوضعت ملتبسة. مسألة نموهما بداية جعل ما وهو يابانية، مستعَمرة كانت فكالهما
أو الكورية من بدًال اليابانية تعليم عىل تركِّز أنظمة كانت لكنها حديثة، تعليمية أنظمة
املستعَمرتني تحويل الزراعية والتنمية التحتية البنية تنمية من الهدف وكان التايوانية،
١٥٤٨ إىل ١٩٤٠ عام يف فرد لكل الدخل مستوى بلغ لليابان. للغذاء مصدر إىل
ممتلكاتهم وصودرت اليابانيون ُطِرد الثانية، العاملية الحرب أعقاب يف أمريكيٍّا. دوالًرا
عن أسفر ما وهو الريفية، املناطق سكان بني األرايض من ممتلكاتهم توزيع وأُعيد
رشعت العرشين، القرن خمسينيات من ابتداءً الفالحني. من متساوية مجتمعات نشوء
القوية الدفعة نموذج تحديًدا الجنوبية كوريا تبعت وقد بالغ، بنشاط التصنيع يف الدولتان
حيث واستوعبتها، املتطورة التكنولوجيا الكورية الرشكات فاستوردت كثب، عن الياباني
االستثمار عمليات الدولة خططت البالد. يف العمل من األجنبية الرشكات استبعاد جرى
اليابان، يف الحال كان وكما دعمتها، التي الكورية الصناعات لحماية الواردات من وَحدَّْت
قسط بتصدير الرشكات إلزام خالل من عالينَْي وأداءٍ بجودٍة اإلنتاج عىل الرشكات َعت ُشجِّ
السفن، وبناء الصلب، صناعة مثل الثقيلة؛ الصناعات كوريا أقامت إنتاجها. من كبري
أصبحت اثنني أو عقد بعد والتي اليابانية، النجاح عوامل بني من كانت التي والسيارات

أيًضا. كوريا نجاح عوامل من
مقاَرنًة بال ذا شيئًا يمثِّل لن لكنه ُمبْهًرا، وتايوان الجنوبية كوريا صعود يعترب
العقود يف بها تسري التي نفسها بالرسعة التصنيع عمليات األخرية واصلت إذا بالصني
املحيل الناتج إجمايل كان ،١٩٤٩ عام يف السلطة عىل الشيوعيون استوىل عندما األخرية.
الصني يف الدخل بلغ ،٢٠٠٦ عام بحلول أمريكيٍّا). دوالًرا ٤٤٨) الحضيض يف فرد لكل
متوسطة الدول مصاف يف الصني يضع ما وهو فرد، لكل أمريكية دوالرات ٦٠٤٨
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أفريقيا أو آسيا دول معظم من كثريًا أفضل الصدد هذا يف الصني أداء كان وقد الدخل،
.(1-1 (الجدول الالتينية أمريكا أو

لكن الحرة»، السوق «إصالحات يف املعتادة اإلجابة تتمثل ذلك؟ الصني فعلت كيف
فرتة فرتتني: إىل ١٩٤٩ عام منذ للصني االقتصادي التاريخ ينقسم مكتملة. غري إجابة هذه
الفرتة يف الحارض). الوقت إىل ١٩٧٨ (من اإلصالح وفرتة ،(١٩٥٠–١٩٧٨) التخطيط
مملوكة وصناعات جماعية زراعة من به يتسم بما الشيوعي النظام الصني تبنَِّت األوىل،
االسرتاتيجية مالت السوفييتي. النموذج غرار عىل املركزي التخطيط عن فضًال للدولة،
املجتمع وبُني ماكينات، إلنتاج الثقيلة الصناعات يف التوسع تفضيل إىل الصني يف التنموية
اإلجمايل، املحيل الناتج ثلث حوايل إىل ليصل االستثمار معدل ارتفع الحرضي. الصناعي
تُعَرف صارت التي — التكنولوجية السياسة جمعت رسيًعا. الصناعي اإلنتاج زاد كما
والتصنيع املال، رأس الكثيفة املتطورة التكنولوجيا بني — قدمني» عىل «السري باسم
أهداف أحد يَُعدُّ الذي — الصلب إنتاج وقفز ممكنًا، ذلك كان متى العمالة الكثيف
،١٩٥٠ عام يف سنويٍّا طن مليون حوايل من — القوية الدفعة تصنيع تطبِّق التي الدول
يف بما الصناعية، السياسة يف تحوالت وجود ورغم .١٩٧٨ عام يف طن مليون ٣٢ إىل
الثقافية والثورة تلتها، التي واملجاعة ،(١٩٥٨–١٩٦٠) األمام إىل الكربى القفزة ذلك
يف أمريكيٍّا دوالًرا ٤٤٨ من الضعف من بأكثر فرد لكل الدخل ارتفع (١٩٦٧–١٩٦٩)؛
إنجاًزا هذا يكن لم سنويٍّا). ٪٢٫٨) ١٩٧٨ عام يف أمريكيٍّا دوالًرا ٩٧٨ إىل ١٩٥٠ عام

الفقرية. الدول باقي عن الصني يميِّز لم لكنه هيِّنًا،
يف «إصالحات» تطبيق يف بينج شياو دينج بدأ ،١٩٧٦ عام يف ماو وفاة أعقاب يف
وعىل محله. السوق اقتصاد وحل املركزي التخطيط من التخلُّص فجرى ،١٩٧٨ عام
من إصالحات الصني أجرت الرشقية، أوروبا دول يف بالصدمة» «العالج سياسة خالف
النمو معدالت ارتفعت ،١٩٧٨ عام ومنذ تدريجيٍّا. مؤسساتها وإحالل إصالح خالل

أيًضا.
املشكالت تعقيد مدى تبنيِّ إصالحات وهي الزراعة، قطاع يف األوىل اإلصالحات جرت
و١٩٨١ ١٩٧٩ عاَمْي يف أوًال: خاصة؛ بأهمية تتمتعان إصالح عمليتا هناك كان فيها.
بالنسبة ٪٤٠–٥٠ بمقدار املحاصيل رشاء أسعار من الحكومية التوريد وكاالت زادت
املسئولية نظام حل ثانيًا: الخطة. يف املحددة اإلجبارية الكميات يتجاوز الذي لإلنتاج
الجماعية األرايض كانت الجديد النظام هذا ووفق الجماعية، الزراعة نظام محل العائلية
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من حصتها بتقديم تلتزم التي العائالت إىل تأجريها يجري صغرية، مزارع إىل م تُقسَّ
بالدخل االحتفاظ لها يحق كان فيما املحلية، املنطقة خطة وفق املطلوبة املحصول كمية

املرتفعة. باألسعار اإلجبارية التوريد كمية تتخطى التي املحاصيل بيع عن املتولد
السبب هو وهذا التنفيذ، قيد السياسات هذه وضع مع املزارع إنتاجية ارتفعت
الناتج إجمايل من الزراعة نسبة ارتفعت و١٩٧٨ ١٩٧٠ عاَمْي بني أهميتها. يف الرئييس
عاَمْي بني تحققت التي ٪٣٫٩ نسبة عىل تزيد نسبة وهي سنويٍّا، ٪٤٫٩ بمعدل املحيل
٪٨٫٨ بمعدل الزراعي اإلنتاج قفز و١٩٨٤، ١٩٧٨ عاَمْي بني وما و٢٠٠٠. ١٩٨٥
النمو من أرسع ١٩٧٨–١٩٨٤ عاَمْي بني الفرتة يف أيًضا الحبوب إنتاج زاد سنويٍّا.
املسئولية نظام وتطبيق األسعار زيادة ألن ونظًرا الفرتة. هذه بعد أو قبل قه حقَّ الذي
هي املعتادة النتيجة فإن اإلنتاج، لزيادة للفالحني املالية الحوافز زيادة إىل أدى العائلية

اإلنتاجية. نمو إىل أدت السياسات يف التغريات أن
قرارات عىل ترتبت التي األخرى التطورات بأن نعرتف أن يجب حال، أية وعىل
النتيجة. هذه تحقيق يف اإلصالحات جانب إىل كذلك الفضل لها كان السابقة التخطيط
التكنولوجيا استخدام استطاعوا ألنهم اإلنتاج؛ زيادة الصينيون الفالحون استطاع لقد
الريفية. املؤسسات إصالح فيه جرى الذي نفسه الوقت يف البالد، إىل جاءت التي املتطورة
الظروف ظل يف مستويات ثالثة عىل التحسينات إدخال الحبوب إنتاج زيادة يتطلَّب
أسمدة. واستخدام اإلنتاجية، عالية بذور واستخدام املياه، يف أفضل تحكُّم الصينية:
القرن وسبعينيات خمسينيات بني الفرتة يف الصني يف تُرَوى التي األرايض مساحة زادت
فيها. املياه لتوفري الصني شمال يف األنبوبية اآلبار من املاليني حفر جرى كما العرشين،
كان كما التخطيط، فرتة خالل الحبوب إنتاج زيادة إىل املياه حصة يف الزيادة أسهمت

.١٩٨٠ عام حوايل اإلنتاج يف الرسيعة الزيادة لتحقيق أساسيٍّا رشًطا ذلك
تعترب األسمدة. الستخدام تستجيب بذور توافر اإلنتاج يف الهائلة الزيادات تطلبت
مع األسمدة استخدام جرى فإذا االستوائية؛ املناطق يف عامة مشكلة البيولوجية املشكلة
سيقان وطول األوراق عدد زيادة إىل يؤدي ذلك فإن لألرز، املختلفة التقليدية األصناف
األرز زراعة يف الحل يكمن لذا الحبوب؛ ن تكوُّ يمنع مما النهاية، يف النبات فينحني النبات،
نتيجة الزائدة النمو عملية تنطبق بحيث تنحني، ال التي الليفية السيقان صاحب القصري
الخاصية هذه يمتلك الياباني األرز كان األوراق. وليس البذور عىل األسمدة استخدام
يكن لم ولكن ميجي، عرص خالل املزارع إنتاجية لنمو البيولوجي األساس كانت التي
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من كان لذا اليوم؛ طول الختالف نظًرا الجنوب؛ يف الياباني األرز زراعة املمكن من
االستوائية. املناطق يف العرض خطوط تناسب التي القصرية األصناف زراعة الرضوري
ألبحاث الدويل املعهد يف تطويره جرى الذي آر-٨ آي صنف شهرة األصناف أكثر يعترب
من تاله وما األرز من النوع هذا كان وقد ،١٩٦٦ عام يف إصداره وجرى الفلبني، يف األرز
ولكن آسيا. مناطق من كثري يف الخرضاء الثورة عليه قامت الذي األساس أخرى أصناف
السالالت تطوير برنامج كان فقد املقدمة؛ يف كانت الصني أن هو الكثريون يقدِّره ال ما
عامني قبل اإلنتاجية عايل األرز من قصريًا صنًفا أنتج للعلوم الصينية لألكاديمية التابع
إنتاجية ارتفاع يف سببًا الجديد القصري األرز انتشار كان وقد آر-٨، آي أرز إنتاج من

مذهًال. ارتفاًعا الصينية املزارع
سبعينيات يف بكثافة. تسميده جرى إذا إال كبريًا إنتاًجا اإلنتاجية عايل األرز ينتج ال
األقىص. الحد إىل التقليدية األسمدة يستخدمون الصينيون املزارعون كان العرشين، القرن
زيادة جهود تحقق لم صناعيٍّا. النرتات مادة إنتاج أكرب بكثافة االستخدام تطلب وقد
١٩٧٣-١٩٧٤ عاَمْي بني لذا العرشين؛ القرن ستينيات خالل بارًزا نجاًحا األسمدة إنتاج
يف املصانع هذه إنتاج بدأ أجانب. مورِّدين من لألمونيا مصنًعا ١٣ الدولة اشرتت
إنتاجية ارتفاع إىل أدت التي الالزمة األسمدة ووفرت العرشين، القرن سبعينيات أواخر
بني املزارع إنتاجية يف االرتفاع كان إذا ما نعرف أن يسعنا ال هائًال. ارتفاًعا املحاصيل
حال. أية عىل ستتحقق كانت إنها أم اإلصالحات، هذه إجراء تطلََّب و١٩٨٤ ١٩٧٨ عاَمْي
اليابان، يف مثيلتها الصيني الزراعة قطاع يف التكنولوجي التحول طبيعة تشبه
يف الحال كان مثلما الدولة. يف اإلنتاج لعنارص املناسبة التكنولوجيا تطور وتعكس
ظل لذا األرايض؛ يف شح هناك كان فيما بكثافة متوفرة العاملة األيدي كانت اليابان،
استثمارات هت ُوجِّ األرايض. إنتاجية زيادة عىل قريب وقت حتى يركِّز التكنولوجي التطور
الصني يف الخرضاء الثورة تاريخ ويختلف العاملة. األيدي حجم لتقليص نسبيٍّا قليلة
مع جنب إىل جنبًا اإلنتاج ميكنة تبنِّي جرى حيث الهند؛ يف تاريخها عن الصدد هذا يف
الرخيص االئتمان عىل الحصول إمكانية منحت وقد اإلنتاجية. عالية املحاصيل زراعة
حساب عىل ملكياتهم حجم بزيادة قاموا الذين الكبرية، املزارع ألصحاب ميزة الهند يف
اإلنتاج ميكنة عملية وقلَّصت أراضيهم. يفقدون ما عادة كانوا الذين الصغار، املزارعني
الرصاعات؛ هذه مثل وقوع الصني تجنبت األرض. لزراعة العمالة أعداد من املزارع يف
يف بالتساوي الزراعية الحيازات توزيع عىل لألرايض الجماعية امللكية نظام عمل فقد
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لتوافر عقالنية أكثر إجراءً يمثِّل كان ما وهو الصغرية، املزارع عىل حافظت كما الصني،
املساواة. تحقيق عن فضًال األرايض، وشح بكثرة العمالة

املناطق يف األوىل الخطوات اتخذت وقد الصناعي، القطاع كذلك اإلصالحات ت غريَّ
الريف يف دائمة أساسية سمة العمالة توظيف خالل من التصنيع كان كذلك. الريفية
تشجيع جرى ،١٩٧٨ عام بعد الجماعية. املزارع إىل انتقلت التي السمة وهي الصيني،
السلع إنتاج كان فقد املحليني، الحزب مسئويل خالل من والقرى» املدن «رشكات
من الفجوة، هذه سد عىل والقرى املدن رشكات فعملت الركب، عن تخلَّف قد االستهالكية
رأس ِنَسب بأن االستهالكية السلع صناعات تتسم الحرة. السوق يف سلعها بيع خالل
اهتمام محور كانت التي الثقيلة الصناعات عكس (عىل منخفضة فيها العمالة إىل املال
للظروف مالئمة بتكنولوجيا والقرى املدن رشكات استعانت لذا التخطيط)؛ عمليات
ارتفعت و١٩٩٦، ١٩٧٨ عاَمْي بني السوقية. املنافسة يف نجاحها يفرسِّ ما وهو الصينية،
شخص، مليون ١٣٥ إىل مليون ٢٨ من والقرى املدن رشكات يف التوظيف معدالت
اتسعت .٪٢٦ إىل ٪٦ من املحيل الناتج إجمايل من الرشكات هذه حصة زادت كما
العرشين القرن ثمانينيات منتصف من الحكومي القطاع عرب السوق إىل التحول عملية
منتجاتها ببيع للرشكات وسمحت خطتها، يف املستهدفات الدولة دت جمَّ عندما فصاعًدا،
عىل االقتصاد ق «تفوَّ الحني، ذلك ومنذ الحرة، السوق يف الخطة متطلبات تتجاوز التي

متزايدة. بصورة السوق بقوى مدفوًعا اتساعه مع وصار الخطة»
االشرتاكية» السوق «اقتصاد عىل للحزب عرش الرابع املؤتمر صدَّق ،١٩٩٢ عام يف
وهو املوارد، بني التوازن تحقيق تخطيط من التخلُّص جرى فيما لإلصالح، كهدف
محلَّ يحلُّ مايل نظام ميالد إىل التالية اإلصالحات أدت املركزي. التخطيط عملية محور
حكومية إدارات من للدولة اململوكة الرشكات تحويل وإىل لالستثمار، الدولة صات مخصَّ
يف هائل تخفيض إجراء للدولة اململوكة الصناعات إصالح ن تضمَّ مساهمة. رشكات إىل
االتحاد يحققها لم التي النتيجة هي تلك وكانت املنتجة، غري املصانع وإغالق العمالة
بجانب االحتفاظ بسبب النمو تباطؤ يف أسهمت قد تكون ربما والتي ، قطُّ السوفييتي
جديدة مؤسسات يف توزيعه إعادة من بدًال منتجة غري وظائف يف العاملة القوة من كبري
معدالت ظلت أكرب، بصورة السوق قوى عىل االستثمارات اعتماد ومع اإلنتاجية، عالية
— رسمية بصورة انخراًطا أقل كانت وإْن — نَِشطة الدولة تزال وال مرتفعة. االستثمار
واصلت السبب، لهذا ربما الثقيلة. والصناعات الطاقة مجاالت يف االستثمارات توجيه يف
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تنتج لم سنويٍّا. طن مليون ٥٠٠ إىل حاليٍّا إنتاجها ووصل الهائل؛ نموها الصلب صناعة
فقد لذا ؛ قطٍّ طن مليون ١٥٠ من أكثر واليابان السوفييتي واالتحاد املتحدة الواليات
الصني سكان تعداد أن فيه شك ال ومما العاملية. القياسية األرقام جميع الصني حطمت
كيلوجرام ٢ من (ارتفاًعا كيلوجراًما ٣٧٧ حاليٍّا — فرد لكل اإلنتاج بلغ ولكن بكثري، أكرب
الدول يف االستهالك مستوى — (٢٠٠١ عام يف كيلوجرام و١٠٢ ١٩٥٠ عام يف فرد لكل

سنويٍّا. ٪٦٫٧ بمعدل فرد لكل الدخل ارتفع و٢٠٠٦، ١٩٧٨ عاَمْي وبني الغنية.
الحال هو كما ولكن املرتفعة، النمو ملعدالت املعتاد التفسري هي اإلصالحات تعترب
يف املؤسسات» «إصالح ساهم ربما كامًال. التفسري هذا يُعتَرب ال الزراعة، قطاع حالة يف
تتفوق مؤسسات عن يُْسِفر لم أنه بَيَْد ماو، بنظام مقاَرنًة الدولة أداء تحسني يف الصني
ق تحقِّ الصني كانت لو وبالفعل، العالم. حول الفقرية الدول معظم يف مثيالتها عىل كثريًا
والديكتاتورية القانوني، والنظام امللكية، حقوق عىل سيُلَقى اللوم َلكان بطيئًا، نموٍّا
«ملاذا هو: الصني بشأن املحوري السؤال ليس حاليٍّا. الصني يف املتواجدة الشيوعية
التخطيط نظام من أفضل الجودة متوسطة وهي الصينية السوق مؤسسات أداء كان
الصورة؟» بهذه جيًدا الجودة املتوسطة السوق مؤسسات أداء كان «ملاذا بل: املركزي؟»
أو الصيني، للمجتمع األخرى السمات أو التخطيط، فرتة إرث يف اإلجابة تتمثَّل ربما

عامة. بصورة الفقرية الدول عن تميِّزه التي سياساته
سكانًا اإلرث هذا ويشمل الشأن، هذا يف دوًرا لعب التخطيط فرتة إرث أن يف شك ال
منخفضة، وخصوبة وفيات ومعدالت ضخًما، صناعيٍّا وقطاًعا املستوى، رفيع تعليًما وا تلقَّ
التوسع جرى الثقافية. الثورة رغم هائلة، وتطوير بحث بقدرات تتمتع علمية ومؤسسة
يعرفون كانوا السكان ثلثَْي أن إىل أدى ما وهو التخطيط، فرتة خالل األسايس التعليم يف
أيًضا. منترشة املهنية املهارات كانت كما ،١٩٨٢ عام إحصاء وفق والكتابة القراءة
٤١ إىل العرشين القرن ثالثينيات يف عاًما ثالثني من أقل من الفرد عمر متوسط ارتفع
(وصل العرشين. القرن سبعينيات يف عاًما ٦٠ إىل العرشين، القرن خمسينيات يف عاًما
لكل األطفال عدد متوسط انخفض (.٢٠٠٠ عام يف عاًما ٧٠ إىل الفرد عمر متوسط
يف ٢٫٧ إىل العرشين القرن خمسينيات يف ٦ من أكثر من الخصوبة) معدل (إجمايل امرأة
عام يف الواحد الطفل سياسة تطبيق قبل حتى وذلك العرشين، القرن سبعينيات أواخر
األرجح عىل يرجع الخصوبة معدل انخفاض كان السوفييتي، االتحاد غرار وعىل .١٩٨٠

األجر. مدفوعة أعمال يف املال لكسب الفرصة ومنحهن النساء، تعليم إىل
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التخطيط، فرتة إرث عوامل أهمية استبعاد املطاف نهاية يف املؤرخون حاول ومهما
إلكمال طريقها يف الصني فإن الداعمة، والثقافة لة، املتعقِّ والسياسات املؤسسات، وإصالح
تحقيق مواصلة يف القادمة الثالثة العقود مدار عىل الصني نجحت فإذا تاريخية. دورة
سد من الصني فستتمكن ،١٩٧٨ عام منذ حققتها التي نفسها الرسيعة باملعدالت النمو
كانت مثلما بالضبط العالم، يف صناعية دولة أكرب الصني وستصبح الغرب، مع الفجوة
العالم يكون وهكذا، جاما. دا وفاسكو كولومبس كريستوفر بها قام التي الرحالت قبل

الكاملة. دورته أكمل قد
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خامتة

الالتينية وأمريكا أفريقيا عن ماذا لكن الغرب، بركب للحاق الطريق عىل الصني تسري
لذا تقريبًا؛ سنويٍّا ٪٢ بنسبة الغنية الدول يف فرد لكل الدخل يزداد آسيا؟ دول وباقي
من الكثري عىل فيتعني الفجوة، هذه لسد أرسع بمعدل تنمو أن الدول هذه عىل يجب
سنويٍّا نسمة لكل ٪٤٫٣ بمعدل نمو تحقيق الالتينية وأمريكا آسيا يف الفقرية الدول
الناتج ينمو أن يجب ذلك، يتحقق وحتى عاًما، ٦٠ غضون يف الغنية بالدول لتلحق
أن يجب أخرى، ناحية من عاًما. ٦٠ ملدة سنويٍّا األقل عىل ٪٦ بنسبة اإلجمايل املحيل
نموٍّا — الصحراء جنوب أفريقيا دول من العديد مثل — فقًرا األكثر الدول معظم تحقق

بالغرب. للَّحاق أطول وقتًا ستستغرق فإنها وإال أكرب، بمعدالت
عاَمْي بني الدول. من قليلة حفنة سوى طويلة لفرتات الرسيع النمو هذا تحقق لم
وغينيا وبوتسوانا ُعمان وتُعتَرب ذلك، تحقيق يف فقط دول عرش نجحت و٢٠٠٥، ١٩٥٥
بها املاس أو النفط من هائلة احتياطات اكتشاف جرى حيث خاصة؛ حاالت االستوائية
ما وهو الدويالت، املدن لنموذج فتنتميان كونج وهونج سنغافورة أما الفرتة. هذه خالل
باملهاجرين املدينة يغمر فالحي زراعي قطاع بهما يوجد لم حيث خاصًة؛ حالًة يجعلهما
ويعم العمالة، عىل الطلب ارتفاع مع األجور ترتفع ثَمَّ ومن االستثمارات، زيادة عند
القطاعات ذات الكبرية الدول حاالت فهي ا حقٍّ لالهتمام املثرية الحاالت أما االزدهار.
إىل باإلضافة والصني. وتايالند وتايوان الجنوبية وكوريا اليابان مثل الكبرية الزراعية
فرد لكل الدخل إن حيث السابقة؛ القائمة إىل السوفييتي االتحاد إضافة يمكن ذلك،
الذي العقد استبعدنا إذا ،١٩٧٠ عام إىل ١٩٢٨ عام من سنويٍّا ٪٤٫٥ بمعدل ارتفع

الثانية. العاملية الحرب فيه اندلعت
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واإلنتاجية. املال ورأس التعليم الغرب: مع فجوات ثالث سد الدول هذه عىل تعنيَّ
الذي التصنيع أشكال من آَخر أو شكل أدى كما التعليم، فجوة سد إىل العام التعليم أدى
واسعة التكنولوجيا تبنِّي وجرى واإلنتاجية. املال رأس فجوتي ردم إىل الدولة تقوده
استطاعت لقد الفور. عىل التكلفة اقتصادية تكن لم وإن حتى املال، رأس وكثيفة النطاق
بتكنولوجيا الزجَّ حاولت التي الالتينية أمريكا واجهتها التي العيوب تجنُّب الدول هذه
بما الحجم كبرية إما كانت الدول تلك ألن وذلك الحجم؛ صغرية اقتصادات يف حديثة
السوق إىل مرور جواز ُمِنحت ألنها أو اإلنتاجية، عالية املصانع إنتاج الستيعاب يكفي

األمريكي. اإلنتاج حساب عىل األمريكية
الدول هذه اتبعتها التي املتعددة التنمية مسارات من أي بشأن السؤال يبقى ولكن
تماًما الواضح من ليس ذلك، إىل باإلضافة بعيد. حد إىل جدٍل مثار فعالية األكثر كان
أفضل قضية تبقى ثَمَّ ومن أخرى، دول إىل الناجحة السياسات نقل يمكن كان إذا ما

خالف. محل مسألة االقتصادية التنمية لتحقيق سياسة
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