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وتقدير شكر

أجريتها التي العديدة النقاشات متعة وفاقته بل بحق، ممتًعا أمًرا الكتاب هذا تأليف كان
أندرسون، وبريي شابريو، ولني كايلر، وجيم النسربج، فلورا من كلٍّ مع الرأسمالية عن
لهم أدين القراء من مجموعة ولديَّ هريمان. وليزيل روبنز، وبروس سيلفرمان، وديبورا
ديفيد وكان عميقة، تاريخية ومعرفة متعة الكتاب هذا إىل بول أضافجاك االمتنان؛ بعميق
التي باألجزاء بسخاءٍ أشاد لكنه قسوة، نقادي أكثر — آخر صديق مؤرخ وهو — ليفاين
من عة املتوقَّ الفعالة املشورة مايرز وير ومنحني ُقدًما. امُليض عىل دوما وشجعني له، راقت
متعاطفة قراءة الكتاب وينري سوزان والكاتبة الشاعرة وقرأَت فكرية. ميول ذي مهندس
وقد قبل. من معرفته يل يتسنَّ لم ما واإلمالئية النحوية األخطاء من كشفت برص بحدة
عنايتها جوردون آن العزيزة صديقتي وأضَفت والدقة. الوضوح عىل أبلبي كارلتون حثني
برينر، وروبرت جاكوب، مارجريت — زمالء عدة وشارك كتابتي. عىل اإلنجليزية باللغة
ييجر، وماري مويا، وخوسيه ولربت، وستانيل نوتهلفر، وفِرد كيدي، ونيكي بالدوين، وبيرت
من آفري روب أختي ابن أنقذني كما القيمة. التخصصية بمعارفهم — المورو وناعومي
يتعلق فيما وينجرام سيث فعل وكذلك الكمبيوتر، بأجهزة تتعلق أخطاء عدة ارتكاب
وأسعفني املعهودة، بفطنتها الكتاب وقرأت أورين كارين يل وأصغت الغامض، املال بعالم
لكتابي يقًظا قارئًا كان ألنه نورمان؛ مؤسسة يف محرري فورمان ستيف يكون بأن الحظ
ببصرية فصل كل — الكتاب هذا له أهديت الذي — فرانك ابني قرأ متفهم. ذلك مع لكنه
الحديث قط يََمل لم وأنه الثمينة معرفته شاركني أنه يل العون من مزيًدا شكل وما انتقادية،
عرش السابع القرنني دراسات مركز ومن ريل بيرت من كريمة وبمساعدة الرأسمالية. عن
ما شخًصا تجد ما نادًرا البحث. يف ساعدني من أروع فاسيلريو فيك وجدُت عرش والثامن
ما هذا لكن بكتابته، إقناعك عىل أيًضا يُرص بل فحسب، كتاب بفكرة بإلهامك يكتفي ال
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قرر عديدة سنوات منذ اإلذاعية محطته يف يل استضافته فبعد فيليبس؛ مايكل مع يل حدث
األصدقاء، هؤالء لكل ممتنة إنني فعلت. وهكذا الرأسمالية، عن كتابًا أؤلف أن ينبغي أنني
باملزيد لالعرتاف سأضطر كنت أنني من متأكدة لكنني بأخطائي، أعرتف أن عيلَّ وربما

املمتازين. القراء هؤالء مساعدة لوال األخطاء من
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األول الفصل

الرأساملية لغز

يف التجارة ازدهرت السنني فآلالف بلغز؛ الرأسمالية تاريخ يبدأ مشوقة، بوليسية قصة كأي
القرن يف لكن واألخالقي. االقتصادي نطاقيها يف للغاية وظلتمحدودة التقليدية، املجتمعات
طرق رشعت رويًدا ورويًدا جريئة، جديدة اتجاهات يف التجارة تحركت عرش، السادس
كصناعة أخرى؛ اقتصادية ألنشطة واألموال العمال توفري يف الغذاء إنتاج يف فعالية أكثر
الرشق من أوروبا قارة إىل وفدت التي الحريرية واملنسوجات والشاي والقطن والتبغ السكر
أوروبا مواطني معيشة مستوى من التطورات هذه رفعت وراءها. وما الغربية الهند وجزر
من أكثر هو ما العتيق االقتصادي النظام وسلطة العادات قيود كرس تطلب لكْن الغربية،
فالسفة من مجموعة توصلت عندما العالم تشكيل أعادت التي القوة هذه ظهرت فقد ذلك؛
بنزعة اتسموا الذين — املخرتعون ل توصَّ الفهم وبهذا الفيزيائية، للقوانني فهم إىل الطبيعة
اإلنتاج فحقق الطبيعة؛ قوى من الطاقة لتوليد مدهشة طرق إىل — العملية نحو أكثر
إنتاج يف الفردية االستثمارات عىل قائم نظام وهي — الرأسمالية حلَّت األمام. نحو قفزة
األساسية الحاجات تلبية يف التقليدية األساليب محل فشيئًا شيئًا — للبيع الصالحة السلع
الحايل العاملي االقتصاد ظهور حتى الصناعية الثورة من األوىل املراحل فمنذ للمجتمع؛
ويكمن ومواطنهم، البرش عادات تغيري عىل هوادة بال املتعاقبة الثورات من سلسلة عملت

تتحقق. كي ا جدٍّ طويًال زمنًا التطورات هذه استغراق وراء السبب يف اللغز
للبخار بسيطة بتطبيقات البرشي الجهد وجه ت غريَّ التي الرائعة اآلالت غالبية بدأت
يرفع وهو يغيل ماء به قدر من املتصاعد البخار مشاهدة لهم البرشسبق من فكم والكهرباء.
محرك؟ لتشغيل البخار استخدام كيفية استنتاج من أحدهم يتمكن أن قبل القدر هذا غطاء
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إن مبكر؟ وقت يف الربق عىل تجاِرَب إجراء البرش من أيٌّ يبدأ أن املمكن من يكن ألم
ملاذا نتساءل ألْن يدفعنا عرش والتاسع عرش الثامن القرنني الخرتاعات الهائل النجاح
وكيف السنني، آالف مدى عىل بدائي زراعي نظام ظل يف قابعة البرشية املجتمعات ظلت
مكافحة كيفية ر تصوُّ عن الكون أرسار من بعًضا سربت التي البارعة العقول عجزت
بالغية إجابٌة اقتصاديٍّا متخلفة كانت القديمة األزمان بأن السؤال هذا عن واإلجابة الفقر؟
الرغم عىل عظيمة حضارية منجزات ظهور لغز حل عىل ا حقٍّ تساعدنا ال لكنها شك، بال

املحدودة. االقتصادية اإلنتاجية من
هذا غريَّ كيف وأبحث الرأسمالية، صعود معايري سأستكشف األسئلة هذه من انطالًقا
سادت التي وامُلثُل والقيم واألفكار املمارسات يزعزع كان بينما السياسة طبيعة من النظام
للرأسمالية، عامة دراسة اإلطالق عىل الكتاب هذا يعد ال الُعْرف. رشنقة داخل طويل لزمن
تحولت كيف يبني ال وهو اليوم. نعيشه الذي االقتصادي النظام تشكُّل يتعقب رسد بل
بعينها مناطق يف حدثت التي املميزة التطورات عىل يركز بل الرأسمالية، إىل عديدة دول
بد ال لكن بالطبع، االقتصادية املمارسات عىل منصبٍّا تركيزي وسيكون الرأسمالية، فشكلت
جديدة طريقة ظهرت لقد اقتصادي. هو ما بقدر ثقايف نظام الرأسمالية أن عىل أؤكد أن
الناس وأعاد تماًما، واملستقبل املايض إىل الناس نظرة وانقلبت السيايس، النظام إلرساء
وضع يف والنساء الرجال رشع للغاية، شخيص مستوى فعىل البرشية؛ الطبيعة يف النظر
وسيتخلل طموحاتها. فرط من املايض يف الضحك عىل باعثة تبدو كانت ألنفسهم خطط
الدائمة للتحديات مختلفة مجتمعات بها استجابت التي للكيفية فحص الرسد هذا ثنايا

السابقة. األربعة القرون خالل أفرادها حياة يف الحت التي
الرتتيب من الندهشنا املايض يف وكانتون وحلب كفلورنسا مدنًا نزور أن لنا كان لو
ما ولشد وحوانيتها. ومتاجرها املدن هذه أسواق يف للبيع املعروضة والسلع لألطعمة ق املنمَّ
األنيقة التجار منازل جمال عن فضًال ومساجدها، ومعابدها كنائسها بجمال سنعجب ُكنَّا
ورجال املوهوبني، الحرفيني من عدد وجود والكتشفنا الريف، يف النبالء ومنازل املدينة يف
كل يف بالنشاط املفعمني واألشخاص املهرة، والبحارة الدواهي، والتجار امُلحنَّكني، الدولة
أنه حد إىل للغاية والنطاق الحجم محدود اقتصادي لنظام عبيًدا كانوا أنهم إال مكان؛
للمعاناة آلخر آٍن من التعرض ارتضوا لقد فحسب. املأكل من حاجاتهم يلبي بالكاد كان

كذلك. كانت ما دائًما الحال ألن السلع؛ أنواع جميع يف الحاد النقص عن الناجمة
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التقليدية املجتمعات يف الندرة

يف فسواء الغذاء؛ ندرة سيما ال الندرة، أساس عىل العالم حول التقليدية املجتمعات قامت
ما الشعب كل إلطعام يكفي ما إنتاج تَطلَّب القديمة، منغوليا أو بابل أو اليونان أو مرص
تحقيق يف يفشلون كانوا ما غالبًا الفالحني ألن ونظًرا أفراده، من ٪٨٠ عمالة عىل يزيد
يقتصدون — الثراء الواسعي األشخاص عدا — الجميع وكان مجاعات، تحدث كانت ذلك
املجاعات لخشية وكان املحاصيل، حصاد تسبق التي األشهر خالل عام كل يف نفقاتهم يف
بني ربط ما وهذا والتمرد، الجموح إىل الجوع ضحايا وعمد مكان، كل يف طاٍغ حضوٌر
من — البالغني أغلب بني ساد الذي — الخوُف وبرر والسياسية، االقتصادية املخاوف
أولئك أن يف القليلني سوى يَُشك ولم األنحاء، جميع َعمَّ الذي االستبدادي الحكَم املجاعات
ربما التي األنانية القرارات من الحماية إىل بحاجٍة كانوا الغذاء نقص ملواجهة املعرَّضني
لهم تُرك لو الحصاد، بمحاصيل يفعلوه أن ينبغي ما حيال والتجار الفالحون يتخذها

لهم. طاب ما وحدهم يُقرروا أن يف الِعنان
بزراعة املتعلقة األنشطة الحكام راقب اجتماعية، اضطرابات وقوع دون وللحيلولة
قوانني مررت ترشيعية هيئات ُوجَدت وحيثما وتصديرها، وبيعها الحبوب محاصيل
املشاكل، الفرصإلثارة من القليل للناسسوى يُتَح لم القوانني قيود وطأة وتحت تقييدية،
املنازل، داخل تجري التصنيع أنشطة غالبية وظلت جديدة، تجارية مشاريع إلقامة أو
لألكل. صالحة الغذائية املواد ويجعلون أنسجة إىل الخيوط يُحولون األرسة أفراد كان حيث
لم الناس إن العام. مدار عىل مسريته ودفعت العمل — الحوافز ال — العادة وشجعت
من مكان كل يف تُوزَّع املهام كانت فقد االجتماعي؛ النظام هذا يف أدواًرا ألنفسهم يحددوا
واالبن والزوج واألب واملستأجر األرض مالك من كلٍّ يف تمثلت التي املوروثة األدوار خالل

والخادم. واالبنة واألم والزوجة والعامل
جميًعا تشابهت فقد العالم، حول املجتمعات هذه بني الهائل االختالف من الرغم وعىل
— أكورديون آلة يف يحدث كما — وتقلَّصت تزايدت أفرادها أعداد أن واحد: يشء يف
التي العجاف والسبع السمان سنوات كالسبع والندرة، الوفرة من متناوبة فرتات خالل
واملجاعة» «الوفرة بني التذبذب هذا تلحظ أن وبمقدورك املقدسة، الكتب يف ذكرها ورد
الرائعة الرصوح هذه بناء اكتمال استغرق فقد األوروبية؛ الكاتدرائيات تشييد سجالت يف
واإلهمال. التوقف من فرتات تبعتها البناء، يف الدءوب العمل من مديدة بسنوات حفلت قرونًا
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آخر توقف ذلك أعقبه حتى العمل استئناف يتيح الذي الفائض من قليل َقدٌر توافر إن فما
الحادة. الندرة فرتات خالل العمل عن

باألحرى بل — النطاق واسعة املناهضة من كثريًا الندهشنا بالزمن نعود أن لنا أتيح لو
العسري من أنه حد إىل الغرب حياة يف قوي نحو عىل الحداثة تأصلت لقد للتغيري، — العداوة
يف االقتصادي الضعف آثار انترشت مىض. فيما منها الناس خوف مدى نعرف أن علينا
للملوك املطلقة السلطة ومجيزة والخرافات الهواجس عة مشجِّ القديمة، املجتمعات أرجاء
هينًا أمًرا أبًدا يكن لم الذي — النظام عىل الحفاظ وكان واآلباء. األرايض ك وُمالَّ والكهنة
فيه كانت الذي الوقت يف قصوى بأهمية تحظى أولوية — املجتمع عن املسئولني ألولئك

للخطر. معرضة الكثريين حياة
تزال ال لكن العاملية، املجاعة ضد األمان شبكة من نوًعا أنشأت الغربي العالم ثروة إن
العرص قبل ما أوروبا سادت التي التقاليد مع الراسخة تقاليدها تتشابه مجتمعات هناك
املتعلقة األفكار هيمنة أيًضا اآلن نالحظ اإلسالمي العالم مع تعاملنا خالل ومن الحديث.
الفرد رغبات وطمس األنثى، عذرية وأهمية واملرأة، الرجل دوري بني والفصل بالرشف،
األمل األخرية اآلونة يف اإلرهابية الهجمات عززت لقد داخلها. يعيش التي الجماعة إرادة يف
الذين الشباب هؤالء تستوعب قد االقتصاد تنمية بأن الغرب مواطني من العديد لدى
ترحيب، محل أمر العمل فرص من مزيد خلق أن يف شك من وما العنف. أعمال يُنفذون
تلك هو قدره حق نقدره ال ما أن إال الرأسمالية، عقليتنا سمات يحمل الحل هذا لكن
عىل الوشائج هذه تأثري وكيفية املشرتكة، واملعتقدات الشعائر يف املتمثلة الوثيقة الوشائج
لحرصنا عبيًدا نا ِرصْ أننا يرون التقليدية املجتمعات يف والنساء الرجال إن األشخاص.
أوروبا رجال كراهة تضارع هذه الشاغلة لشواغلنا وكراهتهم األرباح، وجني الكفاءة عىل

عرش. السادس القرن يف الشواغل لهذه ونسائها

الرأسمالية خصائص

التاريخية؛ الرحلة هذه خالل سأسلكه الذي املسار تحديد عىل يساعد املال» «رأس تعبري إن
حشية داخل األموال حشو فيمكن محدد. الستخدام تخصص التي األموال هو املال فرأس
أموال، هي الحالتني كلتا ويف املتجر، يف إنفاقها يمكن أو العرسة، أليام تحسبًا الفراش
الحصول أمل عىل مرشوع يف ما شخص يستثمرها عندما إال مال رأس تصبح ال لكنها
حينما مال رأَس املال رأُس يصبح ببساطة، ذلك. يف جهده وراء من جيد مردود عىل
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ويمكننا ما. يشء تصنيع أو إنتاج خالل من عادة املال، من مزيد لكسب شخصما يستغله
الخاصة االستثمارات لرضورات الهيمنة تكون عندما «الرأسمالية» مصطلح نستخدم أن
يف والحًقا الغربية، أوروبا يف ثم وهولندا، إنجلرتا يف أوًال حدث مثلما واسرتاتيجياتها،
الرشقية أوروبا نحو املناطق هذه خارج الرأسمالية انتقلت ذلك بعد األمريكية. املستعمرات
العالم. أنحاء معظم عىل تهيمن الرأسمالية املمارسات تزال ال الراهن الوقت ويف واليابان،
األمر بادئ ففي املحدد؛ الشكل هذا بدايتها منذ الرأسمالية تتخذ لم الحال، بطبيعة
ألداء متفرِّقة أساليب عدة كانت بل مفهوًما، أو مصطلًحا أو نظاًما الرأسمالية تكن لم
وكحال رسيًعا. انترشت أنها حد إىل باهًرا نجاًحا األساليب هذه وأثبتت مختلًفا، أداءً األمور
يخىشهاجس للتجريب، ً مهيَّأ يكن لم عامًلا املمارسات هذه دخلت الجديدة اإلبداعات جميع
تُِخل كانت ألنها املمارسات هذه تعارض السلطات وكانت السائدة، املعايري عن االنحراف
الصورة مع تتعارض التي الترصفات من يستاءون العاديون األشخاص وكان بالقانون.
النفوذ األمر بادئ يف لهم يكن لم أنفسهم املجددون حتى القويم، للسلوك عليها املتعاَرف
ليس الرأسمالية هيمنة لغز فإن لذا لذلك؛ الالزمة القوة وال االستجابات هذه ملواجهة الالزم
التحرر من الحر العمل رواد تمكن كيف إذ أيًضا؛ وأخالقي سيايس بل فحسب اقتصاديٍّا
االنصياع وعدم التحول من مكناهم اللذين واالحرتام القوة اكتساب ومن العادات قيد من

مجتمعهم؟ إلمالءات
عىل التجديد يتغلب كي — تصاديف بعضها — عديدة عوامل تفاعل األمر استلزم
إىل إبداعاتهم يواصلوا أن واملنظمني العازمني املضمار هذا مكتشفي عىل وكان العرف.
املعتاد. النظام إىل العودة برضورة املحذِّر النداء مقاومة من تُمكِّنهم بدرجة يسيطروا أن
خالل من كبرية تأثريات تُحدث أن صغرية لفروق يمكن بكيف تحديًدا تتعلق ال هنا القضية
لم َسدٍّ يف ثغرة بإحداث األمر نَُشبه أن األنسب من يكون قد بل االتصال، نقاط من سلسلة
لكن الحبيسة. الطاقة من فيضهادر بانطالق سمحت أن بعد ثانية سدها املمكن من يكن
يتعارض بما للترصف وشجاعة وتصميم وتوفيق استطالع حب تطلب الثغرة هذه إحداث

للخضوع. القوي الضغط أمام والصمود العرف، مع
بل — بداياته تُعَزى أن يمكن اليوم، عاملي باتساع الرأسمايل النظام يحظى وكما
بمعِزل وآسيا وأفريقيا أوروبا قارات كانت فقد العالم. ِنصَفي ارتباط إىل — أيًضا وأسبابه
قارتي بني االتصال وحتى عرش. الخامس القرن من األخرية السنوات حتى األمريكتني عن
السلع لنقل تستخدم كانت التي الربية التجارية الطرق بعض عىل اقترص وآسيا أوروبا
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حيال األوروبي االستطالع حب عدوى أصابت الحق وقت ويف والقرفة. كالفلفل البسيطة
قط، الربتغال يربح لم الذي املالح هنري األمري كنفس املقدامة، النفوس بعض العالم بقية
زاد ما ورسعان أفريقيا، لقارة الغربي الساحل إىل الرحالت من متوالية سلسلة موَّل لكنه
أفريقيا ساحل امتداد عىل والعبيد الذهب يف االتجار بإغراء مدفوعني الرحالت عدد التجار
شماًال طريقها يف الصالح الرجاء رأس حول الربتغالية السفن دارت ما ورسعان الغربي،
قد الربتغاليون كان عرش السادس القرن مطلع وبحلول ألفريقيا. الرشقي الساحل نحو
شبه وحول الهندي املحيط وعرب األفريقية السواحل طول عىل معاقل تأسيس من تمكَّنوا
حول — ماجالن فرديناند هو — آخر برتغايل دار نفسه الوقت يف نفسها. الهندية القارة

.١٥١٧ عام إسبانية استكشاف حملة رأس عىل األرضية الكرة
سبع الحاكمة مينج أرسة أباطرة أحد أرسل عاًما بسبعني الربتغالية الرحالت هذه قبل
أنه املؤكد من الذي — هي زينج بقيادة الحملة ضمت الصني. من كربى استكشافية حمالت
املقابل، (يف طن. ١٥٠٠ كرباها وزن بلغ سفينة، ومائتي مالح ألف ٢٧ — بارًعا قائًدا كان
وزنها يتجاوز لم سفن وثالث مالًحا ٨٧ من طاقًما األوىل كولومبوس حملة ضمت
بمحاذاة الرشقية، الهند جزر نحو الصني من الصغرية األساطيل هذه أبحرت طن.) ١٠٠
وربما ألفريقيا، الرشقي الساحل نحو وجنوبًا الهندي، املحيط وعرب وسيالن، وسيام ملقا
وتمكنوا للسفن، الفسيحة املتون عىل األعشاب يزرعون البحارة وكان مدغشقر. إىل وصوًال
إىل باعتمادها — الصينية الرحالت وأظهرت الزرافات. من بزوج أفريقيا من العودة من
الحمالت أن إال للصينيني، التقنية الرباعة مدى — املغناطيسية البوصلة عىل بعيد حد

عقود. ثالثة بعد توقفت االستكشافية
أعقبته الصالح، الرجاء رأس حول دياز بارتولوميو الربتغايل املستكشف دار أن بعد
الرشقية. الهند جزر مع دائم اتصال حالة يف أوروبا جعل مما املماثلة؛ الرحالت عرشات
لهذا وكان األوروبيني. املغامرين شهية إثارة عن إال أسفرت ما الربتغاليني البحارة فرحالت
تقع بلدان إىل آسيا لقارة رحالتها من — إيطاليا من برٍّا بدأ الذي — األوروبي التحول
وفرنسا والربتغال إسبانيا حازت التايل القرن ويف األثر. عميقة نتائج األطلنطي املحيط يف
املتوسط؛ البحر لبلدان كانت التي التجارية السيادة وهولندا والدنمارك والسويد وإنجلرتا
وراءهم تركوا الذين العالم، أرجاء إىل للمسافرين الجديد الطريق األطلنطي املحيط فأصبح

والبندقية. جنوة مثل وتحكمها، دوًال تشكل التي املدن
يف ونظرائهم الصينيني البحارة أفعال ردود اختالف يف التاريخ ألغاز أكرب أحد يكمن
األوروبيون وتهافت العالم» «مشاهدة عن الصينيون تراجع فلماذا الربتغاليني. من املهارة
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تسعفنا ال ثم ومن الربتغاليني؛ من بالتجارة اهتماًما أكثر الصينيون كان لطاملا عليه؟
مكَّن ما األرجح عىل هو السياسية القيود تراخي كان ربما اللغز. هذا حل يف املالية الدوافع
امللكية الخزائن ذلك كلف لو حتى الشخصية، لدوافعهم وفًقا ف الترصُّ من الربتغاليني
أمامنا الباب يكون املؤكدة املعرفة غياب ظل يف االستكشافية. الرحالت أوىل نفقات ل تحمُّ
الرواة أبرز فقد قناعاتنا؛ صحة عىل تدلل حكايات ونروي نترسع ألن مرصاعيه عىل مفتوًحا
هذه مثل لكن عاداتهم. من للتحرر األوروبيني واستعداد مستكشفيهم، بسالة الغربيون
الدقيق؛ الفحص أمام تصمد ال والغربية الرشقية املجتمعات بني لالختالفات التفسريات

بكثري. التفسريات تلك من إثارة أكثر فالحكاية
الصينيني منع الذي العائق هو يكن لم املهارة أو الثروة أو املعرفة غياب أن الجيل من
ربما العملية، الناحية من العائق؟ هذا هو فما الغربي، العالم ذلك مع الصلة إبقاء من
مناطق امتداد عىل تجارية عالقات أسسوا الذين — الصينيني للتجار الهائل االزدهار كان
اهتمامهم مينج أرسة أباطرة فقد وربما ذلك. من أبعد هو ملا تطلع أي كبح ما هو — الهند
العلوم يف — النواحي معظم يف — منهم أدنى األفارقة أن اكتشفوا عندما األفريقية بالبلدان
«اململكة عليها يطلقون كانوا ِلما املطلق بالتفوق اإليمان غلب فقد والحرفية؛ والفنون
العبقرية عىل مثال يف القديمة، العصور ففي ال؟ ولم الصينية. الثقافة عىل السماوية»
عرب — السيول يف التحكم بغية — طويل خندق شق من الصيني املبدع تمكن الهندسية،
النريان تسليط تناوب خالل من الصخور يف تصدع إحداث طريق عن الجرانيتية الجبال
الذي العلمي والتفوق التقنية الرباعة عىل املتعددة األمثلة إن عليها.1 البارد املاء دفقات ثم
يف يحدث لم ما لكن التعليم. يف التفوق من راق مستًوى إىل يشري الصيني التاريخ ييضء
أن عىل عالوة سلفه، تركه ما عىل شخص كل يبني بحيث التطور؛ درب تواصل هو الصني
األوروبية للمسيحية اإلنجيلية باألوامر اإليمان يف األوروبيني نظراءهم يشاركوا لم الصينيني
هدايتهم يمكن ن عمَّ للبحث دفعتهم معنوية مرجعية األوروبيني املستكشفني منحت التي
نعرف ولن والتكهنات، الظنون من كبري عدد أمام إننا األجانب. من املسيحية الديانة إىل

هذين. املتباينني الفعل َردَّي أهمية نَِعي أن نستطيع لكنَّنَا يقينًا، األصيل السبب
العالم نحو اإلسبان نظراءهم تبعوا أن واإلنجليز والفرنسيون الهولنديون لبث ما
كل فإن املعارصون، أدرك وكما املكتََشفة. غري البقعة هذه من حصتهم لينالوا الجديد
يف ينجحوا لم لكنهم األوروبيون يرغبها كان التي املحاصيل تلك األقل عىل — تقريبًا يشء
االستغالل، إىل االستكشاف من وبتحولهم االستوائية. املناطق يف زراعته يمكن — زراعتها
املحاصيل زراعة يف ستعمل التي للعمالة مصدر عن البحث األوروبيون املغامرون بدأ
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منذ األفارقة بالعبيد يتاجرون الربتغاليون كان األم. وطنهم إىل تصديرها املراد الجديدة
املحيط عرب املستعبَِدين والنساء الرجال شحن بدءوا ما رسعان ثم املالح، هنري رحالت أوىل
معتادون األفارقة كان الجديد، للعالم األصلية القبائل أبناء معظم عكس وعىل األطلنطي.
كانوا إذ ضعاًفا؛ عبيًدا األصليون أمريكا سكان وكان والتعدين، الزراعة يف املنظَّم العمل عىل
منتصف وبحلول العمل. عىل إلكراههم باألصفاد تكبيلهم يجري عندما اليأس من يموتون
والهولنديون الفرنسيون التجار تبارى العمالة، عىل الطلب تزايد ومع عرش، السابع القرن

العبيد. تجارة عىل للهيمنة حامية منافسة يف الربتغاليني التجار مع واإلنجليز
الجديد الطلب خلق فقد وأفريقيا؛ أوروبا قارتي عىل هائل أثر الرحالت لهذه كان
العصور عبودية من بكثري ووحشية قسوة أكثر نظام وهي الحديثَة، العبوديَة العمالة عىل
من مليون ١٢ من يقرب ما سيق التالية سنة وخمسني املائتني مدى وعىل التوراتية.
— األمر بادئ يف — للعمل الجديد العالم إىل وُشِحنوا أوطانهم من األفارقة والنساء الرجال
اإلسبان أقامها التي والتبغ واألرز السكر حقول يف الحًقا ثم اإلسبانية، والحظائر املناجم يف
الكرة نصف امتداد عىل واإلنجليز والسويديون والدنماركيون والفرنسيون والهولنديون
الوصول إمكانية األطلنطي املحيط يف البحرية املالحة طرق وفرت فقد الغربي؛ األرضية

العاملة. لأليدي الجديد املصدر ذلك إىل

األوائل الرواد

بدايات أحدد أن التحيُّز من أنه يل يبدو قد العالم، عرب املنترش املذهل النشاط هذا ضوء يف
ومع األطلنطي. املحيط ِبَشمال جزيرة يف تقع منفردة صغرية مملكة يف الرأسمايل النظام
نشوء أتاحت وفكرية اجتماعية نقالت عن املثرية اإلبداعات هذه تمخضت أن يحدث لم ذلك
يف بدأت التغريات، من سلسلة مثلت فقد إنجلرتا. يف سوى السلع إلنتاج كليٍّا جديد نظام
كانت طاملا التي — التجارة تحرر بدء نقطة الصناعي، املجال يف وانتهت الزراعي املجال
القوانني عىل حركيتها لتفرض — التقليدي املجتمع متنفسات من توفر ما ظل يف قائمة
الكثري كتابة ورغم الناس. باحرتام تحظى التي والقيم الفردي والسلوك الطبقي والنسيج

بالغموض. محاطة تزال ال فإنها املدهشة، الظاهرة هذه حول املؤلفات من
تُصورها التي الحياة لثراء ذهلت سنوات عدة منذ الفاتيكان متحف زرت عندما
واألثاث بالنباتات حافلة اللوحات كانت هناك. املعروضة عرش الخامس القرن لوحات
وبني اليومية للحياة الفخم التصوير هذا بني أقارن أن إىل دفعني ا ممَّ واملالبس! والديكور
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البارد الصغري الفقري البلد هذا أن املنطقي غري من يبدو كم إذ إلنجلرتا؛ البسيطة املظاهر
ال اكتساًحا املادي العالم ستكتسح تكنولوجية البتكارات مقرٍّا يكون أن له تأتَّى القايص
عىل عثر أنه توينبي أرنولد اإلنجليزي املؤرخ اعتقد العرشين، القرن مطلع يف فيه! هوادة
للرتف اإلنجليز افتقار يكون فربما واالستجابة»؛ «التحدي نظرية يف التطورات كل مفتاح
ذلك مع لكنها الدقيق، التمحيص أمام توينبي فرضية تصمد ولم حفزهم. ما هو اذ األخَّ

الحقيقة. من جانب عىل تنطوي قد
بداية لتعيني عرش الثامن القرن يف التصنيع عىل الباحثون ركز أجيال، مدى عىل
الظهور ألن نظًرا فهمه يمكن وهذا الصناعية»، «الثورة اسم عليها وأطلقوا الرأسمالية،
عن جذريٍّا اختالًفا اختلف املنضبطني والعمال املتفاعلة باملاكينات الحافلة للمصانع املثري
تعني إذ فحسب؛ الخامس الشهر إال يبلغ لم َحْمل مثل كان ذلك لكن قبل. من األوضاع
التغريات أي لكن االخرتاعات. هذه ابتكار يف التفكري مجرد يتأتى كي حاسمة تغريات حدوث

بداياتها؟ تعود الزمن يف مدى أي وإىل حاسمة، كانت
أو الوسطى العصور إىل بداياتها البعض أرجع الرأسمالية؟ جذور عمق مدى ما
كبريًا، رواًجا القت دراسة دايموند جاريد العاِلم وألف التاريخ، قبل ما عصور إىل حتى
مشكلتني ثمة أن إال الغرب، بها تمتَّع التي والبيولوجية الجغرافية املميزات أهمية وأبرزت
قارة بها تمتعت دايموند ذكرها التي الغرب مميزات أن التفسري: هذا تشوبان رئيسيتني
عىل تعنيَّ التي النقالت شهدت التي هي وحدها إنجلرتا كانت ذلك ومع بأرسها، أوروبا
العوامل عىل دايموند تركيز ويوحي الرأسمالية. إىل بدورهم يتحولوا كي محاكاتها اآلخرين
أوجدت التي املميزة التاريخية تفرساألحداث أن عىل قادرة العوامل هذه بأن أيًضا الطبيعية
هذا يف رئيًسا دوًرا لعبت التي والقوانني واألفكار األفراد إىل يشري أن دون الغربية، الحداثة

التاريخي.2 التطور
الغرب» «صعود يتناولون الذين الباحثني قوائم إىل الندس ديفيد التاريخ أستاذ انضم
يبني رسًدا يقدم أن دون والثقافية املناخية العوامل من العديد مزج تفسري من قدَّمه بما
لهذه كروسبي ألفِرد للمؤرخ تقييم ويف الغربي. املجتمع تغيري أجل من تفاعلها كيفية
عرش الثالث القرن ففي للواقع؛ الجوهري األوروبيني فهم يف حدث تحول عىل أكد املسألة،
وإدارة والرسم واملوسيقى والفلك الرياضيات ر طوَّ للعالم كميٍّا فهًما األوروبيون تبنى
عىل تأكيده فإن التقنية، لإلنجازات رائًعا تفسريًا يقدم كروسبي أن ورغم الحسابات.
عالم ويعود غامض. موقف يف إياها واضًعا والسياسة املجتمع يُغفل الثقافية التغريات
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يعثر حيث عرش، الحادي القرن إىل ذلك، من أبعد هو ما إىل بالزمن الل ديبال االقتصاد
لكل مشرتًكا تجاريٍّا قانونًا أرست التي البابوية املراسيم يف الكبري» «التحول جذور عىل

املسيحيني.3
حدوث يف سبب فهذا ذاك، قبل حدث هذا أن «بما القائل: الالتيني املثل يذكرنا
بالرضورة يعني ال آخر يشء قبل ما يشء حدوث بأن منطقية، مغالطة يمثل والذي ذاك»
بل عامة، ظاهرة يكن لم الرأسمالية فظهور اآلخر. اليشء حدوث يف سبب األول اليشء أن
لظهور املدى طويلة النظرة يتبنون األشخاصالذين ويشري ومكان. بزمان ارتبطت ظاهرة
استخدام بدء أو الطباعة، آلة اخرتاع أو الجديد، العالم اكتشاف مثل عوامل إىل الرأسمالية
تُغري لم التي البلدان يف موجودة كانت العوامل فهذه البابوية؛ امللكية نظم أو الساعات،
بلدان عدة يف واسع نطاق عىل ت َعمَّ التي التطورات أن املنطقي ومن االقتصادية، أساليبها
الذي الصحيح الجانب أن إال بعينه. واحد بلد يف حدثت محددة استجابة تفسري يمكنها ال
عنارص أن هو ماضيه من الغرب تحرر كيفية تُحىصحول ال التي النظريات عليه أجمعت
بمكان األهمية ومن التقليدية. أصولها رحم من الرأسمالية ميالد عن أسفرت ا جدٍّ كثرية
ذاته؛ حد يف عملية ليس اآلخر، تلو الحدث وقوع أو التعاقب، أن االعتبار يف نأخذ أن أيًضا

واملصادفة. للتوقف عرضة فهو التتابع أما األفعال، من مرتابط تسلسل فالعملية

األوروبي التحول

ورأس العمال حررت التي — الزراعي املجال يف التجديدات من اإلنجليز تحول يكن لم
عىل القائم التصنيع صعيد عىل والريادة العاملية التجارة إىل — أخرى الستخدامات املال
إليه بالنظر إال متصًال ترابًطا مرتابًطا هذا األحداث تعاقب يبدو وال حتميٍّا. أمًرا املاكينات
برشيٍّا ميًال يعكس املظهر وهذا مرتابًطا، يكن لم الحقيقة يف لكنه حدوثه، تم أن بعد
الطرح هذا من نتحرر أن املهم من لكن حدوثه. من بد ال كان حدث ما بأن االعتقاد نحو
البرشي، التاريخ فصول يف مقدوًرا قَدًرا ليست الرأسمالية أن ندرك أن أردنا إذا الفكري
ولم سنة. آالف أربعة مدى عىل سادت التي القواعد عىل مذهل خروج باألحرى هي بل
التجار من عديدة مجموعات هناك كانت فقد الرأسمالية؛ لظهور دافًعا أيًضا التجارة تكن
رواد يكونوا لم لكنهم — األذهان إىل واليهود والعرب الصينيون يتبادر وهنا — البارعني
التطور كامل تجاري نظام وجود بأن القول ويمكننا الصناعية. الثورة وال الزراعية الثورة

للرأسمالية. كاٍف، غري أنه بيد رضوريٍّا؛ مطلبًا كان
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لم الربتغالينيواإلسبان استكشافات أن يعني ال إنجلرتا يف بدأت الرأسمالية بأن والقول
الخامسعرش القرنني يف الجسارة بالغة املغامرات فهذه الرأسمالية؛ تاريخ عىل تأثريًا تُحدث
األمثلة لكن أخرى. بلدان يف كما إنجلرتا يف نقوٍد وحافظاِت عقوًال فتَّحت عرش والسادس
حمالت ارتيادهما من الرغم فعىل إنجلرتا؛ استثنائية تربز والربتغال إسبانيا حالتي عىل
وعدم للعمل، األرستقراطي ازدرائه حدة من منهما أيٌّ يعدل لم متعاقبة، استكشافية
الرحالت ميزت التي الرائعة املميزات كل فانطوت والحرفيني؛ التجار لحاجات اكرتاثه
تَمثل إنجلرتا حالة يف املختلف األمر لكن القديمة. األساليب داخل واإلسبانية الربتغالية
التعقيب التطورات هذه واجتذبت قط. تتوقف لم التي التطورات من سلسلة وقوع يف
طريق االقتصادي التغيري معنى مع الفكري التعامل هذا وقطع والتفسريات. والنقاش
ما هي البارعة والتحليالت الجديدة املمارسات وكانت القديمة، التفكري أساليب إىل العودة
فصوًال يحوي البلدان من العديد تاريخ أن صحيح القديمة. باألعراف لإلطاحة األمر تطلَّبَه
تحديًدا. إنجلرتا أداء ميََّز التطور من متعاقبة مراحل مدى عىل التجديد تواصل لكن مرشقة،
تسبقها التاريخية التطورات فكل اعتباطي؛ أمر تاريخ أي من البدء أن شك ال
أن يثبت املايض طبقات من لطبقة مؤرخ أي وتناُول لقرون. تعود بعضها مقدمات،
بتحوالت جاء تحديًدا عرش السابع القرن لكن العمق. يف ضاربة الحديث املجتمع جذور
بدايات ومع وفطنًا. ثاقبًا إدراًكا لذلك مدركني معارصوها وبات لألرايضاإلنجليزية، جذرية
واالمتيازات التعاليم ترسيخ أجل من موقر اجتماعي نظام هناك كان الرأسمالية ظهور
الوضع أنظمة ضد قويٍّا زخًما الرأسمالية اكتسبت ونصف قرن وبعد القائمة، والقوانني
املحاولة وأساليب باملخاطر املحفوفة املشاريع ومن امللكية. والسيطرة والجمود االجتماعي
طريق أي قطعت بحيث التأثري وبالغة مدوية نجاحات انبثقت وصغار كبار لتجار والخطأ
النمو وتحول عنها، الرتاجع واستحال التغيريات تراكمت فقد مجدًدا؛ املايض إىل لالرتداد
كان ما ثَمَّ، ومن أقل؛ هو ما باستغالل أكثر هو ما تحقيق بل توسع، مجرد ال تنمية، إىل
بفضل أوروبا مموِّلو هم الهولنديون صار الواقع، ويف ذلك. بعد نادًرا ليصبح املال رأس
يف التجارة مارسوا َمن أعظم كانوا حني ازدهارهم ذروة إبان وفروها التي مدخراتهم

العالم.
أسف— بكل — أنتج وقد التاريخ، كتب ومألوفيف قديم الغرب» «صعود موضوع إن
يف بالتأكيد أرغب ال وأنا العالم»، و«بقية الغرب بني املنِصفة غري املقارنات من الكثري
لهذا يِقظ قارئ أي أن وأعتقد التاريخي، التقليد هذا عها شجَّ التي الغطرسة يف املشاركة
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تأوييل يف املواتية واملقدمات التوقيت بني االستثنائي التضافر عىل التأكيد سيالحظ الكتاب
بالرأسمالية. املعروف الجديد االجتماعي النظام إىل الرأسمالية املمارسات تحول لكيفية
أن تؤكد الدراسات أحدث لكن اليشء، بعض تقليديٍّا أمًرا إنجلرتا عىل الرتكيز يبدو وقد

املضمار. هذا يف الوحيدة الرائدة كانت إنجلرتا
بقية عن كثريًا تختلف تكن لم أوروبا بأن االفرتاض حول مثري جدل مؤخًرا اندلع
مثرية دراسة بومريانز كينيث التاريخ أستاذ أجرى فقد ١٨٠٠؛ عام قبل العالم يف املناطق
معييش عرشبمستوى الثامن القرن خالل آسيا قارة من أجزاء تمتعت كيف بالتفصيل تبني
الهيمنة عن أسفر الذي الكبري» «التحول وأن الغربية، أوروبا يف املعييش املستوى يضارع
بومريانز لدراسة كان عرش.4 التاسع القرن يف الصناعية الثورة باندالع إال يقع لم األوروبية
لآلراء متفحصة تقييم إعادة إىل ودفعت جديدة بحوث إجراء شجعت إذ صحي؛ تأثري هذه
مثل املادية العوامل عىل العاملي» االقتصادي «التكافؤ بشأن بومريانز حجة وتركز القديمة.
مثل املعنوية االعتبارات أما األقاليم. بني والتجارة الزراعية، واإلنتاجية املتوقع، العمر أمد
اهتمامه، من بالقليل إال تحظى فال الحكومة استجابات ومرونة للتغري الجمهور قابلية
التجديدات مشجعة بعضها، مع تطورات عدة تفاعلت كيف اعتباره يف يأخذ ال أنه عىل عالوة
املوارد إدارة عىل الفرد قدرة عىل للرأسمالية الثقايف العمق وينطوي إياها. معيقة أو الناجحة
الفعال الخفي التأثري عن للبحث املفاجئ الهائل إنجلرتا نجاح ويدفعنا املشاريع. وإقامة

نغفله. قد الذي
مختلف ه توجُّ عن بالكثري واحدة زمنية نقطة يف تالحظ التي الرفاهية معايري تخربنا ال
تراجعت أن لبثت ما ثُمَّ كثرية بلدان املايضازدهرت ففي لها؛ الدافعة القوة أو االقتصادات
النجاحات أسفرت السادسعرش، القرن بعد إنجلرتا يف فقط لكن أدنى. مستًوى إىل مجدًدا
تعزز كانت التي االقتصادية املمارسات أفلتت فقد مطردة؛5 إبداعات عن املقدامة املبدئية
وال التغيري. إلحداث وصفة باعتبارها دافعة قوة واكتسبت التقاليد، قيود من بعًضا بعضها
لعب حد أي إىل تثبت ألنها بل القومي؛ التفوق تثبت ألنها الدهشة عىل الحقيقة هذه تبعث
أبرز فإنني إنجلرتا حالة تفرد أُبرز وحينما الرأسمالية. نشوء يف دوًرا والتصادف االتفاق

األساس. من نشأ هذا الثوري الرأسمالية نظام أن مفاجئ هو كم أيًضا
تحولت إذ سياسيٍّا؛ ممزقة فيه كانت الذي الوقت يف اقتصاديٍّا إنجلرتا تقدمت لقد
أهلية حرب إىل ثم مفتوح، تمرد إىل عرش السابع القرن إبان والدينية الدستورية النزاعات
هذه السلطة انقسام فرتة وتزامنت امللكي. النظام بعودة انتهت جمهورية تجربة أعقبتها
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تحدي من الجدد والوافدون املجددون وتمكن للبالد. موحدة وطنية سوق تشكُّل مع
بسبب إما وذلك وتسويقها، املحاصيل زراعة كيفية تنظم كانت التي رة املوقَّ القوانني
السياسية التدابري استعادت وعندما منها. الرغم عىل أو املمتدة، السياسية االضطرابات
ثبتت قد الجديدة االقتصادية املمارسات كانت للبالد، السيايس االستقرار ١٦٨٨ لعام
باتت ألنها يتذمرون التجديد مناهيض جعلت القبول من درجة وبلغت بقوة، أقدامها

معتادة. كأمور تَُعاَمُل

االقتصاديان والتحليل التغيري

«ثروة كتابه كان فقد سميث؛ بآدم يتأثرون التاريخ يف االقتصاد علماء معظم يفكر حني
خالل إنجلرتا شهدتها التي االقتصادية للتغريات مهم تفسري أول صدوره وقت األمم»
من طويل تسلسل يف االقتصادي التطور سميث وضع .١٧٧٦ عام سبقا اللذين القرنني
تاريخ أن يرى الذي — التأويل هذا الوقت. بمرور تطورت التي التصاعدية الخطوات
يعترب ألنه الرأسمالية؛ تاريخ يف مفارقة أكرب يقدم — بسالسة ُقدًما يميض كان الرأسمالية
الرؤية هذه أن عىل عالوة طبيعي، أمر املايض عن ا حقٍّ مذهل انفصال من حدث ما أن
سميث يرى إذ بالفعل؛ رأسمالية مرجعية إطار من لألمور ينظرون أشخاص عىل تعتمد
واقع ويف ويقايضوا». «يبادلوا ألن والنساء الرجال نزوع من طبيعيٍّا نشأت الرأسمالية أن
سميث حوَّل وهكذا الثقافية؛ السمة هذه نمو يف سببًا نفسها االقتصادية التنمية كانت األمر
إىل أدَّى االقتصادي التطور أن فلسفته يؤيدون ومن سميث ويعتقد سبب. إىل النتيجة
الذي العمل تقسيم مثل تحسينات تمويل من — وقتئٍذ — تمكَّن ماٍل لرأس مطرد تراُكم
يف التنوع هذا كل وراء ألن رضوريٍّا اعترب ثقايف تكيف من ما ثَمَّ، ومن اإلنتاجية؛ عزَّز

اقتصادية. امرأة وربما اقتصادي، رجل قلب يخفق والسلوك، واملأكل امللبس
قرنني مدى عىل حدثت إنجلرتا يف االقتصادية للتطورات الكاملة التفاصيل ألن ونظًرا
بالعملية تشبيهها املمكن من كان فقد — الحية التجربة من أجيال سبعة نحو أي —
الصناعية الثورة جاءت األوروبية القارة مستوى عىل لكن سميث. وصفها التي التطورية
عىل املصانع يف بهم وزج تقليدي ريفي نظام من والنساء الرجال سيق فقد غاشمة؛ برسعة
إبان حدث الذي االضطراب هذا ماركس كارل رصد وحني فحسب. واحد جيل سنوات مدى
اإلنجليزي التطوري التفسري قبول من يتمكن لم عرش، التاسع القرن من الوسطى العقود
وعزا التحول. هذا إحداث يف مطلقة رضورة كان القرس أن رأى وقد الرأسمالية، لظهور
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يف املشرتكة مصالحهم عىل اجتمعوا الذين الرجال من جديدة طبقة إىل القوة تلك ماركس
حديثة. عمل نماذج يف والنساء الرجال من العمالة لتنظيم حاجتهم سيما ال اإلنتاج،

تمنحهم كانت التي الزراعية واألرايض املعدَّات عن الفقراء فصل أن ماركس رأى
مراكمة عىل أيًضا وشدد الكربى،6 الرأسماليني خطة ضمن مهمة أولوية صار استقالًال
مع أتفق ال لكنني التقليدية. االقتصادية األساليب لنبذ أوىل خطوة باعتبارها املال رأس
عظيمة مباٍن لتشييد األموال من يكفي ما يوجد كان أوروبا، كنائس تظهر فمثلما ذلك؛
تبني وقد واملرافئ. الري ونُُظم الهواء وطواحني والقنوات كالطرق أخرى متعددة ورصوح
كان — منتجة بأساليب اإلبداع يف والرغبة الخربة سيما ال — الثقايف املال رأس تراكم أن
دوق بفضل حدث ذلك يكون أن املمكن ومن الرأسمالية، تاريخ يف حسًما أكثر عامًال
من اقتطع فالح أو أمالكه، يف املوجود الفحم استغالل كيفية ر تصوُّ يف التفكري يف استغرق

مزرعته. تقتحم التي الحيوانات من للحماية أسواًرا يبني كي راحته وقت
عامل كل عمالة وراء من ربًحا يحقق املصنع صاحب أن املصانع عمل أظهر لقد
السلع بيع كان األجري. بالفالح األرض صاحب عالقة من املتحقق الربح يفوق نحو عىل
استخلص وقد ك، للُمالَّ سخية وأرباح للعمال هزيلة بأجور يعود ما مصنٌع ينتجها التي
لالستثمار األموال وكدسوا — ماركس عليه أطلق كما — العمل قيمة فائض العمل أرباب
يحتفظوا لم لكنهم العمال صنعها التي الثروة من مزيًدا ستحصد إضافية مشاريع يف
يف الطبقية العالقات صنعت باإلنتاج العمل وأرباب العمال ربطت التي العالقات إن بها.
دخالء، رجاًال كانوا املستحدثة املمارسات ناقيل إن ماركس كارل ويقول الرأسمايل، املجتمع
الضيقة. الشخصية بمصالحهم ُقدًما مدفوعني التقليدية، مجتمعاتهم أعراف من متحررين
الرصاع وأَذَكوا القائم النظام الرأسماليون تحدى املشرتكة، السياسية األهداف وبتضافر
ما عىل ماركس حجة وتنطوي التغيري. محرك بدور قام أنه ماركس يعتقد الذي الطبقي

تحديًدا. الرأسماليني ملصلحة عملت السوق أن إىل يشري
النظريات — فيرب ماكس هو — آخر مخرضم فيلسوف قيَّم العرشين القرن مطلع يف
للرجال نَسبا أنهما واحد: حاسم ملمح إىل يفتقر كليهما أن ووجد وماركس، لسميث الكربى
كيف فيرب وتساءل الرأسمالية. املمارسات ظهور قبل بها ليَحَظوا كانوا ما مواقف والنساء
االقتصادي للتقدم رضورية كانت التي املنطقي التفكري وأنماط والعادات للقيم تأتَّى
اتسمت والتي الحديث، العرص قبيل أوروبا تربة يف األساس من نفسها ترسخ أن املطرد،
يشغل يكد لم التساؤل هذا إن النواح. جميع من مغايرة أخالقية ومفردات حياة بإيقاعات

24



الرأسمالية لغز

بأن االفرتاض عىل اعتمدوا ألنهم فيرب؛ يطرحه أن قبل اإلنجليز املؤرخني أو االقتصاديني
بالفطرة مقايًضا املرأة) عن الحديث يجري كان ما (قليًال الرجل جعلت البرشية الطبيعة
رفاهيته. يف سببًا اإلنتاجية كانت متى منتًجا يكون بأن وشغوًفا ذاته، لتحسني دءوبًا وساعيًا
طبيعية برشية سيكولوجيا وجود االقتصاديون املحللون افرتض سميث، نهج وعىل
واحد سطر يف االفرتاض هذا صحة يف طعن فيرب لكن الدائم، االقتصادي للنشاط ُمهيأة
اعتاد يعيشكما أن يف بل املال، من واملزيد املزيد كسب يف فطريٍّا يرغب ال اإلنسان «إن يقول:
ظاهرة باستطالع فيرب وبدأ وحسب.»7 الغاية هذه لتحقيق رضوري هو ما يكسب وأن
واستنتج الربوتستانتية، بالعقيدة اقتصاديٍّا متقدمة بلدان ارتباط يف تمثلت للنظر، الفتة
غري ثانوي ناتج اعتبارها األرجح عىل يمكن — عليها أطلق كما — الرأسمالية» «روح أن
أنماط بحث خالل ومن عرش. السادس القرن يف الربوتستانتي اإلصالح لحركة متوقع
زعماء روج كيف فيرب ل فصَّ املتمردون، عليها ثار التي وأفكارها الكاثوليكية املسيحية
كان، حيثما الرب خدمة يف يكون الحق املسيحي أن إىل تذهب التي للفكرة الربوتستانتية
مستعينني العريف، املجتمع وزوايا أركان كل يف هذا املتحمس األخالقي مذهبهم وأقحموا
األخالقية أن إىل فيرب ويشري الكاثوليكية. العقيدة تراكمات الستئصال العقالنية بمرشط
يف تحوًال أحدث ما وهذا العمل، لدنيا البيوريتانيون قدمهما اللذين املسلكني كانا والعقالنية
األرستقراطيون ينفيها كان دينية صفة العمل عىل البيوريتانيون أضفى وقد الناس. عادات
الفرد قدرة وهن عىل بتشديدهم عميًقا نفسيٍّا خوًفا الربوتستانتيون اظ الوُعَّ وأحدث عنه،
النظر يدققون املؤمنني جعل ا ممَّ اإللهية؛ العناية بمسألة اهتماًما شجع وهذا الخالص، عىل
العادية للحياة العميق التفحص هذا فحول اإللهية، املشيئة دالئل عن بحثًا األحداث يف
وجعلت تصادفت العوامل هذه جميع إن فيرب وقال الرب. فضل عىل برهان إىل االزدهار

االقتصادية. للتنمية عوامل والنساء الرجال
وانقطاعهم دعاواهم، كل يف الرب تمجيد إىل باندفاعهم — الربوتستانتيون أصبح لقد
ووضع التقاليد، عدو العرصي للرجل نموذًجا — دينية طقوس ألي الشعائري السلوان عن
لقد قائًال: الرأسمالية تاريخ حول السابقة النقاشات كل يعيب كان ما عىل إصبعه فيرب
القديم من للتخلص اندفعوا والنساء الرجال بأن — للبحث يحتاج — بافرتاض بدءوا
ال ذلك جعلهم فقد املايض، قيم عىل املعارصة قيمهم غلبوا املحللني وألن الجديد. وتبني
البرش بأن يقني عىل كانوا ألنهم الناس؛ دوافع بحث يف الوقت من قليًال إال يستغرقون
مواقف عىل ذلك انطوى لو حتى املال، من املزيد لتحقيق فرص أي مع طبيعيٍّا يتجاوبون
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بهذا استداللهم خالل ومن لهم. بالنسبة بغيضة تبدو كانت أنشطة أو ليتخذوها كانوا ما
الغرب. يف الرأسمالية انتصار كيفية بشأن الجوهرية األلغاز كل حل من تمكنوا االفرتاض
ماركس وانتقد للمقايضة، الفطري امليل بشأن سميث طرحه ما تردد دون رفضفيرب
سميث جعل فقد رأسمالية. سوق أي هناك تكون أن قبل من سوق عقلية وجود الفرتاضه
املادية املكافآت خالل من أحواله تحسني إىل للسعي مدفوع رأسمايل كائن إنسان كل من
مرور مع تنشأ أن الرأسمالية شأن من املضمونة، البرشية الهبة هذه وبموجب للسوق.
يتمتعون والذين للربح، بالسعي املدفوعني البرش من تدرًجا ابتدع فقد ماركس أما الزمان.
ووصف اإلطالق. عىل وجود له يكن لم عالم لتصور االستبصار عىل القدرة من يكفي بما
كان السلوك من غريب نمط بأنه سميث عنه تحدث الذي الدائم االقتصادي الكفاح فيرب

وطبيعيٍّا. عاديٍّا أمًرا اعتباره ال تفسريه، يتعني

الدراسة هذه عىل تأثريات

التحليالت كل عىل بعيد حدٍّ إىل — وفيرب وماركس سميث — العظماء املفكرون هؤالء أثَّر
بها غريت التي بالكيفية مفتونة كنت لطاملا باحثة، وبصفتي الرأسمالية. عن الالحقة
ومعيشتنا. عملنا أسلوبَْي ويف أنفسنا ويف املادي عاملنا يف تفكرينا طريقة االقتصادية التنمية
عىل تأكيده بسبب يفَّ أثََّر َمن أشد فيرب كان العظماء، املنظِّرين هؤالء كل من تعلُّمي وأثناء
أيًضا معَجبة أنني عن فضًال الرأسمالية، تشكل يف املقصودة غري والنتائج املصادفة دور
أضع أن أيًضا عيلَّ ينبغي والفكرية. الثقافية السمات تلعبهما اللذين للدورين باحرتامه
تحرُّرية بميول يسارية نزعة ذات ليربالية فأنا املعارص؛ األيديولوجي التدريج عىل نفيس
بالسياسة بالغ اهتمام لديَّ كان ما ودائًما متضاربة، األحيان بعض يف كانت وإن قوية،
املشاركني بشخصية يتأثر ال مستقل حر نظام الرأسمالية بأن القناعة أن وأعتقد التقدمية،
التي امليكانيكية االقتصاد نماذج وتدَّعي ا. حقٍّ تساعدنا ال محددة، مجتمعات وبأهداف فيه
التفكري عىل قدرتنا تضعف األمر حقيقة يف لكنها التأثري، محايدة أنها استقالليتها عىل تؤكد

لدينا. التي الخيارات مجموعات يف ذكيٍّا تفكريًا
بتاريخ مهتمة أصبحت حيث دييجو، سان والية جامعة يف ١٩٦٧ عام التدريس بدأت
بنفس يستعينون هناك األمريكي التاريخ أساتذة كل وكان مبارشة، غري بطريقة الرأسمالية
تستعرضأصول القراءات من مجموعة عن عبارة كان التمهيدية. مادتنا تدريس يف الكتاب
البيوريتانيني عظات من الهامة النصوص من سلسلة خالل من الحديث االجتماعي الفكر
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عن ثانية و«مقالة هوبز، لتوماس «اللوياثان» كتب: إىل إنجالند، نيو إقليم استوطنوا الذين
وكتاب بني، لتوماس السليم» و«املنطق سميث، آلدم األمم» و«ثروة لوك، لجون الحكومة»

الكتب. من ذلك إىل وما الفدرالية» «األوراق
عندما بعضها مع متوافقة تبدو األمور فكل املرء؛ جهل عن جيد كاشف التدريس
عاتقك عىل يقع عندما لكن آخر. شخص يلقيها ملحارضة استماعك أثناء املالحظات ن تدوِّ
الخلل كان تحذيرية. خطر كإشارات والتناقضات الثغرات تربز املايض، أحداث تفسري عبء
املصطلح هذا ُطرح البرشية». «الطبيعة بتعريفات يتعلق رسيًعا اكتشفته الذي الفاضح
يعوزها البرشية الطبيعة بشأن أفكارنا تزال وال عرش، الثامن القرن يف العام الخطاب يف
يتمحور البرشية للطبيعة إدراكنا أن إال ملجتمعنا. املنطقية املفاهيم من تنبع ألنها الفحص
الصداقة أو االقتصاد، آليات أو السياسة، مجال يف أخرى، أفكار من به نؤمن ما كل حول
أبرر كيف تدرييسهي: يف اعرتضتني التي املعضلة كانت وقد األطفال. تنشئة أو الزواج أو
ففي عرش. السابع القرن خطاب يف البرشية الطبيعة وصف أساليب يف الجذري االختالف
العرص ومرسحيات البيوريتانيني عظات تضمنت التي الدرايس كتابنا من األوىل املختارات
ثم األحيان، من كثري يف أرشاًرا بل متقلبني، طائشني والنساء الرجال ر ُصوِّ اإلليزابيثي،
التي املختارات يف مثريًا تغريًا األساسية البرش سمات بشأن االفرتاضات تغريت ما رسعان

ذلك. من عام مائة بعد صدرت
األمم» «ثروة يف الطرق بأسهل والنساء للرجال الجديدة الرؤية عىل العثور يمكن
يقول: فهو صحته؛ من مفروًغا أمًرا البرشية الطبيعة حول آراءه اعترب سميث لكن لسميث.
رغبة عام بوجه أنها برغم أوضاعنا، تحسني يف الرغبة يف يتمثل لالدِّخار الدافع املبدأ «إن
«الجهد عن يتحدث وعندما اللحد.» إىل تربحنا وال األم رحم من معنا تولد ورصينة هادئة
توصل هل أتساءل: جعلني وضعه»8 لتحسني إنسان كل يبذله الذي املنظم الدائب الدائم
هذه أن ريب ال الذات؟ تحسني إىل يسعون راشدون أفراد األصل يف الناس أن إىل سميث
البيوريتانية القناعة مع أو شكسبري، ابتدعها التي الشخصيات مع كثريًا تتناقض الرؤية
يف وجودي أثناء لألرض.» بآدم هبطت التي الخطيئة يف جميًعا مشرتكون «البرش بأن
رشعت حيث الربيطاني، للمتحف مستديمة زائرة رصت الدراسية اإلجازة أثناء إنجلرتا
االقتصادية واألوراق الكتيبات يف تظهر بدأت التي التجارة عن الكتابات جديد فرع يف أقرأ
السابع القرن عرشينيات منذ صدرت التي واإلرشادات النصائح وكتب اإلعالنية والنرشات
اكتشفت عرش، السابع القرن بقية مدى عىل الورقي املسار هذا وبتتبعي فصاعًدا. عرش

27



الرأسمالية

خلطوا املؤلفني معظم أن ورأيت البرشية، الطبيعة حول التقليدية اآلراء نبذ عىل وافرة أدلة
كثري يف عليه يطلقوا كانوا ما أو اإلنسان، ميول بشأن وتوكيداتهم السياسية توصياتهم بني

لألمور.9 الطبيعي النظام األحيان من

ثقافيٍّا نظاًما باعتبارها الرأسمالية

وحتميٍّا كبريًا تأثًرا اقتصادي نظام أي يتأثر بل منفردة، توجد ال االقتصادية األنظمة إن
واالختيارات املبادرات عىل تعتمد أنها من الرغم عىل — والرأسمالية وعاداته. بلده بقوانني
االجتماعية فاألعراف دائًما. ارتباًطا باملجتمع ترتبط فهي ذلك؛ من تُستثنى ال — الفردية
الحراك عىل يؤثر األرسة وحجم األرسة، حجم تحديد يف وتسهم والتطلعات، الرغبات توجه
عوامل مجرد — يكونوا ولم — ليسوا والصناع والتجار األرايضوالعمال مالك إن السكاني.
كثرية أدواًرا يلعبون وكانوا معقدة، اجتماعية حاجات جميًعا لديهم كان بل بحتة، اقتصادية
تطوعية. جمعيات أو سياسية أحزابًا أو للكنيسة رعايا أو جريانًا أو آباء املجتمع: يف متنوعة
وكبار واملرصفيني الرشكات ومديري التجاري العمل رواد من املعارصين أن نعترب أن يمكن
املشرتكة املصالح ذوي الرأسماليني طبقة من نوًعا حاليٍّا يشكلون والسندات األسهم مالك
وحماية الرضائب من املال رأس حماية صعيد عىل سيما ال املالية، رفاهيتهم يف املتمثلة
آباء أيًضا فهم رأسماليني؛ مجرد ليسوا والنساء الرجال هؤالء لكن اللوائح. من املشاريع
يف وأعضاء إنجيليون، وبروتستانتيون وكاثوليكيون أسلحة ومالك ورياضيون وأمهات
وعلماء الطيبة، للحياة وعشاق الكحوليات، عىل املدمنني لدعم املجهولني املدمنني منظمة

للفنون. ورعاة بيئة، وعلماء طبيعة
يف حتميٍّا أو مكتوبًا أو مقدًرا كان أمر من ما أن الكتاب هذا يف الرئيسة الحجج إحدى
الرأسمالية بذور أن عىل اإلرصار ولَِم املسألة؟ هذه حول الجلبة ِلَم إذن الرأسمالية. نشوء
البرش؟ يف فطرية سمة تكن لم الرأسمالية العقلية أن أو الوسطى، العصور يف تبذر لم
ُعدَّت التي الرأسمالية لألساليب الدافعة القوة إن صحيحة، ليست املفاهيم هذه ألن لَم؟
والحتمية القَدرية من هالة خلق عن كبرية بدرجة مسئولٌة التقاليد عىل خروًجا املايض يف

البرشي. املشهد يف ظهورها حول
لكن سوية، غري مجتمعات اليوم الرأسمالية لألساليب املناهضة املجتمعات تبدو
ينبغي أنه هي مهمة، أخرى نقطة َة وثَمَّ عاملي. عرف عن خرجوا األمر واقع يف األوروبيني
سريورة ألن األخرى؛ الرأسمالية التحوالت لكل ونموذًجا قالبًا رأسمايل تحوُّل أول نجعل أالَّ
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الرأسمايل النظام تبنت التي البلدان تكن ولم قط، التكرار لها يُتَح لم أوروبا حالة األحداثيف
األوىل، للطفرة الزمة كانت التي السمات بنفس بالرضورة تحظى — إنجلرتا ُخَطى عىل —
يشء فالتقليد الحارض؛ الوقت يف الرأسمالية إىل تتحول التي البلدان عىل أيًضا هذا وينطبق

آخر. يشء واإلبداع
الزراعي املجال يف التقدم تضافر خالل من إنجلرتا يف بدأت الرأسمالية وألن
بلكنة البرشي التاريخ يف ظهرت أنها يعني فذلك العلمية؛ واملنجزات العاملية واالستكشافات
عرش الثامن القرنني يف العالم حول إنجلرتا ارتادته الذي القوة طريق عىل وسارت إنجليزية
أولئك نظر يف األجنبي الطابع من بقدر احتفظ السوق اقتصاد أن يعني وهذا عرش، والتاسع
جريان أما أجنبية. لغة لهم بالنسبة — الرأسمالية ثَمَّ ومن — اإلنجليزية اللغة تُعترب الذين
الثامن القرن يف الفرنسيون عليه أطلق ما محاكاة سوى يسعهم فلم ومنافسوها إنجلرتا
يف للرأسمالية الخاصة نماذجها طورت أخرى مجتمعات هناك اإلنجليزية». «املعجزة عرش
الرأسمالية ُفرضت لقد الرأسمالية. مقتضيات من معينة وعادات أعراف لحماية محاولة
منظومة باعتبارها الرشقية، الهند وجزر والهند األوسط والرشق أفريقيا يف الشعوب عىل
األصلية الشعوب كأبناء — آخرين َة ثَمَّ أن إال مواردهم، الستغالل جاءت غربية أوروبية
طريقة األوروبيون هدَّد عندما مجتمعاتهم داخل انكفئوا — والجنوبية الشمالية لألمريكتني

أوطانهم. يف غرباء وجعلوهم معيشتهم
عامة مبادئ ذا اكتشاًفا وليست تاريخيٍّا تطوًرا باعتبارها الرأسمالية إىل نظرنا وإذا
تزال ال ثَمَّ ومن فريدة؛ تجربة كانت رأسمايل بلد أول تجربة أن هو مهم أمر فسيتضح
كنظام الرأسمالية وألن بعُد. مكتَشفة غري األخرى للبلدان بالنسبة االحتماالت مجموعة
لطريقته وفًقا وممارساتها الرأسمالية ِقيم بلد كل شكَّل فقد بأرسه؛ تمساملجتمع اقتصادي
تاريخ يف حاسمة أهمية املهمة والقرس، واملصادفة الثقافة أدواِر إغفال ينبغي وال الخاصة،
احتماالت كانت بل جديد، جيل كل مع السوق تغريُّ عىل يقترص لم فاألمر الرأسمالية.

كذلك. تزال وال أيًضا، ومتنوعة كثرية الرأسمالية التنمية
الفطرية السمة عىل أكَُّدوا أنصاًرا — القوي انتشارها —خالل الرأسمالية اكتسبت لقد
الفطرية، البرشية الخصائص عىل قائمة لكونها طبيعية الثقافات جميع إن للرأسمالية.
تلعب برشية خاصية كل ليست لكن اإلنسان، نفس يف الكامنة القدرات من الكثري وهناك
متنوعة برشية وميول مهارات بني من تنتقي انتقائية، آلية فالثقافة ثقافة؛ أي يف دوًرا
متناٍم مجال وهناك ما، زمان ويف ما مكاٍن يف مًعا العيش من الناس يُمكِّن أسلوبًا لتصوغ
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جينات تنشيط عىل معينة بيئات تعمل كيف يبحث الجينية ات التغريُّ وعلم األحياء علم يف
البيئي الحافز دون فمن لذرياتهم. بعد فيما توريثها يمكنهم الذين البرش عند بعينها
علم يربط التعقيد بالغ تقاطًعا هناك أن يفرتض وهذا خامًال، الصفة) (مورِّث الجني يظل
كل يكون فقد والنشأة؛ الطبيعة بني املألوفة العالقة يتجاوز الرابط وهذا بالثقافة. األحياء
عىل كبرية بدرجة تعتمد تلك مصالحهم لكن الشخصية، مصالحهم عىل حريصني الناس

فيه. نشئوا الذي املجتمع
والثقافة؛ املجتمع مع االقتصاد تشابك يحجب االقتصادات لتحليل الحايل أسلوبنا إن
رياضية نماذج بناء خالل ومن حسابية. بدقة الرأسمالية يحللون املتمرِّسون فاالقتصاديون
عنه تسفر أن بد ال الذي االنتظام عدم إغفال إىل املحللون يميل السوق، أداء كيفية لتفسري
معيار وجود االقتصاديني توقعات كل تفرتض إذ االجتماعية؛ العالقات من مجموعة أي
يستخدم يحدث. ما نادًرا هذا لكن متساوية. األخرى العوامل جميع افرتاضبقاء أي ثابت،
مدلوًال بوصفه وليس مادي، كيشء ما مفهوٍم عن الحديث عند «تجسيد» كلمة الفالسفة
متنوعة مجموعة ال واحًدا شيئًا كان لو كما االقتصاد عن االقتصاديون ويتحدث ما. ليشء
إىل بشدة االنزالق تجنب يف وأرغب الخطر هذا أعي وأنا واألنظمة. والعادات املمارسات من
أولئك باعتبارهم الرأسماليني يف أفكر لجملة، فاعًال «الرأسمالية» أجعل فعندما التجسيد.
رشكات يف عاملني وباعتبارهم أعمال، مؤسسة أو مرشوع إلقامة مواردهم يستغلون الذين

الربح. بغرض لإلنتاج ُخصصت
التوضيح لكن امللل، من بيشء القارئ إصابة يف التعريفات هذه كل تتسبب ربما
التي التاريخية التطورات تلك بني أميِّز أن أيًضا أودُّ امللل. من بالقليل الشعور يستحق
فالناس القديمة؛ األنظمة يف جارية كانت التي التطورات وبني الرأسمالية إىل َعزُوها يمكن
بؤس يف تسببت طاملا التي االجتماعية األمراض ظهور يف الرأسمالية عىل بالالئمة يلقون
— والدمار والقحط والحرب الظلم — األربعة الخراب فرسان األذهان إىل يتبادر وهنا عارم،
وسمات بغيضة شخصية دوافع للرأسمالية تنسب ما وغالبًا العالم. نهاية سيجلبون الذين
ِقدم قديمة سمة الطمع أن رغم اآلخرين، ملعاناة االكرتاث وعدم كالطمع محمودة غري
اقتصادي نظام أول الرأسمالية بأن القول يمكن سميث، قال فكما حامورابي. رشيعة
عىل اللعنات تَنصبُّ وهكذا وضعه. تحسني يف الفرد من رغبة األقل عىل الطمع، عىل يعتمد
ولطاملا ينفعه. أن من بدًال العمل برائد يرض قد الطمع لكن رصاحتها. بسبب الرأسمالية
الرأسمالية تميز التي الفارقة الخاصية لكن كذلك. يزالون وال طماعني، الرأسماليون كان
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املجتمعات يف تحوًال الثروة هذه قوة أحدثت فقد الثروة؛ توليد عىل املدهشة قدراتها كانت
رائعة. إنجازات تحقيق من البرش تمكِّن تزال وال التقليدية،

الرأسمالية تأثريات أشد لكن الحياة، مناحي من قلة سوى الرأسمالية تأثري من يفلت لم
األوىل طويلتني: موجتني عرب املرأة حياة الرأسمالية قلبت فقد املرأة؛ عىل تأثريها هو إذهاًال
ُدفع البلدان، من أيٍّ يف الصناعية الثورة من األوىل السنوات ففي حررتها. والثانية أرضتها،
أربع إىل عرشة اثنتي تميض كي املصانع أرضية عىل بها وألقي وقريتها كوخها من باملرأة
حاجة وال رضورة هناك تكن لم حني يف البدن، يضني مضِجر كلل يف يوميٍّا ساعة عرشة

الشاق. العمل من الطوال الساعات هذه ملثل املايض يف
االرتباط فشاع النسل؛ تنظيم بتقنيات عرش التاسع القرن يف الثانية املوجة جاءت ثم
دائًما كان وهذا مكان، كل يف الخصوبة معدالت وانخفاض املعيشة مستوى تحسن بني
من يكفي ما األزواج ينجب ال — للرأسمالية األصلية امَلواطن يف — واليوم للمرأة. مفيًدا
يف للرجل املرأة انضمت فقد لبلدانهم؛ السكاني االستبدال معدل عىل للحفاظ حتى األطفال
األدوار وبدأت انخفاضها، تواصل اإلنجاب معدالت تزال وال العمل، قوة يف ومهنة حرفة كل

واألم. األب من كالٍّ فيها يعمل التي األرس وضع مع لتتوافق فشيئًا شيئًا تتغري األرسية
كذلك. فهي الثروة توليد صفة أما الرأسمالية، عىل حكًرا ليست االستغالل صفة إن
االستغالل يكاد الواسع، العاملي لنطاقها ونظًرا للرأسمالية االقتصادية القوة بسبب لكن
الرأسمايل النظام بفوائد اإلشادة يمكن وال لها. مميزة خاصية بأنه يوصف الرأسمايل
النظام هذا نشوء أظهرها التي البرشية والضغائن الكارثية املغامرات إىل النظر دون
مسئولية إلقاء يمكن وال الواقع. أرض عىل شجعها األحيان بعض ويف للثروة، املولِّد
الرأسمالية، للمساعي رعاة صاروا والذين والحكومات الرأسماليني عىل اإلنسانية املآيس
تلك سيما ال الرأسمالية، تاريخ يف الحديثة العصور أسقام من الكثري إدراج يجب بل
الثورة اندالع إىل أدت التي — االخرتاعات اعتمدت لقد لنجاحها. رضورية كانت التي
ع وسَّ وهذا — النفط ثم األمر بادئ يف كالفحم — الحفري الوقود عىل بشدة — الصناعية
وإلنتاج الغذائية املواد لزراعة األرايض تكريس قيود من االقتصادات محرًرا اإلنتاج، حدود
وازداد الطبيعية، املوارد استغالل العارمة الثورة زادت الوقت، وبمرور األخشاب. أشجار
هذه ل تحمُّ العالم يستطيع «هل هو: امُللح السؤال فغدا بيئي؛ تدهور من ذلك يصاحب ما

الرأسمالية؟» النجاحات
عرش السادس القرن منذ ظهرت التي الدائمة التوترات بعض الرأسمالية أحدثت
قدرة أبرزت الندرة، مجتمعات يف الفاحش الثراء التغايضعن يجري كان وبينما فصاعًدا.
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ومن والسياسية؛ االقتصادية السلطتني توزيع يف العدالة غياَب الثروة توليد عىل الرأسمالية
عندما القبول يلقى الحكومي التدخل كان وباملثل، لالنتقاد. عرضة األمر ذلك بات ثَمَّ
النظام أن يبدو عندما القبول بهذا يَحظى يَكن لم لكنه جوًعا، املوت خطر املجتمع يواجه
اقتصادات افتقار لكنَّ الحرية. من قدر بأكرب األطراف تمتع كلما أفضل نحو عىل يعمل
(الدورات والركود االنتعاش دورات فرص عزَّز ما هو تحديًدا الحكومي للتنظيم السوق
تاريخ امتداد عىل الظهور القضايا هذه ستواصل اليوم. جيًدا نعرفها ِبتنا التي االقتصادية)
القائم. التحدي هو الرأسمالية عن الناجمة للمشاكل حلول إيجاد يظل لكن الرأسمالية،

يحوزون الذين أولئك مع الرأسمايل النظام يف القرار اتخاذ مفاتيح غالبية تكون
رواد فإن والنساء؛ الرجال تشغيل عىل تنطوي دوًما تكاد املرشوعات أن وبما املال. رأس
أرباب عىل يعتمدون بدورهم والعاملون العمل. إنجاز يف اآلخرين عىل يعتمدون األعمال
أو األرض عن االنفصال فبمجرد وذويهم. تعولهم التي األجور عىل الحصول يف العمل
لكسب عليه االعتماد يمكنهم مورد أي والنساء الرجال لدى يكون ال العمل، معدات عن
عن بها نتحدث التي الطريقة لكن عمالتهم. لبيع للخروج يضطرون ثَمَّ ومن يومهم؛ قوت
صفة تعمل بل والعمال، العمل أرباب بني املتبادل االعتماد هذا أبًدا توضح ال الوظائف
تقنيع يف املتمثل األيديولوجي الغرض خدمة عىل الحر» «العمل مصطلح يف كما «الحر»
لكنه اختيارها، عدم أو ما وظيفة اختيار حرية يملك فالفرد الرأسمالية؛ يف القرس طابع
العمل أرباب لكن بالطعام، َرَمقه َسدِّ يف رغب طاملا للعمل، الحاجة من التحرر يملك ال
«حر» بكلمة يوصف ما كل أضحى الحارض، الوقت ويف املعييش. القيد لهذا يخضعون ال
إىل سيدفعني وهذا النظرية، املفاهيم من كبري بقدر محمًال واألسواق) واملشاريع (التجارة
ملل تحايش يف األول املقام يف راغبة املناسب مكانها ويف بحرص املسميات هذه استخدام

«الرأسمالية». كلمة تكرار
حكمة، أكثر سياسية قرارات اتخاذ من ليُمكِّننا كان الرأسمالية طبيعة وضوح إن
تلك سيكبح — كالطقس طبيعي ال — ثقايف نظام الرأسمالية أن إدراك كان وربما
أن عىل عالوة عاملية. رضورة أمريكا محاكاة أن تزعم التي األمريكية الخارجية السياسة
ليسصحيًحا. — عنه املدافعون يدعي كما — بنفسه نفسه يصحح نظام السوق بأن القول
ندرك أن علينا العسري من تجعل االقتصاد علم استقاللية حول األيديولوجية واالفرتاضات
أعضاءً باعتبارنا أيًضا بل فحسب فيها مشاركني أفراًدا باعتبارنا ال تخدمنا، السوق أن
شاملة صحية رعاية خدمة وتوفري العاملني، تعول مرتبات دفع عىل حريص مجتمع يف
يف لكن العالم. يف أخرى بلدان إىل اإلنسانية الخدمات تقديم مد عىل عالوة جيدة، ومدارس
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واالعتبارات الثقافية التأثريات أهمية سقطت الرأسمالية، هيمنة رحلة خالل عصيبة مرحلة
مجدًدا. النور إىل نخرجها ألن بحاجة ونحن النسيان، غياهب يف االجتماعية

تعتمر أخالقية، كمرسحية الرأسمالية تاريخ تقديم من أتحرر أن أود الكتاب، هذا يف
باملضامني يحفل دائًما تاريخ أي أن من الرغم وعىل سوداء، أو بيضاء ا إمَّ قبعات شخصياتها
بإدراك ملزمني لكنهم آخر، دون لجانب باالنحياز ملزمني املؤرخون فليس األخالقية،
النظر إىل فيميلون االقتصاد علماء أما املايض. يف الناس فعله ما عىل األخالق تأثري كيفية
لتوزيع األخالقية الدعاوى أهمية من حد أقىص إىل ويقللون علًما باعتباره موضوعهم إىل
عن حيود هو والخطأ الصواب الستشفاف القوية الناس حاسة تجاهل أن بيد الثروة،
ِقيمنا، تمس االقتصادية الحياة نرى ونحن كذلك، األمر يكون أالَّ يمكن كيف إذ الحق؛
يف الناس يستطيع للرأسمالية، أفضل فهم ظل يف واضًحا؟ مساًسا سياساتنا وبالتبعية،
االقتصادية. النظم تشكيل يف ونشاًطا إيجابية أكثر دوًرا يلعبوا أن الديمقراطية النظم
قد أقوله ما إن هذا: الرأسمالية تاريخ يف أطروحاتي مع سيختلفون الذين ألولئك وأقول
وعليك إنجاًزا، ال مقصًدا باعتباره أقدمه لذا الشخصية؛ املصلحة خدمة منه الهدف يبدو

تختار. أيهما بنفسك تقرر أن القارئ عزيزي
ثقايف نظام فالرأسمالية جاهًزا؛ للرأسمالية تعريفي أصبح تمهيدي، أنهي أن قبل
يف ة املِلحَّ الخاص املستثمر رغبة حول تتمحور التي االقتصادية املمارسات يف متأصل
العمل، تقسيم يفعل مثلما اإلنتاج كفاءة الربح وراء السعي يعزز ما وعادة الربح، جني
االبتكار. كله، ذلك وفوق السلع، سوق واتساع والتخصص، الكبري، الحجم واقتصاديات
تفسريها املمكن غري فمن اقتصادي، نظام مجرد وليست ثقايف نظام الرأسمالية ألن ونظًرا
االنتقادات من عاصفة بداياتها يف الرأسمالية أثارت وقد فحسب. مادية عوامل عىل باالعتماد
نشاط عىل القائم االقتصاد أطرافهذا كل تطحن فاملنافسة عنها؛ الدفاع من منهمًرا وفيًضا
خدمة يبيعون أو منتجاتهم، يسوِّقون أو أموالهم، الناسيستثمرون أكان سواء املستثمرين،
وطاقة املاء طاقة من بدءًا — الطبيعية الطاقَة طوَّعت التي االخرتاعات وسلسلة عملهم.
االقتصادي التقدم جعلت — عرش الثامن القرن يف الفحم إشعال نريان عن الناجم البخار
بال املايض يف يبدوان كانا والنفط الفحم أن وبرغم الحفري. الوقود استغالل عىل يعتمد
هل نتساءل: ألن تدفعنا الندرة من درجًة الحايل الوقت يف العنرصان هذان بلغ فقد نهاية،

لالستدامة؟ قابل االقتصادي نظامنا
األلفة وتلك للغاية. مألوًفا بات نظام تجاه فضولك أثري أن هو أواجهه الذي التحدي إن
حجبت — البرشية الطبيعة تميز فطرية رأسمالية سمة هناك أن فكرة إىل باإلضافة —
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املمارسات عربت لقد سبقتها. التي االقتصادية واألنظمة الرأسمالية بني الحقيقي الرصاع
جذري انفصال عن — عرش السابع القرن يف الساحة عىل ظهورها عند — الرأسمالية
فقد التقليدية، املجتمعات يف والنساء الرجال أعراف هاجمت وألنها القديمة. العادات عن
عىل الحديثة الرأسمالية األساليب قدرة أدت ذلك، بعد للغاية. مواتية بيئة رسوخها تطلب
إىل الغرب من بالتجار «املزيد» وراء النهم السعي وبعث املحاكاة، تشجيع إىل الثروة خلق
محركات معهم حملوا وقد السلع، هذه إلنتاج عمال وعن سلع، عن بحثًا العالم أنحاء شتى

الرأسمالية. جلبتها التي العارمة الثورة
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اجتاهاتجديدة يف التجارة

البحر إىل كولومبوس رحلة عقب القديم بالعالم الجديد العالم يربطون اإلسبان كان بينما
القديمتني. والهندي األطلنطي املحيطني تجارتي بني يجمعون الربتغاليون كان الكاريبي،
بالفعل ربطت قد واملغول العرب فتوحات عقب الهندي املحيط يف التجارة حركة كانت
بحلول أوروبا من أجزاء وبني أفريقيا وشمال والهند آسيا لقارة الشاسعة املساحات بني
ومع أوروبا غرب بشمال اتصال عىل الرشق أرايض كانت وقتئٍذ عرش. الثالث القرن نهاية
التي — الواسعة الهندية التجارة شبكة وتداولت الجديد. العالم يف األوروبية املستعمرات
وأرسل الثمينة. واألخشاب الفاخرة واألقمشة التوابل — القسطنطينية يف الخالفة أدارتها
وأضحت وطنهم. إىل الجديد العالم من األصليني السكان وأطعمة والفضة الذهب اإلسبان
عىل أو السنني، آلالف دام انفصال بعد ببعض بعضها اتصال عىل أخريًا األرض شعوب
اتصال عىل واملغامرة واالستثمار لالكتشاف املحبون األوروبيون بات دقة، أكثر نحو

األرض. بشعوب
ديانتهم كانت الرشق، نحو وأبعد أبعد طريقهم يشقون املسلمون التجار كان وبينما
وقف يف الرغبة أضحت ثَمَّ ومن والفلبني؛ املاليو وأرخبيل والهند الصني يف انترشت قد
الرجاء رأس وراء ما إىل رحالتهم َمدِّ إىل دَفعهم للربتغاليني دينيٍّا دافًعا اإلسالم انتشار
الرائدة الرحلة طاقم أفراد ماالبار ساحل عىل التونسيون التجار سأل فعندما الصالح.
«املسيحيون الرد: كان القاصية، األرض هذه إىل بهم أتى ا عمَّ ١٤٩٨ عام جاما دا لفاسكو
اعتنقوا الذين اليابانيني من قلة يف اإلنجيلية روُحهم بحقٍّ تجسدت وقد والتوابل.»
هذه كل أظهرت لقد للبيع. الصنع بارعة دينية فنية قطع إنتاج يف ورشعوا املسيحية،
التي العاجية واملالعق الهند يف املصنوعة املزركش البلَّور أوعية عن فضًال — املنتجات
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التقليدية الحرف تحولت كيف — حيوانات شكل عىل بنقوش األفارقة الفنانون زيَّنها
العاملية.1 التجارة من جزء إىل رسيًعا تحوًال

خيال الرشقية الهند جزر من العطرية واألخشاب الفاخرة واألقمشة التوابل حفزت
إىل الطعم عديمة األطعمة تحولت إذ بالتجوال؛ ولعهم عن ناهيك وحواسهم، األوروبيني
كان الخصوص. وجه عىل والفلفل الطيب وجوز والقرنفل القرفة بإضافة لذيذة وجبات
وارتفاع والسكر امللح لنُدرة نتيجة لها طعم ال بوجبات يقنعوا أن الناس معظم عىل
إىل واإلنجليزية والفرنسية الهولندية التجارية الرشكات الطعام متعة ودفعت سعرهما.
أيرس بحًرا الضخمة الشحنات نقل وكان الهندية، الجزر أنحاء يف تجارية قواعد تأسيس

برٍّا. نقلها من بكثري
عن بالرشق االتصال من قدر لألوروبيني كان الرومانية، االمرباطورية عهد منذ
كان كذلك لعقود. التجارية االتصاالت تقطع برحت ما واألوبئة املجاعات لكن الرب، طريق
يف االستمرار وتطلب األوروبية، التجارة طرق قطع يف ينجحون ما غالبًا العرب التجار
ثم الفينيسية. بولو ماركو عائلة تجار مثل محنكني تجاًرا باملخاطر املحفوفة التجارة هذه
األوروبيني — الحق وقت يف املكتشفة البحرية الطرق عن فضًال — الرشاعية السفن منحت
البحر. طريق عن دائم اتصال أنه ذلك بعد تَبنيَّ ما لتأسيس أمنًا وأكثر أرخص وسيلة

سنوات، بأربع الرشق نحو طريقه دياز بارتولوميو الربتغايل املستكشف شق أن بعد
أخرى جولة بدء عىل الجديد العالم إىل كولومبوس اكتشفه الذي الجديد الطريق شجع
األرضية الكرة نصف جزر إىل األوروبيني الرحالت هذه حملت فقد االستكشافات؛ من
ورغم الحقيقة. وجه عىل األرضية الكرة رقعة اتساع مدى اكتشاف وإىل وقاراته الغربي
فكرة أي لديهم تكن فلم كروية، األرض أن طويل وقت منذ يدركون كانوا املتعلمني أن
مناجم إىل الوصول من اإلسبان وبريو املكسيك احتالل مكَّن ذلك، عىل عالوة محيطها. عن
عىل تنهال املناجم هذه من املستخَرجة والفضة الذهب كميات فبدأت واإلنكا؛ األزتك
ومزروعات حيوانات جلبت األطلنطي للمحيط العابرة السفن أن ذلك من واألهم أوروبا.
يطلق كان ما أكمل ثَمَّ ومن جذريٍّا؛ تغيريًا األطلنطي جانبي عىل املجتمعات طبيعة غريت

لكوكبنا.2 والنباتي البيولوجي التجانس الكولومبي» «التبادل عليه
ذلك من جزءًا الجديد العالم سكان إىل الفتاكة الجراثيم نقل كان األسف، مع لكن
غري تامة إبادة يف الغربي األرضية الكرة نصف إىل جدد وافدين وصول تسبب التبادل.
السكان لدى يُكن لم التي الفتاكة الجراثيم من أنواًعا معهم األوروبيون حمل إذ مقصودة؛
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عن دومينجو سان يف يعيش كان الذي األراواك شعب فني وقد ضدها. مناعة أي األصليني
مناعة لديهم تكون أن دون القديم العالم من األمراض لهذه لتعرضهم نظًرا أبيهم؛ بكرة
شعوب بني جديد لقاء حدث كلما وتكراًرا مراًرا القاتلة الظاهرة هذه وتكررت ضدها.
الشاموريني، إىل عرش، السادس القرن يف األراواك من بدءًا واألوروبيني، الجديد العالم
جزر يف عاشوا الذين األلوتيني إىل عرش، السابع القرن يف ماريانا جزر يف عاشوا الذين

عرش. الثامن القرن يف بريبلوف
شعوب عزلة البحرية وقادة والقراصنة التجار بقيادة العديدة السفن اخرتقت
األوروبيني. آالف فضوَل شحذت ذاته الوقت ويف لألبد، والجنوبية الشمالية األمريكتني
أوروبا. يف الصغري القراء جمهور فضول إلشباع النقوشات عرشات طبعت ما ورسعان
فشيئًا شيئًا لكن طبعها، وأعيد عدن جنة تصور قديمة حجرية لوحات عرضت البدء، يف
يف الجديد العالم يف املكتشفة والنباتات والحيوانات الشعوب تصور دقة أكثر رسوم بدأت

البرشي. الفضول تاريخ فصول يف كليٍّا جديد فصل وبدأ االنتشار.
جزر إىل املائية الطرق لكل العظيمة االكتشافات أعقبت التي البحرية التجارة الءمت
مناقب كانت فقد املالئمة؛ تمام التقليدي األوروبي املجتمَع والغربية الرشقية الهند
والتفوق والجسارة والحماسة والسيادة القيادة يف تمثلت التي السامية األوروبيني
تلك عليها، والسيطرة الشعوب ترويع يف الفعالية وبالغة الوضوح تامة العسكري
البطوالت راقت وقد الشجاعة. البطولية باألعمال األخرى هي مفتونة كانت التي الشعوب
املغامرات بحبها النبيلة األرستقراطية للروح — اإلسبانية شأن ذلك يف شأنها — الربتغالية
غري سليًال كان النبيل. األيبريي للمغامر مثاًال ألبوكريك دي ألفونسو وكان العسكرية.
ويف أفريقيا، شمال يف املسلمني بمحاربة حياته وبدأ امللكية، الربتغالية لألرسة رشعي
الرجاء رأس حول السفن من أسطول رأس عىل أبحر ١٥٠٦ عام والخمسني الثالثة عمر
سلطتهم. تأمني عىل املحليني الحكام مساعدة لقاء هناك قالع ببناء السماح وحاز الصالح،
ملصلحة — الضخمة التجارية املراكز أحد كانت التي — ملقا عىل استوىل ،١٥١١ عام ويف

الربتغال. ملك
أكثر سفينته تحطمت أو ألبوكريك سجن واالستعمار، والغزو التجارة معرتك ويف
عام بالفشل باءَ حصاًرا عدن مدينة عىل رضب حكومته، إرصار عىل ونزوًال مرة. من
إىل املرصيني من حنقه ودفعه األحمر. البحر مياه يذرع أوروبي أول بذلك ليصبح ١٥١٣؛
١٥١٥ عام ألبوكريك تويف النيل. نهر مجرى بتحويل البالد عىل الخراب جلب يف التفكري
الشهري لقبه يوحي وكما هرمز. مضيق عىل االستيالء بعد للوطن عودته رحلة خالل

37



الرأسمالية

من وأمثاله ألبوكريك كان — الرومان لدى الحرب إله إىل نسبة — الربتغايل» «مارس
الحديثة. العصور تجار من الوسطى العصور بصليبيِّي أشبه البحريني القادة

فقد سواء؛ حد عىل وعسكري أرستقراطي بطابع اإلسبانية الفتوحات اتسمت
كورتيز، وهرناندو كولومبوس، كريستوفر مثل متحمسون شجعان مغامرون رفع
من إسبانيا علَم ماجالن وفرديناند ليون، دي بونس وخوان بيزارو، وفرانسيسكو
الرائعة الرشق ثروات إىل الوصول يف اإلسبان جهود فشل وبعد الفلبني. إىل كناري جزر
ورشع اكتشفوها. التي الجديدة األرايض استكشاف يف بدءوا غربًا، االتجاه طريق عن
عىل مستعمرات تأسيس يف االستكشافية كولومبوس رحالت عقب رسيًعا اإلسباني التاج
اإلسبان وضع وبريو، املكسيك يف واإلنكا األزتك احتالل وبعد الكاريبي. البحر امتداد
إكراه عىل قدرتهم وألن والفضة. الذهب مناجم من العديد بل ذهب، منجم عىل أيديهم
األصليني السكان استخدموا فقد العمل تنظيم عىل قدرتهم من أفضل العمل عىل اآلخرين
العبيد السترياد اإلسبان لجأ مقاومتهم، تلني ال هؤالء أن تبني وحني خدمتهم. يف للعمل
النفائس تحمل التي اإلسبانية األساطيل وعربت الربتغاليني. الرقيق تجار من األفارقة
نحو هة موجِّ كوبا، يف هافانا املحصنة مدينتهم من السنة يف مرتني األطلنطي املحيط
اإلسبان أقام الحق، وقت ويف الثمينة. املعادن من مستمرٍّا سيًال للتوابل املتعطشة أوروبا
حاملني الفلبني، يف ومانيال للمكسيك الغربي الساحل عىل أكابولكو بني تجاريٍّا تبادًال
الحصيلة هذه من املائة يف عرشة وكانت أوروبا. إىل لنقله بالحرير وعائدين غربًا الفضة

امللكية. الخزائن إىل مبارشة تذهب الجديد العالم لخريات الوافرة
رصاع أيِّ وأد إىل ١٤٩٤ عام البابا املدهشة والربتغالية اإلسبانية االستكشافات دفعت
البابا أقر بينهما! العالم م فقسَّ أيبرييا؛ جزيرة شبه يف الكاثوليكيتني اململكتني بني ناشئ
بالخطأ إليها توجهت التي الربازيل عدا الغربي، األرضية الكرة نصف يف إسبانيا حق
أفريقيا ساحل عىل الربتغال وحصلت الهند. نحو األساس يف متجهة كانت برتغالية حملة
عدة أقامت حيث الهندي، املحيط إىل الطريق امتداد عىل رشًقا مواقع وبضع الغربي
يستطع لم نفسه البابا حتى لكن الباقي. عىل إسبانيا وحصلت لسفنها، تموين محطات
عرش، السادس القرن ستينيات يف الفلبني جزر ماجالن اكتشاف فبعد الرصاع. هذا وأد
لتعيني حاجة فهناك كروية، األرض ألن نظًرا أنه ُمبيِّنني مانيال يستعمرون اإلسبان بدأ
غزو إحباط من الربتغاليون تمكن وأخريًا، اململكتني. مستعمرات بني حدودية خطوط
نظام تأسيس عىل األساس يف يركزون اإلسبان كان الرشقية. الهند لجزر الحًقا إسبانيا
األصليني، السكان عمالة استغالل بغرض الجديد العالم يف األصلية الشعوب عىل وصاية
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مزارع وبتأسيس الهندية. الجزر يف التجارة تنمية عىل يعملون الربتغاليون كان بينما
متشابهتني، اإلمرباطوريتان باتت عرش، السادس القرن أواخر يف الربازيل يف السكر قصب

3  .١٦٤٠ عام إىل ١٥٨٠ عام من واحد ملك حكم تحت وانضمتا
كلٌّ أسست فقد أوروبا؛ رائدتا هما أيبرييا جزيرة شبه يف الواقعتان الدولتان كانت
التجارة. حركة عىل هيمنتهما وفرضتا الجديدة ممتلكاتهما يف حصينة مستعمرات منهما
تحدي يف اآلخرون األوروبيون يبدأ أن قبل كامًال قرنًا دام تجاري باحتكار اإلسبان تمتع
لم األمر، بادئ يف ذلك. فعل استطاعوا حيثما احتكارات الربتغاليون وفرض تلك، هيمنتهم
للمجتمع القديم التقليدي النسيج عىل ظهرت جديدة تجعدات إال تمثل األحداث هذه تكن
طريق عن الرشق إىل الوصول غري فقد عميقة؛ تأثريات أحدث نجاحها لكن األوروبي،
املتوسط البحر من العاملية التجارة ثقل مركز ونقل الجيوسيايس، أوروبا وجه املحيط
عرش السادس القرنني وبني أوروبا. غرب شمال عىل يرشف الذي األطلنطي املحيط إىل
تطل أخرى بلدان إىل والربتغال إسبانيا من والفتوحات التجارة زخم انتقل عرش، والثامن

والسويد. والدنمارك وإنجلرتا وفرنسا هولندا مثل األطلنطي، املحيط عىل

التجارة حدود

ورومانسية وعملية دينية أصداء التجارة صميم شكلت التي التبادالت لحركة كان
الشمالية، أمريكا قارة غرب شمال يف تقام كانت التي «البوتالتش» حفالت ففي وسياسية.
والخدمات السلع نون يؤمِّ امللوك وكان الهدايا، تبادل خالل من يتم املمتلكات توزيع كان
التبادالت لكن الجزية، يفرضون الفاتحون وكان والرسوم، الرضائب خالل من الالزمة
األدوم. التأثري لها كان — الحسابات وإدارة والسمارسة األموال عىل باعتمادها — التجارية
يف البرشية املستوطنات أوىل نشأة منذ قائًما املقايضة خالل من السلع تبادل كان
التجار عىل املتأصل التجني أن إال امليالد. قبل الرابعة األلفية يف النهرين بني ما بالد دلتا
ارتبط فقد عرش. الثامن القرن قبل ضيقة اجتماعية مساحة عىل التجاري النشاط قرص
الجيوش وقيادة كالقضاء — النبالء مناصب بتقلُّد ارتبطوا ا ممَّ أكثر األموال بجني التجار
الفالحون. يفعل كان كما الناس بإطعام أو — الشعر وكتابة الدبلوماسية البعثات ُّس وترأ

سوء. وصمة يمارسونه كانوا من وصم لكنه ا مهمٍّ التجاري العمل كان وهكذا،
أيًضا شجعوا بل فحسب، بالتجارة يعملون من بازدراء األرستقراطيون يكتِف لم
عناية أَوَلوا فقد االقتصادية؛ للتنمية الحافزة السمات مع مطلًقا تعارًضا تتعارض صفات
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لكسب يعملون كانوا الذين أولئك احتقروا أنهم إىل باإلضافة والدعة، الفراغ لوقت فائقة
يتمتعون كانوا التي األخرى االمتيازات من غريها وعىل اإليجارات عىل وتعيَّشوا العيش،
وموائدهم مظاهرهم عىل الفخامة تضفي أشياء رشاء يف األموال هذه ينفقون وكانوا بها،
املستحقات؛ من وغريها اإليجارات من دخولهم تفوق نفقاتهم كانت ما وغالبًا وممتلكاتهم.
لعدم نتيجة األحيان بعض يف تورث كانت بفواتري الدوام عىل مدينني يجعلهم كان مما
استنزال يف يرغب كان تاجر من ما ألن هذا بتبذيرهم يفلتون كانوا لكنهم الصكوك. سداد

الحرفيني. أو املتاجر أصحاب من قلة عدا الرئيسيني، زبائنه غضب
سبقت التي الفرتة يف العالم يف املجتمع مشاهري تضم واألرشاف النبالء عائالت كانت
األخاذ وحضورهم ملبسهم وطراز وذوقهم بمعرفتهم يشاركون كانوا إذ الحديث؛ العرص
البالط يف رفيعة مناصب ألي الوحيدين املرشحني وكانوا الهامة، الجماهريية االحتفاالت يف
يكن ولم اقتصادي. فائض أي يف األول الحق أصحاب وكانوا الكنيسة، أو الجيش أو
تمكنهم التي السلطة يملكوا لم ألنهم فعالة حماية مصالحهم حماية يستطيعون التجار
الرضائب أو ملكيتهم، حقوق تأمني عدم جراء األَمرَّين يذوقون كانوا ما وكثريًا ذلك، من
عىل عالوة مبارشة. عليها واالستيالء بضاعتهم استباحة حتى أو عليهم، املفروضة املرهقة
ومع األعباء. هذه كل لعواقب باًال يُلقوا لم بمشورتهم يأخذ الحاكم كان الذين أولئك أن
طريقة لإلنسان قدمت ألنها نظًرا البرش؛ تحرضُّ عىل تعمل قوة تعد التجارة كانت ذلك،

بالقوة. اغتصابه عن بديًال يرغب ما عىل للحصول
عرش السادس القرن حوايل يف االجتماعية املراتب أعىل يشغلون الذين األشخاص كان
ملا أهمية ثمة تكن لم إذ وأهمية؛ وزنًا العائالت يعطي كان مما ألبنائهم، مناصبهم يورثون
الحسب ذوو والنساء الرجال يكن لم االجتماعية. ملكانته األهمية كانت بل اإلنسان «يفعله»
النظام عىل أمارة باعتباره بنسبهم يفخرون كانوا بل املوروثة، مكانتهم من أبًدا يستحيون
النماذج يف وحتى لهم. طبيعي حق بمنزلة السيطرة كانت ثَمَّ ومن الرب؛ قدَّره الذي
حتى أو وجنوة، وفلورنسا كالبندقية عرش، السادس القرن يف املدنية للدولة اإليطالية
األرستقراطية القيم كانت — األمور زمام عىل الصفوة من قلة سيطرت حيث — أمسرتدام
والعامة. واألرستقراطيني، الدين، رجال فئات: ثالث املجتمع وعرف كبري. باحرتام تحظى
الخاصة القلة بني م مقسَّ عالم يف املكانة يف الطبيعي بالتفاوت مؤمنني الناس كان عندئٍذ،
بأسوده الحيوان عالم تأملوا حني الطبيعة يف الرتاتب عىل دليًال ووجدوا العادية، والكثرة
نفوس يف يُغَرس كان الصحيح الرتتيب هو ذلك بأن القوي الشعور ألن ونتيجة وجرذانه.
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إيماننا يضارع بذلك إيمانهم كان فقد تنشئتهم، وأثناء أظفارهم نعومة منذ األطفال
اليوم. بدياناتنا

لإلنتاج الجديدة املمارسة وبني للتجارة القديمة املمارسة بني الفصل من الغاية إن
التي التغريات عىل انتباهنا نركز أن هي الرأسمالية تاريخ لرصد محاولة أي يف الصناعي
التغريات. هذه أحد ليست ذاتها حد يف والتجارة الرأسمالية. ظهور يف غريها دون تسببت
أسعار تفوق بأسعار البضائع بيع خالل من — ذلك لهم تأتَّى كلما — التجار اغتنى
من تمكنوا أو متوقعة، غري أرباًحا وحققوا الحظ حالفهم األحيان، بعض ويف رشائها،
أخرى؛ طريق من جاءت الرأسمالية ثروات لكن السلع. بعض نقص تصاُدف استغالل
رأس اإلنتاج عمليات يف املاكينات إدخال تطلَّب األشياء. إنتاج عن الناجمة األرباح من
عىل األشياء إنتاج طريق عن ضخامة أكثر أرباًحا ولدت املاكينات هذه لكن ضخم، مال
ألن املستثِمِرين عىل بالثراء املاكينات يف املستثَمر املال رأس عاد إذ كفاءة؛ أكثر نحو
النظام الضخمة الثروات خلق ميَّز وهكذا املستخَدمني، العمال إنتاجية من زادت املاكينات
نتيجة أيًضا حدث هذا لكن سبقته، التي االقتصادية األنظمة من غريه عن الرأسمايل
الشبكات عملت وقد جديدة. منتجات ليشرتوا الزبائن نطاق وتوسيع العمل تنظيم إلعادة
السادس القرن يف األرضية الكرة امتداد عىل تأسيسها األوروبيون بدأ التي — التجارية
هائًال. ازدياًدا إليها بضاعتهم إرسال للرأسماليني أمكن التي البقاع ازدياد عىل — عرش
بل أوروبا، يف بالبقاء املستثمرون يكتِف لم القوي، زخمها الرأسمالية اكتسبت وحاملا

األوروبية. التجارية اإلمرباطوريات مسار تبعوا
التجارية الطرق نطاقي اتساع أهمية عن نتحدث عندما مغالني نكون ال لعلنا
التجارة بشأن االعتبار يف أخذها ينبغي التي الجوهرية النقطة لكن التجاريني. والرشكاء
من وكان الرأسمالية ظهور قبل طويلة لقرون مورست أنها هي الرأسمالية تاريخ يف
الواضحة الصالت نالحظ ألننا ونتيجة غيابها. ظل يف حتى االزدهار يف تستمر أن شأنها
بأن يغرينا ذلك فإن الجديد؛ العالم وإىل الرشق إىل عرش السادس القرن رحالت بني
وظهور البخاري املحرك اخرتاع عرش: الثامن القرن بحدثي مبارشة الرحالت هذه نربط
من ما لكن حتميٍّا، كان اآلخر عقب الحدثني أحد وقوع أن لو كما الكاملة، الرأسمالية
املستقبل يحمله ما بشأن لدينا يقينِيٍّ حس من وما الحياة، هذه يف الحدوث حتمي أمر
تزال ال الجديدة التجارية املمارسات كانت حينما عرش، السابع القرن منتصف ففي لنا.
ظهور ذلك عىل يرتتب أن يتوقعون الناس يجعل سبب ثمة يكن لم التفتح، طور يف
حديثًا توصيًفا أن أو السنني، آلالف ساد الذي العمل أسلوب ستغري مدهشة ماكينات
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الناس وجهت التي التقليدية الحكمة محل رسيًعا سيحل االجتماعية وطبيعتهم للبرش
طوال. لحقب

األوروبية الهيمنة

أعراقهم تباين عىل — آسيا رشق تجارة يف املشاركني مختلف كان الربتغاليني، وصول قبل
تغريَّ هذا لكن ألحد. ملًكا ليس البحر أن مفاُده ا عامٍّ معتقًدا يتشاركون — ودياناتهم
ألبوكريك البحري قائده عىل أغدق قد الربتغايل امللك كان الجدد. الوافدين وصول بعد
وحققت وهرمز، وملقا وسيالن املاالبار ساحل عىل السيطرة األخري أحكم أن بعد األلقاب
.١٥٠٩ عام املرصي األسطول هزيمتها بعد الهندي املحيط يف بحرية سيادة الربتغال
من — املنطقة يف الوحيدة األخرى البحرية القوة صاحبة — الصني انسحبت وعندما
بعد — بهم لحق أن إىل التجارة مناطق معظم عىل الربتغاليون سيطر املنافسة، ميدان
بالقدر عازمني كانوا الذين واإلنجليز والفرنسيون الهولنديون — عام مائة نحو مرور

عليه. السيطرة يمكنهم ما كل احتكار عىل نفسه
الربتغال لكن عديدة، نواٍح من تقدًما الربتغال تفوق العثمانية اإلمرباطورية كانت
يجد لم وعندما املناورة. عىل وقدرة رسعة العثمانية السفن فاقت التي بسفنها امتازت
إىل تحوَّلوا التوابل، وراء سعيهم خالل قبل، من ملقا يف لقوه الذي الرتحيب الربتغاليون
يف الحكام بني الفوضوي التنافس من ومستفيدين العسكري تفوقهم مستغلني القوة،
مبهرة، الربتغاليني أساليب بدت البحرية، بالحروب مهتم كل منظور من املاليو. أرخبيل
لكنها القتال، أثناء نريانها تطلق وكانت وحسب، جنود ناقالت قبُل فيما السفن كانت فقد
الربتغاليني أن إال األعداء. سفن اقتحام من طاقمها يتمكن كي تناِوُر باألساس كانت
بالقذائف، العدو تدك بحرية مدفعية منصات إىل سفنهم وحولوا الطريقة، هذه تجنبوا
الريح.4 اتجاه عكس اإلبحار عىل سفنهم قدرة بفضل مبارش، هجوم أي من خوف دون
نجح وقد والقوة. والفضة الذهب تضافر التوابل تجارة عىل السيطرة تطلبت
تجاراتها يحتكروا لم أنهم رغم الرشق، لبحار جديًدا قانونًا واضعني ذلك، يف الربتغاليون
— نسمة مليون وقتئٍذ سكانها عدد بلغ التي — الربتغال ونجحت ا.5 تامٍّ احتكاًرا املربحة
فحملت البحار، هذه ذرعوا طاملا الذين والبنادقة والعرب الصينيني عىل إرادتها فرض يف
البضائع وحملت الصني، إىل والفضة والذهب أفريقيا، إىل األوروبية واألسلحة اآلالت
الربتغاليون وأسس أوروبا. إىل الحريرية واملنسوجات التوابل وحملت اليابان، إىل الصينية
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وإعادة البضائع تخزين يف استغلوها محصنة مدنًا والغربي الرشقي أفريقيا ساحيل عىل
تجارات ومارسوا غربًا. ولواندا وأملينا رشًقا، ومومباسا موزمبيق مثل سفنهم، تجهيز
مستعمرة خمسني من يقرب ما امتداد عىل العبيد، تجارة إىل التوابل تجارة من متنوعة،

الوافدين. جميع ضد عنها دافعوا العالم، حول
من للغاية بسيط جهد لقاء الحكام حجور يف كهذه هائلة ثروات سقطت ما نادًرا
—سلوكيات هائًال ربًحا تدران كانتا اللتان — والفضة التوابل تجارتا شجعت وقد جانبهم.
الثروة توزيع وكان والربتغال، إسبانيا من كلٍّ يف باهظة الرضائب فكانت متطرفة؛ ملكية
يكافح بينما بالرخاء، الناس من قلة تنعم أن يضمن الذي التقليدي النمط وفق يجري
استغالل كيفية يعرف لم لكن رمقهم. لسد والعمال والفالحني الفقراء من األعظم السواد
فرديناند حفيد الخامس، شارل هما قويني ملكني سوى املاليني من الفياض النهر هذا
عىل كانا .١٥٩٨ عام إىل ١٥٥٦ عام من إسبانيا حكما اللذين الثاني فيليب وابنه وإيزابيال،
الباباوات وحتى والربوتستانت واإليطاليني والفرنسيني األتراك عىل الحرب لشن استعداد
حينئٍذ كان الذي الكاثوليكي املذهب سيادة وحماية أوروبا يف هيمنتهما ترسيخ سبيل يف
كانا الربوتستانتيني. جانب من أوروبا ويف األتراك، جانب من الرشق يف تحديًا يواجه
يف بدءوا قد الهولنديون كان إذ مملكتهما؛ داخل التمرد قمع أجل من للمال بحاجة كذلك
إىل باإلضافة االستقالل، وراء سعيًا األمد طويل تمرًدا عرش السادس القرن خمسينيات
عام يف والربتغايل اإلسباني التاَجني اتحاد عزَّز الحًقا، إنجلرتا. عرش هرطقية ملكة اعتالء

آنذاك. االقتصادي ركودها من الرغم عىل السياسية، إسبانيا قوة ١٥٨٠
الحاويات عىل الجديد الطلب ظهور مع انتعشت اإلسبان السفن بناة أحوال أن ورغم
لكن ملكية، رعاية ظل يف اإلسبانية الصوف صناعة أيًضا وازدهرت املحيطات، عابرة
نظام خالل من والفالحني والصناع التجار معظم سبيل اعرتضت امللكية البريوقراطية
الهرطقة من املتأصل اإلسبان امللوك خوف وأدى والرضائب. الجمركية للرسوم صارم
السادس القرن معظم خالل البالد خارج إىل رعاياهم رحالت تقليص إىل لجوئهم إىل
وناهض أيًضا، التجارية واألفكار لألفكار الحر االنتشار الكتب استرياد حظر وعرقل عرش،
قوانني طريق عن الجديدة الصناعات القرص ووأد التغيري، حركة اإلسبان األرستقراطيون
ذلك بعد لكن ،١٥٦٠ عام ازدهارها أوج اإلسبانية الصناعة بلغت مجحفة. ورضائب
كانوا الذين والهولنديني والفرنسيني اإلنجليز والتجار الحرفيني بضائع عىل الطلب زاد

كأراضيها. جدباء إسبانيا مدن باتت فيما يحتاجونه، بما اإلسبان الزبائن يزودون
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للتجارة األرستقراطيني ازدراء عىل التغلب من الحر التجاري العمل جاذبية تتمكن لم
معيشتهم، أسلوب عىل الحفاظ إىل اإلسبان النبالء سعى إذ املجتمع؛ يف تغلغل الذي
األرباح قلص ا ممَّ املحلية لألسعار سقوًفا فوضعوا الكبري؛ السيايس نفوذهم مستغلني
أرض بالطبع وهذا الخارج. من الرخيصة الواردات زيادة شجع نفسه الوقت ويف املحلية،
الذين الفالحني بهموم يعبأ ال — كالنبالء — امللكي القرص وكان اإلسبان. بالحرفيني
التي — املارينو خراف قطعان كانت حينما شتاء، كل الخطر تواجه مزروعاتهم كانت
األكثر الجنوب إىل الشمالية الجبال من تنتقل — للنبالء بالنسبة كبرية أهمية تشكل
القطعان تلك النتقال خصيًصا الدولة حددتها مسارات هناك كانت أنه صحيح دفئًا.
تلك يقودون كانوا الذين الرعاة طائفة أو «امليستا» لكن املزارعني، حقول القتحامها منًعا
كان الذي امللك وقرارات الفالحني شكاوى يتجاهلون وكانوا القوانني، ينفذوا لم القطعان

الخراف. هذه صوف تجارة وراء من تأتي التي الرضائب من الكبار املستفيدين أحد
ستحوزان والربتغال إسبانيا أن ريب ال عموًما، العرص هذا تاريخ إىل النظر عند
إسبانيا فيها تسهم لم التي الرأسمالية، لتاريخ ملخص هذا لكن االهتمام، من كبريًا قدًرا
— مستعمراتهما يف وال الداخل يف ال — تتحركا لم الدولتان فهاتان قليًال. إال والربتغال
رواية وتجسد البطولية. واألعمال والرشف، النبالء، عىل املقترص املفاهيم عالم من ألبعد
التي الصفات — ١٦٠٥ عام سريفانتس دي ميجيل اإلسباني ألفها التي — كيشوت دون
أن له تهيَّأ حينما كيشوت دون عىل األمر اختالط ولعل لإلسبان. االقتصادي الفشل تفرس
النبالء بأن للقول سريفانتس طريقة كانت القوي خصمه سوى ليست هوائية طاحونة
للطاقة الحميد املصدر هذا أهمية إدراك حتى يمكنهم ال املايض، يف الغارقني اإلسبان

املنتج. للعمل
نتصور تجعلنا ال درجة إىل للتقدم املتفائلة القصة سماع عىل للغاية معتادون إننا
املستقبل. من املايض عىل انطباًقا أكثر سيناريو مغايًرا؛ سيناريو — بالغة بصعوبة إال —
يف االزدهار تراجع من ذلك قبل حدث ا عمَّ مختلًفا يكن لم والربتغال إلسبانيا حدث فما
بزوغ الحياة: سنة هي هذه كانت فقد واإلسالمية؛ واآلسيوية الرومانية اإلمرباطوريات
السائدة القوة تفشل حني يقع حتمي تدهور يتبعها ة، والِهمَّ الطاقة من قصرية ومضات
أن شك وال الداخلية. وتناقضاتها وقوانينها مواردها تفرضها التي القيود عىل التغلب يف
حلقيٍّا، كان التاريخ بأن قويٍّا شعوًرا أفرزت وهبوطها اإلمرباطوريات صعود حكايات
يجلب األحوال أغلب يف كان حال إىل حال من التغري وبأن متعاقبة، دورات من مؤلًَّفا

اإلنجازات. استمرار يدعم مما أكثر النكبات
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ودامت لهم، بالنسبة مهمة كانت التي األمور إنجاز يف والربتغاليون اإلسبان يفشل لم
ا حقٍّ املدهش لكن سبقتهم. التي الضخمة القوى سيطرة فرتات من أطول لفرتة سيطرتهم
تغيري يف تفلح لم والتجاري واالستكشايف البحري املجال يف وإنجازاتهم مآثرهم أن هو
التوسع صد يف اإلسبان نجاح من الرغم وعىل ضئيل. بقدر إال الوطن داخل مجتمعاتهم
مدينة عند دارت التي املعركة يف باألتراك أنزلوها التي البحرية الهزيمة بعد اإلسالمي
تنظيم بإعادة يسمحوا لم فإنهم سريفانتس)، فيها (وشارك ١٥٧١ عام اليونانية ليبانتو

ذلك. يف يرغبوا لم أو مجتمعاتهم،
ومنذ ووحشية. مكثفة األطلنطي املحيط مياه يف الرسمية وغري الرسمية الحرب غدت
الرحالت أثناء والتأمني الحماية بأساطيل وفضتها ذهبها ترافق إسبانيا بدأت ١٥٦٤ عام
التي — هذه الحماية قوافل واستمرت إشبيلية. يف التجارة» «بيت إىل الجديد العالم من
الزمان. من قرن مدى عىل — وأغسطس أبريل شهري يف األمريكتني من تبحر كانت
بمنطقة مستعمراتها يف املزروع — التبغ صار أن بمجرد أيًضا إنجلرتا ذلك وفعلت
القراصنة، نفوس يف األطماع تحرك درجة إىل ثمينًا — الشمالية أمريكا يف شيسابيك
ألن البحار؛ أعايل يف القراصنة لهجمات الرشعية بعض أوروبا يف املزمنة الحرب فمنحت
السفن ملالك تراخيص— أو — تكليف» «خطابات عليها يطلق كان ما أصدرت الدول كل
بََلداِن دخل وكلما لألعداء. التجارية السفن عىل االستيالء بغرض سفنهم تسليح أجل من
القوات من جزءًا القراصنة كان — آنذاك شائًعا كان وهذا — اآلخر ضد أحدهما حرب يف
عىل يُِغريُوَن والهولنديون والفرنسيون اإلنجليز القراصنة فكان البلدين؛ من أليٍّ الحربية
اإلسبانية األساطيل من جانحة سفينة أي يرتقبون وكانوا مراًرا، اإلسبانية املستعمرات

بأكمله. األسطول عىل مرتني استولوا أن وحدث الفضة، تحمل التي
املستعمرات عىل مراًرا أغار الذي دريك، فرانسيس سري اإلنجليز القراصنة أشهر كان
فأطلق دومينجو، سان عىل استوىل املرات إحدى ويف الكاريبي. البحر يف اإلسبانية والسفن
سخيٍّا مبلًغا تلقى ثم امليناء، يف الراسية السفن ودمر املدينة، يف النار وأرضم العبيد، رساح
الهادي املحيط عرب اإلبحار يف جرأته أن عىل عالوة اإلسبان. إىل املدينة أعاد عندما املال من
األعزل اإلسباني الفضة أسطول يهاجم كي ١٥٧٢ عام هورن» «كيب حول والدوران
إليزابيث ملكته كانت طاملا الذي اإلنجليزي الجمهور أثارت الفلبني إىل مسافًرا كان الذي
عاد واإلنجليز، اإلسبان بني الحرب اندلعت وعندما اإلسباني. للملك هدًفا الربوتستانتية
عىل أغار بالعرشات، سفنًا ت ضمَّ أساطيل قيادته وخالل كقرصان، مجدًدا لعمله دريك
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تعرف كانت التي الجنوبية، ألمريكا الشمايل الساحل طول عىل الواقعة املستعمرات
يف نجح مورجان هنري يُدعى آخر قرصان هناك كان الرئيسة. اإلسبانية باملستعمرات
البحر يف اإلسبانية املمتلكات عىل هجماته أثناء اللصوص وآالف السفن عرشات قيادة
نال ثم الحكم، تنفيذ بوقف حظي بعد، فيما السلم خرق بتهمة اعتقاله ورغم الكاريبي.
جديدة. حرب أعقاب يف جامايكا يف الجديدة اإلنجليزية املستعمرة وحَكم الفروسية لقب
معاهدات ع توقِّ املتصارعة أوروبا قوى كانت عندما — كهذه — الحاالت بعض يف
قراصنة إىل يتحولون — مورجان مثل — املرخصني القراصنة من العديد كان سالم،
امللكية الرتاخيص ره توفِّ كانت الذي الغطاء دون من التجارة سفن عىل ويُِغريُون لصوص،
الجديد، النظام عن يعرب ا ممَّ أكثر القديم النظام عن يعرب دريك مثل بحار وكان بذلك.
املحيط يف التجارة عىل القرصنة يمارسون كانوا الذين الربتغاليني البحارة من غريه كحال
الجديدة التجارية الرحالت مميزات من عرش السادس القرن قراصنة استفاد وقد الهندي.
وكان السفن، لبناء متفوِّقة حديثة تصميمات واستخدموا الجديد، العالم وإىل الرشق إىل
كانت القديمة. العصور يف املتوسط البحر ذرعوا الذين بالفينيقيني أشبه املغامرون هؤالء
كانت ألنها للقراصنة إغراء تشكل الرشقية الهند جزر من والتوابل الحرير تجارة رحالت
يتعيَّشون األتراك القراصنة وكان برمتها، الرحلة تكلفة عن تعوض التي الثروة تؤتي
أن بعد فيما طرابلس لباشاوات تبني لكن املتوسط، البحر يف املبحرة التجارية السفن عىل
القرصنة. تجلبه الذي الربح من أكرب بربح يعود رسمية ملعاهدات وفًقا الجزية تحصيل
الصني وبحر ملقا ومضيق الهندي واملحيط األحمر، البحر يف أيًضا القرصنة انتعشت
العائدة اإلسبانية السفن تشكله كانت ملا نتيجة الكاريبي البحر يف وخاصة الجنوبي،

للقراصنة. قوي إغراء من والفضة بالذهب
بالطبقة واملرتبط — للتجارة املعتدل الجانب أن فسنرى لوهلة، األحداث استبقنا إذا
التجار كان فقد الرشعية. التجارة حجم الزدياد نتيجة نفسه فرض — بقوة الوسطى
لدفع اضطرارهم ومن القراصنة، غارات بسبب الثمينة الشحنات خسارة من أُنهكوا قد
الكربى التجارية الرشكات فبدأت سفنهم؛ خسارتهم عدم حال يف حتى باهظة تأمني أقساط
كانت بضائعهم. عىل املتتالية الهجمات من الحماية عىل بالحصول للمطالبة التأييد تحشد
لحماية مأجوًرا مكلًفا كيد ويليام كان فقد ذلك؛ عىل مثاًال الشهرية كيد» «كابتن فعلة
،١٦٩٦ عام األحمر البحر يف عبورها أثناء الرشقية الهند إىل املبحرة اإلنجليزية السفن
املزيد يكسب أن يستطيع أنه — نيويورك من يعمل كان الذي — للكابتن تراءى لكن
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علًما ترفع أخرى عىل واستوىل سفينته، خرق فتعمد قرصان؛ إىل تحول إذا األموال من
نهاية ويف األساس. يف بحمايتها منوًطا كان التي السفن بضائع عىل يستوىل وبدأ فرنسيٍّا،
الكابتن اعتقل سنوات، أربع وبعد الحكومة، مسامع إىل التجار شكاوى وصلت األمر،
داللة علنًا إلعدامه تمهيًدا لندن إىل ترحيله وجرى وأدين وحوكم نيويورك إىل عودته فور
عن مسئولًة الحني ذلك منذ الحكومات وباتت القرصنة.6 إزاء الحكومة تهاون عدم عىل
يف الذعر أثار الذي — تيتش إدوارد القرصان تاب وعندما الرشعية. للتجارة البحار تأمني
حاكم كافأه القرصنة، وهجر — السوداء» اللحية «ذو بالقرصان وعرف الكاريبي، البحر

عرشة! الرابعة زوجته من بتزويجه كاروالينا نورث مستعمرة
عربت فقد لجاراتهما. األبواب فتحتا أنهما والربتغال إسبانيا فعلته ما أهم كان
وهولندا فرنسا إىل منهما — ذلك نقول أن لنا جاز إن — االقتصادية التنمية شعلة
كقراصنة أي رسمي، غريَ دخوًال األمر بادئ يف التجارة حلبة الدول هذه فدخلت وإنجلرتا،
هذه جعلت والغربية الرشقية الهند جزر بضائع بها تعود التي األرباح ألن ومهربني؛
عرش، السابع القرن بداية ومع فيها. باالستمرار جديرة باملخاطر املحفوفة املمارسات
تحدي بغرض الرشعية التجارة رشكات نشاط وإنجلرتا وهولندا فرنسا حكومات أجازت
كانت األيبرييتني. اإلمرباطوريتني كلتا تحكم الوقت ذلك يف باتت التي اإلسبانية اململكة
آخر إنجليزي رجل وهو — رايل والرت سري املشهور القرصان قال وكما كبرية، املخاطر
التجارة عىل يسيطر البحر عىل يسيطر «من ذكي: تعليق يف — الجديد بالعالم ُفتن
أجمع.» العالم يمتلك ثَمَّ، ومن العالم؛ ثروات يمتلك التجارة عىل يسيطر ومن العاملية،

نطاقها بات التي التجارة، دنيا يف الرئييس الحر الطريق األطلنطي املحيط أصبح
ثم والربتغال، إسبانيا سوى منه يستفد لم البدء، يف فأكثر. أكثر العاملية من يقرتب
التجار حملت التي املياه إىل الوصول سهولة من وإنجلرتا وفرنسا هولندا استفادت
هذه الرتتيب إعادة عملية جراء الخارسين أهم لكن االتجاهات. مختلف إىل األوروبيني
الشبكة يف يعملون كانوا الذين اآلخرين واملسلمني واألتراك، اإليطالية، الدول املدن شمل
التجار من أسطوًال قبل من ترسل البندقية كانت الهندي. املحيط يف املتشعبة التجارية
النصف حتى مالحني تجاًرا وال بحريٍّا أسطوًال تمتلك تكن لم التي إنجلرتا، مع ليتاجروا
التجارية رشكاتهم اإلنجليز أسس حاَلَما تغري هذا كل لكن عرش. السادس القرن من األول
اإلنجليزية الرشقية الهند رشكة وأقامت األرض. بقاع شتى إىل السفن وأرسلوا الخاصة
وكالكتا وبومباي سورات الهندية: املدن يف مستعمرات — ١٦٠٠ عام تأسست التي —
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إندونيسيا. يف متمركزة كانت التي التوابل تجارة أمامها الهولنديون أغلق أن بعد ومدراس،
وضاق الهند، أرايض معظم عىل السيطرة يف إنجلرتا نجحت عرش، الثامن القرن وبحلول
إنجلرتا عىل فاقترص األقىص الرشق أرايض يف األوروبي التدخل هذا جراء الرابحني نطاق

فحسب. وهولندا

األهلية الحرب تأثري

البلدين هذين يف يجري كان ما عىل نظرة إللقاء يدعونا والهولندي اإلنجليزي النجاح إن
وهولندا إنجلرتا تخوض أن الوقت ذلك يف محموًدا أمًرا يبُد لم السيايس. الصعيد عىل
الذي الوقت نفس يف القومي املصري تقرير حق من أكرب بنصيب الفوز سبيل يف حروبًا
فقد الرشقية. الهند ويف الجديد العالم يف والربتغالية اإلسبانية الهيمنة فيه تتحديان كانتا
هابسبورج إمرباطورية عن االستقالل ألجل عاًما ثمانني امتدت لفرتة الهولنديون حارب
تحوي باتت ١٦٤٨ عام رسميٍّا إسبانيا من حريتها هولندا نالت أن وبعد اإلسبانية.
إىل بعُد فيما ترتجم لم الثروة تلك لكن أوروبا، يف آخر مكان أي ثروات تفوق ثروات
ركن بل اقتصاديٍّا؛ نظاًما باعتبارها الرأسمالية تميز التي والتقنية التنظيمية التغريات
نحو اإلنجليزي الطريق يتبعوا أن دون تحقق بما وارتضوا وابتهجوا للراحة الهولنديون
وظلت االستقالل يف عنهم تأخرت التي — بلجيكا جارتهم إن حتى املتوالية، اإلصالحات
قبلهم. الصناعية ثورتها بدأت — عرش التاسع القرن حتى هابسبورج إلمرباطورية تابعة
كي — الرأسمايل التطور من األوىل العقود تلك يف — وحدها كافية الثروات تكن لم وهكذا
تطور إىل الهولندي الرخاء يرتجم ولم والربتغال، إسبانيا يف املغلق املجتمع أبواب تفتح

مستمر.
القرن من والتاسع الثالث العقدين بني واضطراب بثوران يمر اإلنجليزي الحكم كان
وأُلغي مجدًدا، امُللك آخر ملك استعاد ثم الربملان، وُحل امللك، أُعدم فقد عرش؛ السابع
املجيدة. ١٦٨٨ عام ثورة عليها يطلق بما األحداث هذه جميع انتهت حتى الحكم، توريث
االقتصادية املسائل ساعدت األول، املقام يف سياسية رصاعات كانت هذه أن من الرغم وعىل
من كان لذا إنجلرتا؛ يف لألرض مالك أكرب هو امللك كان املتعارضة. الجوانب تحديد يف
العائالت جميع شأن ذلك يف شأنه والرخاء، الشدة ألوقات تبًعا دخله يتفاوت أن املمكن
موارد يملك كان االستثنائية، امللك امتيازات بفضل لكن األرايض، تمتلك التي األخرى
براءات وصكوك االحتكارات، منح لقاء عليها يحصل كان التي املبالغ مثل للدخل، أخرى
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بمنتج يتعلق فيما الحرصي التحكم تراخيص وكانت الرشكات. تأسيس وعقود االخرتاع،
هي — الجمارك جباية أو التبغ عىل التفتيش مثل — حكومية خدمة حتى أو تجارة أو

له. بالنسبة ربحية بيعها امللك يستطيع التي «الهدايا» أكثر
حتى دخله، لزيادة السهولة بالغة وسيلة االحتكارات منح أن األول جيمس للملك تبني
عاديٍّا إنجليزيٍّا رجًال أن حكى عرش السابع القرن أوائل يف عاشوا الذين العلماء أحد إن
خاضًعا فحًما يستخدم وكان … لالحتكار خاضعة قوالب من مبني بيت «يف يعيش كان
لالحتكار خاضعة وأزرار لالحتكار خاضعة بأحزمة مالبسه يربط وكان لالحتكار،
خاضًعا وزبيبًا لالحتكار، خاضعًة زبدًة يأكل وكان … لالحتكار خاضعة ودبابيس
خاضًعا وكركند لالحتكار، خاضًعا وسلمون لالحتكار، خاضعًة حمراءَ ورنجًة لالحتكار،
بالسعر وتسعريها املواد هذه بيع يف الحرصي الحق االحتكارات ألصحاب كان لالحتكار.»7

به. الناس سيشرتيها الذي
ظل يف لكن زمن، أي يف عبئًا ليُعد كان لالمتيازات الباذخ التوزيع هذا أن شك ال
وحتى برمته. التجارة نموذج االحتكارات شوهت والخارجية، الداخلية األسواق تنامي
مستعمرات استغالل تضمنت إذا خاصة التجارية، املشاريع إىل منجذبني صاروا النبالء
لجمع اإلنجليز الحكام محاوالت كثرت وكلما وهيبتها.8 إنجلرتا مكانة تعزيز شأنها من
طرح ازداد االخرتاع، وبراءات واملنح كالرضائب تقليدية غري وسائل خالل من األموال
يدافعون امللكية االمتيازات عن املدافعون كان الربملانية. النقاشات يف االقتصادية القضايا
يراعون مما أكثر املشاعر يخاطبون وكانوا ثقة، بكل القديم التجاري التقليد عن
إلخضاع القديم بالنموذج ينادون السلطة من القريبون الرجال وظل االقتصادي. املنطق
ألنفسهم يجدون الجدد املعارضون بدأ لكن االجتماعي. للتضامن االقتصادية األنشطة
والرضائب والتجارة واإليجارات الحصاد عن للحديث جديدة مفردات ويؤسسون مكانًا،

حديث. اقتصادي نظام من جزءًا باعتبارها
وكانت التعسفية، القوة واستخدام بالتقاليد االلتزام يمثل إنجلرتا يف امللك كان
يبوء بصلة للملكية يمت ما وكل (املغلقة) الخاصة التجارية واملؤسسات االحتكارات
االقتصادية، العلل من وغريها االحتكارات بشأن النزاع خالل ومن والكراهية. باالحتقار
أراٍض أصحاب — بالربملان مقاعد حازت التي اإلنجليزية النخبة عريضمن قطاع اكتشف
فتحولت واحدة؛ مصالحهم أن — أقمشة وتجار تجارية رشكات يف وأعضاء مصلحني
لم لو حتى إنه نقول أن يمكننا البساطة. بمنتهى سياسية. قضايا إىل االقتصادية الهموم
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كان اإلنجليزية، األهلية الحرب اندالع يف االقتصادية التنمية وراء الكامنة القوى تتسبب
املطاف. نهاية يف القوى هذه انتصار إىل الرصاع يؤدي أن الحتمي من

إىل أدَّى فقد طويًال، استمر عرش السابع القرن يف املدني االضطراب ألن ونظرا
بني فارق فهناك االقتصادية. القيود عىل للحفاظ الالزمة السياسية السلطة إضعاف
وبني — باالحرتام يحظى قانونًا كان لو حتى — الكتب يف عليه املنصوص القانون
تشتت ظل ويف والتهرب. للمراوغة القوية الدوافع ملواجهة إنفاذه يمكنك الذي القانون
األمد، طويلة األهلية لالضطرابات نتيجة والدينية السياسية اإلنجليزية املؤسسات قادة
إىل لندن وحوَّلوا املستعمرات، منتجات وسوَّقوا الداخلية، النقل نظم األعمال رواد ر طوَّ
السلطات كانت والتي عاًما، ثالثني امتدت التي الفرتة هذه مرور وبعد تجاريضخم. مركز
للبالد. مفيًدا ذلك باعتبار القيود تحدي عن الكثريون دافع األمور، كل عن فيها منشغلة
بعض أزيلت إن وما للتعاون. رسمي غري نظام شاع الرسمي، ه التوجُّ تراجع ظل ويف
لتحرير املؤيدين من أكرب عدًدا ذلك عن الناجم التجاري التحرير اكتسب حتى القيود،
نصيب عىل والحرفيني التجار بحصول وهولندا إنجلرتا يف األمر وانتهي االقتصادية. الحياة

الحني. ذلك قبل صوتهم من أعىل جماهريي صوت وعىل السياسية السلطة من وافر
كل فيه تحظى حرٍّا كونفدراليا اتحاًدا أسسوا استقاللهم، الهولنديون نال بعدما
الالمركزي املزيج هذا أدى وقد الكبار. التجار أحد يكون ما غالبًا منتدب بحاكم مقاطعة
هولندا. يف التجارية املصالح منزلة وراء الدولة وضع إىل واالقتصادية السياسية السلطة من
غالبيتها كانت التي وجاراتها، لهولندا الشمالية املقاطعات سوى باالستقالل تحظ لم
بل والحرفيني، للتجار الحماية بتقديم يكتفوا لم الهولنديني القادة لكن بروتستانتية.
ملكية وتأمني الحرة املوانئ إقامة خالل من االقتصاد لتشجيع جديدًة دعٍم أشكاَل ابتكروا
ومسك الحسابات إدارة أصول وتدريس القضائية، الدعاوى تسوية وتفعيل األرايض،

البحري. التأمني لبيع تراخيص الوكالء ومنح املدارس، يف الدفاتر

الهولندي االقتصادي النموذج

أنتويرب مدينة اإلسبانية القوات دمرت اإلسبانية، هولندا عىل لإلبقاء النضال خالل
هولندا فأصبحت أمسرتدام، إىل شماًال لالنتقال املرموقني مرصفييها دفع ا ممَّ البلجيكية؛
أمسرتدام بنك كان أيًضا. وللسلع لألرصدة جذب نقطة صارت مثلما املايل أوروبا مركَز
آخر. مكان أي يف املعدل ضعف يتجاوز فائدة معدل يمنح — ١٦٠٩ عام تأسس الذي —
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كل تناسب ائتمان أنظمة الهولنديون املرصفيون ر طوَّ حني أخرى مرة املرونة وانترصت
إىل لجئوا لهولندا، االزدراء يحملون كانوا الذين اإلسبان امللوك حتى العمالء. وكل الظروف
اململكة أصبحت الوقت وبمرور املال. القرتاض (هولندا) السابقة مستعمرتهم مرصفيي
الشهري الفضة أسطول جعل حد إىل الهولنديني للممولني كبرية بمبالغ مدينًَة اإلسبانية
الديون لسداد أمسرتدام إىل مبارشًة يبحر — األطلنطي املحيط عابًرا يأتي كان الذي —
ضمن بقيت التي الكاثوليكية الغالبية ذات املقاطعات توحدت الحق، وقت ويف اإلسبانية.

املستقلة. بلجيكا وشكلت هابسبورج إمرباطورية
مدن يف مكدسني مواطن ملليوني تأتَّى كيف إذ الجميع؛ تعجب هولندا ازدهار أثار
ويصبحوا الصعاب كل ْوا يتحدَّ أن الشمال لبحر الساحيل الرشيط طول عىل وبلدات
يسهل سمكة فالرنجة لتجارتهم؛ الفقري العمود هو املتواضع الرنجة سمك كان أغنياء؟
نقص يعاني عالم يف املواسم لكل يصلح بروتينيٍّا مصدًرا اعتبارها ويمكن تجفيفها،
أن إىل املعارصة التقديرات أحد خلص وقد ضخًما. عليها الطلب جعل مما الربوتني،
هولندي مليون نصف متنها عىل عمل التي السفن مئات تضمنت األسماك صيد صناعات
مع يتساوى ويكاد بالزراعة، العاملني عدد ضعف يساوي وهذا والنساء، الرجال من
املهنية النقابات كانت املايل. والقطاع التجزئة وتجارة بالحرف يشتغلون الذين عدد
التي الجودة بمعايري الصيادين التزام من للتأكد كثب، عن األسماك صيد صناعات تراقب
سفن كانت عرش، السابع القرن من األول النصف وأثناء الهولندية. الحكومة وضعتها
تجلبه ما يتجاوز بمقدار البلطيق دول من الحبوب تجلب األلف، عددها تجاوز هولندية،
ظهور يف الهولندي النجاح تسبب إنجلرتا، ويف واحد.9 إىل عرش ثالثة بلغت بنسبة إنجلرتا

الهولندي. النجاح أسباب تفرس التي الكتيبات كتابة يف تمثلت صغرية صناعة
السفن بناة فأنتج املتحدة؛ الهولندية املقاطعات يف أيًضا السفن صناعة انتعشت
الشحنات نقل تصميمها يناسب التي املسطحة البحرية والصنادل الرسيعة القوارب
عىل املطلَّة أرضهم من الهولنديون وأبحر والحبوب. واألخشاب الرنجة كشحنات الثقيلة
اتجهوا وكذلك الجديد، العالم مستعمرات نحو األطلنطي املحيط عابرين الشمال بحر
إىل الصالح الرجاء رأس وحول املتوسط البحر ونحو الغربي، أفريقيا ساحل نحو غربًا
السلع من قليًال عدًدا املناطق هذه إىل الهولنديون نقل األمر، بادئ يف الرشقية. الهند
أخرى مناطق إىل لشحنها تمهيًدا وامللح؛ والحبوب واألخشاب والحديد كالرنجة األساسية،
وأنشئوا ورشاؤه. بيعه األرض لسكان يمكن ما كل نقل وشمل نشاطهم توسع ثم أبعد.
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التي واألسرتالية والفرنسية واإلنجليزية واإلسبانية الربتغالية األساطيل من أكرب أسطوًال
مجتمعة.10 البحر تمخر

وصًفا الهولنديني — كروزو روبنسون رواية مؤلف — ديفو دانييل الكاتب يصف
كي يشرتون فهم … أوروبا وسمارسة وكالء أي التجاريون؛ «الوسطاء بأنهم: ذكيٍّا
من األطراف املرتامية تجارتهم أجزاء أعظم ويأتي يصدروا، كي ويستوردون يبيعوا،
تزويد عىل أيًضا قادرين يجعلهم مما العالم؛ أنحاء شتى من البضائع يجلبون كونهم
بل فحسب، تجاًرا يكونوا لم الهولنديني لكن ثانية.»11 يحتاجه بما العالم أنحاء شتى
األخرى البلدان كانت التي املنتجات تصنيع ينهون كانوا فقد أيًضا؛ بارعني حرفيني كانوا
كانوا التي القيمة من وافرة استفادة واستفادوا املناجم، من تستخرجها التي أو تزرعها
وحوَّلوا مصبوغة، صوفية أقمشة إىل وحولوه الخام الصوف أخذوا فقد للسلع؛ يضيفونها
الورق وصنعوا األثرياء، بيوت يف الطعام تناول غرف لكسوة أنيقة ألواح إىل األخشاب
السيجار لفائف إىل التبغ وحوَّلوا بالدهم، يف شاع الذي للطباعة املخصص املصقول
ا ممَّ واملسافرين؛ البضائع نقل أجل من قنوات شبكة أقاموا أنهم عىل عالوة الفاخر،
ترسو كانت التي السفن وبدت وتنظيمها. املعقدة املشاريع تمويل عىل قدرتهم أبرز
مستودعات وواجهات املوانئ أرصفة وعجت متحركة، عديدة غابات كأنها مرافئهم عند
وذهابًا جيئًة املتحركة الرافعات وكثرت والطرود، واألحواض والرباميل باألقفاص التخزين
كاسل، نيو من والفحم البلطيق، من والحبوب الصني، من الحرير من يأتي ما لتفريغ
من والتوابل فرنسا، من والنبيذ إسبانيا، من وامللح السويد، مناجم من والحديد والنحاس
اإلسكندنافية، الدول من واألخشاب الجديد، العالم مستعمرات من والتبغ والسكر الهند،
الغربية أفريقيا من ينقلونهم كانوا الذين العبيَد أولئك َقطُّ ملوطنهم يجلبوا لم لكنهم

الجديد.12 العالم يف بيعهم بغرض
يتحدثون كانوا لهولندا املتاخمة املجتمعات يف األرستقراطيني أن القول نافلة ومن
الهولنديني يعتربون كانوا فقد األموال؛ لكسب نفسه كرَّس الذي الشعب ذلك عن بازدراء
أنهم الهولنديني والنساء الرجال عن وشاع الطباع، سيئي طماعني قساة أناس سوى ليسوا
الذين والحرفيني الفنانني مئات عىل ينفقون كانوا فقد لبيوتهم؛ أنفسهم يكرسون بخالء،
الهولنديون الفنانون ابتدع وقد ولبيوتهم. لهم وصنعوها وصمموها فنية عنارص نحتوا
ظل ويف العادية. مهامهم أثناء العاديني الناس يصور الذي للرسم تماًما جديًدا نمًطا
امليسورة الوسطى الطبقة إىل ينتمون من بني من الفن وجد النبالء، الزبائن وجود عدم
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الكتب ومصممي النحاتني دعموا جدًدا رعاة — فأكثر أكثر تتزايد كانت التي —
تفخر ما لديها وفريمري رامربانت مثل فنانني قدمت التي هولندا أن شك وال واملوسيقيني.

الثقافية. الناحية من به
يزعمون كانوا فقد التجاري؛ الهولنديني تفوق من بالحنق أيًضا الربتغاليون شعر
لكنَّ العرب» وأرض وفارس والهند إثيوبيا يف والتجارة واإلبحار «الفتوحات سادة أنهم
بحكايات وطنهم إىل عادوا الربتغالية السفن متن عىل خدموا الذين الهولنديني البحارة
بروعة يكن لم الربتغايل الحكم إن وقالوا الشاسعة، التجارية اإلمرباطورية هذه تصف
أكثر الهولنديون غَزا حينما املهانة وتصاعدت أنفسهم،13 عىل أطلقوها التي الصفات
كلفتَه هولندا دفعت الذي الغزو وهو ،١٦٤٤ عام إىل ١٦٣٥ عام من ثراءً الربازيل أجزاء

اإلسباني. الفضة أسطول مصادرة من
مشاريعها أول تمويل جاء هولندا، خاضتها التي التجارية املشاريع معظم ومثل
الرحلة أن وبرغم املتعددين. املستثمرين من مجموعة بني التعاون من جاوة جزيرة يف
ما الفلفل من حامًال فقط سفن الثالث ذي املتواضع األسطول عاد األوىل، كانت الهولندية
مغامرات عرش الهولنديني التجار بني التنافس وشجع هولندا. سواحل كافة لرش يكفي
الهند رشكة تؤسس ألن االتحادية الحكومة دفع وهذا التايل؛ العقد خالل أخرى تجارية
مضيق غرب منطقتي يف احتكارية تجارية بامتيازات ١٦٠٢ عام الهولندية الرشقية
السلطة ممارسة يف الحق أيًضا الرشكة هذه امتلكت الصالح. الرجاء رأس ورشق ماجالن
هذا يكن لم رائعة، تبدو االمتيازات هذه أن ورغم الهولندية، الجمهورية باسم السيادية
يف حقوقهم إثبات الهولنديني عىل وتعنيَّ بالصيد، ترخيًصا سوى األمر حقيقة يف العقد
الهولندية الغربية الهند رشكة تأسست عاًما، عرشين وبعد ومياهها. الرشقية الهند جزر
سالفتها مثل — الرشكة ومنحت الجديد، والعالم أفريقيا غرب منطقتي يف تجاري باحتكار
بجيش االحتفاظ يف الحق تمنحها حكومية شبه سلطات — الهولندية الرشقية الهند رشكة
واإلدارية القضائية املهام وممارسة سيادتها، نطاق ضمن الحرب شن ويف بحرية، وقوات

فيها.
املاليو، أرخبيل يف مسيطرة كقوة وجودهم الهولنديون أثبت واحد جيل غضون ويف
عىل ويجربوهم الربتغاليني، محل يحلوا أن يف النظري منقطعة براعتهم بفضل ونجحوا
سبقت التي القرون خالل أقاموها قد كانوا التي الحصينة نقاطهم بعض إىل الرتاجع
اإلنجليز سيادة عىل تتغلب أن الهولندية الرشقية الهند رشكة عىل وكان العرشين. القرن
عزم إىل أشارت درامية لفتة يف اإلنجليز التجار من عرشة فأعدمت أمبونيا، جزيرة يف
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الهولنديون وقايض املنطقة. يف الوحيدة األوروبية القوة يصبحوا أن عىل األكيد الهولنديني
والذهب الفاخرة السلع مقابل واليابان الصني إىل يشحن كي بالفلفل؛ املحلية سلعهم
إىل خارجية رحالت تمويل بغرض هولندا إىل يشحن منها الكثري كان التي والفضة،
تكرار من عانت األوروبية والدول اآلسيوية املناطق أن من الرغم وعىل جديدة.14 مناطق
التجارة. هذه توسع يف الدول من وغريها الصني يف الكبري السكاني النمو ساهم املجاعات،
معظم والءَ أكسبهم مما التوابل؛ إنتاج جزر مركز عىل يسيطرون الهولنديون بات
مركزها الرشكة وأسست الرشاسة. بمنتهى بينهم فيما تقاتلوا الذين املحليني الحكام
أثناء دمروها التي الجاوية املدينة عىل وأطلقوا ،١٦١٩ عام جاوة جزيرة يف الرئييس
األرخبيل كان «باتافيا». القديمة: الجرمانية القبائل أسماء من اسًما عليها االستيالء
رغب التي السيطرة يف تتدخل كانت ما كثريًا التي السيادة ذات الدول عرشات يشمل
إىل عدائية تجارية سياسة األمر بادئ يف كانت ما تحولت وهكذا ممارستها؛ يف الهولنديون
لكن املحليني. الحكام إخضاع مهمة أنجزت ١٦٧٠ عام وبحلول منظم. فتوحات برنامج
نادًرا واألوروبيني الصينيني جعلت درجة إىل للغاية مرتفعة كانت التوابل تجارة أرباح
والقهوة والسكر الفلفل تجارة واقتحام السوق، من نصيب نيل محاولة عن ون يكفُّ ما
باحتكار تتمتع ظلت الهولندية الرشقية الهند رشكة أن إال واملنسوجات. والحرير والشاي
القرن ومنتصف عرش السابع القرن منتصف بني ما الفرتة يف — اليابان مع التجارة

والقرفة.15 القرنفل ويف وقشوره الطيب جوز مثل أخرى سلع يف — عرش التاسع
لهولندا. والخارجية املحلية التجارتني عىل التجدد ذاتية حرضية صفوة أرشفت
من الباقني الكاثوليكيني األرستقراطيني عزل يف الحكام نجح االستقالل، تأمني وبمجرد
من — يديرون الحكام وكان الوسطى. القرون من الباقية قصورهم يف هابسبورج زمن
تجارية مصالح لديهم من كل وكان مزدهرة. مدن عرش نحو — لهم تابعني تجار خالل
الدينية املعتقدات نرش يعنيهم كان الذين الدينيني الزعماء عزل يف أيًضا يرغبون هولندا يف
وغمر بالفعل. عزلهم يف نجحوا وقد للتسامح، التجارية الفوائد تعنيهم ا ممَّ أكثر القويمة
من يجعلوا ولم للتجارة، اللغات متعددة للطبيعة مراعاة الوافدين؛ كل الحكام ترحيب

التجارة. يعوق مانًعا والدينية العرقية الحدود
ومجموعة األحرار، واملفكرين ني للُمنشقِّ ً ملجأ يقدم ثقافيٍّا مركًزا هولندا أصبحت
القراءة معرفة معدل بارتفاع مدفوعة الكتب، تجارة وازدهرت املشاكسني. من كبرية
املجاورة. البلدان يف املحظورة الكتابات نرش حرية عن فضًال هولندا، سكان بني والكتابة
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العدد هذا ثلث كان شخص، ألف مائة نحو عددهم البالغ أمسرتدام سكان بني ومن
جعل مما أوروبا؛ أنحاء مختلف من والجئون وبلجيكيون ويهود برتغاليون األجانب: من
الهولندية للحرف الثري الرصيد إىل براعتهم يضيفون الدينية الحرية إىل الساعني الحرفيني
املجازية الصورة يحبون عرش السابع القرن أبناء كان لقد قبل. من موجودة كانت التي
والفالسفة والكتاب الفنانني جذبت والتي هولندا، يف بجدارة تمثلت التي النحل لخلية
واملواهب. األفكار يف األمم بني املتبادل التالقح بفضل جميًعا أثروا الذين املهرة والحرفيني
عىل هولندا حكام ِحرص كان فقد أبًدا؛ الفوىض يعاِن لم هذا الهولندي العسل منحل لكن

الربح. عىل حرصهم يضارع النظام

واملجتمع التجارة

أعماق إىل النقدية بتبادالتها ووصلت جديدة، ثروة عرش السادس القرن تجارة خلقت
َمعني وتسبب القديمة. التجارية املشاريع تأثري من انتشاًرا أكثر تأثريًا ُمحِدثًة الريف،
كامل لقرن استمر تضخٍم اندالع يف واألزتك اإلنكا أبناء من الغزاة عليه استوىل الذي الفضة
يف بورشيا وصفته الذي كاملطر الناس كل عىل يسقط لم التضخم هذا لكن أوروبا. يف
األرايضاملرتبطني كمالك الثابتة، الدخول بذوي أرضَّ بل لشكسبري؛ البندقية تاجر مرسحية
أعطى التضخم لكن الدخول، عن كبرية زيادة األسعار زادت القديمة. اإليجارات بأسعار
يف تاجروا الذين التجار أرباح وازدادت املشاريع. وأصحاب للمستثمرين قوية دفعة
جيئة وهولندا وفرنسا إنجلرتا من يبحرون التجار هؤالء كان فقد الرشقية. الهند بضائع
ثمنها، لدفع الالزمة والعمالت البضائع حاملني لعام تمتد كانت التي رحلتهم يف وإيابًا
والتوابل الكريمة واألحجار الحرير من شحناتهم أن يكتشفون كانوا يعودون، وعندما
قبل سائدة كانت التي األسعار عن كبرية زيادة تزيد بأسعار ستباع العطرية واألخشاب

سفرهم.
وعىل مالكة. عائلة تقوده أرستقراطي مجتمع داخل إنجلرتا يف التجارة ازدهرت
ويستغلون للتجارة، بصلة يمت من كل يزدرون نبالؤها كان التي إسبانيا يف الحال عكس
النبالء من كثري كان يستحقونه، الذي موضعهم يف ووضعهم التجار طموح لكبت نفوذهم
ومنفتًحا هرميٍّا إنجلرتا يف القائم النظام كان فقد املربحة. املشاريع إىل منجذبني اإلنجليز
ملمح هناك آخر. مجتمع أي يف توجد ال مجتمعية مرونة ثمة وكانت نفسه، الوقت يف
البكر االبن سوى العائلة لقب يَِرث يكن لم حيث اإلنجليز، النبالء ميَّز آخر استثنائي

البارون. أو املاركيز أو الكونت أو الدوق هو: اللقب ذلك أكان سواء فقط،
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اقترصت وفرنسا، والربتغال إسبانيا يف موجوًدا الدم أرستقراطية مفهوم كان وبينما
يحظى كان من هو وحده األكرب فاالبن فقط؛ الذكور أحد نسل عىل اإلنجليز النبالء طبقة
الفاصلة الخطوط أن عىل عالوة العوام، من يَُعدون فكانوا األبناء باقي أما العائلة، بلقب
فعىل صارمة. تكن لم اآلخرين النخبة أبناء وبني النبالء من األلقاب يحملون من بني
الشعب. عامة من ُعدَّ ذلك ومع مارلبورو، لدوق حفيًدا ترششل ونستون كان املثال، سبيل
أي كان الذي املكانة انتقاص مفهوم يف وفرنسا إنجلرتا بني آخر صارخ تباين ويكمن
عكس عىل تجاري، نشاط أي يف انخرط إذا لقبه لخسارة بموجبه معرًضا فرنسا يف نبيل
باملجاالت اهتماًما يويل األرستقراطية الطبقة من عريض قطاع كان حيث إنجلرتا، يف الحال

املكانة. فقدان خطورة مواجهة دون االستثمارية االقتصادية
من متنوعة ملجموعة يروق مألوف غري شيئًا املساهمة التجارية الرشكات كانت
إسبانيا يف معروًفا املشرتكة املشاريع من النوع هذا يكن ولم أمواًال، يملكون الذين الناس
التجارية للرشكات فخالًفا اإليطاليني. مرشوعات نماذج من مقتبًسا كان بل والربتغال،
عدد عىل يكتتبون املساهمة الرشكات أعضاء كان نشطني، تجار من مؤلَّفة كانت التي
يُصبحا ألن فرصة اإلنجليزية واملرأة اإلنجليزي الرجل منح وهذا الرشكة، أسهم من معني
هذه من عرشات وعملت فيه. فعال بدور للقيام الحاجة دون مربح مرشوع من جزءًا

الدولية. التجارة حدود توسيع عىل ملكية، تراخيص واملمنوحة املساهمة، الرشكات
استحدثت أو مستعمراٍت أسست التي للرشكات تفضيلها األرستقراطية الطبقة أبدت
منارصين للتجارة وصار العالم. يف إنجلرتا مكانة تعزيز شأنها من التجارة من أنواًعا
ونتيجة أعضائه. بني تجاًرا يضم كان العموم مجلس إن حتى املجتمع، أوساط أرفع من
امللكية حماية وباتت آخر، مكان أي يف تغري ا ممَّ بأرسع اإلنجليزي القانون تغريَّ لذلك،
أشكاًال تشمل بحيث املرونة من — قرون منذ إنجلرتا يف مكفولة كانت التي — الخاصة
منح ١٦٢٤ لعام االحتكارات قانون أقر فقد االخرتاعات. مثل الفكرية، امللكية من جديدة
بني مذهًال توازنًا يشكل بما عاًما، عرش أربعة ملدة الحديثة لألجهزة االخرتاعات براءات
أخرى. ناحية من النافعة األجهزة من الجمهور واستفادة ناحية، من املخرتع مكافأة
عىل املستثمرين تشجيع بغرض الرشكات؛ كأسهم امللكية من جديدة أشكاًال القانون وأقر

بأموالهم. املجازفة
مستعمرات أوىل يف صوره أروع يف الناشئة العاملية للتجارة االستثنائي الحراك تبدَّى
فريجينيا رشكة أقامتها التي األوروبية للحياة الهشة االستيطانية البؤرة تلك يف إنجلرتا،

56



جديدة اتجاهات يف التجارة

خيالهم يداعب الذين — املستثمرون توقع األطلنطي. املحيط من اآلخر الجانب عىل
من األقل، عىل أو والفضة، الذهب من ضخمة أرباح تحقيَق — اإلسباني النجاح نموذج
الرشكة اجتماع يف التصويت يف الحق مساهم لكل وكان واللؤلؤ. الصندل وأخشاب التوابل
أن بعُد فيما اتضح لكن أقساط. عىل أسهمهم ثمن يدفعون وكانوا لندن، يف السنوي
ولم رسيًعا، الربح عىل قدرته استنفد أُرسلت التي واملعدات الرجال يف املبدئي االستثمار
توايل ومع الوطن. إىل لريسلوها القيمة من القليل سوى تاون جيمس يف املستعمرون يجد
أنصبتهم؛ دفع عن املساهمون وتوقف مروًعا، الَوَفيات معدل صار اآلخر، تلو الفشل
األرض توزع وبدأت األموال، من املزيد جمع من تتمكن كي اليانصيب إىل الرشكة فتحولت
املستوطنني، أحد نجح املنعطف، هذا وعند تملكه. كانت الذي الوحيد األصل باعتبارها
(الحمراء) الهندية األمرية من تزوج مجتهد إنجليزي كشاب اشتهر الذي رولف، جون
األورينوكو تبغ وكان أورينوكو، اسم عليها أطلق تبغ ساللة تهجني يف — بوكاهونتاس

ممتازة. بسمعة يحظى كان الذي اإلسباني التبغ نافس بحيث الجودة من
عرش السابع القرن ستينيات مدار فعىل مدويًا. ازدهاًرا الجديد رولف هجني أحدث
مرتفًعا سعًرا هذا وكان الواحد، للرطل شلن ٣ إىل ٢ بني يرتاوح بسعر يباع التبغ كان
قلة إىل (باإلضافة والرجال األموال ضخ عىل فريجينيا رشكة مساهمي شجعت درجة إىل
املزيد زراعة عىل الناجون واملستعمرون الوافدون وتهافت التبغ. مزارع يف النساء) من
عىل يزيد ما إىل ١٦١٨ عام جنيه ألف خمسني من الصادرات حجم فارتفع التبغ؛ من
يَّة املدِّ األنهار امتداد عىل الزراعة وانترشت فقط. سنوات ثماني بعد جنيه ألف ثالثمائة
حتميٌّ ارتفاٌع بالطلب املدفوع التوسع ذلك استتبع وعندما تشيسابك. خليج يف تصب التي
عرشينيات يف فريجينيا تبغ سعر من ٢٤ عىل ١ إىل األسعار انخفضت املعروض؛ يف
الشخصية القرارات المركزية عن الناجمة — الكساد موجات وكانت عرش. السابع القرن
ارتفاًعا لكن للرأسمالية، دائمة سمة تصبح أن وشك عىل — لألرباح نهمني ملستثمرين

االنخفاض. هذا أعقب آخَر
وهذا التبغ. رشاء من املستهلكني من جديد حشد تمكن السعر، انخفاض ظل ويف
عىل الطلب ازدياد وأحدث الرائدة. للمشاريع املقصودة غري العواقب عىل مدهش مثال
هذا من االستفادة بهدف اإلنتاج تكاليف لخفض دافًعا مضغه أو تدخينِه بغية التبغ
مغريًا السعر كان إذا للرشاء استعداد عىل سيكونون الذين املستهِلكني نطاق يف االزدياد

ذلك. لتحقيق وسيلة املزارعون وجد قليلة سنوات غضون ويف بذلك،
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فقد واإلنجليز. والهولنديني الربتغاليني تفوق أمام حراك دون الفرنسيون يقف لم
الرشقية الهند رشكة من بدعم — روك ال دي جان الفرنيس هو وعنيد جريء رجل تمكن
كانت حيث األوسط؛ الرشق من اآلتية البن تجارة عىل بمفرده االستحواذ من — الفرنسية
واليمن. إثيوبيا يف الجبلية املنحدرات عىل قرون لعدة حرصيٍّا هناك تنمو البن أشجار
الرجاء رأس حتى األحمر البحر من رحلته الستكمال عامني من أكثر روك ال دي استغرق
النقل تكاليف خفض يف نجح البحر، طريق عن والسفر املدة، هذه من الرغم وعىل الصالح.
لكنها سعرها، الرتفاع نتيجة ترًفا تعد عرش السابع القرن يف القهوة كانت كبرية. بدرجة
كانت التايل، العقد غضون ويف بها. والتلذُّذ فيها لالنغماس األوروبيون يتوق متعة كانت
يف الهولنديون زرعها ثم الفرنسيتني. وجويانا املارتينيك جزيرة إىل تُرسل البن أشجار
أصبحت التي الربازيل يف الربتغاليون وزرعها كولومبيا، يف اإلسبان وزرعها جاوة، جزيرة
انخفاًضا انخفض البن سعر لكن البن. من العالم إنتاج ثلث من يقرب ما اليوم ر تصدِّ
السابقة؛ التبغ حالة يف حدث ما وتكرر املناطق. هذه جميع يف زراعته نجحت أن بعد ا حادٍّ
تحتوي والتي العطرية الرائحة ذات بالقهوة االستمتاع من األوروبيني من العديد تمكن إذ

صباح.16 كل يومهم بداية مع الكافيني، مادة عىل
متعة وراء السعي يف العليا االجتماعية الطبقات أفراد مع الناس عامة تشارك عندما
وبالنظر التجارية. املشاريع طبيعة تغري إىل املستهلكني أعداد زيادة أدت االستهالك؛
قصد دون السوق وِسعت هذه والركود االنتعاش دورة أن نالحظ أن يمكننا للمايض،
االنتعاش، مرحلة أرباح مع املستثمرون تجاوب فقد جديدة؛ سلًعا يشمل صار بحيث
نتيجة — السلع عدد يف الزيادة إن الركود. عن أسفرت التي الفرصة الناس عامة وانتهز
الدول لثروة ضخمة تعزيزات شكلت — املستهلكني فئة إىل الناس عامة النضمام
تعني قوتهم. زيادة يف وسببًا الجديدة، األذواق تلبية يف بنجاح شاركوا الذين واألشخاص
تعدو الرأسمالية وألن األمام. نحو دفعة أي استيعاب كيفية يتعلم أن أيًضا املجتمع عىل
متأصلة كانت مهما األوروبية والقيم العادات تغيري واصلت فقد اقتصاديٍّا، نظاًما كونها
ما إىل الرأسمالية انتشار يف حاسًما عامًال هذه التكيف قابلية وكانت قبُل. من األعماق يف

الغرب. يف أوطانها حدود يتجاوز

متوقعة وغري عارضة أحداث

بعرص تمر أوروبا كانت عندما عرش، السابع القرن ومطلع عرش السادس القرن خالل
الحاكمة مينج أرسة شأن ذلك يف شأنه الهند، يف مزدهًرا املغويل الحكم كان النهضة،
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إىل التجارة عالم عىل السيطرة يف تأمل تزال ال العثمانية الخالفة وكانت الصني، يف
نموذج وكان فيينا. العثماني الجيش تهديد ذلك عىل دل كما األوروبية، الدول جانب
يبدو — العثمانيني املسلمني مقابل املسيحيني األوروبيني — الطرفني من طرف كل
واملزهريات الزجاج مشغوالت عىل العثور يمكن إذ اآلخر؛ للطرف بالنسبة وجذابًا غامًضا
األرستقراطية الطبقة مقتنيات ضمن «الالكيه» بطالء املطلية والعلب املزركشة اإليطالية
من األصل يف مستمدة كانت السرياميك وقطع الفنية املشغوالت تقنيات وحتى الفارسية.
رآها التي الزيتية واللوحات الطبيعي األسلوب اإلسالمي الفن حاكى أيًضا والعراق. سورية
التقليدية اإلسالمية التزيني أنماط وظهرت األوروبية، امللكية القصور لوحات يف املسلمون
االتصال بدء أعقاب يف لقرون األوروبية والصناديق والعلب الكتب يف وطيور زهور من
أخرى أحيان ويف ين، مبرشِّ الثقافيون املبعوثون كان األحيان، بعض ويف الحضارتني. بني
إحكام يزيد الدين كان فأكثر، أكثر العلمانية نحو تتجه أوروبا كانت وبينما تجاًرا.17
مختلف تأثري واالنطباعات التقنيات يف التبادل لهذا كان لذا اإلسالمي؛ العالم عىل قبضته

العاملني. من كلٍّ عىل تماًما
مًعا؛ والرأسمالية فريجينيا تاريخ بواكري عىل أثرت مقصودة غري أخرى نتيجة ثمة
ملكية، مستعمرة إىل فريجينيا امللك وحول لإلفالس، فريجينيا رشكة تعرضت أن فبعد
كانت التي األرايض الستغالل امتياز تراخيص يملكون األصليني املساهمني من كثري ظل
العقود يف فريجينيا استقرت وعندما الرشكة. إفالس بعد األرباح من بدًال عليهم ُوزعت قد
من ثابتة أرباًحا ق تحقِّ االكتفاء ذاتية والية باعتبارها عرش السابع القرن من الوسطى
والتي حوزتهم، يف التي الرتاخيص بتلك املساهمون هؤالء تقدَّم سنويٍّا، التبغ محصول
األرايض. من منح عىل بالحصول بموجبها وطالبوا ثيابهم، صناديق يف بها احتفظوا طاملا
يستصلح كي املال ببعض الشبان أقربائهم أحد يرسلون كانوا األحيان من كثري ويف
من التحول تبدأ كانت بينما املال رأس من جديدة بدفعة فريجينيا فحظيت هناك؛ مزرعة

وامتالكهم. العبيد رشاء إىل أجل ذات بعقود العمال استخدام عىل االعتماد
إذ والربتغال؛ إسبانيا تبذير من — وهولندا إنجلرتا شأن شأنها — فرنسا استفادت
األقمشة بأفخر األيبريية الجزيرة شبه من زبائنهم يزودون الفرنسيون الحرفيون كان
فرنسا أرسلت ما رسعان وهولندا، إنجلرتا فعلت وكما والنبيذ. واألثاث واملطبوعات والجلود
ذلك يف اإلسبانية. الفتوحات أعقاب يف الجديد العالم إىل واملستوطنني املستكشفني بدورها
معظم فاعتربها ملكي؛ ديوان وأعظم أوروبي جيش أكرب تمتلك فرنسا كانت الوقت،
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الرابع لويس الشمس، بملك املرتبطة فرنسا أمجاد أن إال العالم، يف قوة أكرب املعارصين
ورثته. حكم تحت ضعف نقاط إىل عرش السابع القرن نهاية يف تحولت عرش،

كانت فقد فرنسا؛ موارد عىل كبريًا عبئًا املهيبة امللكية املؤسسات عىل الِحَفاظ شكل
لخوض ملوكها دفع مما ملنافسيها؛ متاخم موقع يف تقع أنها عىل عالوة قوية، فرنسا
الجزرية، جغرافيتها من إنجلرتا استفادت بينما ودينية، ملكية طموحات سبيل يف الحروب
دعم أي يفوق دعًما التجارة دعمت كربى بحرية قوة عرش السابع القرن خالل واكتسبت
بناء أحواض باتت التايل، القرن وخالل ممتاًزا. كان مهما جيش أي يقدمه أن يمكن
واملواد للفحم ا هامٍّ ومستهلًكا البالد، يف عمل مكان أكرب اإلنجليزية بورتسموث يف السفن
فقط بحرية، قوات إنشاء عىل املزيد لينفق كان عرش الرابع لويس إن وقيل الحديدية.18
بجيشه قبُل من تفاخر مثلما البالط سيدات أمام بها والتفاخر استعراضها أمكنه لو
غري تبدو التي العوامل لهذه نتيجة أخرى واختفت اقتصادية فوائد ظهرت لقد العظيم.

مرتابطة.
عىل املفروضة واإليجارات الرضائب عىل يعيشون الفرنسيون والنبالء الحكام كان
السنوات يف أرسهم إلطعام يكفي ما إنتاج من يتمكن معظمهم يكن لم الذين — املزارعني
ويف جديدة. زراعية تقنيات يف االستثمار من يأتي ضئيل جزء إىل باإلضافة — العجاف
السادس القرن يف السكانية الطفرة أثناء والبنات األبناء من املزيد إعالة عبء ازدياد ظل
وتقسيم األرض. من فأصغر أصغر أقسام إىل ممتلكاتها عديدة ريفية أرس قسمت عرش،
ينقذ ولم فرنسا، أرايض غالبية يف حتميٍّا يكون يكاد أمًرا الزراعة تدهور جعل هذا امللكية

الحكومة. جانب من التدخل سوى حادة مجاعات عدة من البالد
يمنحون امللوك كان بُرمته. اقتصادها عىل بظالله فرنسا يف الزراعي التدهور ألقى
الجِرس كذلك متهالك، جرس عبور عىل رسوم فرض يف كالحق خاصة، امتيازات أحباءهم
الحق يملكون االمتيازات بهذه املتمتعون وكان الثالث. العنزات حكاية يف ذكره ورد الذي
والجسور الطرق عىل املفروضة املكوس تراكمت الوقت، وبمرور لورثتهم. توريثها يف
أخرى إىل منطقة من الغذائية املواد نقل جعل مما السحب؛ عربات وقضبان والقنوات
الحصاد خسارة تكن لم فرنسا، مثل املناخ ومتنوع كبري بلد ويف ومكلِّفة. بطيئة عملية
عونًا يشكل غريها دون مناطق يف طعام وجود يكن لم ذلك ومع املناطق، كل يف تحدث
توزيع طريق عىل عقبات من املجِحفة السيادية االمتيازات هذه تشكله ملا نظًرا للجياع؛
مهمة أخرى إىل منطقة من الحبوب نقل أصبح لقد البالد. أنحاء جميع عىل الغذائية املواد
جوًعا. املوت من األرواح إلنقاذ بقوة فيها تتدخل الحكومة كانت التي الحاالت يف عدا شاقة،
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كانت حيث إنجلرتا، يف الحال هو كما موحدة داخلية سوًقا يشبه ما ثمة فرنسا يف يكن ولم
ولم األهلية. الحرب أثناء باالحتكارات امللكية الرتاخيص ألغيت أن بعد بحرِّية تمر السلع
بل فحسب، األغذية شحن عىل فرنسا يف بحق معقدة كانت التي النقل صعوبات تقترص
تاركة األغذية، أسعار ألهبت التي الحصاد لخسائر نتيجة أيًضا الصناعي القطاع عانى

املنازل. تأثيث أو امللبس لرشاء نقود دون الناس
هذا غضب من الخوف وأثر الفقراء، الفالحني كاهل عىل الفرنيس البالط رونق قام
قطاع يف إصالحات أي تنفيذ اعتربوا امللك وزراء لكن البالط، قرارات عىل امُلعدم الشعب
خصومه ألقى ذلك، فعل وزير فيها حاول التي الوحيدة املرة ويف كبرية. مخاطرة الزراعة
ويف هذا. تجديده عىل اإلصالحات تلك تنفيذ أعقبت التي الحصاد محاصيل سوء مسئولية
أن إىل عرش، الثامن القرن نهاية حتى القديم النظام استمرَّ املؤسسية، القيود هذه ظل
بسبب وسياسيٍّا اقتصاديٍّا قوية ظلت فرنسا لكن الفرنسية. الثورة باندالع انهار ثُمَّ تعثر
والنبيذ واملفروشات املنسوجات مجاالت يف لإلعجاب مثرية صناعية مشاريع من تملكه ما
االقتصاد؛ من ٪٢٠ من أكثر يشكل أن من يتمكن لم القطاع هذا لكن والطباعة، والجلود
من ٪٨٠ عن يقل ال ما تشغيل عىل استحوذ كله الشعب إلطعام الالزم الطعام إنتاج ألن

الفرنسيني. العمال
دائًرا القتال كان فعندما السالم. عىل يعتمد نجاًحا األكثر الهولندي االقتصاد كان
الهولندية البحرية القوات أظهرت عرش، السادس القرن خالل االستقالل نيل سبيل يف
املواطنون م صمَّ أخريًا، االستقالل نَيل تم بعدما لكن اإلسبان. عىل هجماتها يف رشاسة
سوى يجهزوها ولم الشحن، وسعة الرسعة أعينهم نصب واضعني قواربهم الهولنديون
الزوارق فكانت واإلنجليز؛ الفرنسيني عن الحقيقة هذه تغب ولم للغاية. الخفيف بالسالح
الحرب الجارتني كلتا وشنت لهما. بالنسبة جاذبية األهداف أكثر الرسيعة الهولندية
— اإلنجليز مع بالتحالف واحدة مرة والفرنسيون مرات، ثالث اإلنجليز — هولندا عىل
الرشقية الهند رشكة سفن احتجزتا كذلك عرش. السابع القرن من الوسطى العقود خالل
الفقري العمود تشكل كانت التي الرنجة أسماك صيد أساطيل وحطمتا الهولندية،
بمهارة هولندا ردت وإنجلرتا. اسكتلندا سواحل قبالة الهولندية، التجارية لإلمرباطورية
الحرب وخالل حليفهما. الربح جعل مجتمعتني وإنجلرتا فرنسا حجم تفوُّق لكن ورشاسة،
كانت التي السدود فتح طريق عن فقط أمسرتدام، غزو من فرنسا الهولنديون منع األخرية،
املتحدة، املقاطعات وفرنسا إنجلرتا هاجمت وحينما الشمال. بحر مياه وراءها تحبس
عىل تجارية، امتيازات عن هولندية تنازالت عىل الحصول يف اإلكراه قوة استغالل حاولتا
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األوروبيني املتنافسني أذهان يف تأكد فقد الهندي؛ املحيط يف الربتغاليون فعله ما غرار
الهولنديني أن ورغم العنف. إىل باللجوء يُكتسب قد باملنافسة اكتسابه يمكن ال ما أن
هذه من خرجوا فإنهم أنفسهم، عن الدفاع عن عاجزين األحوال من حال بأي يكونوا لم

ضعفهم. مواطن أنهكتهم وقد الحرب
الرباعة مدى ويف الثروة يف إنجلرتا عىل متفوِّقة كانت هولندا أن من الرغم فعىل
تقدًما االقتصادية تنميتها تحرز لم عرش، السابع القرن سنوات معظم خالل التجارية
من جديدة مستويات إىل ُقدًما الهولنديون يَميض أن من وبدًال عرش. الثامن القرن خالل
املستعمرون لجأ فقد وحماقاتها. األخرى الدول ملشاريع كباًرا ممولني أصبحوا التنمية،
ورغم االستقالل. لنيل حربهم أجل من املال احتاجوا عندما منهم االقرتاض إىل األمريكيون
الريادة يحوزوا لم فإنهم والتجارة، اليدوية الِحَرف يف الرباعة منتهى بلغوا الهولنديني أن
ميدان يف سبقوهم َمن خطوات يتبعوا أن قبل كامًال قرنًا ظلوا بل التكنولوجية. املجاالت يف
حتى استقاللهم نيل يف يفلحوا لم الذين — البلجيكيني جريانهم حتى الصناعية. الثورة
من البلجيكيون امتلكها التي الوافرة الثروة لكن املضمار. هذا يف سبقوهم — ١٨٣٠ عام
املوارد دور أهمية يربز مما الصناعية؛ الثورة مرحلة يف حاسًما دوًرا لعبت والفحم الحديد

الرأسمالية. التنمية يف الطبيعية
تفسري يف يساعد قد والتمويل املنتجات وصقل الشحن يف الهولنديني نجاح إن
لالستمتاع ُطرقهم الهولنديني والنساء الرجال من العديد وجد فقد الصناعي. تخلُّفهم
التجار من كثري مع الحال هي وكما جيد. دخل عىل حصولهم خالل من الرغدة بالحياة
بحياة واالستمتاع الالئقة املكانة اكتساب إىل هولندا يف الكثريين اهتمام تحول الناجحني،
توسيع وكان األمرين.19 بكال أو املرصيف القطاع يف بالعمل أو األرايض يف باالستثمار طيبة
أجيال بعد لكن باقتدار. الهولنديون فيه نجح ما هو التجارة من املتأتية األرباح حدود
أبهر أن بعد الرصامة إىل تتحول الحاكمة الطبقة بدأت االزدهار، هذا تنامي من عديدة
الجاد للعمل ثمرًة إال تأِت لم التي بالثروات أوروبا أنحاء بقية يف الناس كافة الهولنديون
قريب مستًوى إىل انحدرت لكنها فقرية، الشقيقة ومقاطعاتها هولندا تصبح ولم واالبتكار.
عرش، الثامن القرن خالل الهولندي االزدهار استمرار من الرغم وعىل جريانها. مستوى من
الجديدة التطورات عن فيه هوادة وال مستمرٍّا بحثًا يبحثون تراجعهم يف الهولنديون كان

الرأسمالية. تاريخ ميَّزت التي
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يشكل ما دائًما — تحدث أن املمكن من كان لكنها — تحدث لم التي األمور تفسري إن
الهولنديون كان هل االستثمار؟ أسلوب يف والتغيري واالبتكار حركة توقفت ملاذا تحديًا.
باقتحام كثريًا يهتمون وال قانعني متعجرفني مواطنني — منتقدوهم يدعي كما —
للتنمية أخرى مثبطات هناك كانت أم مريح؟ وضع إىل وصلوا طاملا جديدة اتجاهات
لم الهولنديني أن يف تتمثل املوضوع بهذا صلة ذات تبدو واحدة حقيقة ثمة االقتصادية؟
يصاحب ا ممَّ والخوف الغذاء نقص إنه اإلطالق؛ عىل قيودهم أقدم من قط أنفسهم يحرروا
لم لكنهم الزراعة تقنيات يف متفوقني الهولنديون املزارعون كان لقد مجاعات. من ذلك
العجز وهذا عام. كل يف شعبهم إلطعام الالزمة الكمية ثلثي سوى أراضيهم من ينتجوا
الضعف موطن أن لالهتمام املثري آخرين. عىل حيويٍّا اعتماًدا يعتمدون الهولنديني جعل
التوفري بعقلية تعلًُّقا أكثر ظلوا إذ خيالهم؛ كبح ما بقدر باملجاعات يبلُهم لم أنه يبدو هذا

املجازفة. قيمة فوق األمان قيمة رفعت التي
ظهور قبل قرون منذ موجودة كانت التجارة أن إىل باإلشارة الفصل هذا بدأُت
أردت ألنني الرأسمالية؛ دون من حتى ستزدهر كانت وأنها الرأسمالية، املمارسات
وظهور الجديد العالم اكتشاف بني الناس معظم أذهان يف املوجود االرتباط أكِرسَ أن
من مختلفة مجموعة تطلبت إنها بل للتجارة، امتداًدا ليست الرأسمالية ألن الرأسمالية،
هذا فإن التجارية»؛ «الرأسمالية مصطلح شيوع من الرغم وعىل واملهارات. املواقف
حتى تطورت التجارية الرأسمالية بأن االنطباع يعطي ألنه يسمعه من يضلل املصطلح
من يتضح كما البلدان، من كثري يف يحدث لم هذا لكن الكاملة، الرأسمالية إىل وصلت
ذلك؛ صحة عىل تشهدان وهولندا فرنسا حالتي وحتى والربتغال. إسبانيا من كلٍّ تجربة

األمرين. بني ارتباط ثمة ليس إذ
هو العالم، اقتصادات تغيري يف — التأثري مقابل — التجارة نجاح عدم أسباب أحد
يزيد ما الزراعة امتصت فقد العاملني؛ السكان من للغاية صغري بجزء إال تستعْن لم أنها
هذه تغيري شأن من أن شك وال العالم. يف بلد أي يف أخرى، بعد سنة العمال، من ٪٨٠ عىل
االستكشافات لكن الحدوث. ممكن ذلك جْعل األقل عىل أو اقتصادية، ثورة إحداث النسبة
آسيا بني ربطت إذ رائًعا؛ شيئًا فعلت عرش الخامس القرن نهاية يف بدأت التي والتجارة
بلدان من أيٌّ يستطيع ال واآلن وثيق. برباط الجنوبية وأمريكا الشمالية وأمريكا وأوروبا
مثال وخري منه. األميال آالف بُعد عىل تقع التي األحداث تأثري من تماًما يفلت أن العالم
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مطلع يف الفضة عيار قاعدة عىل االعتماد إىل الصينية النقدية النظم تحويل هو ذلك عىل
الوقت. ذلك يف العالم أنحاء جميع يف الفضة قيمة ضاعف ا ممَّ عرش؛ السادس القرن
الصني، إىل رأًسا تذهب كانت التي الفضة إنتاج يف طفرة حدثت التحول، لهذا ونتيجة
تغذية عىل ساعد مما الجديد؛ العالم من الجديدة األطعمة الرشاعية مانيال سفن وجلبت
محل حلت التي الفضة عىل الطلب نما الصني، سكان عدد نمو ومع الصينيني. من املزيد

املرتابطة.20 القارات جميع يف املال
والعالم الرشقية الهند جزر يف األوروبية التجارة عن الناجمة املستجدات شجعت
املشاريع، أصحاب من جديدة طبقة وخلقت جديدة، تجارية مؤسسات ظهور الجديد
املستجدات هذه حللت عامة نقاشات عن هذا وأسفر املعارصين، مخيلة وحفزت
— الجديدة املفردات عززتها التي — الجديدة الفكرية االهتمامات وأصبحت االقتصادية.
من يستفيدون املشاريع أصحاب وأصبح التقليدية. للبلدان الحديث التحول يف حاسمة
ظهور يف سببًا تلك تكون أن دون املؤسسية واإلجراءات امليكانيكية األجهزة من العديد
الطبع؛ كلفة انخفاض إىل الطباعة آالت من املتنقل النوع اخرتاع وأدى الرأسمالية.
أوروبا. أنحاء جميع يف االستكشافات أنباء حملت التي الكتب تجارة رواج شجع ا ممَّ
مياه يف اإلبحار خالل كبريًا عونًا — والبوصلة اإلسطرالب — اليونانيان االخرتاعان وشكل
التجار تمكني عىل للحسابات املزدوج للقيد اإليطالية الطريقة وعملت الثالثة. املحيطات
املشاريع يف التحسينات هذه جميع ساهمت لقد بأرباحهم. أفضل علم عىل البقاء من
لتطورها؛ مواتية عوامل فقط كانت بل الرأسمالية، ظهور يف تتسبب لم لكنها الصناعية،
املواد زرع كيفية غريت أخرى وابتكارات مختلًفا اجتماعيٍّا حراًكا الرأسمالية تطلبت إذ

أيًضا. إنتاجها وكيفية الغذائية
والقوانني األدب من يتجزأ ال جزءًا كانت ألنها نظًرا فجأة التقليدية العادات تختِف لم
الحكومات وظلت ببطء. توارت بل الناس، وعادات العمل وطقوس الدينية والشعائر
ماهية امللكية واملراسيم القوانني فحددت الزراعة؛ مجال خارج املهن من العديد تنظم
للتصنيع املركزي القطاع باعتبارها وبيعها، الصوفية املنسوجات إلنتاج املناسبة اإلجراءات
الورق صناعة مثل تجارية مشاريع يف العمال عدد النقابات حددت املدن، ويف األوروبي.
الخارج يف التجار كان وبينما الحرفية. واألدوات الجلدية واملصنوعات الكتب وطباعة
عىل انفتاًحا أكثر سياسية أنظمة وهولندا إنجلرتا من كلٌّ كفلت تقييدية، لعقود يخضعون
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شديدة ظلت اإلنجليزية الحكومة أن ورغم عرش. السابع القرن خالل التجارية املصالح
بحماس. جديدة مرشوعات األرستقراطية الطبقة من كبري جانب اقتحم األرستقراطية،
شأنها من كان التي الزراعية التحسينات من بالعديد الحكومة تكفلت ذلك، من واألهم

األخرى. االقتصادية للمشاريع يتوفر سوف الذي املال ومبلغ العمال عدد تحديد
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الريف يف تطوراتحاسمة

فصفوف بديهيٍّا. إدراًكا ليس لكن ذلك، ندرك إننا الغذاء. بإنتاج االقتصادات كل تبدأ
ندرك ال وجعلتنا نَا حواسَّ أفَرتَت مكان كل يف املنترشة التسوق مراكز يف املعروضة السلع
يف تقع أحداث سوى ليست املجاعات أن عن فضًال الواقع، يف الندرة تكون أن يمكن كيف
الذي السيئ املناخ شيوع شائعة املايض يف كانت املجاعات لكن عنَّا. بعيدة أخرى أراٍض
وإنشاء رائعة رصوح تشييد شهدت التي الوسطى العصور يف حتى حدوثها. يف يتسبَّب
شأنهم رمقهم، يسد ما يجدون ال ما كثريًا األوروبيون كان حروب، وتمويل جامعات
يؤَكل أن يمكن ا ممَّ الكثري الثرية القلة لدى كان ربما العالم. سكان بقية شأن ذلك يف
يقتصدوا ألن مضطرِّين كانوا الناس معظم لكن حصاد، أول تسبق التي الشهور خالل
أو السابق، الخريف من ادَّخروه الذي واللفت الجزر مخزون يتعفن أال آملني نفقاتهم، يف

الربيع. فصل غرس إرجاء إىل صقيع موجة امتداد يتسبب أالَّ
املزارعون كان العجاف األشهر وخالل األيام، تلك قليلة الطعام حفظ طرق كانت
ملوسم انتظاًرا الشتاء؛ فصل من نجت التي الحيوانات عىل يتغذوا أالَّ جاهدين يحاولون
من ادَّخروها التي البذور استهالك من أنفسهم يمنعون أو الربيع، فصل يف تناُسِلها
جوًعا املوت أن ورغم التايل. البذر موسم يف مجدًدا يزرعوها كي السابق الحبوب محصول
وبفضل واآلن الحصاد. كمية يف نقص حدث كلما دوًما يلوح ظل فقد شائًعا، أمًرا يكن لم
باستخدام الغذاء من مزيد إلنتاج املطَلقة الرضورة نُدرك ِبتنا علم، من إليه وصلنا ما
الطعام؛ إنتاج جانب إىل أخرى اقتصادية مساٍع دعم يف البالد رغبَِت طاملا أقلَّ عماَلٍة
وأموال العمال طاقة تحرر أن شأنها من ذاتها َحدِّ يف الزراعة هيكلة إعادة ألن نظًرا
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السلطات كانت الحديث. العرص قبل ما مجتمعات يف متغلغًال تأثريًا الندرة أحدثت
التالية، للسنة لتخزينه الغالل صوامع يف جمعه خالل عام كل حصاد تراقب العامة
يف يطرحوها ولم محاصيلهم احتجزوا الذين املزارعني يرصدون دوًما املسئولون وكان
الجعة لصانعي منها جزءًا باعوا الذين أو السعر، ارتفاع من االستفادة يف طمًعا األسواق
فصار الرقابية؛ اإلجراءات تفيش املجاعة من الخوف وعزز السلطات. من بذلك إذن دون
بلد كل قوانني وعكست القوانني. من متشابكة ملجموعة خاضَعني وتسويقها الحبوب زرع
من خطوة كل وكانت باألمن. وإخالل شغب من تثريه وما املجاعات من السلطات خشية
تشكل التي الثمينة الحبوب تلك — األرز أو الشوفان أو الشعري أو القمح إنتاج خطوات

للرقابة. تخضع — الحياة عصب
االحتكار — اإلنجليزي القانون يف التسويق لرشور األعظم الثالوث عنارص كانت
يف التحكم بغية السوق إىل سلع من وروده يُنتظر ما بكافة االستئثار (أي السوق وقطع
— أعىل بسعر أخرى سوق أو السوق نفس يف بيعها إعادة بنية السلع ورشاء أسعارها)،
كميات رشاء عىل تنطوي إنها الشائنة؟ األفعال هذه كانت ماذا الجنايات. ضمن تندرج
توزيعها ثم أفضل، سعر لظهور انتظاًرا السوق؛ عن وحبسها الغذائية املواد من كبرية
زرع أن العتيقة األسماء ذات القديمة القوانني هذه أكدت لقد اآلخرين. التجزئة تجار عىل
االقتصادية األنشطة من كانا ما بقدر االجتماعية األنشطة من كانا وتسويقها الحبوب
عن بحثًا الريف من تُجلب سلعة مجرد باعتبارها الحبوب إىل ينظر يكن لم إذ أيًضا؛

للبيع. سعر أفضل
أو لها مالًكا أو لألرض مؤقتًا مستأجًرا أكان سواء — املزارع يكن لم إنجلرتا، يف
محصول أو األسايس، الحبوب محصول يزرع كان الذي — فيها ف الترصُّ مطلَق مستأجًرا
ولم السوق. إىل الحقل من نقله عملية يالزم فقط كان بل ا، حقٍّ املحصول يملك الذرة،
يزال ال بينما الوسطاء أحد إىل بيعه وال بعيدة، سوق إىل نقله وال تخزينه، يف الحق له يكن
من أرسته استهالك حاجة عن زاد بما عربته يمأل أن املزارع عىل كان الواقع يف الحقل. يف
وباملثل، العاديني. للزبائن للبيع جمعه ما يعرض وهناك سوق. أقرب إىل ويتوجه الحبوب
صناعة عملية بإتمام ُملَزَمني الخبز يصنع الذي والخبَّاز الدقيق يصنع الذي الطحان كان
ثم الخبز، من رغيف شكل يف النهائية مرحلتها إىل تصل أن إىل منظَّم نحو عىل الخبز

املحلية. الجنايات محكمة تحدده الذي بالسعر بيعه
تقرير ففي الناس؛ من للماليني مفجًعا واقًعا الجوع يمثل هذا يومنا يف وحتى
صحيفة ذكرت مضت، قليلة سنوات منذ الوسطى أفريقيا جمهورية يف املجاعات عن
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الذرة من لديهم تبقى ما آِخَر تأخذ زوجته ترك املزارعني أحد أن تايمز» «نيويورك
يدرك ال وقد الحياة. قيد عىل وتبقيهم األرسة أود تقيم عصيدة منها تصنع كي البيضاء
تُدخر التي البذور ذاتها هي الخبز صناعة يف تُستخدم التي الحبوب أن الناس معظم
إغراء وتحت املستمرة للندرة ونتيجة الشعري. أو القمح من التالية السنة محصول لزراعة
يف كما املستحيالت، من املقاومة تكون ما غالبًا التايل، البذر ملوسم املخزنة البذرة تناول

املستقبل. يف مروعة تداعيات عن يسفر مما الوسطى؛ أفريقيا جمهورية مزارع حالة
منظومتها؛ إفساد ال الطبيعة، تقدير إىل َسَعوا القديمة املجتمعات يف الناس ألن ونظًرا
يف الحديث اإلنسان يفكر ما غالبًا حني يف وتوقريًا، مهابًة االجتماعي نظامهم أَوَلوا فقد
بل فقط، اآلالم بلسم دور تلعب لم واالستكانة القبول فلسفة إن النظام. هذا إصالح
وعمل العصيبة. األوقات احتمال من البرش مكَّنت التي الروحية اإلرادة احرتام شجعت
إىل لكنه السيئة، التداعيات من الكثري تاليف عىل السلطات تفرضه كانت الذي االستقرار
يف الكسل. من نوع عن الدائم القلق من امللل وتمخض الجريء، التفكري ثبَّط ذلك جانب
حني إال النظام تجديد سبيل يف املجددون خاضه الذي الرصاع ندرك أن يمكن ال الحقيقة

الرأسمالية. سبق الذي القديم النظام استكشاف يف ملخيِّلتنا الِعنان نطلق
املعني االقتصاد إىل املجتمع بإعاشة املعني األخالقي االقتصاد من التحول يكتمل لم
يتشكل لم عرش السادس القرن يف الناس فوعي واحد. قرن غضون يف التنمية بتشجيع
وإعانة األجور لتنظيم تيودور ترشيعات عنها ت عربَّ التي الشعب وروح تجاري. عالم يف
بعرق يعمل أن آدَم ِهللا بأمر مدعومة قوية قناعات عىل قامت الحبوب وحصاد الفقراء

اْلبَاِئِسنَي.» َعَىل اِئُسوَن «الدَّ لكل: عاموس سفر وعقاب جبينه،
األمر مع الكفاية فيه بما متطابقة املقدس الكتاب القتصاد البارزة املعالم كانت
يمكن العالم أن إىل تذهب التي العقيدة لفرض عرش السادس القرن أوروبا يف بالعمل
ألنه هبة فهو سواء؛ حد عىل وهبة عقابًا لإلنسان أتى العمل وأن بالعمل، مثمًرا جعله
يف لألبد واملرأة الرجل ر سخَّ الرب ألن عقاب وهو الرب، بإحسان البرشي املجتمع ربط
الكتاب نصوص أوضحت وقد ملشيئته. وتنفيذًا الحياة عىل الحفاظ سبيل يف املشرتك العمل
ثم، ومن الرباني. باملنطق للمهام اليومية الدورة وَكَست االجتماعي، النظام هذا املقدس
يرتاح أن فيمكنه األرض، مالك قسوة وطأة تحت مسحوًقا نفسه األجري وجد أن حدث إذا
«َال املقدس: الكتاب من املأخوذة التالية العبارات يف الوارد الدرس من يعترب بأن أمله من
َويَْسلُُب َدْعَواُهْم، يُِقيُم الرَّبَّ ألَنَّ اْلبَاِب؛ ِيف اْلِمْسِكنَي تَْسَحِق َوَال َفِقريًا، ِلَكْونِِه اْلَفِقريَ تَْسلُِب

أَنُْفِسِهْم.» َساِلِبي
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يف العمال حياة يف خاص عمل بأنه يوصف أن يمكن كان الذي العمل هو قليل
التجار يف تتحكم النقابات وكانت الخدم، عىل يُرشفون السادة كان فقد الحرض. أو الريف
مكانة أعالها لكن االحتكارية، املهنية املنظمات هذه من املئات يوجد وكان والحرفيني،
رؤية يماثل الحرفيني بنقابات قائمة فحص إن التجار. بمراقبة تُعنى التي تلك كانت
لصانعي نقابات ثمة كانت فحسب. وَساِعِده اإلنسان بيد يجري كان عندما للتصنيع صورة
وكانت القرطاسية، صانعي وحتى والنجارين والبنائني والصباغني والخبازين األحذية
الخارجية، املنافسة من أعضائها مصالح فحمت صارًما، تنظيًما منظمة النقابات هذه
بالتجارة يلتحقون الصبية وكان الجودة. معايري مراعاة من وتأكدت األسعار ونظمت
إنشاء من يتمكنون كانوا منهم وقلة يومية، عمال بعُد فيما يصريون ثم مبتدئني متمرنني
من صارمة رقابة تحت خادمات تعملن ُكنَّ ما فغالبًا الفتيات أما الخاصة. تجارتهم
النضوج قبل بالزواج املجموعات هذه من أليٍّ السماح يجري يكن لم أوروبا ويف سيداتهن.

العرشين. سن وبلوغ
من نابعة الحديث العرص قبل ما فرتة يف النظام عىل الحرص هاجس جذور كانت
ذلك. قبل األزمان كل مدى عىل سائًدا كان ولطاملا ساد، الذي االقتصادي األفق ضيق
معظم عىل الحكومة لسيطرة الرئيس املربر عام كل الحصاد نقص من املخاوف وقدمت
ذوي أوساط يف سيما ال محاسبة، دون السياسية السيطرة ومضت اليومية. الحياة جوانب
تقتيض مشكلة باعتبارها الغذاء إنتاج محدودية إىل ينظرون الناس يكن ولم األمالك.
غري حتميٍّا وملمًحا الكوني، النظام من جزءًا باعتبارها إليها ينظرون كانوا بل الحل،
أنتجت التي لألنشطة السنوية الدورة وكانت البرشية. الحياة مالمح من للتغيري قابل
من املجتمع حماية بها يقصد التي والحقوق الواجبات من مقدسة دورة من جزءًا الغذاء
كانت ما وغالبًا بالجوع. فرد كل إحساس مع أهميتها تتجدد كانت غاية وهي املجاعة،
الحياة. قيد عىل البقاء هدف يجمعهم كان الجميع ألن أمة، أي «كومنولث»؛ تسمى البلدان
— الثامن القرن يف والعرب القديمة العصور يف كالرومان — العسكرية القوى كانت
من يكفي ما إنتاج كيفية عرفوا ألنهم يكن لم ذلك لكن جرارة، جيوش دعم عىل قادرة
فتوحاتهم. جراء الغذائية املواد عىل االستيالء من تمكنوا ألنهم بل الجنود، إلطعام الغذاء
تهددتهم فعندما عرش. السادس القرن يف مماثلة بطريقة قوتهم اإلسبان استخدم وقد
عليهما، سيطروا اللتني ونابويل صقلية مدينتي من الحبوب محاصيل أخذوا املجاعة،
القرن قبل قط شعب أي ينجح ولم جوًعا. للموت فريسة وراءهم اإليطاليني وخلفوا
من باملائة ثمانني نحو اشتغال إىل أشارت التي املقبضة النسبة تغيري يف عرش السابع
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سيُطِعمون َمن تحدد التي هي الحكومة وكانت لبقيتهم، الغذاء لتوفري الزراعة يف السكان
سيُطَعمون. ومن اآلخرين

الغذاء عىل الحصول عكس عىل — الزراعة خالل من الغذاء عىل الحصول كان
قبل املستقرة املجتمعات نشوء إمكانية يف سببًا — النباتات وجمع الصيد خالل من
بمعاولهم والعمال األجراء والفالحون العبيد التصق إذ املسيح؛ ميالد من قرون أربعة
البنية وبقاء لبقائهم، الغذاء من يكفي ما تثمر كانت للمحاصيل البدائية الزراعة ألن
وماشيتهم محاصيلهم فائض كان فقد ظهورهم؛ كد عىل عاشت التي الفوقية االجتماعية
من صغرية وزمرة الجيوش وتجهيز الدينية واملؤسسات املالكة األرس نفقات لدفع يذهب
القلة بني من الثقافة وانبثقت املجتمع. ثنايا يف يعيشون كانوا الذين والحرفيني التجار
عديدة مجتمعات تمتعت لقد يبدو. ما عىل واملوهبة بالقوة تمتعت التي املتعلمة الحكيمة
إنتاج تحسني طريق عن املجاعة تهديد من ينج لم منها أيٍّا لكنَّ املايض، يف باالزدهار

ملموًسا. تحسينًا زراعته

االستهالكية املواد سلة محتويات ازدياد

يف األولويات كبرية بدرجة تميل كانت الحيوانات ونوعية واملناخ الجغرافيا عوامل إن
الجذرية والخرضوات اململَّحة واللحوم الحبوب كانت الحديثة. العصور قبل ما مرحلة
الخراف وكانت العالم، من الباردة املناطق يف الشتاء فصل أمام الصمود من البرش تمكن
كان هذا لكن العام. مدار عىل رة متوفِّ األبقار لحوم كانت بينما الربيع، فصل يف تُذبح
حية إبقائها كلفة الرتفاع نظرا نسبيٍّا؛ صغرية سن يف الحيوانات بينما يحدث ما عادة
أن قبل السماء من الطيور يقتنصون املاهرون الصيادون وكان أكرب. سنٍّا تبلغ حتى
كلفة تحمل من تتمكنَّ الحال ميسوري املزارعني زوجات وكانت الجنوب. صوب تتجه
تعيش املحلية األرس وكانت األحيان. بعض يف املناحل وإقامة بل والدجاج، األرانب تدجني
تحويل أمكن ثم وخرضوات، فاكهة من البيوت أفنية يف تزرعه ما عىل أكتوبر شهر خالل
الفواكه تجفيف محاوالت وأن اململحة، الفاكهة يستسغ لم أحًدا ألن ونظًرا نبيذ. إىل التفاح
من الحاجة عن يفيض ما كل كان تنجح؛ لم — منها قليلة أنواع عدا — والخرضوات
وكانت لألكل. صالحة لحفظها الالزمة السكر كمية ثمن ارتفاع بسبب ن يتعفَّ الفواكه
كان إذ هزيًال؛ الحصاد يكن لم ما الجعة، لصناعة تذهب الدينار وحشائش الشعري حبوب
الجديد العالم من محاصيل بدأت ثُمَّ الجعة. لصناع بيعه ليمنع حينئٍذ يتدخل القانون
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السابع القرن منتصف يف األوروبية األطعمة بعض يف تدخل — والبطاطس كالذرة —
الجديد، العالم أرايض من األخرى هي ُجلبت التي الشمس، عباد زهور ُعرفت ثم عرش.
مثار إىل الفارع طولها وتحول عرش، السادس القرن منتصف من بدءًا زراعتها وانترشت
ارتفاعها بلغ شمس عباد زهرة زراعة من تمكن أنه إنجلرتا يف بستاني ذكر فقد للمنافسة؛
قدًما. وعرشين أربعًة بلغ بارتفاع تجاوزتها مدريد يف أخرى زهرة لكن قدًما، عرش أربعة
ارتفاعها بلغ واحدة زراعة من تمكن أنه اإليطالية بادوفا مدينة من آخر بستاني وذكر
عىل األشخاص أحد حصل عرش الثامن القرن وبحلول قدًما. أربعني تصديقه؛ يتعذر رقًما

الشمس. عباد بذور من الزيت الستخراج جهاز اخرتاع براءة
تنوًعا الجديد العالم وإىل الرشقية الهند إىل املؤدية البحرية الطرق اكتشافات أضافت
تاريخ بأن الراسخ لالعتقاد رضبة أيًضا االكتشافات هذه ووجهت األوروبية، الطعام ملوائد
جانب وإىل ا. حقٍّ جديد حدث وقوع يتضمن أن دون دورات أو حلقات يف مىض اإلنسان
وجود تأكد الالهوت، بعلم وانتهاء بالجغرافيا بدءًا املوضوعات من رحب نطاق استحداث
والسادس عرش الخامس القرنني استكشافات بفضل األرضية الكرة أقىصُقطبَي يف الحياة
العميل. الجانب نحو االهتمام توجيه عن فضًال فكري تقييم إعادة لعملية دفع وهذا عرش،
للنباتات عاملي تبادل إجراء أتاح والجديد القديم العاملني انضمام أن روعة ذلك يفوق وما
يف الناس كان قبُل، من أيًضا. للجراثيم أسٍف، وبكل البرشية، واملمارسات والحيوانات
١٤٩٢ عام بعد لكن البرشي، الجنس بقية عن بمعزل األرضية الكرة من الغربي النصف

العالم.1 سكان عىل األثر بعيدة عواقب له كانت جديد بيولوجي تجانس ظهور بدأ
زواحف رؤية قط لهم يسبق لم إذ األوروبيني؛ عىل غريبًا الجديد العالم يف ما كل بدا
من الجديد العالم لُخلو بالعجب يشعروا ولم األمريكية)، (العظاية اإلجوانا حجم بكرب
ثعلب حجم تفوق أربٍع ذات حيوانات أي من أيًضا لخلوِّه بل فحسب، واألبقار الخيل
يف رؤيتها اعتادوا التي األشجار افتقدوا والفاتحني املستكشفني أن ورغم الكاريبي. جزر
عددها قدروا والتي الكاريبي، منطقة يف الرائعة املزهرة النباتات إعجابهم نالت أوروبا،
والفرئان واألبقار الخيول سالالت وازدهرت نبتة. ألف عرش ثالثة من بأكثر الحق وقت يف
سنوات أربع استمرت برحلة سوتو دي هرناندو املغامر وقام الجديدة. بيئتها يف املتطفلة
وقطع املاشية، من معظمها ُمؤنًا حامًال الشمالية، أمريكا لقارة الرشقي الجنوب عرب
وأركنسو، وأالباما وتينييس كاروالينا نورث اآلن تسمى باتت التي باملناطق مارٍّا الرحلة
الجديد. العالم يف عددها ويتكاثر لتتناسل األوروبية الخنازير من وافًرا عدًدا وراءه مخلًفا
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يف املاشية، تربية عىل شجعهم مما األرايض؛ من شاسعة مساحات يُمنحون الغزاة كان
البسطاء. الهنود ثقافة من ة مغريِّ الشمال، نحو رحلتها الخيول أكملت حني

لجميع بذوًرا الغربي األرضية الكرة نصف إىل الثانية رحلته يف كولومبوس جلب
وكان األوىل. زيارته خالل هناك لها مثيًال ير لم التي اإلسبانية والخرضوات الفواكه أنواع
يف — آبلسيد» «جوني لألمريكي خطأ ينسب الذي — الحقيقي الفضل أصحاب هم اإلسبان
أوروبا إىل والربتغاليون هم جلبوا فقد العاملني؛ بني والحيوانية النباتية الحياة تبادل رسعة
الذي الهند وجوز واملكرسات، والبلح والتني والرمان والربتقال والليمون كاملوز نباتات
كبرية مجموعة الجديد العالم من األوروبيون وجلب الفلبني. أرايض يف اكتُشف قد كان
مجموعة أن من الرغم وعىل والتبغ. الكاكاو عن فضًال القرع، نبات أنواع من ومتنوعة
الكرة نصف أرايض يف املوجودة تلك من بكثري أكرب كانت األوروبية والفواكه الخرضوات
والفاصوليا كالبطاطس — الجديد العالم محاصيل من قليل عدد تمكن الغربي، األرضية
إذ الغذائية؛ املواد نقص تعاني كانت التي أوروبا عىل كبري تأثري إحداث من — والذرة
لزراعة تصلح ال التي األرايض يف هذه الجديد العالم خرضوات زراعة املمكن من أضحى
سبيل عىل للغذاء. رئيسيٍّا مصدًرا باعتبارها األوروبيون عليها يعتمد كان التي الحبوب
القمح لزراعة تصلح ال تجعلها بدرجة رطبة تَُعد التي األرايض يف تُزرع الذرة كانت املثال،
يساوي محصوًال تدر الذرة كانت بينما األرز، لزراعة تصلح ال تجعلها بدرجة وجافة
أتت التي املحاصيل هذه كانت ما وعادة الواحد. الفدان من منهما كلٍّ محصول ضعف
بوالص تمثل — والطقس الرتبة حيث من احتياجاتها اختلفت والتي — الجديد العالم من

املجاعة. ضد تأمني
أنها عىل عالوة الحرارية، سعراتها حيث من الحبوب من أغنى البطاطس كانت
محصوًال تدرُّ كانت البطاطس أن واألروع للغاية. الصغرية الحقول يف زراعتها تزدهر
املمكن من وكان مرات، ثالث الشعري أو القمح فدان يدرُّه ما قدر الواحد الفدان من
بطبيعتهم البرش أن ورغم كبرية. مهارة زراعتها تتطلب ولم الشتاء، فصل خالل تخزينها
لم أطعمة عىل لالعتماد التحول يف وبطيئون الغذائي، نظامهم لتغيري بشدة مناهضون
البسيطة البطاطس لنبتة السخي الحصاد أثار مفيدة، كانت مهما قبُل من يعتادوها

عرش. السادس القرن نهاية يف زراعتها بدءوا الذين األيرلنديني، إعجاب
فزراعتها اآلن؛ دورها أهمية تظهر قلَّما التي املزايا من العديد البطاطس جمعت
بوتويس، يف املناجم عمال تغذية يف اإلسبان ساعد وهذا عالية. ارتفاعات عىل تنجح
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مكنهم ألنه البالد يف الحكومية الرضائب جباة من اإلفالت من الصينيني الفالحني ومكَّن
إحراق إىل تعمد الغاِزيَة الجيوش كانت وعندما الريفية.2 املرتفعات إىل الهجرة من
تنمو ألنها سليمة تظل البطاطس ثمرة كانت السكان، تجويع بغية األرض عىل املحاصيل
محصول سخاء تُرجم الخصوص، وجه عىل وأيرلندا وبولندا، الصني ويف األرض. تحت
جرثومة أصابت وعندما األطفال. عدد يف وارتفاع الزواج سن يف انخفاض إىل البطاطس
ثُُمن البالد فقدت و١٨٥٢ و١٨٤٨ ١٨٤٦ األعوام خالل هناك البطاطس محصول هوائية
البالغ السكان عدد إجمايل من شخص مليون مات إذ املرض؛ أو الجوع نتيجة ُسكَّانها
يف كثرية جثث عىل وعثر البيوت، داخل بأكملها عائالت وتوفيت نسمة، ماليني ثمانية
يف — الربيطانية التجارة سياسات بسبب تفاقم الذي — الخراب تسبب وباملثل، الحقول.

الجديد. العالم إىل أيرلندا سكان ربع إرسال
الذي السكر محصول يف أوروبا تغذية يف الجديد العالم إسهامات أعظم تمثل
جزر من السكر قصب جلب قد كولومبوس كان الكاريبي. البحر جزر يف يُنتج كان
ساو من السكر زارعة نقلوا قد الربتغاليون وكان الثانية، رحلته خالل الربتغالية ماديرا
بواكري يف الربازيل الجديد العالم يف مستعمرتهم إىل أفريقيا غرب سواحل قبالة تومي
تحول دومينجو، سان يف املوجود الذهب استهالك لرسعة ونتيجة عرش. السادس القرن
عن املسئولون وساعد ضمانًا، أكثر ربح مصدر باعتباره السكر إنتاج إىل املستعمرون
والعبيد املحصول، غرس يف املستخدم السكر قصب بتوفري ذلك يف اإلسبانية املستعمرات
الزراعات من أنها رغم رسيًعا وازدهرت القصب زراعة ونجحت الحقول، يف العاملني
الرأسمالية الزراعة عىل األمثلة أوىل وكانت العبيد. من جحافَل تتطلب التي الكثيفة
يكن لم الذي األوروبي العالم يف معروفة تكن لم والتي الحقول، يف أقيمت التي املصانُع
الفالحة أعمال وازدادت فقط. الواحدة العائلة أبناء فيها يتعاون التي الزراعة سوى يعرف
بكد العمل عىل إلجبارهم ورضبهم العمال استعباد مع قسوًة — بطبيعتها الشاقة —
رجًال ٣٠ بلغت ما كثريًا السكر قصب زراعة عمالة يف الجنسني بني النسبة إن حتى أكرب.
أوروبا. يف واسًعا وانتشاًرا شعبيًة السكر حقق ما ورسعان املزرعة. يف واحدة امرأة إىل
بالكاريبي بهم خاصة جزر عىل والفرنسيون والهولنديون اإلنجليز استوىل ما ورسعان

واملربح. الجديد املحصول هذا لزراعة استغاللها بهدف عرش السابع القرن خالل
نُغفل لكننا والقهوة، والبسكويت والكعك الحلوى يف السكر حالوة جميًعا نعرف
إذ بُرمته؛ األوروبي الغذائي النظام عىل التأثري يف السكر لعبه الذي الحاسم الدور تقدير
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األطعمة، سعرات وزيادة الحلويات لتحلية استخدامه عىل السكر استعماالت تقترص لم
العام. مدار عىل والخرضوات الفواكه حفظ من األوروبيني مكن أنه األهم دوره كان بل
التمليح األطعمة: لحفظ طرق ثالث سوى توجد تكن لم الصناعي، التجميد اخرتاع فقبل
يعلن أن وقبل األطعمة. لحفظ الرئيس ن املكوِّ هو السكر صار ثم والتجفيف، والتقديد
البنجر، من السكر الستخراج طريقة عن عرش التاسع القرن يف األملان الكيميائيني أحد
قصب زراعة فيها ازدهرت التي املدارية املناطق من السكر استرياد الناس عىل تعنيَّ
لدول اليوم البرتول اكتشاف قدَّمه ما الرشقية الهند لجزر السكر قصب قدَّم لقد السكر.
ازدياد استمر لسلعة احتكاًرا منحها إذ عليه؛ الطلب وارتفاع لندرته نتيجة األوسط الرشق

لقرنني. عليها الطلب
من الثمينة واملعادن الفاخرة واألقمشة الجديدة التوابل يف التجارة أضافت وبينما
املواد هذه وجدت املورسين؛ األوروبيني حياة إىل كبريًا تنوًعا والغربية الرشقية الهند جزر
وازدادت املدن، كربت وموائدهم. العاديني والنساء الرجال طعام خزائن إىل ببطء طريقها
والنساء الرجال ظل الريفية املناطق يف لكن كبرية، زيادة األوروبية الدول بني التجارة
لقرون، بها العمل اعتادوا التي بالطريقة يعملون — وخدمهم أطفالهم إىل باإلضافة —
يحددون الذين هم الناس يكن ولم املاشية. ويربون األخشاب ويقطعون الرتبة يحرثون
األوضاع خالل من املسئوليات هذه خصصت إنما الزراعية، األنشطة هذه يف تلك أدوراهم
الغذاء توفري واحتل وعامل. كوخ وساكن ر ومؤجِّ مستأجر بني تنوعت التي املوروثة
بني املتواصل العمل تقسيم ظل يف بأكملها األرسة وقت للبقاء الالزم واملأوى والنسيج
تتبع كانت التي املهام تدفق — الحوافز ال — العادات ونظمت صارًما. تقسيًما الجنسني
تغيري أن نرى أن يمكننا والخرافة، والعزلة الجهل من القليل أضفنا وإذا السنوي. التقويم

البحتة. والصدفة واالبتكار الحافز بني معقًدا تناغًما ليتطلب كان النظام هذا
جزر حقول من اآلتي السكر استرياد حجم يزداد أن قبل عام مائتا مرت لقد
ن املكوِّ هذا رشاء من الناس معظم لتمكني يكفي بما سعره ينخفض بحيث الكاريبي
الحرارية السعرات مجمل من ٪١ نسبته ما يمثل السكر كان ١٧٥٠ عام ففي الرائع؛
وأدت .٪١٤ النسبة هذه بلغت العرشين القرن مطلع ومع لإلنجليز، الغذائي للنظام
وأصبح العمال. استعباد إزاء الضمري بتأنيب شعور أي كبح إىل املرتفعة األرباح توقعات
األوروبية الدول بني ربطت التي للسلع املتنامية القائمة بنود ضمن آخر بنًدا السكر
الحبوب تأتي كانت البلطيق دول فمن املادية. التبادالت من النطاق متزايدة حلقة ضمن
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تجارها يجمعها التي السلع ومختلف املجففة الرنجة تأتي كانت هولندا ومن واألخشاب،
خراف وصوف والنبيذ الزيتون زيت يأتي كان أيبرييا جزيرة شبه ومن العام، مدار عىل
األقمشة تأتي كانت فرنسا ومن والفواكه، الخمور تأتي كانت إيطاليا ومن الفاخر، املارينو
الغذائية. واملواد املعدنية واألدوات األصواف تأتي كانت إنجلرتا ومن والخمور، الفاخرة
األطلنطي للمحيط سفنها وصلت التي الدول تمتعت هذه، الدولية التجارة شبكة ظل ويف

بارزة. بميزة
عىل كان بينما والدواجن، واللحوم األسماك من كبرية كميات يأكلون األغنياء كان
شمال يف متوفًرا يكن لم القمح حتى لكن الخبز. من الروتيني بغذائهم يقنعوا أن الفقراء
كل يف الراقية الطبقة أبناء كان بينما الشوفان يأكلون الفقراء فكان واسكتلندا؛ إنجلرتا
استهالك عن قديم تقرير ويعطينا األطباق. من ومتنوعة كبرية بمجموعة يتمتعون األنحاء
مائدة حوتها التي لألطعمة قياسيٍّا رقًما الزمن ذلك يف تعيش كانت التي األرس إحدى
أكلوا ضيًفا ٤٥٠ عددهم بلغ الذين ضيوفه أن التقرير يذكر الغطاس. عيد يف النبالء أحد
العجول، من واثنان خروًفا، و١٢ البقر، لحم من صينية و٣٦ الخبز، من رغيًفا ٦٧٨
واألرانب، الدجاجات من هائًال وعدًدا واحدة، ونعجة رضيعة، خنازير و٦ خنازير، و٤
الكبرية، والثعابني املفلطح، والسمك والحفش اللينجكود، سمك ولحوم املحار، عن فضًال
(مالك والبلشون الطاووس وطري والديوك، واإلوز والبجع والسلمون، موىس وأسماك
والحليب والزبدة والبيض والسمان ات، والُقربَّ األرض، ودجاجات الربي، والبط الحزين)،
بالنظام سبق ما كل قارنَّا إذا أننا شك ال الجعة.3 من إبريًقا و٢٥٩ النبيذ، إىل باإلضافة
كانت التي املادية الراحة اختالف فسندرك املجتمع، أفراد من ٪٨٠ لنحو الرتيب الغذائي
بالوفرة البعض تمتع ذاك الندرة عالم يف حتى إذ ألصحابها؛ االجتماعية املكانة توفرها

والرخاء.
من وانتظمت الخربة، من قرون مدى عىل تعاظمت التي الزراعية املمارسات إن
األعمال طريق عن املجتمعات ربطت السلطة، من بدعم وحظيت املشرتكة، العادات خالل
القروية املعيشة لطريقة نموذج هناك ظل وقد واالحتفاالت. املشرتكة واملهام الروتينية
يزرعون األوروبيني من الكثريون استمر إذ الحديث؛ العرص من قرون ثالثة مدى عىل حتى
أقل وكأن عرش. والسابع عرش السادس القرنني خالل املشرتكة الحقول يف مًعا األرض
جداول عىل املجتمعية النظم حافظت إذ العمل؛ وترية رسعة يحدد من هو كفاءة املزارعني
ميعاد عىل حصاد كل عقب يتفقوا أن القرويني عىل وكان وللحصاد، للزراعة صارمة
معظم ضمت وبينما الحقول. يف املرتوك املحصول بقايا عىل ترعى حيواناتهم لرتك معني
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حياة كانت الحال، ميسوري ومستأجرين ألراضيهم حرة بملكية يتمتعون فالحني القرى
االستقرار بنى لقد األخرى. املناطق يف جريانهم حياة مع معقًدا تشابًكا تتشابك أولئك
يف وحتى التغيري، تجاه العداء من عاليًا حائًطا املعيشة من النوع هذا عليه ينطوي الذي
مفروضة كثرية قيود توجد كانت بعضها، عن بمعزل تزرع فيها األَُرس كانت التي املناطق
وحق األرض ملكية بشأن خالفات إىل باإلضافة فيها، والترصف األرض استغالل عىل

توريثها.4 أو أرضه بيع يف الفرد

والزراعة السكاني النمو

الرخاء، أوقات ففي وانخفاضه؛ السكان عدد ازدياد وترية والوفيات املواليد معدَال حدد
وبمرور تنخفض. األطفال وفيات كانت أو األطفال، من املزيد ينجبون الناس كان
املواد أسعار يدفع الجديد الجيل أفراد عدد ازدياد عن الناجم الطلب تضخم كان الوقت
أراض وزراعة التوسع عىل الفالحني بعض يشجع كان بدوره وهذا لالرتفاع، الغذائية
الغذاء تأمني إىل الطلب ارتفاع عن الناجم األسعار ارتفاع أدى وهكذا الخصوبة. ضعيفة
استخدام أن بيد منها. يُستفاد أن من أردأ عادًة كانت التي األرض من االستفادة بواسطة
بالفشل؛ عليه محكوًما كان النمو يف عددهم اآلخذ السكان إعالة أجل من كهذه اسرتاتيجية
عرضة أكثر عدًدا األكرب السكانية املجتمعات وباتت املحصول، انخفض املطاف نهاية ففي
منتظم نحو عىل — العالم من أخرى أجزاء إىل باإلضافة — أوروبا مرت لقد للمجاعات.
السكان وفاة يف سببًا أيًضا األمراض وكانت السكاني. واالنخفاض النمو من الدورات بهذه
وقت ويف الجوع. جراء الوهن معاناة وطأة تحت يعملون األحيان معظم يف كانوا الذين
التي األوقات يف سوءًا األمر وازداد الضحايا. لسقوط آخر سببًا الحروب صارت الحق،
التي — عاًما الثالثني حرب أسفرت إذ الريف؛ خريات عىل تعيش الجيوش فيها كانت
٪٣٥ نسبته بلغت سكاني انخفاض عن — ١٦٤٨ عام إىل ١٦١٨ عام من رحاها دارت
السابق. القرن خالل تحققت التي السكانية الزيادة مباغت نحو عىل أنهى ما أملانيا؛ يف
املعروف من وبات منازع، بال وسادت تَها صحَّ بسيطة اقتصادية حقائق بضع أثبتت
وأن األسعار، الرتفاع يؤدي نقصها بينما األسعار، النخفاض تؤدي الغذائية املواد وفرة أن
وأن األسعار، ارتفاع عن بدوره يسفر الذي الطلب ارتفاع عن يُسفر السكان عدد ازدياد
عىل املزروعة الفدادين وأسعار الحبوب أسعار انخفاض إىل يؤدي السكان عدد انخفاض
ما إنتاج من يتمكنوا لم الحديث العرص قبل عاشوا الذين املزارعني ألن ونتيجة سواء. حد
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يخيِّم الِعجاف السنوات شبح كان العوز، رشَّ أُرسهم تقي التي واملاشية الحبوب من يكفي
الحكام؛ عىل االتكال وزيادة االستثمار يف الرغبة تثبيط عىل ذلك فساعد الدوام، عىل عليهم
نعارض أالَّ أيًضا األفضل ومن القحط. ألوقات تحسبًا املال عىل الحفاظ األفضل من كان إذ
يجعل املحاصيل كميات تقلب وكان العصيبة. األوقات يف املساعدة يمكنهم الذين الحكام
أن املمكن من فليس بالقدر؛ اإليمان يسود كهذه مواقف ويف امُلناخ، رحمة تحت الناس
فقط فعندئٍذ الزراعية، اإلنتاجية بزيادة إال موت أو حياة كمسألة أهميته من املناخ يتجرد
مصريهما. يف التحكم عىل واملرأة الرجل بقدرة اإليمان لتقبل استعداد عىل الناس يصري

وصلت قرون. مدى عىل واالنخفاض االرتفاع بني أوروبا يف السكان أعداد تأرجحت
خالل بأرسها القارة األسود الطاعون وباءِ اجتياح عقب مستوياتها ألدنى السكان أعداد
القوافل يف املختبئة الفرئان أجسام حوتها التي — الرباغيث حملت فقد عرش. الرابع القرن
عدد نصف من يقرب ما لقي حيث أوروبا، إىل الدبيل الطاعون وباء — الصني من القادمة
استمرار إىل املتواصلة الطاعون وباء دورات وأدت سنوات. أربع غضون يف حتفهم السكان
إال املرتفعة الوفيات معدالت ترتاجع ولم أيًضا، التايل القرن طوال السكان أعداد انخفاض
إذ عام؛ اقتصادي انكماش عن األرواح يف املستمرة الخسائر هذه وأسفرت شديد.5 ببطء
توزعهم تشتُّت وشدة املستهِلكني عدد النخفاض نتيجة للغاية مكلًفا البضائع نقل أصبح
كثريًا السكان عدد قلة لكن عديدة، تجارية صالت فتقطعت األوروبية، القارة أنحاء عىل
الحصول — ذلك جراء — لهم تأتَّى والذين املوت، من نََجوا ملن الرخاء يف أمًال شكلت ما
للعثور يتهافتون أصحابها كان التي لألرض أفضل إيجارات أسعار أو أعىل أجور عىل
التجار دفع الذي السبب كانت العاملة األيدي يف الندرة هذه أن عىل عالوة مستأجر. عىل
والنساء الرجال من العبيد لرشاء الغربي أفريقيا ساحل إىل جنوبًا لإلبحار الربتغاليني

لشبونة. إىل لتوريدهم
حول مستوطنة كانت التي املناطق الناس هجر السكان عدد النخفاض ونتيجة
من موجوًدا كان الذي السكاني االزدهار ظل يف عمرت قد كانت التي الحدودية، األرايض
الثاني النصف خالل وَضيعة قرية ٤٠٠ من أكثر يف الحياة اختفت إنجلرتا ففي قبل.
تتعاىف األوروبيني أعداد بدأت عرش السادس القرن بداية ومع عرش. الخامس القرن من
إليه وصلت قد كانت الذي الحد تتجاوز لم لكنها األسود. الطاعون رضبة من مجدًدا
من واالنكماش النمو تأرجح وعاد عرش. الثامن القرن منتصف مع إال الوباء اجتياح قبل
جديد من عددهم تراجع عرش، السادس القرن خالل عددهم ارتفع الذين فالسكان جديد؛
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ثم عرش، الثامن القرن أربعينيات خالل جديد استقراٌر ظهر لكن التايل. القرن خالل
بعد اليوم. إىل نشهده نزال ال الذي السكاني للنمو انطالق نقطة إىل االستقرار هذا تحول
األوىل السنوات خالل املجاعات لبعض أوروبا سكان تعرض رغم االنكماش توقف ذلك

عرش. التاسع القرن من
كل اعتباره يف آخذًا — مالتوس روبرت توماس أصدر عرش الثامن القرن نهاية يف
املشكلة تلك مالتوس عرض وفيه السكان»، عن «مقال عمله — ذكرها السابق الحقائق
ينجبون الناس أن إىل يذهب السكان نمو حول بسيط بافرتاض بدأ لقد لها. َحلَّ ال التي
يف الندرة إىل حتًما يؤدي السعيد النتاج وهذا وفريًا، الغذاء كان إذا األطفال من املزيد
من أعظم التزايد عىل السكان قدرة «إن قال: حني بليًغا تعبريًا ذلك عن عرب وقد املستقبل.
قبل املوت يصيب أن معها يتحتم درجة إىل اإلنسان، لبقاء يكفي ما إنتاج األرضعىل قدرة
متوالية وفق يزداد السكان عدد ألن كله وهذا بآخر.»6 أو بشكل البرشي الجنَس األوان
بإمكان سيكون البلوغ، سن إىل وصلوا أبناء ستة أنجبَا زوجني أن افرتضنا فإذا هندسية؛
األصيل العدد إن أي حفيًدا؛ وثالثني ستة مجموُعه ما رسيًعا ينجبوا أن الستة هؤالء
زادت أو املزروعة الفدادين زادت كلما يزيد الزراعي اِإلنتاج بينما مرات، ست سيزداد
يعرب حسابية متوالية ووفق ببطء — األساس من ذلك حدوث تأتى إن هذا — املحاصيل
املحصول يف ٪١٠ نسبتها زيادة عن سينتج فمثًال ٢؛ × ٢ وليس ،٢ + ٢ باملعادلة عنها
إلطعام يكفي يكاد ال وهذا بوشل، مائة كل أصل من الحبوب من بوشالت عرشة الزراعي
التي تلك بجودة مقارنة الجديدة الفدادين جودة تراجع أن كما املتزايدة. الجديدة األفواه
زراعة يبدءون الناس ألن الندرة؛ حالة عودة رسعة سيزيد األساس يف مزروعة كانت
جودة. األقل األرايض زراعة إىل الطلب ازدياد مع يلجئون ثم أوًال، الخصوبة عالية األرايض
أن يمكن األطفال إنجاب أن تعني كانت ألنها الذعر؛ مالتوس نظرية تبعات أثارت
أوقات إىل تؤدي الرخاء أوقات باختصار، الضخمة. املحاصيل بها تبرش وفرة أي يمحو
يقوم أن يتطلب الغذاء وكميات الناس أعداد بني التوازن إعادة أن مالتوس ويرى شدة.
سلبية مالتوس فعل ردة كانت والكوارث. والندرة األمراض طريق عن بعمله املوت مَلك
يكن لم إذ الفرنسية؛ الثورة أعقاب يف األوروبية الفكرية األوساط َعمَّ الذي التفاؤل إزاء
األطفال من أقل عدد إنجاب أن أدرك فقد الِجماع. يف ة املِلحَّ رغبتهم الناس يكبح أن يأمل
نسبة من الحد يف والنساء الرجال رغبة بشأن واثًقا يُكْن لم لكنه املجاعة خطر سيدرأ
القوانني هذه كتابة يعيد أن شأنه من تنوير عرص من ما أنه أيًضا ويرى مواليدهم.
محظوظة إنجلرتا أن الحقة إصدارات يف ذكر وقد وانخفاضهم. السكان لنمو الحتمية
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بمنزلة الخيول وهذه والرماية)، الصيد يحبون اإلنجليز (كان الخيول من الكثري بها ألن
من تنتجه ما عىل عالوة القحط، أوقات يف لألكل تصلح ألنها املجاعات؛ ضد َصدٍّ حائط

للمزارعني. ثمينة رضورة يشكل طبيعي سماد
فقد املايض. بشأن … حق عىل كان مالتوس أن تبني السوء، نُذُر من كثري وكحال
ومحوريني مثريين تطورين يشهد أن وشك عىل العالم كان بينما ١٧٩٨ عام بحثه نرش
من قرنني بعد للمحاصيل املطرد والنمو األرسة حجم تحديد هما: الرأسمالية تاريخ يف
نجحت عرش السابع القرن نهاية فبحلول بعًضا. بعضها عززت التي الزراعية التحسينات
ذلك ومع قبل، من اإلنتاجية تحد كانت طاملا التي القيود كرس يف بالفعل وهولندا إنجلرتا
الحديثة املجتمعات يف طليق نمر بمنزلة كان السكاني النمو أن بوضوح مالتوس أدرك
املعارصتشارلز الشاب ألهمت القاتمة مالتوس أرقام لكن قصتنا. َ مبتدأ تشكل التي األوىل
الحصول أجل من للنضال مضطرة األنواع جميع كانت فإذا األهمية. بالغة فكرة داروين
جعل الرأي وهذا الجميع. ضد الجميع يشنها حربًا بدأت قد إذن فالطبيعة غذائها؛ عىل
«البقاء عبارة: يبتكر سبنرس هربرت داروين لنظرية واملتحمس اإلنجليزي الفيلسوف

لألصلح.»
أوروبا سكان تذبذب بظاهرة مهتمني الباحثون صار الثانية، العاملية الحرب بعد
نظر يف الغرب». «صعود مفاتيح بعض تحوي بدت الظاهرة هذه ألن وتراجًعا، زيادة
تتحرر أن الغرب دول استطاعت كيف تفسري يف يتمثل األعظم االنتصار كان املؤرخني،
الدول عن فصلها عرص صنعها؛ من حديث عرص إىل تميض وأن والجهل الفقر أغالل من
عوامل عىل طويلة لفرتة اهتمامهم العلماء ركز لقد أيًضا. ماضيها عن وفصلها األخرى،
ماضيه عن الغرب تحول لرشح الصناعة وتطور الحرضي والنمو الخارجية التجارة
هذه يف مفقوًدا كان ما شيئًا أنَّ واضًحا بات وأخريًا املعارصة. املجتمعات عىل وتفوقه
من املزيد املزارعون ينتج لم لو صناعة إىل لتتحول كانت ما والعمالة فاألموال القصة؛
أن له مقدًرا كان إذا — التغيري أن يعني وهذا كافة. والناس العمال إلطعام الالزم الغذاء
وازدحاًما محافظة املجتمع قطاعات أكثر الريف؛ قطاع إىل يصل أن بد ال — دائًما يكون

بالسكان.
دحضها، أو البرشي للتناسل مالتوس انتقادات صحة إثبات يف الرغبة من وانطالًقا
فتفحصوا الدقة؛ من بمزيد للمايض السكاني الحراك لبحث وسائل الديموغرافيون وضع
محتفظة الكنائس ظلت التي والوفيات واملواليد الزواج توثيق سجالت من باقيًا وجدوه ما
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البيانات ملفات تكوين إلعادة ونتيجة الحكومات. أجرتها التي اإلحصاءات عن فضًال بها،
والجنازات. التعميد ومراسيم الزيجات إتمام تواريخ تتبع من تمكنوا مضن، جهد وبعد
إتمام وقت العمري املعدل تبني إحصاءات عن السجالت أسفرت املعلومات هذه وبتجميع
واألطفال.7 والنساء للرجال العمري واملدى الوالدات، بني الفاصلة الفرتات ومتوسط الزواج،
والَوَفيات. الخصوبة معديل رصد من الكمبيوتر بمساعدة الديموغرافيون املؤرخون وتمكن
املجتمعات، مئات وبتناول متناهية بدقة أرسة لكل البيانات ملفات ملء إعادة خالل ومن

بأرسها. وألقاليَم لبلداٍن سكانية أنماًطا اكتشفوا
أوروبا يف والنساء الرجال غالبية أن مفاده لالنتباه الفت اكتشاف إىل اإلجراء هذا أدى
و٢٥ ٢٤ بني وما للرجل، عاًما و٢٧ ٢٦ بني ما نسبيٍّا؛ متأخرة سن يف يتزوَّجون كانوا
والهنود، الصينيني بني املبكِّرة الزواج سن مع صارًخا تناقًضا يشكل وهذا للمرأة. عاًما
مع للعيش ذلك بعد الزوجان ينتقل ثم البلوغ سن يناهزون حاملا يتزوجون كانوا الذين
بيت يف تقطن الكبرية العائالت كانت أوروبا جنوب يف وحتى الزوجة. أو الزوج أرسة
يؤسسوا أن األزواج معظم عىل يتعني كان حيث إنجلرتا، يف تماًما الحال عكس وهذا واحد،
السكان؛ عدد تقليل عىل عمل التقليد وهذا الزواج. إتمام من يتمكنوا كي مستقالٍّ بيتًا
أقل عدًدا ستنجب أنها يعني فهذا تتزوج أن دون املرأة خصوبة سنوات ثُلث مر إذا ألنه
بالزواج له يُسمح كي زوجته إعالة من يتمكن بأن الرجل يلزم الذي والرشط األبناء. من
أرض قطعة عىل الزوج فحصول الزواج. سن ر تأخُّ من النمط هذا استمر كيف لنا يفرس
واملواليد. الوفيات معدَيل بني يربط واقع وهذا األب، وفاة عىل عادة يعتمد كان لزراعتها
ظهور بعد — للرجال أخرى وظائف ظهور فبمجرد الحًقا. مرونته ثبتت الزواج سن لكن
من أوروبا دول يف بكثري أعىل ظل لكنه سنتني، أو سنة الزواج سن انخفض — الصناعة

آخر. مكان أي
املجاعات برشاسة أبًدا تكن لم أوروبا يف املجاعات أن يف السبب النتائج هذه أوضحت
تختفي دولة أول كانت إنجلرتا أن يف السبب وكذلك العالم. من أخرى أجزاء رضبت التي
كانوا الذين الفقراء، بني شيوعا أكثر الزواج سن تأخر وكان املجاعات. ظاهرة فيها
الزراعية. األرض خدمة يف أو ما، صنعة أو حرفة عىل التدرب يف املراهقة مرحلة يقضون
العائلة نسل استمرار أجل من ورثة إنجاب عىل الحرص فكان األمالك، ذوي أبناء بني أما
املال توفر بفضل اليافعني وبناتهم صبيانهم يزوجون األثرياء فكان بالغ. باهتمام يحظى
الفتيان لتزويج يرتبوا أن لآلباء مسموًحا وكان حديثًا. املتزوجني الشباب لدعم الالزم
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القانون وكان — العمر من التاسعة أو الثامنة إىل تصل قد صغرية سن يف والفتيات
عكس عىل الوقت ذلك يف السائد النمط يكن لم هذا لكن — ذلك يبيح أيًضا الكنيس
كان إذ قاعدة؛ وليست استثناء وجولييت روميو فحالة بذلك. طويًال ساد الذي االعتقاد

الزواج. من يتمكنوا أن قبل وقتهم يأخذوا أن العاديني األشخاص عىل
من الخروج الناس أراد إذا رضوريٍّا الغذائية للمواد املرتفعة األسعار تخفيض يظل
الديموغرايف املؤرش هذا لكن االقتصادية، اآلفاق ضيقت طاملا التي الغذاء نقص معضلة
الفعالة األساليب حررت األرسة. أفراد عدد تحديد يف األوروبية الدول نجحت كيف أظهر
املواد كلفة خفضت كما الزراعي، القطاع من املال ورأس العمالة الزراعي املجال يف
دفرت لنا ويُظهر للغاية. طويل ترتيب إنه الندرة؛ مشكلة من التخلص يتأتى كي الغذائية
املواد تكاليَف عرش السابع القرن لبواكري تاريخه يعود لندن مدينة خبازي ألحد حسابات
ويطعم أسبوعيٍّا، عمال أجور دوالرات ٣ يدفع الخباز هذا كان الدخل. إىل بالنسبة الغذائية
والصبيان اليومية، وعمال واألطفال الزوجة وتشمل — فرًدا ١٣ أفرادها عدد البالغ عائلته
أخماس أربعة عىل تستحوذ الغذاء كلفة كانت دوالًرا. ١٢ بمبلغ — والخادمات املتدربني،
تغطي أن صغرية مؤسسة أي تستطيع هذا يومنا يف بينما الخباز، هذا نفقات مجمل

النفقات.8 ربع من أكثر الطعام عىل تنفق أن دون الثمانية موظفيها وجبات تكاليف

االقتصادية التنمية الغذاء تكاليف قيَّدت كيف

ضئيل قدر سوى يتبقَّ لم الغذائية، املواد زراعة يف الناس من ٪٨٠ نحو عمل ظل يف
املشتغلون يحققه فائض أي وكان العديدة. األخرى املشاريع لدعم واألموال العمالة من
مالك لها يحصِّ التي واإليجارات الحكام، يجمعها التي الرضائب إىل يذهب بالزراعة
املتوسطة الطبقتني أبناء كان للكنيسة. الخريية (العشور) الدخل ُعرش ورضيبة األرايض،
من يأتي دعًما يتلقون — الدين ورجال األرايض ومالك البالط يف كاملسئولني — والعليا
من — البقية أما بالزراعة. املشتغلون يدفعها وإيجارات رضائب شكل يف لة املحصَّ األموال
الذين أولئك ينفقه ما عىل يعيشون كانوا فقد — والباعة واملرصفيني واملحامني التجار
أن املمكن من يكن ولم والعشور. واإليجارات الرضائب من اآلتي الدعم عىل يحصلون
البعيدة األرايض من املجلوبة السلع حتى أو املصنعة السلع عىل الطلب يف زيادة أي تحدث
لرشاء املال من يكفي ما يوجد يكن لم ألنه الغذاء؛ إنتاج طريقة يف تغريات تحدث أن دون
القرن أوروبا يف بالزراعة املشتغلني السكان نسبة أن هذا عىل يؤكِّد ا وممَّ السلع. هذه

الرومانية. اإلمرباطورية عهد إبان أوروبا يف نسبتهم تساوي كانت عرش السادس
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الكمالية السلع لرشاء املتوفرة املالية املبالغ حجم من بشدة الغذاء تكاليف حدَّت لقد
والعربات الفاخرة، املائدة وأدوات والتوابل، الزينة، ووحدات الجلدية، املصنوعات مثل
الحبوب؛ أسعار ارتفاع إىل السيئ املحصول موجات وأدت والكتب. واألقمشة، واألثاث،
الفقراء موائد عن يغيب مثًال اللحم كان الرشاء. عمليات من الحد من مزيد إىل ثَمَّ ومن
إىل رشائهم عمليات لتأجيل يُضطرون الناس وكان القحط، أوقات خالل كاملة لسنوات
لُوا أجَّ الذين أولئك به سيقوم ما إزاء اليقني عدم حالة يزيد مما األوضاع؛ انفراج حني
تواجهان والتجارة الصناعة كانت بكثرة، تتوفر األموال كانت عندما وحتى مشرتياتهم.
كان إذ الزراعة؛ غري األخرى املهن يف املشتِغلني العمال عدد قلة يف تتمثل أخرى عقبة
عىل الطلب لكن املشاريع، هذه يف للعمل والنساء الرجال توفر عىل يتوقف اإلنتاج توسع

األول. املقام يف يأتي كان الزراعية العمالة
القحط، ألوقات االدخار عىل الناس شجع فقد نتائج؛ عدة الوضع هذا عىل ترتبت
الذين املجتمع أفراد من للغاية ضئيلة نسبة عىل مقصوًرا الكمالية السلع استهالك وجعل
يتعلموا أن املزارعني عىل وكان .٪١٥ نسبتهم تتجاوز لم وهؤالء متيًرسا، دخًال يملكون
أجل من العاملة األيدي من أقل عدد باستغالل الغذاء إنتاجية يف زيادة تحقيق كيفية
عىل الحصول تكفل أن الجديدة الزراعية األساليب عىل كان إذ املأزق؛ هذا من الخروج
غري أخرى مشاريع يف االستثمار ثبط الذي املجاعة من الخوف إلزالة فأكرب أكرب محاصيل
يتمكن كي انخفاضها الغذائية املواد أسعار تواصل أن أيًضا الرضوري من وكان الزراعة.
رشاء من — الحرض وأبناء األرستقراطية الطبقة من لألثرياء ينتمون ال الذين — الناس
هذه تبدأ أن بد ال كان تعقيًدا، املشهد يزداد وكي الخارج. من واملستوردة املصنَّعة السلع
التي الريفية املجتمعات من — الندرة مشكلة من نهائيٍّا للتخلص الالزمة — التغريات

بالتقاليد. الشديد تمسكها عنها يعرف
القرن مطلع يف االرتفاع يف الغذاء أسعار بدأت حينما ظهر للتغيري الحافز أن بد ال
لالرتفاع، الحبوب أسعار دفع الذي الجائعة األفواه عدد ازدياد ظل ففي عرش؛ السادس
ينطوي التي املخاطرة من الرغم عىل جذَّابة الهولنديون ابتكرها التي التحسينات صارت
قرن عن الجديد العالم من الذهب تدفق وأسفر مختلفة. بطريقة يشء أي عمل عليها
إنجلرتا ويف الدخول. ارتفاع من أرسع ارتفاًعا ارتفعت الحبوب أسعار لكن التضخم، ساَدُه
العالقة كانت القديم. الزراعي النظام إصالح عملية لدفع املواتية العوامل من عدد تضافر
بدأ إذ جديدة؛ ممارسات بتبني تسمح بحيث مرنة هناك واملستأجر األرض مالك بني
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أثبت التي الجديدة الزراعية التقنيات تقليَد بها واملنتفعون ومستأجروها األرض مالك
عمليٍّا. نجاحها الهولنديون املزارعون

أوروبا. أنحاء جميع يف األرايض حيازة هيكل عىل تأثري األسود الطاعون لنكبة كان
يف بينما (أقنان)، أرض عبيد إىل املستأجرين األرض مالك حوَّل الرشقية البلدان ففي
أراضيها المتالك وَسعت تماًما اإليجار نظام من كثرية عائالت هربت الغربية أوروبا
أصحاب أو فالحني — املستقلني املزارعني من العديد هناك كان إنجلرتا ويف الخاصة.
األرض. من شاسعة مساحات يزرعون كانوا مستأجرين جانب إىل — باألرض انتفاع حق
والتي عليها، املتعاَرِف املنخفضة األرايض إيجارات إنهاء يف اإلنجليز األرض مالك ونجح
مع يتناسب بما اإليجارات تعديل سلطة واكتسبوا املستأجر، حياة فرتة طوال تدوم كانت
املستأجرين مكن هذا مستأجروهم. ينتجها كان التي واملاشية الحبوب أسعار مستويات
عقد وقد عليهم. املفروضة االلتزامات تحديد ظل يف أفضل نحو عىل التخطيط من أيًضا
يف معينة تحسينات اشرتاط — املثال سبيل عىل — تتضمن كانت اتفاقات يف منهم الكثري
أصحاب مشاركة حق تمنحهم أن شأنها من أطوَل استئجار عقود مقابل الزراعة طريقة
التحسينات هذه يف املزارعون هؤالء أنفقها التي النفقات من تتأتى التي األرباح يف األرض
دخولهم؛ زيادة بغية مغايرة لتكتيكات األرايض أصحاب لجأ فرنسا ويف ووقت. أموال من

العمالة. خدمات وكثرة اإلقطاع ورسوم بالغرامات املستأجرين استنزفوا فقد
األسعار ارتفاع شجع — أوروبا» خبز «سلة أو — البلطيق دول منطقة أرايض ويف
إىل التوسع عىل األرض مالك عرش السادس القرن خالل السكانية الزيادة عن الناجم
النمو أحدث ومجدًدا، تصديرها. أجل من املحاصيل من املزيد وإنتاج املهملة األرايض
وتؤدي األجور، انخفاض إىل العمال أعداد زيادة تؤدي حيث املعتاد، املتسلسل التفاعل
انتعشت أسعارها. ارتفاع ثَمَّ ومن الغذائية املواد عىل الطلب ارتفاع إىل السكان نمو زيادة
بالطلب اللحاق من الغذاء إنتاجية تتمكن لم الطويل، املدى عىل لكن لفرتة، األغنياء أحوال
ارتفاع خلق سنة، ٥٠ تتجاوز لم قصرية فرتة وخالل األفواه. ازدياد عن الناجم املتزايد
الرغم وعىل أكرب. محاصيل عىل للحصول جديدة أساليب الكتشاف دافًعا الحبوب أسعار
آثر الراسخة، بأساليبهم التمسك فضلوا املناطق معظم يف األرايض أصحاب معظم أن من
عىل أوروبا بذلك واضعني املحاصيل، لزيادة جديدة أساليب تجربة به بأس ال آخر عدد

الزراعي. نظامها تغيري مسار
عرش السادس القرنني إبان التجارة حركة تنامي وراء من بأرسها أوروبا ربحت لقد
البلدان، بني السلع من باملزيد املحملة والعربات السفن عدد ازداد إذ عرش؛9 والسابع
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الواردات ستعمل ما، منطقة يف املحصول خسارة حال يف أنه من الطمأنينة بث ا ممَّ
الحرض سكان عدد وازداد الخسارة. تعويض عىل القارة من األخرى املناطق من اآلتية
الحبوب يخزنون املدن يف املسئولون بدأ ثَمَّ ومن الريفية؛ املناطق سكان ازداد ا ممَّ بأرسع
عن تعجز كانت ما دائًما التي هولندا يف سيما ال التايل، املحصول يف خسارة أي اتقاء
القمح عىل للحصول الشمالية أوروبا بلدان عىل اعتمدوا فقد اإلسبان أما سكانها. إطعام
كثري وامتلك الجودة. عالية واملنسوجات والكتان والخيش واألخشاب والقصدير والنحاس
الحال وبطبيعة السلع. هذه لرشاء النقود من يكفي ما — مؤقتة لفرتة — اإلسبان من
لكن التضخم. حدوث إىل السلع كميات يف الزيادة فاقت التي األموال يف الزيادة هذه أدَّت
السلع أسعار ازدياد رسعة تفوق بوترية ارتفعت الغذائية املواد أسعار أن للنظر الالفت
الفضة كميات زيادة عىل عالوة الناس أعداد زيادة عن ناجًما التضخم كان فقد األخرى.

أيًضا.
عىل االعتماد عن غنى يف األوروبيني املزارعني جعل للمياه طبيعي مصدر توفر إن
كان فقد األوسط؛ الرشق ويف الصني يف املزارعون عليها يعتمد كان التي كتلك للري نُُظم
سوى عليه يقِدر يكن لم مكلًفا عمًال الري أجل من والسواقي السدود وبناء القنوات حفر
املحتملني املجددين عدد قرص الذي هو هذا ولعل املجتمع. يف امليسورة والفئات الحكومة
فقد محافظة؛ املجتمع أعضاء أشد األحيان أغلب يف كانوا الذين األغنياء أو املسئولني عىل
الصني من أجزاء تمتعت ذلك، ومع القائم. الوضع ظل يف االستثمارات أكرب يملكون كانوا
األرض قدرة عىل السكان عدد نمو تغلب أن إىل طويلة لفرتة مًعا الثروة وازدياد بالنمو

عرش. الثامن القرن منتصف يف حاجاتهم تلبية عىل الصينية

الهولندية الزراعية التحسينات

أرايض يف التوغل أثناء انتزعت التي األرض عىل — املتحدة الهولندية املقاطعات صارت
بنهاية إسبانيا عن استقاللها أمنت أن بعد سيما ال أوروبا، أعجوبة — الشمال بحر
البحار من الرنجة أسماك من أطنانًا يصطادون الهولنديون كان عرش. السادس القرن
املصدر هذا لشحن العالم يف تجاري أسطول أضخم وأنشئوا شواطئهم، احتضنت التي
املزارعون استصلح الفالندر مقاطعات ويف األوروبيني. جريانهم إىل الثمني للربوتني الرائع
الكتان فيها وزرعوا الحبوب، لزراعة تصلح ال رملية أراَيض عادة كانت التي البور األرايض
الكتان ينتجان املحصوالن هذان وكان الخيش، لصناعة أنسجته تستخدم الذي والقنب
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كان ليفية أغصان بأنها مخلفاتهما وامتازت املاريجوانا)، مخدر عىل (عالوة والحبال
إنتاجيتها. وزيادة الرملية الرتبة كثافة زيادة بغية الحراثة أثناء الرتبة مع تقليبها يجري
الصالحة الفدادين من مزيد لتوفري املستنقعات الهولنديون جفف األخرى املناطق ويف
فأثبتت — القدم منذ للبرش املألوف النبات — الربسيم عىل التجارب وأجَرُوا للزراعة،
النباتات جميع شأن ذلك يف شأنه الرتبة، يف النيرتوجني يخلِّف الربسيم أن الدقيقة املالحظة
لفصل تخزينه ويمكن الصيف يف يزرع جديًدا، محصوًال أيًضا اللفت وأصبح البقولية.
لتغذية أكثر وسماد أسمن ماشية إىل االبتكار هذا وأدى املاشية، إطعام أجل من الشتاء

الجائعة. الرتبة
كان الحصاد ألن نتيجة العالم أنحاء جميع يف باملرة اإلنتاجية عاليَة الزراعة تكن لم
زراعتها بعدم إراحتها هو املنهكة للرتبة التقليدي العالج وكان األرض. خصوبة يستنزف
أو الفدادين ثلث ترك يتطلب كان هذا لكن مجدًدا، خصوبتها استعادة حني إىل لفرتة
الرتبة خصوبة يستعيدون الفالحون وكان إنتاجيتها. من واالستفادة زراعتها دون ربعها
مما الحيوانات؛ روث الرئييس مصدره كان الذي النيرتوجني لها يضيفوا بأن أيًضا املنهكة
عىل يستحوذ كان الحل هذا لكن وتتغوط. حية تظل كي الحيوانات علف رضورة يعني
من التخلص إن الغذاء. إنتاج يف تُستغل أن األفضل من كان األرض من أكرب مساحات
بعًضا، بعضها يعزز التي املمارسات من ُحزمة تطلَّب هذه الرتبة خصوبة تدهور مشكلة
الزراعية التحسينات عىل التجارب يُجرون طويلة لعقود الهولنديون كان الحظ، ولحسن

املمكنة.
كانت التي القديمة الطريقة نبذ يستطيعون أنهم هولندا يف املزارعني بعض أدرك
عام كل الزراعية األرض ثلث يرتكون املزارعون كان حينما الوسطى، العصور يف تتبع
لجئوا األرض إراحة دورات اتباع من وبدًال خصوبتها. واستعادة إراحتها بُغية زراعة دون
محاصيل، أربعة زراعي موسم كل يف عليها تتناوب أقسام، أربعة إىل األرض تقسيم إىل
املزروعة الفدادين زيادة عن التقنية هذه تسفر ولم والربسيم. والتبن واللفت الحبوب هي
بقايا من فيها يخلفه بما الرتبة يُثري الذي الربسيم كان أيًضا بل فحسب، الثلث بمقدار
حلقة محل املثِمرة النمو حلقة حلت وبذلك املاشية؛ لعلف حصاده بعد يُستغل نيرتوجينية
اإلنتاجية، زيادة إمكانية مع والفالحني األرض ك ُمالَّ بعض تجاوب وحني املفزعة. التدهور
القديم. الندرة اقتصاد من التخلص طريق عىل الدائمة الخطوات أوىل يتخذون بهذا كانوا
الزراعية قاعدتهم جعل يف ونجحوا الهولنديني نظرائهم حذو اإلنجليز املزارعون َحذَا
واالستثمار. العمالة من أقل قدر باستخدام السكان من فأكرب أكرب أعداد إلطعام تكفي
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أتاحت التي للزراعة الصالحة األرض من جيدة بمساحة إنجلرتا تمتعت هولندا، فبعكس
الهولنديون يكن لم حني يف ماشيتهم، وعلف السكان إلطعام الالزمة الحبوب زراعة
أنهم صحيح بأكمله. العام مدار عىل السكان إلعاشة يلزمهم ما إنتاج من يتمكنون
اإلنقاذ برنامج لكن الحبوب، لتخزين التجارة من يحققونها كانوا التي األرباح استغلوا

فأكثر. أكثر كلفة يزداد بات هذا
يزيد وما نسمة ماليني خمسة نحو تحوي إنجلرتا كانت عرش السابع القرن بداية يف
عرشة، حتى أو رجال ثمانية قوة تعادل الواحد الحصان قوة وكانت حصان، مليون عىل
عليها االعتماد اإلنجليزية الصناعة استطاعت التي والفحم واملياه الريح طاقة إىل باإلضافة
فالرتبة الرتبة؛ نوع الختالف تبًعا الرتبة تحسني أساليب وتنوعت الطاقة.10 عىل للحصول
بخلطها كثافتها تخفيف املمكن من كان ثَمَّ ومن ثقيلة، لكنها باملعادن غنية كانت الطينية
بحيث البحر من بالقرب يعيشون الفالحون كان إذا املطحونة والقواقع البحر برمال
امَلرل خلط يستطيعون أيًضا الفالحون وكان الزراعية. األرض إىل تحميلهما من يتمكنون
إثراء أيًضا املمكن من وكان بالرتبة. الجريي الحجر أو سماًدا) يُستَخدم الطني من (نوع
املعزز النيرتوجني، يخلفان اللذين والبقول، بالربسيم بزراعتها الرملية الرتبة خصوبة
الحصول بغية الحقول يف ماشيتهم يطلقون الفالحون وكان الرتبة. أنواع لجميع الحيوي

الروث. للرتبة؛ فائدة الطبيعة هبات أكثر عىل
الزراعية املحاصيل تناوب لدورة الهولندية التقنية اإلنجليز بعضاملزارعني قلد وبينما
هذه كانت العلف. ومحاصيل الحبوب محاصيل زراعة تناوب تقنية آخرون تبنى األربعة،
سنوات ثالث ملدة خصوبة األرض مساحات أكثر الفالح يزرع أن تتضمن األخرية التقنية
الخمس السنوات تلك وخالل تالية، سنوات خمس ملدة للرعي يرتكها ذلك بعد ثم أربع، أو
الرتبة استعادة عىل املاشية روث مع جنب إىل جنبًا للنيرتوجني املنتجة املحاصيل تعمل
يف الهولندي النظام يشبه هذا كان جديد. من الحبوب محاصيل لزراعة الالزمة خصوبتها
بمحصول تُزرع دوًما األرض كانت بل زراعتها، بعدم األرض إراحة ألسلوب يلجأ ال أنه
دون الحقل عنارص من أيٌّ يُرتك يكن ولم املاشية، لعلف أو اإلنسان لغذاء سواء ما،
هذه استلزمت إضافية. مهامٍّ دون العاملة األيدي من أيٌّ وال ما، نحٍو عىل منه االستفادة
عىل والهولنديون اإلنجليز لجأ وقد املتشابكة. لخصائصها نظًرا املزارع يقظة االبتكارات
غضون ويف الزراعة. موسم أمد ومد الشتاء يف الرتبة تدفئة بهدف املروج غمر إىل سواء حد
العائد ونسبة البذور، إىل العائد نسبة رفع عن التحسينات هذه جميع أسفرت واحد قرن
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محاصيل عىل الحصول إىل أدت أخرى: بعبارة أو األرض. إىل العائد ونسبة العمالة، إىل
والبذور. العاملة واأليدي الفدادين من أقل عدد من أكرب

شجاعًة — الحياة بعصب األمر يتعلق عندما — مختلف بأسلوب األشياء فعل تطلب
للتقدم، — ما حد إىل والساذجة — املألوفة الحكاية ويف بالتفاصيل. واهتمام خيال وسعة
البرشي الدافع مع الفرصة مزج كان التغيري إحداث تطلَّبه ما كل بأن االفرتاض يسود
هذه — االفرتاض هذا يذهب كما — الناس يغتنم ذلك وبعد الذات. لتحسني الفطري
إال صحيًحا يكون أن يمكن ال وهذا الريفية. املناطق يف الرخاء لتحقيق البارعة الطرق
اليوم. املغامرون املال رأس أصحاب يفكر مثلما تفكر التقليدية الزراعية األرس كانت إذا
بذلك؛ القيام من منعتهم عديدة عوامل هناك وكانت ذلك، يفعلون يكونوا لم لكنهم
بني الفرق تصنع قد واملجازفة العرف، اتباع عىل املعتادين أولئك خوف يثري فالتجديد

توفريه. عدم أو الغذائية املواد من االكتفاء توفري
الحيوية اإليقاعات أن الجديدة: التقنيات لهذه معاكس اتجاه يف عمل آخر عامل ثمة
فقد املتواصل؛ العمل عىل معتادة تكن لم الحديث العرص قبل ما فرتة يف والنساء للرجال
املزيد بذل يعتادوا لم لكنهم كثرية، أخرى مشقات جانب إىل العَوز معاناة الناس اعتاد
يعملون ال بطبيعتهم فالبرش اآلخر؛ تلو يوًما الوقت من طويلة لفرتات العمل يف الجهد من
جهًدا تتطلب كانت القديمة بالطريقة الحبوب محاصيل زراعة أن صحيح طويلة. لساعات
الفراغ. وقت من الكثري يوجد كان املوسمني هذين بني لكن وحصادها، بذرها يف مكثًفا
من وعرشات عرشات عىل احتوائه مع سيما ال الراحة، أيام يشجع املسيحي التقويم وحتى
اآلحاد أيام تضمنت إذا يوم مائة من عددها يقرب التي الدينية، واملناسبات األعياد أيام
التدريب خالل من عادة تنميتها، يجب قدرة الشاقَّ العمل إن الواحد. العام مدار عىل
إىل العقاب من الخوف خالل من ذلك يتأتى وقد املبكرة. الطفولة مرحلة منذ الصارم
أيًضا الواضح من ببطء. إال يحدث ال هذا لكن العادات، تغيري عىل الدائمة الرقابة جانب
األهمية بالغ بات الذي األمر لكن سواهم. من الشاق العمل مع تأقلًُما أكثر الناس بعض أن
املزيد لبذل املستعدين ألولئك الفرصة إتاحة كان القديم الزراعي النظام عىل للخروج
الفاعَل االقتصاديون عليه يطِلق ما وجود أن إال جديدة. أساليب استخدام يف الجهد من
كان عندما املستأجرين أو األرايض ك ُمالَّ نظر يف معنى ذا أمًرا يكن لم الرشيد االقتصادي

املكاسب. املجازفة فاقت وعندما املال، إلنفاق التقليدية األساليب من الكثري هناك
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اإلنجليز الزراعيون املطورون

السمان سنوات السبع تعاقب ظاهرة تتخطى إنجلرتا جعلت للتحسينات الجديدة املوجة إن
التي املعتادة بالعقبات تصطدم ولم مضمونة املكاسب باتت إذ العجاف؛ سنوات والسبع
العاملني نسبة انخفضت التالية القرن ونصف قرون الثالثة مدار وعىل الدائم. التغري تعوق
يف فريقان تمكن وقد السكان. إجمايل من ٪٣ إىل ٪٨٠ من أوروبا غرب شمال يف بالزراعة
ك ُمالَّ نجح فقد بعيد؛ حد إىل التغيري تثبط التي املؤسسية القيود من التحرر من إنجلرتا
نظام محل السوق أسعار عن تعربِّ إيجارات إحالل يف املزارعني وغري املزارعني األرايضمن
كان لكن األغلب، يف املجددين هم هؤالء كان عليه. املتعارف الثابتة املنخفضة اإليجارات
قليًال ألن نظًرا متعاونني؛ مستأجرين عىل العثور يف ينجحوا أن هؤالء األرض مالك عىل
األرايض مساحات تنوعت وقد بأنفسهم. أرضهم يزرعون كانوا من هم فقط املالك من
قدرات تفاوتت كما كبري، حدٍّ إىل إنجلرتا أنحاء جميع يف واألرستقراطيني للنبالء اململوكة
أيًضا النبالء من قليل وكان زراعية. إصالحات لتنفيذ مستأجريهم دفع األرايضعىل مالك
إىل تحولوا أنهم درجة إىل تحسينات أي تنفيذ أجل من مستأجريهم عىل اإللحاح يكرهون
كال من — املطوِّرون نجح لقد املناجم. تعدين يف كاالستثمار أخرى اقتصادية مجاالت
من ٪٦٠ نسبة عىل السيطرة يف — املزارعني وغري املزارعني من األرايض مالك الفريقني:
ومالك للَملك ملًكا فكانت الباقية النسبة أما إنجلرتا، يف للزراعة الصالحة األرايض مجمل
يرغبوا لم الذين األرايض ومالك ثابتة، إيجارات يدفعون مستأجروهم كان الذين األرايض

الفقراء. األكواخ وساكني أراضيهم، إصالح يف
األرايض رشاء خالل األرايضمن من ممتلكاتهم زيادة الفريقني من املطوِّرون استطاع
كانوا فقد مالية؛ بأزمات ملرورهم نتيجة أو ُمالكها وفاة عقب للبيع تُطرح كانت التي
نتيجة املغرية األسعار فرص يف تتمثل التي الحوافز مع رسيًعا يتجاوبوا أن عىل قادرين
جلب فقد التغيري؛ مكاسب عىل املراهنة من لتمكينهم يكفي بما ميسورين كانوا ألنهم
وشاركت األرايض، من املزيد لرشاء الالزمة األموال التحسينات عن الناجم نجاحهم لهم
زراعة ينرشوا كي رواتب الخرباء ومنحت الزراعية، التحسينات تشجيع يف أيًضا الحكومة
اإلرشاد كتب وصارت محاصيلهم، زيادة كيفية للمزارعني ويرشحوا النافعة النباتات
األميَّة نسبة فيه بدأت الذي الوقت نفس يف ومتوالية رخيصة طبعات يف تصُدر الزراعي
إىل التحسينات إجراء عن الناجمة األرباح أدت الطويل، املدى وعىل املجتمع. يف تنخفض
أزال مما بعيد؛ من باملشاهدة اكتفوا الذين أولئك نفوس يف باملجازفة الشعور تقليص

التغيري. سبيل تعرتض كانت التي العقبات إحدى
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وغري املزارعني من األرايض مالك — الفريقني أي نعرف أن السجالت لنا تتيح ال
األغلب يف معنية زراعة من اإلنجليزية الزراعة تحويل يف األبرز الدور لعب — املزارعني
ونظًرا السوق. متطلبات تساير خاصة َمَزاِرَع نظام إىل قروي لنظام وتابعة الغذاء بتوفري
فربما الجديدة، التقنيات تبني قابلية مدى عىل تأثري لها يكن لم األرض مساحة ألن
تذُكُر التجديد. إىل دفعت التي والثقافية الشخصية الخصائص بحث إىل نتحول أن يجدر
األرض، صاحب حذاء دبيب يف يتمثل لألرض سماد أفضل أن الرومانية اإلرشادات كتب
هذه كانت وإذا وتكراًرا. مراًرا املستهلكة املقولة هذه عرش السابع القرن كتاب كرر وقد
بنفسه يزرعها الذي األرض ملالك ميزة تمنح كانت ربما إذن فهي صحيحة، العبارة
مستأجره حث عليه يتعني كان والذي آلخر، رها يؤجِّ الذي األرض مالك عىل بها ق يتفوَّ
ادِّخار يستطيع الذي ذلك كان الكفاءة بالُغ فاملدير جديدة. زراعية مهارات تعلُّم عىل
محاصيل زراعة وتناوب الزراعة، إىل الرعي من حقوله وتحويل الحيوانات، فضالت كل
الحقول، وغمر مثًال، كالربسيم أرضه خصوبة ن تحسِّ التي املحاصيل وزراعة الحبوب،

وجه. أكمل عىل املختلفة بمهامهم وَخَدمه أبنائه قيام من والتأكد
البارز التحسينات هذه نجاح من الجديدة التحسينات لتبني الدافعة القوى أكرب نبعت
موزَّعني كانوا الذين روادها لعب نتائَج من حققته ملا ونظًرا أكرب، محاصيل إنتاج يف
إراحة تقنية عن اإلقالع أدى ما ورسعان للتغري. الحفازة العوامل دور الريف أنحاء يف
األشخاص من كاٍف عدد استثمر أن وبمجرد املزروعة. األرايض رقعة زيادة إىل األرض
أو حذوهم يحذوا أن خيارين: ألحد اآلخرين دفعوا املنتجة، التحسينات تلك يف مواردهم
الحبوب، أسعار بانخفاض عجلت املحاصيل زيادة أن من الرغم وعىل الخسارة. يتكبدوا
بينما املحاصيل، من كمية أكرب ينتجون كانوا ألنهم الربح يحققون ظلوا املطورين فإن
أساليب يطبقوا لم أو أراضيهم خصوبة يعززوا لم الذين — والفالحون األرض ك ُمالَّ واجه
انخفاض الستمرار نتيجة السوق يف املنافسة دائرة من خروجهم — فعالية أكثر زراعية

التحسينات. إجراء نحو دافعة قوة رويًدا رويًدا السوق آليات خلقت وهكذا األسعار.
التحسينات تبنوا الذين أولئك بني الريف مناطق يف وضوًحا األشد االنقسام صار
لم فاالنقسام مالك؛ أو مستأجرين أو فالحني أكانوا سواء ذلك، يفعلوا لم الذين وأولئك
تأثريًا تماِرس لم الشخصية املصلحة أن عىل عالوة ومستأجريهم. األرض مالك بني يكن
يعرف أن شخص أي عىل العسري من يكون الجذري التغريُّ أوقات ففي األمر؛ هذا يف ثابتًا
إذ حراك؛ دون الوقوف أرادوا الذين عىل قست السوق لكن تحديًدا. مصلحته تكُمن أين
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التغيري قاوموا من ومعاقبة رين، واملطوِّ النظر بعيدي مكافأة عىل السوق سعر آليات عملت
واعتماد غامًضا، يكون ما دائًما املستقبل أن شك ال عليه. التعرف عناء يتكلَّفوا لم من أو
يكن لم بحيث املستقبل؛ يف تطوراتها ِر تصوُّ صعوبة زاد الفردية القرارات عىل الرأسمالية

الفردية. القرارات تلك تراكم عنها يُسفر أن يمكن التي النتائج معرفة املمكن من
تحول أن إىل تذهب التي املاركسية النظرية يدحض لكنه عاديٍّا، الكالم هذا يبدو قد
النظر بعيِدي األرض مالك بجهود بدأ اإلنتاجية تعزيز إىل البدائي اإلنتاج من الزراعة
مع تتالءم إيجار مبالغ تحدد تجارية إيجار بعقود الَقبُول عىل مستأجريهم أرغموا الذين
هذا وفق للسوق.11 التنافسية القوى يواجهون املستأجرين يجعل مما املحاصيل، عائدات
ُك ُمالَّ طلبها التي التحسني خطط قبول يف تعنَّتوا قد املستأجرين أن يُفرتض التحليل،
رها توفِّ التي االستقاللية ويخرسوا للسوق خاضعني يصبحوا أن خُشوا ألنهم أراضيهم؛
بما أو التحسينات، تطبيق بآثار ليتنبأ أحد كان ما أنه ريب ال لكن الثابتة. اإليجارات لهم
قد أمور عىل اسرتجاعية مالحظات سوى ليست فهذه السوق؛ آلليات الخضوع سيستتبعه
التكنولوجيا تجارب من قلة تَبنِّي أن ليتصور أحد كان ما أنه إىل باإلضافة بالفعل، حدثت
هيكلة إعادة إىل ستؤدي التي الفريدة التطورات من قطاًرا يَجر أن شأنه من الزراعية
أكثر كانوا أنهم إىل يشري للتغيري عنارص بأنهم األرض أصحاب وصف إن برمته. االقتصاد
َك ُمالَّ أن عىل دليل من ما إذ األمر؛12 حقيقة يف عليه كانوا مما واالنضباط التنبؤ عىل قدرة
أن أو الزراعة، مجال يف الحاسمة التغيريات ابتدروا الذين هم — مجملهم يف — األرض

أراضيهم. يف تَبنِّيها عن أعرضوا الذين هم واملستأجرين الفالحني
الجديدة االجتماعية العالقات إن أي الصحيح؛ هو املاركسية النظرية عكس أن أعتقد
التغريات حدثت لقد فيها. املتسبِّبة وليست اإلنجليزية، الزراعة لتحول النتيجة هي كانت
يمر خاللها الوقت كان واملقاومة، التجريب من أجيال ستة أو خمسة مدى عىل نفسها
الزراعية املنظومة طبقات كل يف عشوائيٍّا إبراًزا واإلخفاقات النجاحات مربًزا بطيئًا،
االبتكارات أن شك وال األثرياء. األرض ِك ُمالَّ إىل الفقراء األكواخ ساكني من بدءًا القديمة،
وقللت طبَّقوها الذين أرباح زادت فقد الزراعي؛ النشاط عن الناجم الدخل توزيع أعادت
التسلسل هذا وعمل ذلك. يفعلوا لم الذين واملستأجرين والفالحني األرض ِك ُمالَّ عائدات

الريفية. املجتمعات مئات بنية ترتيب إعادة عىل التطورات من البطيء
التصفية أو العارضة املديونية جرَّاء عديدة أرستقراطية عائالت سقطت لقد
إيجار عقود لديهم يكن لم الذين املستأجرون وفقد للممتلكات. الكاملة االضطرارية
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يستطيع التخطيط غياب أو املرض أو الحظ سوء كان وهكذا، ممتلكاِتهم. مضمونة
أرض وقطعة منزل سوى يمتلكوا لم الذين — األكواخ ساكني صفوف إىل دفعهم
بعض أن إىل السجالت وتشري الرتاحيل. عمال صفوف إىل أسوأ، هو ما إىل أو — صغرية
القرن خالل تتناقص كانت أعدادهم أن رغم أحوالهم انتعشت األرض يف املترصفني املالك
ملكيتهم منهم آخرون فقد حني يف النبالء، طبقة إىل نجاًحا أكثرهم وارتقى عرش، السابع
زيادة عىل واضحة قسوة والقاسية املوضوعية بطريقتها السوق عملت لقد تماًما. املستقلة
من الكثريين أمام املتاحة الخيارات مجموعة وتغيري سواء، حد عىل والفقراء األغنياء أعداد

الوسطى. الطبقة أبناء

الرأسمالية إطالق مدفع تعمري

قلبت إنها بل فحسب، املحاصيل زيادة عىل نة املحسَّ الزراعية التقنيات تأثري يقترص لم
تطلبه ما بكل — للسوق ه املوجَّ اإلنتاج وحل عقب، عىل رأًسا القديم الزراعي النظام
واألوضاع التقاليد من خطاها تسرتشد االستقرار من حالة محل — عملية تعديالت من
من جديدة طبقة إجماع هو بشأنه ون محقُّ وأتباعه ماركس كان الذي واليشء املوروثة.
قبيل من لكن مصلحتهم. تخدم سياسات لتأمني وأموالهم نفوذهم استغالل عىل ِك امُلالَّ
طبيعية، عملية باعتبارها هذه املعقدة املجتمع ترتيب إعادة عملية إىل يُنَظر بات أن املفارقة
القيود من أنفسهم لتحرير األرض مالك قادها التي التحسني حملة من جزء وتحول
إىل — السلع وتكديس واالستحواذ االحتكار تحارب التي القوانني يف ممثلة — التقليدية
بوصفه للسوق ه املوجَّ اإلنتاج عن يتحدثون واملؤلفون املتجادلون وبدأ منمق، بالغي كالم

السياسية. التدخالت مع يتعارض طبيعيٍّا نظاًما
الشعور يستطيعون الناس جعل فقد آخر؛ فكري تأثري الوفري الحصاد الستمرار كان
ولعلنا السلطة. لقبول ميًال وأقل للطبيعة، خضوًعا وأقل التغيري، من رهبة أقل بأنهم
النفيس طابعنا يكون الطوارئ حاالت يف التايل: النحو عىل ذلك عن نعربِّ أن نستطيع
وقد علينا. يُمىل ما ونفعل الزعيم، سلطة نقبل والخوف، بالقلق لشعورنا ونتيجة مختلًفا،
كارثة، حافة عىل الرتنح شعور دائًما يالزمها الحديث العرص قبل ما مجتمعات عاشت
أكثر وتقديرات املستقبل، بشأن تفاؤًال أكثر لتوقعات الطريق د مهَّ الخوف هذا تاليش لكنَّ

قليًال. والنساء الرجال عىل ذلك ف فخفَّ البرشية؛ للقدرات إيجابية
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إنجلرتا، يف واألسعار السكان أعداد استقرت عرش، السابع القرن منتصف بحلول
ويقلون يزدادون العالم سكان كان .١٧٣٠ عام بعد أخرى صعود موجة تبدأ أن قبل
يومنا إىل االزدياد استمرَّ عرش الثامن القرن من بدءًا لكن سنة، آالف ثالثة مدى عىل
عدد يف والنقصان بالزيادة التأرجح ميَّز الذي السابق األكورديون لنمط وخالًفا هذا.
بحيث املستقبل، يف للنمو جديدة قاعدة املرة هذه السكانية الزيادة وضعت أوروبا، سكان
من وكان وأكثر. أكثر متزايدة أعداد منها تنطلق منصة السكان من مجموعة كل تشكل
ما هو العكس لكن واآلخر، الحني بني ا حادٍّ نقًصا الغذائية املوارد تشهد أن الطبيعي
ففرنسا البرش. أعداد من جديدة مستويات إلطعام تكفي بحيث املوارد ازدادت إذ حدث؛
— نسمة مليون عرشين تحوي وكانت ١٧٠٠ عام عرش الرابع لويس حكمها التي —
أرسع. بوترية اإلنجليز أعداد وازدادت ،١٩١٤ عام نسمة مليون أربعني تحوي صارت
الرجال فائض تجميع محطة — الشمالية أمريكا يف الواقعة اإلنجليزية املستعمرات ويف
عاًما وعرشين خمسة كل السكان عدد تضاعف — أوروبا غرب شمال من اآلتني والنساء

ذلك. نحو أو
اإلنتاج لتسجيل منتظمة سجالت حفظ يبدءوا لم إنجلرتا يف املسئولني ألن ونظًرا
حسابات دفاتر من ومستَمدَّة تقديرية هنا أُوردها التي األرقام فإن ١٨٦٠؛ عام إال الزراعي
عام ففي اإليجار. عقود بشأن التقايض سجالت ومن الحايل للوقت بقيَْت التي املزارعني
عائلة ١٠٠ استطاعت بالزراعة، يعملون إنجلرتا سكان من ٪٨٠ نحو كان حني ،١٥٢٠
والعرشون الخمس وهذه عائلة. ١٢٥ إلطعام يكفي ما العادي الزراعي املوسم يف تنتج أن
البالط، ومسئويل الدين ورجال الجيش ضباط من البالد مواطني شملت اإلضافية عائلة
١٦٠٠ عام من وبدءًا والحرفيني. والتقنيني الكبار والتجار التجزئة تجار إىل باإلضافة
تتجاوز لم ١٨٠٠ عام ويف فشيئًا. شيئًا الزراعة يف العاملة لأليدي الحاجة َقلت فصاعًدا
الغذائية املواد تزرع التي العائالت وصارت ،٪٣٦ بالزراعة املشتغلني البالغني الذكور نسبة
املشتغلني عدد أن إىل يشري وهذا أخرى، أرسة ٦٠ لغذاء باإلضافة لغذائها يكفي ما تنتج
من الثاني النصف وخالل مرات. أربع بمقدار زاد والتجارة والدين السياسة بقطاعات
نفسه، الوقت ويف السكان. إجمايل من ٪٢٥ إىل بالزراعة املشتغلني نسبة انخفضت القرن،
الذين والنساء الرجال من و٨٠٪ ٦٠ بني ترتاوح أخرى أوروبية بلدان يف النسبة كانت
وهولندا وإسبانيا وإيطاليا وأملانيا فرنسا يف السكان عدد وكان بالزراعة، يشتغلون ظلوا
بعُد أسست قد فرنسا تكن لم عرش التاسع القرن منتصف وحتى القدر.13 بنفس ينمو

عرش. السابع القرن نهاية منذ إنجلرتا أسستها التي املوحدة السوَق
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سبب فهم أجل من التقليدي الزراعي العالم عىل أخرية نظرة إلقاء إىل نحتاج
القرى حول تنظم الزراعة كانت الجديدة. الزراعية املمارسات أثارته الذي الغضب
التي األرايض من واسعة وقطاعات مشرتكة مفتوحة حقوًال يحوي معظمها كان التي
الخاصة، أرضه يزرع كان قروي كل أن صحيح وحصدها. زراعتها القرويون استطاع
فضالت من الرتبة تنظيف وميعاد الحصاد، وميعاد الزرع، ميعاد بشأن القرارات لكن
البارعني مع يشرتكون واملستهرتون املتخاذلون وكان جماعيٍّا، تُتخذ كانت املحصول
الذين األكواخ بسكان حافًال أيًضا الريف وكان عينها، املسئوليات شبكة يف واملجتهدين
من يتمكنون وكانوا الدواجن، وتربية الغذائية املواد لزراعة اثنني أو فدانًا يملكون كانوا
الخدم يفعل كان مثلما اآلخرين، مزارع يف العمل خالل من قليًال أنفسهم عىل التيسري
زراعة حلت عرش، السادس القرن بداية ومع اليومية. وعمال سنوية بعقود العاملون
للقانون، االكرتاث دون املفتوحة، القديمة الحقول زراعة محل كبري حد إىل الخاصة األرض

املثايل. النموذج باعتباره قائًما ظل القديم النموذج لكن
القطاعات بقية دمج جاذبية زادت ارتفاعها، الغذائية املواد أسعار واصلت وبينما
وسعها يف ما كل تفعل كانت الحكومة ألن ونظًرا مستقلة. خاصة مزارع يف املفتوحة
ترشيعات «التسييجات» هذه مثل تطلبت فقد نقصالغذاء، دون الحيلولة بهدف لالستثمار
قبُل. من مفتوحة كانت التي األرايض تخصيص عن «تسييجات» كلمة وتعربِّ برملانية.
مرتفعة، األصواف أسعار كانت حينما عرش، السادس القرن من األول النصف وخالل
هذه فأدت لألغنام؛ مراٍع إىل للزراعة الصالحة أراضيهم اإلنجليز األرض مالك بعض حوَّل
الذين «العاطلني» مثل بذلك فصاروا حيازاتهم، من املستأجرين حرمان إىل التسييجات
أثاره ما ورغم اإلليزابيثي. العرص إبان وطعام عمل عن بحثًا الطرقات يجوبون كانوا
أخرى. مرة األصواف أسعار انخفضت أن إىل قائًما ظل وانتقاد، استنكار من النظام هذا
لزراعة خاصة مساحة تحديد بهدف عرش السابع القرن خالل شاع الذي التسييج لكن
واقع ففي عرش. السادس القرن يف حدث ا عمَّ مختلف اجتماعي تأثري عن أسفر الحبوب
مصدر تشكل لم ثَمَّ ومن الغذاء، من مزيًدا وأنتجت وظائف التسييجات هذه خلقت األمر،
األساس تشكِّل وصارت الزراعية، لألرايض ُمثىل إدارة أنها تبني بل الحكومة، ملسئويل قلق

األخرى. االقتصادية األنشطة جميع منه انبثقت الذي
املشرتكة الحقول يف وجني ضارة أعشاب وإزالة حراثة من املنسقة األعمال أوجدت
نظام فصل حني يف للقرية، املشرتكة الحياة عزَّز الذي واالحتفال واللعب للعمل أنماًطا
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لألفراد سمح ألنه املجتمعية؛ واألنشطة االلتزامات من الشبكة هذه شخصعن كل التسييج
فتالىش واألغنياء؛ الفقراء بني التفاوت من مزيًدا أعقابه يف وجَلب الخاصة مواردهم بتنظيم
مجموعة ال منفردة، عائالت الرئيسيون املنتجون أصبح حينما املشرتك باملصري الشعور

املوسمية. مهامهم دورة ينسقون الذين القرويني من
التي الحقول ميَّز الذي والتكافل التماسك كان عديدة، أخرى تغريات عكس وعىل
كان األخالق، علماء نظر ففي للتعقيب. ومثاًرا واضحة ظاهرًة قبُل من مفتوحة كانت
البعض. تجاه بعضهم واجباتهم والنساء الرجال ن يلقِّ ألنه بالبقاء جديًرا الزراعي املجتمع
هذه الجديدة الزراعية للتقنيات املؤيدون تحدى عرش، السابع القرن منتصف بحلول لكن
املزارع تمتع أن بعد تحققت التي الحبوب بإنتاجية موَلِعني كانوا فقد قويٍّا؛ تحديًا الحجة
حقوله، وغمر املاشية، لرعي تركها أو بالحبوب أرضه زراعة من يتمكن بحيث باملرونة
مختلفة؛ قضايا أثاروا الجدل أطراف أن إال أرضه، تناسب التي املحاصيل دورة واتباع
املرء ذكاء استخدام وبني األخوي الحب وغرس الفقراء إىل اإلحسان بني املقارنة فُعقدت

الطبيعة. هبات من لالستزادة وفطنته وانضباطه وبصريته
هذه استكشفت مكاتباٍت ديٍن رجال تبادل عرش، السابع القرن خمسينيات خالل
نظام عىل حاد بهجوم التبادل هذا مور جون القس بدأ شديدة. بحرارة الجديدة الخيارات
لم ألنهم الخراب بهم وأنزلت أكواخ، ساكني إىل الفالحني حولت إنها وقال التسييجات،
بلغت درجة إىل بالفقراء الالمباالة فشجعت الصغرية؛ الحقول يف أرسهم رعاية يستطيعوا
الرأي مؤيًدا — الرد عىل باسمه يوقع أن دون — يل جوزيف القس وردَّ املسيح. حب عدم
األرض مستأجري سيجعل التسييجات نظام لكن خطيئة، الفقراء رعاية عدم بأن القائل
الناجم فاملكسب الفقراء؛ معاناة تخفيف يف مساهمتهم تزداد بحيث حاًال أفضل ومالكها
مالك «سيحقق قائًال: يل القس يرشح كما التسييجات. نظام ميزة هو اإلنتاجية زيادة عن
حال يف عليه ليحصل كان الذي الربح يفوق زراعته، وراء من أكرب ربًحا الواحد الفدان
شدد الربحية، ميزة أساس عىل القائمة حجته عىل وعالوة آخرين.» أربعني مع رشاكته
العام.14 الصالح بفكرة تكبيله وعدم أراد، كيفما الترصف يف الفرد حق عىل أيًضا يل القس
ضد املعارصين كفاح مع سيما ال وتكراًرا مراًرا النشوب وشك عىل أخرى معارك كانت
مع كثريًا تتالءم وال املقدس الكتاب يف استحسانًا تلقى ال التي االقتصادية املمارسات

املجتمع. تقاليد
نفس عرش السادس القرن نهاية يف ُسنت التي اإلنجليزية الفقراء قوانني حملت
املجتمع التزام عىل مجدًدا وأكدت القديم، االجتماعي النسيج تماسك إعادة عىل الحرص
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كل يف الفقراء ألحوال اثنان مراقبَان وُعني العمل. إىل حاجتهم إىل والنظر أبنائه بإطعام
وطفل وامرأة رجل لكل وصار املحلية، للحكومة األساسية الوحدة باعتبارها أبرشية،
مسئولو وكان لذلك. الحاجة دعت إذا ترعاه التي األبرشية من معونة يف الحق إنجليزي
مراقبي أحد عرب وقد إياها. منحه قبل املعونة طالب جدارة من بشدة يستوثقون األبرشية
للمتكاسلني، والعقاب العمل، عىل للقادرين «العمل قائًال: القانون روح عن الفقراء أحوال
إما الفقراء تجاه املجتمع مسئولية عىل القوانني هذه وأكدت القادرين.»15 لغري والخبز
أهمية القانون وازداد املنازل. داخل العينية للرعاية تيسريات بتوفري أو مادية معونة بمنح
إىل تحولوا — القرى يقطنون قبُل من كانوا الذين — الناس من وأكثر أكثر أعداًدا ألن
املفتوحة الحقول من للتحول الطويلة العملية خالل تراحيل عمال أو فقراء أكواخ ساكني

املسيَّجة. الخاصة املزارع إىل
أحد ع جمَّ إذ إنجلرتا؛ يف الفقر أبعاد عن واضحة فكرة عىل الحصول بمقدورنا
يف إنجلرتا يف االجتماعية بالفئات مفصلة قائمة — كينج جريجوري ويدعى — املوظفني
البارونات أعداد — أخرى أمور بني من — ترصد قوائم أعد وقد عرش. السابع القرن نهاية
التي الرائعة التعدادات الباحثون وتأمل واملترشدين.16 القانون ورجال املتاجر وأصحاب
وهي كينج، تعداد يف تبدت مذهلة حقيقة ثمة لكن الحني. ذلك منذ وعدلوها كينج وضعها
من شكل بأي االستعانة إىل مضطرين كانوا اإلنجليز املواطنني عدد نصف من أكثر أن
عدًدا أكرب كانت املجموعة تلك ولعل عام. كل يف الفاقة عىل يتغلبوا كي الصَدقة أشكال
ذوي إصابة إىل واملترشدين املتسولني عصابات انتشار أدى عندما لهذا، السابق القرن يف
وأدرجت العمل، عقود لجميع ضوابط وضع شجعت كهذه مخاوف لكن بالذعر، األمالك
عامل لكل يكون بموجبها والتي السكاني االستقرار عن النموذجية الفكرة تلك القانون يف
الحد يراعي وأن األقل، عىل لسنة أجريه عىل يبقي أن عمل رب كل عىل وتعني يرتأسه. من

لألجور. القانوني
أيًضا لكنه أعمالهم، من الكثريين طرد عن أسفر الزراعة قطاع تحسني أن شك ال
بالغة عالمة التاريخيون الديموغرافيا باحثو الحظ فقد البقاء. من الناس من املزيد مكَّن
الحبوب أسعار ارتفاع ظاهرة ترتيب أعادوا حينما اإلنجليزي االقتصادي التاريخ يف األهمية
يف أنه اكتشفوا فقد وانخفاضهما؛ والوفيات املواليد معدَيل ارتفاع جانب إىل وانخفاضها،
كانت ما نادًرا و١٦٥٠، ١٦٤٨ عامي بني وقعت التي الهائلة الحصاد خسائر أعقاب
الغذائية املواد أسعار أن من الرغم وعىل الوفيات. نسب بارتفاع تُصَحب األسعار ارتفاعات
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بات ١٧٠٠ عام فبحلول كارثة. إىل يتحول القحط عاد ما واآلخر، الحني بني تلتهب كانت
بمرتني، آخر أوروبي بلد ألي الزراعي اإلنتاج يفوق الزراعة من السنوي إنجلرتا إنتاج

عرش.17 التاسع القرن خمسينيات حتى قائًما الفارق هذا وظل
ماضيهم عن فصلهم حاجًزا عربوا أنهم يدركون اإلنجليز والنساء الرجال يكن لم
عرش السابع القرن منتصف فبعد الحًقا. ذلك أدركوا لكنهم آخر، معارص مجتمع أي وعن
٪٢٠ ال نسبة بني شائًعا املزمن التغذية سوء ظل لكن لهم، تهديًدا تشكل املجاعة تَُعد لم
آخر. قرن مدى عىل تماًما الظاهرة هذه تختِف ولم أوروبا، سكان بني من دخًال األقل
مناطق من الغذائية املواد لجلب الرشائية القوة ر توفُّ عن فضًال — الزراعية اإلنتاجية إن
ربوع جميع يف األربعة الخراب فرسان أحد عىل قضت — النقص حدوث حالة يف أخرى
يالحظ أن دون الصارم االجتماعي النظام عىل لإلبقاء قوي سبب اختفى وهكذا إنجلرتا.
فيما تدريجيٍّا تقاُدُمها سيُكتشف التي االجتماعية القواعد مجموعة وراءه مخلًفا الكثريون،
لها تعرضت مجاعة آخر كانت التي إنجلرتا، ليميِّز كان آخر يشء من ما الواقع، ويف بعُد.
تزال ال التي العالم بلدان بقية عن وال أوروبا بقية عن الهائل التميز هذا ،١٨١٩ عام يف

الغذائية. اإلمدادات نقص تعاني
أمام الحياة فرص نت حسَّ فقد اضطرابات، من الزراعية الثورة أحدثته ما ورغم
وتشكلت السلع، من وغريها الغذائية املواد يف الداخلية التجارة كثافة ازدادت الجميع.
الشبكة هذه أوجدت حرة. تجارة منطقة وأكرب اإلطالق عىل قومية سوق أكرب أوروبا يف
ترضب الحصاد خسارة كانت ما نادًرا إذ املجاعات؛ ضد آخر حصنًا الريفية التجارية
نقل وسائل — املناطق بني ترابٌط يوجد بات أنه عىل عالوة نفسه. الوقت يف املناطق كل
القحط. تعاني منطقة أي إىل الغذائية املواد شحن أتاح ا ممَّ — سداد وطرق ووسطاء
وعكس ذلك. عىل تعينهم الحكومة كانت الغذاء، رشاء عن يعجزون الفقراء كان وحينما
رغبة عىل أيًضا أكد فقد جيدة؛ طرق منظومة إنشاء من أكثر هو ما القومية السوق تشكل
تكن لم لكن ذلك، فعلوا وقد املحلية، املناطق وراء ما إىل محاصيلهم شحن يف الفالحني
الزمن ذلك أبناء أحد لسان عىل مرثية من هذا ويظهر األوقات. كل يف بالنجاح تكلَّل األمور
أن نستطيع وكنا أبرشية، كل يف السوق أشكال من شكل لدينا كان قبُل، «من شاكيًا:
محصولنا نقل عىل مجربين حينئٍذ نُكن ولم املنزل، يف السلع من احتياجاتنا بمعظم نفي
ال ملشرتين ونبيع الرب، إال يعلمهم ال أشخاص مع ونتعامل الرب، إال يعلمه ال مكان إىل

الرب.»18 إال يعلمه ال موعد يف الثمن ونتقاىض الرب، إال يعلمهم
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تعزيز من تمكَّنَا اللذان الوحيدان األوروبيان البلدان هما وهولندا إنجلرتا كانت
السابع القرن من األول النصف خالل الطعام من سكانهما بحاجة الوفاء عىل قدراتهما
آٍن يف السكان وعدد الدخل فيهما يتضاعف بلدين أول صارا قرن، نصف مرور وبعد عرش.
التحسينات أحدثته الذي الهائل الفرق نالحظ أوروبا، بقية إىل للنظر نتحول وحني واحد.
العواصف وموجة الثالثني السنوات حرب خالل املمتدَّ القتال أن عىل عالوة الزراعية،
روسيا من الدمار أشاعت أحداث كلها كانت د، التجمُّ حد إىل الحرارة درجات وانخفاض
ويف تطور، دون حالها عىل الزراعية املمارسات ظلت وإسبانيا إيطاليا ويف أيرلندا. إىل
انخفاض أزمة تفاقم عن إال السكاني النمو يسفر لم البلقان ودول واملجر والنمسا أملانيا
األرض ملالك يُسمح كان وبولندا، روسيا يف الرشق، أقىص ويف الزراعية.19 اإلنتاجية
ما وهو األرض، عبودية من نظام خالل من باألرض العمل عىل وقرسهم الفالحني بتقييد
األرض ك ُمالَّ أثبت فقد البلطيق دول يف أما الزراعية. األساليب تحسني حوافز عىل قىض
— الزراعية الرقعة زيادة عىل عملوا بأن الغذائية املواد أسعار الرتفاع استجابوا الذين —
األسواق إىل الحبوب شحنوا فقد البسطاء؛ القرويني بمصلحة اإلطالق عىل يبالون ال أنهم
أكواخهم. داخل جوًعا يموتون كانوا الذين أولئك حساب عىل األرباح حصد بغية الخارجية
أخبار هناك الفالحني أسماع إىل يتناهى كان حيث — فرنسا يف األحوال تختلف ولم
تحسينات أي تنفيذ يجِر لم إذ — هولندا يف واملناخ والرتبة الزراعية التحسينات عن
األسود الطاعون نكبة عن الناجم السكاني االنخفاض وعمل آخر. قرن مدى عىل مماثلة
عديدة. ترشيعية ألعباء خاضعني كانوا لكنهم بأراضيهم، الفالحني تمسك قوة زيادة عىل
إىل األحياء الورثة عدد زيادة أدت عرش، السادس القرن يف يزداد السكان عدد بدأ وحني
عىل بقاء رصاع يف العائالت دخول إىل هذا الحيازات تجزؤ وأدى العائلة، أرض تقسيم
يف متوفًرا كان يشء إىل تفتقر كانت فرنسا أن عىل عالوة الفدادين، من ا جدٍّ قليل عدد
من بدًال الحبوب. شحنات نقل يف تفيد والقنوات األنهار من شبكة وجود وهو إنجلرتا،
املمرات (عىل اإلقطاعية االمتيازات من معقدة بمتاهة مغطٍّى الفرنيس الريف كان ذلك،
املمكن من كان أنه حد إىل أخرى، إىل منطقة من السلع نقل صعوبة زاد ا ممَّ والجسور)؛
توفر من الرغم عىل البالد مناطق من منطقة يف جوًعا املوت عىل الفرنسيون يشارف أن

أخرى. منطقة يف بكثرة الحبوب
والتصنيع، التجارة مجاَيلِ يف الفرنسيون أظهره الذي القوي الحضور من الرغم وعىل
أكثر يزداد الفالحني بؤس وكان واضًحا، ركوًدا يعاني فرنسا يف الزراعي القطاع كان
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واملزيد املزيد يستنزفون الدولة ورجال األرض ِك ُمالَّ من القوم علية كان بينما فأكثر
التقنيات لتغيري النفوذ يملكون الفرنسيون األرايض مالك يكن لم الهزيلة. عائداتهم من
اإلقطاعية االمتيازات تفعيل يستطيعون كانوا لكنهم البسطاء، القرويني لهؤالء الزراعية
امللك كان األسعار. يف زيادة كل مع الفالحني أموال من املزيد ينتزعون بحيث القديمة
مالك من يحميهم أنه يفرتض كان حني يف متزايدة، رضائب الفالحني من ينتزع أيًضا
إال البائد السيايس النظام عليه يطلق ملا ملموس إصالح أي يحدث ولم القساة.20 األرايض

عرش. الثامن القرن نهاية يف الفرنسية الثورة باندالع
عرب يرتحل — املتحمسني اإلنجليز الزراعيني املطورين أحد — يونج آرثر كان بينما
كتب الفرنسية، الثورة اندالع قبيل و١٧٨٩ ١٧٨٧ عامي بني الفرتة يف وفرنسا إسبانيا
املقاطعات إحدى فقراء أن الحظ لقد فرنسا. يف املدقع والفقر الزراعة إهمال عن مندهًشا
التي املعضلة عىل إصبعه تلك بمالحظاته يونج وضع وقد حفاة. الطرقات يجوبون كانوا
ألنه القومي، االزدهار جذور أصاب الفقر شيوع أن الحظ إذ االقتصادات؛ تبتيل تزال ال
فئة سوى األخرى التجارات الستمرار الالزم السلع قدر استهالك يمكنها فئة من ما
وبناء األهمية. بالغ دور العمال يلعبه الذي املزدوج الدور أن يونج يرى ولذلك الفقراء.21
نفسه الوقت يف لكنه السلع، أسعار يخفض أن دخولهم قلة استمرار شأن من ذلك، عىل
مالحًظا الحكومة، تدخل — وفرنسا إسبانيا يف — يونج وانتقد السلع. هذه أسواق يقلص
تداول حتى وتداولها، السلع أنواع كل نقل أعاقت فرنسا يف البائد النظام امتيازات أن

املجاعة. زمن يف الحبوب
العمال حررت أقل عاملة وبأيٍد أقل بأسعار الناس من املزيد إطعام عىل القدرة إن
يتمكن بحيث شخص كل جيب يف األموال من مزيًدا ووفرت أخرى، مهن يف لالشتغال
ومجموعة والكتب، الهندية القطنية واملنسوجات املطبخ وأدوات الخزفية األواني رشاء من
الفالحون ل تحوَّ فعندما الخيل. رسوج إىل األحذية من الجلدية املصنوعات من كبرية
ثالثني، إلطعام يكفي ما إنتاج إىل أخرى عائالت ست إلطعام يكفي ما إنتاج من اإلنجليز
منحت الغذاء كميات يف املطردة الزيادة أن عىل عالوة اإلنتاجية، يف مذهًال انقالبًا حققوا
مجاعات، أية حدوث دون جيل انقضاء وبعد والثقة. باليقني للشعور جديًدا معياًرا الناس
عىل يتجرءون وبدءوا بالخوف املصحوب الحذر نبذ من واملستثمرون املنفقون تمكن
فعالية زيادة بني مبارشة عالقة من ما املغامرات. من القليل يف َخراتهم بمدَّ املجازفة
للتصنيع. جديد عرص ببدء أذنت التي الحديثة للماكينات الهنديس واالبتكار الزراعة
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من ما لكن للتصنيع، الحيوية االخرتاعات إنتاج من تتمكن لم الزراعية الثورة أن صحيح
ذلك عىل مقصورة ستصبح االخرتاعات تلك كانت السخية محاصيلها دون من أنه شك
لبقاء الالزمة الغذائية املواد لزراعة مكرًسا يكن لم والذي االقتصاد، من املحدود الجزء

الجميع.
مزيد إنتاج أدى قبل، من التجارة حركة ميزت التي املتسارعة الخطى عكس وعىل
الحيوية املوارد تحرير إىل العاملة األيدي من أقل وعدد األموال من أقل بقدر الغذاء من
يستحيل كان التي األخرى االقتصادية األنشطة ملختلف الرضوري املال ورأس لألفراد،
هي الزراعية الثورة كانت الحديثة، القرون ثورات جميع بني فِمن قبل. من تصورها
تكن لم ألنها نظًرا الدراسات؛ يف الثورة بهذه يُستهان ما كثريًا ذلك، ومع تأثريًا. األعمق
املاكينات شأن مبهرة أو الخالبة، واملنسوجات والخزف التوابل تجارة وضوح واضحة

الصناعية. وقوته الغرب» «صعود أعلنت التي
كثرة لكن آبائهم، أماكن ورثوا الذين ألولئك بالنسبة حالها عىل القرية حياة ظلت
تبدلت أن بعد الطرقات، يف فانطلقوا الحياة؛ يف املحددة األدوار تلك أفقدتهم األشقاء
الغابات عن أو املجاورة، البلدات يف عمل عن بحثًا فيها؛ رجعة ال تغريات بفعل أحوالهم
وأدى ارتادها. من أول بوصفهم ملكيتها ادِّعاء لهم يتسنى قد حيث البكر واملروج
بمجرد الذين باليومية، العاملني والنساء الرجال عدد زيادة إىل الزراعي التسويق ازدياد
االنضمام إىل واضطروا القرية يف وضعهم فقدوا القديم الزراعي النظام من استئصالهم
فأصبح مضمونة؛ غري والوظائف قليلون الزبائن حيث املتمدن، املجتمع يف العمال فئة إىل
حيث لندن، يف للعيش منهم كثري وانتقل املوسمية، الرتاحيل عمال قوة من جزءًا بعضهم
التجارة جراء توفرت التي الفرص من فرصة عىل الحصول شك بال منهم قلة استطاعت
التوسع أثر يقتفون عمل، عن دائب بحث يف آخرون وارتحل املتطور. والتصنيع الناضجة

االقتصادي.
أقصتهم الذين أولئك بني إنجلرتا تقسيم املمكن من صار فصاعًدا، الحني ذلك ومنذ
املستقبل يخبئه ملا نذيًرا تلك تجربتهم وكانت حالهم، عىل ظلوا الذين وأولئك القرن تغيريات
املحيط والنساء الرجال ماليني سيعرب إذ ذلك؛ تلت التي العقود يف بأرسها أوروبا لفالحي
سيصبح بينما والجنوبية، الشمالية األمريكتني يف أوروبية انطالق نقطة لتأسيس األطلنطي
املجاعات تزال ال الحارض، الوقت ويف بازغة. عمال طبقة من جزءًا وأخواتهم إخوانهم
كيف ندرك أيًضا وتجعلنا املجتمع، تغذية رضورة يف املتمثل الصعب بالتحدي تذكِّرنا

ممكنة. الرأسمالية تجعل أن زراعية ثورة استطاعت
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األسواق تعقيبعىل
البرشية والطبيعة

القرن نهاية يف الزاهية والجنهام القطن منسوجات تستورد الرشقية الهند رشكة بدأت
املنسوجات يرتدون وأجيال ألجيال اإلنجليز والنساء الرجال ظل أن وبعد عرش، السابع
كانت هذه. الزاهية الخفيفة املنسوجات الرتداء لفرصة تحمسوا والكتان، كالصوف الثقيلة
بفائدة اإلشادة يف يبالغ منهم بعًضا جعلت بدرجة للمراقبني، مباِغتة هذه فعلهم ردة
بالفطرة، طموح واإلنسان حدود، بال العقل «حاجات أحدهم: كتب فقد املادية. الرغبات
الكلمات هذه كاتب يميض وهنا اإلمتاع.» عىل وقدرة رقة حواسه ازدادت عقله، سما وكلما
أكثر. اإلنفاق عىل القدرة نيل بغية أكرب بجد العمل إىل بميل املستثارة الحواس هذه ربط يف
عىل الناس حمل من التقليدي النظام عىل الرأسمالية النتصار الهامة املكونات أحد نشأ لقد
األفكار من مرتابطة بمجموعة مدعوًما عاملهم كان لقد األساسية. القيم بشأن رأيهم تغيري
واالستنكار املديح توزيع كان الندرة. تشوبه عالم يف األمور سري كيفية ترسم كانت التي
ونظًرا املناسب. موضعه يف ُكالٍّ الناس يبقي — القديمة واألمثال واملواعظ األغاني يف —
بعدما فيها النظر نعيد ما نادًرا فإننا نمونا؛ مرحلة خالل االجتماعية القواعد نتعلم ألننا
وعلماء االجتماع علماء اختصاص دائرة القواعد هذه عمل كيفية دراسة وتشكل نكرب.
عىل قامت الرأسمالية ألن الرأسمالية؛ تاريخ رصد عند إغفالها يمكن ال لكن النفس،
واالبتكار. التجديد، وتأييد املجازفات، خوض بني تنوعت التي الناس ترصفات اختالف

العالم. يف للعيش جديد أسلوب إىل التحول هذا القطنية املنسوجات وتلخصرصعة
البنية يف دائمة أوضاع وهي االجتماعية، املراتب أساس عىل التقليدي املجتمع بُني
مع االجتماعية الطبقات ظهرت وقد مثًال. العامة أوضاع أو النبالء كأوضاع االجتماعية،
أساس وعىل عدمه، أو الثروة امتالك أساس عىل تمايزت مجموعات إىل وتشري الرأسمالية،
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األعراف مع تتعارض واملغامرة الحر العمل روح كانت باالقتصاد. املجموعات هذه عالقة
املعارص، املجتمع يف املثال، سبيل فعىل ومعقًدا؛ واضًحا تعارًضا التقليدية االجتماعية
االقتصاد، يف لالبتكار الرئيسة زات املحفِّ أحَد ثراءً أكثر بحياة التمتع إىل التطلع يشكل
إىل يرنو من كل سبيل يعرتض املوروثة االجتماعية لألوضاع الهرمي التسلسل كان بينما
صلة. بأية املرء لجدارة تمت وال موروثة االجتماعية األوضاع كانت املجتمع. يف االرتقاء
الطموحات هذه يعتربون كانوا الذين النبالء استياء يثري األموال كسب يف االنهماك وكان
الخدم. سوى الحياتية باملهام للقيام يهرع أحد يَكن ولم يكافحوا، لم فالنبالء وضيعة؛
آخرين، يستخِدمون َمن يوجد فصار العمل؛ أساس عىل تحددت االجتماعية الطبقات لكن
يعتربون الجميع يكاد اليوم، املتحدة الواليات ويف آخرين. ِقبل من يُستخَدمون ومن
هي — الربجوازية أو — الوسطى الطبقة كانت املايض يف الوسطى. الطبقة من أنفسهم
اليدوية، األعمال يؤدون ال الذين واملحامني واألطباء األثرياء التجار إىل تشري التي تلك

النبالء. أو األرستقراطيني طبقة من جزءًا ليسوا نفسه الوقت يف لكنهم
رضورة وراء السبب يدركون حينما — إكراه دون من — سلوكياتهم الناس سيغري
أن إىل جيلني أو جيٍل انقضاء األمر يستغرق ما فعادة ببطء؛ هذا وسيحدث ذلك. فعلهم
أنه هو ببطء تتغري املجتمعات أن يف الرئييس والسبب جديدة. أفكاًرا يحمل جيل ينشأ
أن بذلك أعني والحوار؛ التعبري مهمة وهذه الثقافة، أشكال يف املستجدات دمج من بد ال
وأن لحياتها، معنى عن وتبحث أثرها، وتقيم االبتكارات، عىل تتعرف ألن بحاجة الناس
الحر العمل اقتصاد أنصار قدم وقد مجتمعها. من أخرى جوانب ستتأثر كيف تحدد
يتحدث ما وغالبًا إلحداثها. يسعون التي االجتماعية التحوُّالت أنواع لتبسيط تفسريات
بَدلوهم. املجتمع يف بالغة األكثر املفوَّهون يُديل ذلك وبعد أوًال، التغيري يف املشاركني أكثر
تناول الرأسمالية نشأة عن التأريخات من فقط القليل فإن بديهيٍّا، يبدو هذا أن ورغم
يظنون الناس وكأن الجديد، للنظام الداعمة القيم تنمية يف املتمثلة الجوهرية املهمة تلك
تؤثر التي هي وحدها املادية القوى فإن املادية؛ باملسائل تتعلق االقتصادات أن بما أنه
أن دون يشء أي يفعلون ال والبرش بًرشا، تتضمن االقتصادات أن األمر حقيقة بينما فيها،

رءوسهم. يف ما فكرة ثمة تكون
يتدارسوا أن ومعارضيها السياسات مؤيدي عىل يتعني املؤسسات، تتغري أن وقبل
نظام حالة يف مور والقس يل القس فعله ما غرار عىل وسلبياتها البدائل إيجابيات
ميزة ألن السلطة، جانب من فرُضها املمكن من يكن لم الرأسمالية فالقيم التسييجات؛
الذين هم املجهولون األشخاص فهؤالء الفردية. املبادرة كانت الجديد الحر العمل اقتصاد
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يشء أي عىل قرسهم املمكن من فكان الفقراء أما بمفردهم. الحاسمة القرارات اتخذوا
الحرية من مزيًدا أيًضا هؤالء النظام منح ذلك، ومع واملأوى. للغذاء حاجتهم باستغالل
و«فائدة» و«محسن» «جديد» مثل مفردات اكتسبت لقد وطبيعته. عملهم مكان الختيار
والعمل للمعيشة القديمة للنماذج الواضح التداعي فيه كان الذي الوقت نفس يف زخًما
االختيار حول اختلفوا سامية بمكانة تمتَّعوا الذين لكن واالستنكار. الغضب صيحات يثري
سالًحا اإلقناع قوة أصبحت وقد القديمة. باألساليب التمسك أو باإلصالحات القبول بني

بعد. فيما نشأ الذي العاملية الرؤى رصاع يف جباًرا

جديد اقتصادي خطاب

نابضة الصحافة كانت اإلنجليزي السوق اقتصاد فيهما تشكل اللذين القرنني خالل
الدينية عرش السابع القرن نزاعات عىل األول املقام يف تتغذَّى كانت وقد بالحياة،
عن يبحثون املعارصون بدأ الثروة، صنع إمكانات بوادر ظهرت وحينما والدستورية.
التقليدي، لالقتصاد يحدث كان ما حول أفكارهم نرش السهل من أنَّه ورأوا تفسريات،
فاعلون مشاركون بأنهم باملوضوع االستثنائي اهتمامهم ليربروا يكتبون كانوا ما وغالبًا
التجارة رشكات قضية عن يدافعون مأجورة» «أقالًما كانوا املحللني بعض لكن السوق. يف
عىل ليتأسفوا يكتبون كانوا ما فغالبًا األخالق دعاة أما املحليني. املصنعني أو الخارجية،
الفقراء. لحماية ُوضعت التي القديمة القواعد من هزءوا الذين لألفراد األثيمة األنانية
والنساء الرجال من كثري استجابة كانت تقريبًا، السوق راقب من كل توقع ما عكس وعىل
التفكري عىل القدرة هذه إن إيجابية. استجابة الجديدة للفرص — جميعهم ليس لكن —
يف مكانة يعلوهم َمن فاجأت الشخصية مصلحتهم تُمليه ملا وفًقا والترصف ألنفسهم
ال الصغرية البلدات تجار أو البسطاء الفالحني أن افُرتض لطاملا ألنه نظًرا املجتمع؛

املقررة. القواعد خارج الترصف من تمكنهم التي املخيلة يملكون
مكرَّسة ومواردها البالد عمالة كانت حيث الندرة، لعالم البطيء االنسحاب بدأ
واسعة معاناة هناك ظلت لكن يليه. الذي العام يف واإلنتاج عاًما، االستهالك بني للتناوب
السابع القرن نهاية يف رين املوقَّ الخرباء أحد كتب فقد أنواعها. كثرت شدائد من النطاق
إكمال من يتمكنوا لكي لإلعانة حاجة يف إنجلرتا سكان نصف من يقرب ما أن مخمنًا عرش
إال للبالد.1 الرضيبية بالحصيلة املدعوم املعونات نظام عىل معتمدين يجعلهم مما عامهم؛
العمل أرباب عىل سهلت املعونات ألن اإلطالق؛ عىل محمودة بنتائج يأِت لم النظام هذا أن
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لكل العيش سبل لتوفري وسائل تكفل املحلية الحكومات أن طاملا عمالهم طرد املجدِّدين
محتاج.

توصيفات الوليدة االقتصادية التنمية ظاهرة يراقبون الذين أولئك نرش ما ورسعان
بأنهم والنساء الرجال يصفون وبدءوا السوقية، تعامالتهم يف الناس ف ترصَّ كيف تبنيِّ
هذه السوق. توسع إىل يدفع ا ممَّ والرشاء؛ والبيع اإلنتاج نحو فطريٍّا نزوًعا يملكون
كثريًا كتب التي واملجلدات والنرشات اإلرشادات وكتب الكتيبات يف املنترشة املالحظات
جاذبية عىل اجتمعت ديفو، ودانييل نيوتن وإسحاق لوك جون مثل الكتاب نجوُم منها
غمر يف تمثلت التي العاديني، األشخاص مبادرات لكن الجميع. نظر يف الثروة جني
يف لبيعه املنزل يف املطبوخ الجبن حمل أو الربيع زراعة موسم استباق بغية الحقول
بل غريبًا؛ سلوًكا يبدو هذا يعد ولم االتجاه. هذا عنارص أهم كانت البعيدة، السوق
متعقًال مراقبًا إن حتى حديثًا، مكتشفة برشية قدرة التجارية التعامالت يف التفاعل ُعدَّ
كل أن كتب حني املستقبل عن لتصوراته الِعنان أطلق لوك جون مثل البرشي للمشهد

البرش.2 جميع عمل إذا فقط يوم، نصف يف بسهولة إنجازها يمكن العالم مهام
الحسابات وأرصدة واإليجارات واألجور الرصف أسعار بشأن نصيحة كل استتبعت
إليقاعات املراقبون بدأ لالختيار. والنساء الرجال استجابة كيفية حول جديدة نظريات
التكاليف يحسبون بوصفهم املشاركني إىل ينظرون إنجلرتا يف بالحياة النابض االقتصاد
عقود انقضاء وبعد سابًقا. تميزهم كانت التي العفوية من بدًال وذلك الفوائد، ويقدرون
هناك بأن راجح اعتقاد إىل املعلقني من الكثري ل توصَّ املالحظات، بهذه حفلت عدة
ألنهم الناس عىل االعتماد أمكن لقد السوق. يف املتعاملني جانب من دة موحَّ استجابة
صامويل علَّق عرش، الثامن القرن منتصف وبحلول االعتبار. يف مصالحهم يضعون
نحو عىل جهده، املرء فيها يوظف التي املناحي هي «قليلة قائًال: بعفوية جونسون
قد حاسم ثقايف ل تحوُّ رشارة كانت الوقت ذلك يف املال.»3 اكتساب غري يشء يف تلقائي،

العالم. يف اندلعت
الرأسمالية ظاهرة لفهم بُذل الذي الفكري الجهد وجد عرش، الثامن القرن نهاية يف
الذي سميث آدم االقتصادي الباحث بظهور أرسطو الفالسفة كبري من الخاصة نسخته
مفصًال رشًحا سميث قدم .١٧٧٦ عام وأسبابها» األمم ثروة طبيعة يف «بحث مؤلفه صدر
األسباب هذه من العظمى. بريطانيا بها تمتعت التي الفريدة الثروة ألسباب بارًعا تفصيًال
قوانني مظلة تحت وإنجلرتا اسكتلندا بني االندماج أدى (حينما ١٧٠٧ عام حدث ما
للبرش الجديد املفهوم عىل وبناء العظمى)؛ بريطانيا أو املتحدة اململكة ميالد إىل االتحاد
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«الحرية نظام عن سميث دافع الخاصة، مصلحتها وراءَ أكيًدا سعيًا تسعى ككائنات
أفضل نحو عىل تعمل أن شأنها من للسوق الخفية» «اليد أن يعتقد كان ألنه الطبيعية»

القوانني. معظم من تحررت ما إذا
ومترسعني متقلِّبني والنساء الرجال بََدا البدائل، بني من االختيار فرص قلة ظل ويف
العقيدة نظر وجهة من الخطيئة يف غارقني بََدوا أيًضا إنهم بل أهوائهم، وراء ومنساقني
كيفما مواردهم يف للترصف تركهم كان البرشية، للطبيعة كهذا ر تصوُّ وجود ويف املسيحية.
كيفية حول الجديدة بالحقائق وصاياه سميث آدم دعم الجنون. من رضبًا لهم طاب
أسالفه أن مدِرك غري بَدا نفسه سميث حتى لكن السوقية. التعامالت يف الناس ف ترصُّ
اقتصاد مراقبتهم أثناء جذريٍّا تطويًرا البرشية الطبيعة حول املفاهيم روا طوَّ املبارشين
آدم اعتربها بحيث كاٍف وقت منذ بالفعل موجودة األفكار كانت ثَمَّ ومن الجديد. السوق
الحقائق مكانة اكتسبت الجديدة التوكيدات هذه أن ذلك من واألهم املسلََّمات. من سميث
نظريًة «إن قائًال: لسميث كتب حني بريك إدموند األيرلندي املفكر أكده ما وهو الجامعة،
صحيحة، ستظل تتغري، ال ثابتة ستبقى التي اإلنسان، طبيعة أساس عىل قامت كنظريتك
بل النسيان، سيطويها تتغري، ما دائًما التي آرائه أساس عىل تقوم التي النظريات بينما
ال ثابتة برشية طبيعة يف نفكر أن محبَّبة فكرة من لها يا النسيان.»4 يطويها أن بد ال

تتغري.
الكتيبات كانت حيث العامة، الحياة ميدان يف علنًا يجري ذلك كل كان إنجلرتا، يف
اهتمام من كبري بجانب وتحظى تُعَلن والنزاعات تُتداول واألحاديث تُلقى والخطب تُكتب
فقد عرش؛ السابع القرن خالل التجانس من عالية درجة عىل البالد صارت املواطنني.
وتتمتع بها، ُمعرتًَفا واحدة كنيسة وتتبع واحدة، لغة وتتحدث واحد، ملك حكم تحت كانت
أوساط إىل انتقلوا والحرفيون الفالحون حتى نشطة. وصحافة د موحَّ قضائي بنظام
وحدة عن تعبري أفضل نفسها لندن مدينة وكانت موحدة. قومية سوق نشوء بعد أوسع
مدن أكرب جعلها مما ،١٦٩٠ عام نسمة مليون نصف عىل يزيد ما تضم كانت إذ إنجلرتا؛
مجمل من ٪١٠ نحو كان لقد برسعة. نموها تواصل اليوم إىل تزال وال قاطبة، أوروبا

لندن. يف يعيشون نسمة ماليني خمسة عددهم البالغ اإلنجليز
الوفيات، معدل ارتفاع ظل ففي الشيقة. السمات ببعض لندن يف النمو نموذج يتسم
ونظًرا سنويٍّا. وافد آالف ثمانية عن يقل ال ما هجرة النمو معدل ثبات استمرار تطلَّب
نفرتض أن يمكننا املتزوجني، غري بني نسبة أعىل يبلغ ما غالبًا املعيشة مكان نقل ألن
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أخرى وبلدات وضيعات وقرى مدن من لندن إىل قدموا الذين والنساء الرجال غالبية أن
أنحاء شتى عىل تأثري إنجلرتا عاصمة َعمَّ الذي الحراك لهذا كان الشباب. فئة من كانوا
لهم سبق إنجلرتا مواطني سدس عىل يزيد ما فإن الباحثني؛ أحد إحصاء ووفق البالد.
الحكومة مقر بوصفها بلندن االحتكاك عمل وقد حياتهم. من ما فرتة يف لندن يف العيش
وحفز األذواق وتهذيب األفكار نرش عىل العامة االجتماعية الخلطة ومركز املشاريع ومحل

الرغبات.5
اندالع لوال النخبة شئون من شأنًا ليبقى كان االقتصادي التحول حول النقاش لعل
واملتناظرين؛ القراء نطاق وسعت رشسة دينية معارك من صاَحبَها بما األهلية الحرب
كبرية مجموعة عرش والسابع عرش السادس القرنني يف الدينية االنقسامات أنتجت إذ
أوروبية مجتمعات وكحال العلني. التعارض يعتادون اإلنجليز وبدأ املؤلفني، من ومتنوعة
يوضع ما نادًرا كان أنه يف اختلف لكنه املؤلَّفات، عىل رقابي نظام هناك كان أخرى،
لكن رقابة، ألي خاضعة تحديًدا االقتصادية املؤلفات تُكِن ولم الجدي. التنفيذ موضع
يف االشرتاك عىل املعتادين القراء من واملزيد بل الُكتَّاب، من الكثري هناك كان أنه املهم
منح عرش السابع القرن يف السيايس التعارض انتشار أن عىل عالوة العامة. النقاشات
مهمة ضمانات يكتسبون اإلنجليز املواطنني جميع وجعل دستوريٍّا، ملكيٍّا نظاًما إنجلرتا
قانون بإبطال ُسمح ثم ،١٦٨٩ عام صدر للحقوق قانون أول يف وممتلكاتهم ألشخاصهم
األول الحدث أدى إنجلرتا. بنك وتأسس بموجبه، تراَقب املطبوعات كانت الذي الرتخيص
حفَزا الحدثني وِكَال األموال، انتشار إىل الثاني الحدث وأدى األفكار، انتشار تشجيع إىل
موقًفا تتبنى جديدة أرستقراطية طبقة وجود أن هو أهمية يقل ال آخُر أمٌر وثمة االبتكار.

قوتها. عزَّز االقتصادية التنمية إزاء واضًحا تقدميٍّا
ففي مهمة. وسياسية اقتصادية بمكتََسبات الثورة» «قرن من إنجلرتا خرجت لقد
القرن نهاية وبحلول الحكم، يف إلهيٍّا» ا «حقٍّ لديه أن يعتقد ملك هناك كان القرن مطلع
وعىل والربملان. امللك بني للقوى توازن يف السيادة رسخت دستورية ترتيبات هناك كانت
املوجة كبح تستطع لم فإنها لالستقرار؛ تتوق كانت األرستقراطية الطبقة أن من الرغم
تقلصت فقد الشعبية. الثقافة يف تغلغلت قد كانت التي االستبدادي للحكم املناِهَضة القوية
أن فقط وحسبنا العقد. لذلك السابقة الثالثة العقود خالل كبرية بدرجة السلطة مهابة
حقوق، وثيقة رعاياه بمنح إال عرَشه يعتِل لم ملك املستجدات: من املجموعة هذه نتأمل
ميدان عوا وسَّ أعمال ورواد بالتجارة، قويٍّا اهتماًما أفرادها أظهر أرستقراطية وطبقة
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نشاًطا اكتسب مال ورأس بسالسة، البالد أنحاء إىل انتقلوا وشباب التجارية، املشاريع
اإلشادَة املستجدات هذه باستعرايض أعني ال إنني املتواصل. االجتماعي التفاعل بفضل
أصحاب لتمكني الالزمة االجتماعية البيئة وضع أوضح أن أعنيه ما ُجلُّ بل باإلنجليز،

وموقر. راسخ اجتماعي نظام إزاحة من مال رأس
حياتهم. يف الخفية القوة إدراك عىل الناس قدرة املستجدات هذه كل حداثة امتحنَْت
نحو عىل إال تظهر ال إنجلرتا يف واألموال التجارة حول املتَِّقدة النقاشات إىل اإلشارات لكن
بني املقارنات يف املثال، سبيل فعىل الرأسمالية. تناولت التي الدراسات معظم مبارشيف غري
التحول حفزها التي العلنية بالنقاشات اهتمام أي الباحثون يويل ما نادًرا والصني، إنجلرتا
بالتشجيع، التعبري حرية حظيت هولندا، يف عرش. السابع القرن إنجلرتا يف االقتصادي
لكن إنجلرتا، يف طبعت التي الكتب عدد عددها فاق هناك طبعت التي الكتب إن حتى
كانت ما وغالبًا العدد قليلة كانت االقتصادية باملواضيع تتعلق التي الهولندية املطبوعات
قارئ جمهور ظهور القوية الرقابة خنقت فقد أوروبا بقية يف أما الحكومة. تصدرها

البلدان. كل الفوىض من الخوف عم لقد ومتحدِّث.
األرستقراطي الرتكيز نربة مع متناغًما بالربح املدفوع التجاري العمل صخب يَكن لم
املجانية». الحياة «نعمة بريك: إدموند عليه أطلق ما أو والرتفيه، الذوق ارتقاء عىل
يف املجتمعات عىل بل — األوروبية املجتمعات عىل هيمنت التي األرستقراطية فاألخالقيات
بونابرت نابليون يكن ولم العنيفة. مقاومتها يف َفظة قاسية بدت — العالم أنحاء جميع
املحال أصحاب «دولة بأنها وصفها عندما عرش التاسع القرن مطلع يف إنجلرتا يجامل
تطلَّب للشعب بالنسبة احتمالها، يمكن أو مقبولة، الرأسمالية جعل لكن التجارية»،
السعي من الحر التجاري للعمل مؤيدين أي يتمكن ولم اإلقناع. بمهارة يمتازون مدافعني
حركة ازدياد أن عىل عالوة إنجلرتا. يف سوى وعلنيٍّا دءوبًا سعيًا قضيتهم نرصة وراء
اآلثار كانت االقتصاد. لتصور جديدة أساليب ظهور إىل أدى جماهرييٍّا نقاًشا أثاَر التجارة
كانت أنها صحيح وأخالقية. فكرية االقتصاد حول اإلنجليزية النقاشات هذه عىل املرتتبة
وجمهورهم املتنازعني دفعت أيًضا لكنها والحجج، واالنتقادات والتحليل بالفهم مرتبطة

األساسية. القيم يف النظر إعادة إىل
يف التغريات وأدت بأقالمهم، اإلمساك إىل الُكتَّاِب معظم الشخصية املصلحة دفعت
جرائها من خرس من كل فأرسع الناس؛ من الكثري أوضاع زعزعة إىل االقتصادية الحياة
تعود أن ينتظر كيف يوضحون الناجحون املجدِّدون كتب بينما التجديدات، من بالشكوى
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أساليب حول تدور املصنعون كتبها التي املؤلََّفات كانت البالد. عىل بالخري املستجدات
— تحديًدا اإلنجليزية الرشقية الهند رشكة — التجارية الرشكات وعينت املوظفني، ضبط
كتصدير التقليدية، الحكمة تتعارضمع كانت التي املمارسات عن الدفاع مهمتهم مؤلفني
اشرتكوا من ودعا اإلرشادية. الكتب الزراعيون املصلحون وأصدر النفيسة. املعادن سبائك
من قليل ودخل نرشاتهم. يف االقتصادي النشاط تحرير إىل التجارة من جديدة أنواع يف
هذا أدى لقد يجري. كان ملا الثقل من مزيًدا أضاف الذي األمر املعرتك؛ إىل الساسة
باملسائل املتعلقة املفاهيم صياغة إعادة إىل الحرة للمشاريع واملتواصل الجدي االختبار
بالغة كانت لكنها قياسها، معها يتعذر بدرجة ة محريِّ العوامل هذه كانت االقتصادية.
مع بسالسة للتأقلُم طريقها يف ا حقٍّ اإلنجليزية املؤسسات كانت إذا ما تحديد يف الحسم
جديدة أخالقيات وضع عليهم تعنيَّ فقد االقتصاديون الكتاب أما ال. أم الرأسمالية حراك
األخالقية. األمور مقابل الشخصية األمور وإثارة العامة، ضد الخاصة بتأليب يتعلق فيما

مستخدميهم تجاه العمل أرباب مسئولية تقدير

الشخصيات أشهر أرسل وقتئٍذ، مدريد. يف السنوي اجتماعه الدويل البنك عقد ١٩٩٤ عام يف
صحفيٍّا مراسًال — اليشء بعض جامحة لفتة يف — جابيلوندو إينياكي اإلسبانية، اإلذاعية
عشاء انتظار يف الكنائس إحدى خارج يقفون كانوا الذين والنساء الرجال آراء الستطالع
منهم كان فما مدينتهم، يف املال ورجال االقتصاد خرباء ع تجمُّ يف املجاني الكريسماس
أقنعهم وحينما الساخرة. بالضحكات املراسل طرحه الذي االفتتاحي السؤال قابلوا أن إال
املجاني للطعام املحتاجون هؤالء بادر ذلك، يف وجديته آرائهم معرفة عىل البالغ بحرصه
املستغرب من يكن لم للبالد. االقتصادية الحاجات حول غامر بشغف بآرائهم باإلدالء
وألمثالهم لهم وظائف توفري عىل أرباحها بعض تنفق أن ينبغي الرشكات أن عىل إجماعهم
تتدخل أن الحكومة عىل فينبغي طواعية، ذلك تفعل لم إذا وأنها حظهم، يسعفهم ال ممن
عىل الحصول يف األغنياء ومشاريع األعمال خطط عىل عوَّلوا الذين ألولئك العون يَِد ملدِّ

يومهم.6 قوت
إحدى عىل — ذلك يدركوا أن دون — إصبعهم اإلسبان املساكني هؤالء وضع لقد
تجاه العمل أرباب عىل مسئولية من هل الرأسمالية: تاريخ يف الخالفية املسائل أقدم
حرية يملكوا أن ينبغي وهل عملهم؟ من االستفادة إمكانية تنتفي أن بعد مستخدميهم
يقدمونه؟ كانوا ما إىل الحاجة تتالىش حاملا الهنيئة» األيام «كأصدقاء العمل من طردهم
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«التعهيد»؛ هو الحايل الوقت يف أشكاله أحد — بآخر أو بشكل يطفو السؤال هذا ظل
— التكاليف لرخص نظًرا مؤقتة بعقود آخر بلد من العمالة بخدمات االستعانة أي
بالية قوانني قدمت ثم األمر، بادئ يف االقتصادية املبادرات عليها واعرتضت السطح، عىل
املشكلة كانت للملوك، بالنسبة لديهم. يعملون ملن حماة العمل أرباب تجعل بحيث صيغت
باعتبارهم رعاياهم جميع إىل ينظرون كانوا امللوك ألن استثنائي؛ نحو عىل مستعصية

إليهم. موكول كومنولث داخل املتبادل االعتماد من هرمي تسلسل يف مرتبني
عانى حينما عرش، السابع القرن عرشينيات يف متواصل باهتمام القضية هذه حظيت
صادرات توسع كان أوروبا. يف األقمشة أسواق َعمَّ إغراٍق آثار اإلنجليز الثياب صانعو
فصار العائالت؛ من متزايد لعدد وظائف أوجد قد السابقة العقود يف اإلنجليزية الصوف
الدولية. التجارة انتعاش جرَّاء وظائفهم نشأت الذين العمال من جديدة فئة يمثلون أولئك
إىل الثياب من املزيد صناعة عن التوقف األفضل من أنه بالبديهة الثياب صانعو رأى
العواقب عىل معتادين الناس كان املعارصين. فزع أثار وهذا مجدًدا، السوق تتوازن أن
السوق ركود موجات عن الناجمة املحنة أن إال السيئ، الطقس عن تنجم التي الوخيمة
من الناس يحتمله أن يمكن كان ما لكن الحالتني. يف واحدة املعاناة أن رغم مختلفة، بدت
املسئولني نظر وجهة من العمل. رب اتخذه خيار عن نجم حني محتمل غري بدا الطبيعة
إىل العمل أرباب جانب من املجتمع تجاه األنانية الفعل ردة أدت النظام، بحفظ املكلَّفني
صانعو أما والفقراء. والضعفاء املرىض رعاية تجاه للمورسين األخالقي االلتزام تقويض
للتعامل حكمة الخيارات أكثر هو الوقت ذلك يف النفقات تقليص أن يرون فكانوا الثياب
اإلحسان، وجوه يف حينئٍذ رأسمالهم أنفقوا أنهم لو إذ مالهم؛ رأس صيانة يف رغبة األمر مع
ردة كانت األمر، بادئ يف التوازن. لحالة السوق تعود حني استثماره يمكن ما يتبقى فلن
املعهود التزامها عىل وظلت الحماية، الفقراء طلب حيال إيجابية امللكية الحكومة فعل

ككل. املجتمع مصلحة عىل تالية مرتبة يف تأتي الخاصة االهتمامات بجعل
القرن أوائل يف حدث تجاري تراجع أثار فقد الحد؛ هذا عند املسألة هذه تنتِه لم
مع اإلغراق تزامن املرة، تلك يف مختلفة. نتائج إىل وأدى جديد، من الجدل عرش السابع
وتدهورت الركود. يف البالد أغرق ا ممَّ الرصف أسعار يف وتقلب العملة يف نقص موجات
اللجنة هذه ونرشت الوضع، لدراسة التجار من لجنة تعيني إىل امللك دفع حد إىل األمور
املحلية املخاوف وراء فيما البحث إىل التجارة تدهور درجة أدت الحق. وقت يف تقاريرها
تقييد اإلنجليزية الحكومة رفضت متوقًعا، كان ما عكس وعىل البسيطة. املسببات أو
فمنذ ديمومة؛ الجدل هذا عىل املرتتبة النتائج أكثر هي هذه كانت الثياب. صانعي نشاط
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أكثر اقتصاد إىل الرجوع يف يفكرون مستشاروه وال امللك يَُعد لم فصاعًدا الحني ذلك
دورات تناوب عن تنجم التي االجتماعية االضطرابات منع بهدف النظام لقيود خضوًعا

الدولية.7 التجارة يف والركود االزدهار
مون، توماس تأليف من االقتصادي الفكر أعمال من رائع عمل عن الجدل تمخض
يف التفكري من مون تحرر اإلنجليزية. الرشقية الهند رشكة يف الهامة الشخصيات أحد
األغراض خدمة أجل من السياسيني القادة لتوجيهات خاضًعا نظاًما باعتباره االقتصاد
من اإلنجليزية السلطات تفعله أن يمكن يشء من ما أنه إىل ذهب وقد االجتماعية،
تبًعا يجري كان للخارج العمالت إرسال أو والرشاء البيع ألن االزدهار؛ يعيد أن شأنه
للتجارة نموذًجا مون وقدم الرسمية. الحكومية للقرارات ال الفرديني، التجار ملعامالت
تستطيع إنجلرتا إن وقال بعيد. حد إىل واملستقلة املوضوعية التعامالت من مرتابط كنظام
يف وأبدع مشرتياتها، مبيعاتها تجاوزت إذا فقط النقد عمالت من املزيد عىل الحصول
وْليُمارس له، يرتاءى ما أسوأ البسيط الرصاف «فْليَفعل قال: حني األمر هذا عىل التوكيد
الربا، من شاءوا ما املرابون وْليَلتهم ذلك، استطاعوا ما املحامون وْليَبتز الظلم، األمراء
تغادرها أو مستقلة دولة أية إىل تأتي ال الكربى فالثروة … شاءوا كيفما املبذرون وْليُرسف
ثم بلوغه.» عن عجزها أو التوازن حد تجاوزها حيث من الخارجية التجارة ألداء وفًقا إال
تتغلب أن ينبغي رضورة ألنه يحدث أن يجب «وهذا الجريء: التوكيد من بمزيد أردف
لكن صارمة، اقتصادية قوانني يف الوثوق عىل معتادون إننا املقاومة.»8 أشكال كل عىل
يخضع ال االقتصاد أن لفكرة يروج كان — كتب ما مون كتب حني — ١٦٢١ عام يف

االجتماعية. للحاجات لالنصياع قابًال ليس ثَمَّ ومن الدولة؛ سيادة لسيطرة
عليها يطلق ما أو التجاري، امليزان نظرية شعبية زيادة يف مون كتابات أسهمت
تشرتيه. ما عىل تبيعه ما زيادة من تأتي البالد ثروة أن إىل تذهب التي املركنتلية الفكرة
تبعية تابعة األموال بأن تقيض التي أهمية األكثر النقطة عىل يؤكد مون كان الواقع، يف
األرصدة استقرار بفعل ُوجدت التي املبارشة غري القنوات خالل من السلع لتبادل عمياء
اإليجابي التجاري امليزان فوائد توضيح إىل يهدف لم لكنه الدولية. التجارة يف التجارية
الضوابط خالل من الكساد عالج املمكن من أنه يرى الذي األبوي املفهوم تحطيم إىل بل
من متنوعة مجموعة طرحه الذي — املركنتيل الهدف وظل الرصف. ألسعار الرسمية
من الرغم عىل االقتصادية، بالنقاشات لصيًقا إيجابي تجاري ميزان لتحقيق — املعلقني
التجاري بامليزان البالغ االهتمام حظي وقد وتكراًرا. مراًرا الجوهرية مغالطاته افتضاح
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املقام يف سياسية كاستجابة جاء والذي — مبيعاتها مشرتياتها تجاوز عدم أي — إلنجلرتا
املحيل. االستهالك عىل السيطرة من استفاد من كل بدعم األول،

زيادة تؤيد وكانت الوطن داخل لإلنفاق نتيجة تنتعش الرشقية الهند رشكة كانت
التصدير عىل حريصني كانوا املصنعني لكن للمواطنني، الرشائية القوة تعزيز بغية األجور
وكان وتنافسية، منخفضة سلعهم أسعار تظل كي منخفضة األجور بقاء يف ورغبوا
النتيجة، صفرية لعبة العالم ثروة عىل التنافس أن إىل يذهب الرئيس املركنتيل االفرتاض
وظل العاملية. الثروة كعكة من أكرب نصيب عىل الحصول من يتأتى القومي الثراء وأن
بني التبادل قابلية وضوح من الرغم عىل مميزة مكانة النقود يُولُون أيًضا املركنتليون
النقاش يف الظهور املركنتيل الفكر أشكال من شكل أي يعاود ما ودائًما والنقود. السلع
يحدث ذلك يزال وال االقتصادي، االستقرار وغياب القومي األمن غياب أوقات يف العلني

اليوم. حتى
رضبات بفعل عرش السابع القرن عرشينيات يف األبوية السياسة جدار خرق ُعدَّ
التجارة رجال أن إىل ذلك أشار فقد الرأسمالية. تاريخ يف هامة لحظة االقتصادية الواقعية
الذين األرستقراطيني أو — االجتماعية املكانة يف يفوقونهم من إقناع بمقدورهم بات
املستشارون أوجد وقد توصياتهم. وصواب بحكمة — امللك شورى مجلس ضمن كانوا
نكن لم ربما االقتصادية. املسائل حول للنقاش وعلنيٍّا ا عامٍّ مضماًرا الكتيبات ومؤلِّفو
مالك نخبة من وأفراد األعمال رواد بني التعاون هذا مثل أهمية عىل التوكيد إىل لنحتاج
من محاولة كل كانت فقد والربتغال؛ إسبانيا يف مختلفني مثالني وجود لوال األرايض
جانب من تقابل لألرستقراطيني املمنوحة االمتيازات لتحدي اإلسبان والحرفيني التجار
بني الحاسمة األخرى الفروق أحد يمثل وهذا ورصامة؛ بخشونة ونبالئه اإلسباني امللك

أوروبا. دول وبقية إنجلرتا
يف إليه الفضل يُعزى ما غالبًا الذي بيكون فرانسيس الشهري الفيلسوف مون عارص
كان والتحليل. املالحظة علم نحو عرش السابع القرن يف اإلنجليزية الطبيعية الفلسفة دفع
يدرسوا بأن معارصيه ونصح األول، املعلِّم بوصفها بالحقائق املؤمنني أشد أحد بيكون
كان أرسارها. تحمي الطبيعة ألن يتعلمون؛ سوف وبهذا أفكارهم، ويختربوا الطبيعة،
يرى فهو — األيديولوجية اليوم عليه نطلق قد ما أو — الرأي هو لبيكون األمور أبغض
الحقيقة. معرفة وراء السعي ال الساخنة، النقاشات سوى يشء أي يشجع ال الرأي أن
فكرة من بدءًا األوروبية، املخيلة يف فأكثر أكثر رسوًخا اكتسب قد التجريبي املنهج وكان
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نيوتن إسحاق وتجارب الغازات عىل بويل روبرت تجارب إىل وصوًال الكون عن جاليليو
مسائل أنها يظن كان ما بشأن والتخمينات التكهنات تراجع إىل أدى مما الجاذبية؛ عىل
تطوير عىل اإلقبال الفلسفية التطورات هذه وشجعت أغوارها. سرب يمكن ال كربى كونية

لالختبار. القابلة االقتصادية الفرضيات

الربا حول نقاشات

الذين الناس أيدي إىل املال رأس وصول أن سنرى عملية، أكثر أساس عىل تحدثنا إذا
كان االقتصادية. للتنمية روجوا ملن كبري تحدٍّ ظهور إىل أدَّى استثماره كيفية يعرفون
يحرم الذي املقدس الكتاب تعاليم مع يتعارض مالية بفائدة السداد مقابل املال إقراض
النقاد اعتمد املال. استخدام حرية يعرقل املتجذِّر الديني املنطق جعل ما وهو الربا؛
القديم»، «العهد يف الراسخة االجتماعية الرؤية عىل بشدة التجاري للتوسع املعارضون
بالنسبة ذلك. مقابل فائدة لكسب انتظاًرا إقراضه يمكن وال عقيًما املال يعترب حيث
اليهود. بني العربانية األخوة عىل بوضوح تحض الخمسة األسفار رشائع كانت لليهود،

باتٍّا، نفيًا فائدة مقابل األموال إقراض رشعية الربا يف الواردة الشهرية اآليات وتنفي
يُْقَرُض ا ِممَّ َما ءٍ َيشْ ِربَا أَْو َطَعاٍم، ِربَا أَْو ٍة، ِفضَّ ِربَا ِبِربًا، أََخاَك تُْقِرْض «َال غرار: عىل
سفر يف الوارد الفرض كان ِبِربًا.» تُْقِرْض َال ألَِخيَك َولِكْن ِبِربًا، تُْقِرُض ِلْألَْجنَِبيِّ ِبِربًا:
بقية تجاه املقبول السلوك بني بوضوح ميز أخالقي نظام من جزءًا الربا بتحريم التثنية
خصوم قدرة لعدم ونظًرا أخرى. ناحية من الغرباء وتجاه ناحية، من املرء مجتمع أفراد
عن بعيًدا الخفاء يف تجري كانت ألنها التجارية التعامالت انتقاد عىل التجاري التوسع
الفقراء، إىل باإلحسان األغنياء يُلزم الذي الخريي بااللتزام بقوٍة تشبثوا فقد العام، الرأي

إخوة. لبعض بعضهم البرش أن عىل تؤكد التي املقدس الكتاب آيات ورددوا
وأخيه اإلنسان بني التمييز محا قد املسيح مجيء أن عىل الكاثوليكية الكنيسة أكدت
القبلية األخوة «من اإلنسانية نقل املسيح إن قائًال الُكتَّاب أحد يصف كما أو اإلنسان.
كنيس قانون من جزءًا العربانية األخوة قوانني صارت ذلك، ومع الشاملة».9 الغريية إىل
تحريم، أي يف الحال هو كما لكن الحر. التجاري االقتصاد ضد الكنيسة موقف عن يعرب
التطورات أن بيد نفسها. الخطيئة طبيعة وضوح عىل يعتمد الرشعي الحكم تنفيذ كان
والخامس عرش الرابع القرنني يف الكاثوليكية أوروبا قلب يف جارية كانت التي التجارية
غريها عن الربوية املمارسات تفصل كانت التي الفروق من العديد تآُكل عىل عملت عرش
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والتحايل التجار جانب من املبتكرة املراوغات أن عىل عالوة الربوية. غري املمارسات من
وضعها يصعب رشيعة الفوائد تحريم جعَال املؤيدين الدين رجال جانب من الرشعي

التنفيذ.10 موضع
عن — كالفن جون إىل لوثر مارتن من — الربوتستانتيون الالهوت باحثو ابتعد
التعاليم عىل االعتماد مفضلني وضعية، مدنية كقوانني اليهودية الرشيعة فرض سياسة
الذهبية والقاعدة اإلحسان وكان الحاالت، جميع يف محرًَّما الربا يكن لم املسيحية. الروحية
فقد اإلنجليز عون املرشِّ أما املسيحيني. هان يوجِّ اللذان هما لنفسك) تحب ما ألخيك (أحب
جميع أن عىل الربا يحظر قانون نص ١٤٨٨ عام ففي وأخرى. فرتة بني قوانينهم تفاوتت
نصف بمصادرة سيعاقب بفائدة األموال سيُقرض من كل وأن ستُستأصل، الربا أشكال
الثامن هنري عهَدْي إبان صدرت التي القوانني نصت بينما أقرضه، الذي املبلغ أصل
عهد إبَّان ٪٨ إىل بعد فيما ُخفضت ،٪١٠ نسبته تبلغ فائدة سقف فرض عىل وإليزابيث
حيث ،٪٦ إىل به املسموح األقىص الحد نسبة انخفضت ١٦٥٢ عام ويف جيمس. امللك
ظلت ذلك، من النقيض وعىل القرن. سنوات بقية مدى عىل الحد هذا عند ثابتة ظلت
العديد ظهور إىل أدى الذي األمر اإلسالمي، العالم يف ُمحرمًة الربوي التعامل أشكال جميع
التعامالت قبول عىل مقصودة غري نتيجة ترتبت لكن هناك، والتهرب التحايل أنماط من

إلخفائه.11 الكثري هناك يعد لم إذ الحسابات؛ إدارة يف الشفافية وهي أال الربوية؛
والتي التجارة، عالم يف الكريهة املمارسات لجميع رمًزا الربا األخالق دعاة جعل
املساومات وخوض الثروات، وتكديس الخاصة، املكاسب تحقيق وراء السعي شملت
وجد بينما املتنافسني. من الحظ يخونه من كل يصيب الذي االستغالل وسوء الخطرة،
السوق. اقتصاد مخاطر لفضح وسيلة الربا قضية يف والدينيون االجتماعيون املحافظون
وراء العقالني السعي هذا مثل أن عىل يقترص الربا مسألة مناهضة يف السبب يكن ولم
من اإللهية املشيئة أيًضا تجاهل الربا إنَّ بل واإلحسان، الرب تعاليم مع يتعارض الربح
من الدين بني تعارضجوهري يوجد كان وهكذا، النفس. عىل املطلق االعتماد تبني خالل
السابع القرن ويف أخرى. جهة من الربح وراء بالسعي املدفوعة التجارية واألنشطة جهة
من املعادية النريان تجتذب الربا مسألة ظلت انتشاًرا، أكثر السوق تأثري بات عندما عرش،
تاجًرا أكان سواء الحر، العمل لصاحب املادية والروح األنانية يناهضون من كل جانب
الخامس القرنني أدب من كبريًا جانبًا إن حتى صانًعا. أو مزارًعا أو أرض صاحب أو
من املزيد كسب يمكنه ال املال أن حقيقة عىل يركز كان الربا بشأن عرش والسادس عرش
أن تبني إذ الهجومي؛ االتجاه هذا أضعفت حدثت التي االقتصادية التغريات لكن املال،
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أعقبت التي اإلنتاجية زيادة أن عىل عالوة للغاية، مثمر — مال رأس باعتباره — املال
هذا لكن الربوية، الفائدة أخذ للكثريين سوَّغت والصناعة الزراعة مجايل يف االستثمارات

والنقاش. الجدل من جديًدا اتجاًها تطلب
حفز وقد يتشكل، السوق لنظام نموذج كان العلني، الجدل هذا كل غمرة يف
تصور ملحاولة ودفعهم اإلنجليز املراقبني واالندهاش الحسد حث فقد ظهوره؛ الهولنديون
السابع القرن فطوال هولندا. أحرزته الذي الباهر النجاح ذلك بها يحققون التي الكيفية
عليها ترشف التي املياه من الرنجة أسماك من أطنانًا يصطادون الهولنديون كان عرش،
الذهب بنوكهم وتجتذب أوروبا، يف تجاري أسطول أضخم ويملكون اإلنجليزية، الشواطئ
التجارة يف اآلخرين الوافدين كل عىل ويتفوَّقون فائدة، معدل بأقل ويقرتضون اإلسباني،
الهولندي االزدهار بدا الغربية. الهند وجزر املتوسط والبحر البلطيق بحر بلدان مع
التي املقارنة أن عن فضًال يشء. ال من العدم، من ناشئ وكأنه — الهولندية كاألرض —
وقتئذ وباتت والفضة الذهب مناجم تمتلك كانت التي — إسبانيا وبني بينها منها مفر ال

غموًضا. إال الهولندي النجاح أُحجيَّة تزد لم — اإلفالس شفا عىل
القرون حكايات أبطال كان معكوسة. خيالية بحكاية أشبه هولندا قصة كانت
خالل من الكنوز يحوزون أو الذهب من ِجَراٍر عىل بالرضورة يعثرون الذين الوسطى
الجن، سحرة وكان الثروات. حياة إىل البالية األسمال حياة من ينتقلون البطولية األعمال
املآثر وكانت الكربى. والثروات الكنوز واهبو هم املحبوسون واملردة الخياليات، والعرَّابات
استوىل فقد األسطوري؛ التقليدي الطابع هذا مع كليٍّا تتماىش الجديد العالم يف اإلسبانية
العسكرية. براعتهم بفضل واألزتك اإلنكا لحضارتي األسطورية املناجم عىل اإلسبان الغزاة
متوافقة كانت اإلسبان، انتصارات من بريًقا أقل كانت التي الربتغاليني انتصارات حتى
املحيطات عباب يف املغامرة عىل فاجرتاؤهم الثراء؛ لتحقيق «الكنز» عىل العثور صورة مع

املرشق. ثروات لبلوغ بحرية طرًقا بشجاعة يشقون جعلهم املجهولة،
واقعية؛ الطرق بأكثر ثروتهم صنعوا فقد — ذلك النقيضمن عىل — الهولنديون أما
عطرية توابل أو نادرة أحجار أو عطرية، أخشاب وال الفضة، أو الذهب من هالة من فما
تميزت التي الرسيعة سفنهم مخرت بل املبكرة، نجاحاتهم الزمت فاخرة أقمشة أو
األوروبية. الخام املواد لتوزيع نهائية ال دورة يف الشمال بحر مياه ُعباب العريض بقاعها
مراكز إىل مدنه املجتهد املنخفضة األرايض شعب حوَّل العادية، األرضية هذه من وانطالًقا
سهًال؛ أمًرا تكن لم املحاكاة لكن يُحاكى. مثاال الهولنديون وبات ضخمة. عاملية تجارية
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يبدو التي البرشية األنشطة من معقد مزيج بل مفرًدا، شيئًا يكن لم السوق اقتصاد ألن
بعضها. تدعم أنها

مثل — الرئيسية املتغريات عزل يف تتمثل االقتصادي التفكري خطوات أوىل كانت
املتغريات هذه كانت التي االجتماعية األنشطة عن — املختلفة واألسعار والربح القيمة
بفعل نتشتت أال ِمنَّا تقتيض ألنها صعوبة؛ التحليل خطوات أكثر وهذه فيها. مشمولة
معتادين كانوا ونساءه عرش السابع القرن رجال أن عىل عالوة للواقع. الحيوية التفاصيل
التي األجزاء يف التفكري عىل ال — مثًال ومملكته كامللك — ككل املجتمع يف التفكري عىل
املفكرين دفع يف الهولنديني إىل الفضل ينسب أن ويمكن املجتمع. هذا داخل تتفاعل كانت

التحليل. نحو اإلنجليز
يضاهون — واإلعجاب الغرية من فريد خليط تأثري تحت — اإلنجليز املعلقون أخذ
وحتى عرش السابع للقرن األول العقد منذ الهولندي بالنموذج بالسوق املتعلقة قضاياهم
وتبادل واإلقراض واإلنتاج والرشاء البيع ملراقبة وسيلة هذا شكل وقد منه. األخري العقد
تحجب األحيان من كثري يف كانت التي والسياسية الشخصية االعتبارات عن بمعزل السلع،
إىل اإلشارة مجرد كانت األحيان، بعض ويف الفعاليات. لهذه البحت االقتصادي الجانب
حظر الربملان ألغى عندما ١٦٦٣ عام يف فمثًال، إنجليزية. سياسة بتغيري كفيلة الهولنديني
زيادة يف املتمثل املركنتيل الهدف يعكس تقييًدا هذا كان — األجنبية العمالت تصدير
بالدهم إىل النقد بدخول الهولنديني سماح كان — والفضة الذهب من البالد تملكه ما
الربملان أعضاء اقتناع يف سببًا رضر، أي عن ذلك يُسفر أن دون بُحرية منها وخروجه

الحظر. ذلك بإلغاء اإلنجليزي
التجاري للتنظيم سني متحمِّ كانوا الذين اإلنجليز بعض الهولندية اإلنجازات ألهمت
للبحث املضاربة إىل أكثر يميلون كانوا الذين أولئك دفعت نفسه الوقت ويف الصحيح.
تشجيع إىل الهولندي االقتصاد تحليل وأدى الجديد. السوق القتصاد الرسي املنبع عن
اتساع ومع بداخلها. العاملة املرئية غري القوى إدراك وتحفيز للسوق، مثايل نموذج وضع
والتي واملشرتي، البائع بني املبارشة املساومة محل ومعروفة موحدة أسعار حلت السوق،
،(١٦٨٧ عام يف نيوتن ها فرسَّ (التي الجاذبية وكحال املحلية. السوق يف تجري كانت
املستهلكني ابتعاد ظل ويف فراغ. عرب تتحرك بُعد عن تُماَرس قوة يمثل الكيل الطلب كان
أكثر واالستهالك اإلنتاج تربط التي الخطوات باتت املنتجني، عن فأكثر أكثر النهائيني
الهولندي االقتصاد يف الخارجية التجارة شيوع أن إال التوضيح، إىل حاجة وأكثر غموًضا

البحث. متناول يف الصالت هذه جعل

115



الرأسمالية

يتعلق فيما والواقع املظهر بني للنظر الفتة تناقضات حوى الهولندي املثال لكن
دون فمن بالفعل. حدث ما وبني ثابتة حقائق عىل املبنية التوقعات بني باالختالفات
قلة ظل ويف النقد؟ عمالت من الكثري امتالك من الهولنديون تمكن كيف املناجم، وجود
وكيف أخرى؟ بلدان إنتاج احتكار من تمكنوا كيف للتصدير، الالزمة الطبيعية مواردهم
أمكن وكيف مرتفعة؟ أراٍض وأسعار منخفضة فائدة بأسعار يتمتعون الهولنديون كان
واالزدهار األسعار الرتفاع تأتَّى وكيف السكان؟ عدد تزايد رغم مرتفعة األجور عىل اإلبقاء
الهولنديون كان لقد املنخفضة؟ األرايض بالد يف واحد وقت يف يحُدثَا أن واسع نطاق عىل
اإلنجليز، التجار جانب من مرهوبني منافسني عرش السابع للقرن الوسطى العقود طوال

بثمن. تقدر ال أولية لبيانات مصادر يشكلون كانوا أنهم عن فضًال
إىل دخلت قد السوق عالقات بشأن األساسية االفرتاضات كانت الحقبة تلك بنهاية
الحقائق وباتت الالحق. االجتماعي الفكر كل يف حاسًما أثًرا ترك نحو عىل العام الخطاب
نسيج ضمن محاكة والبيع، واإلنتاج والكسب، والتوظيف والسداد، البيع عن املنفردة
نظام هناك بأن االقتناع لعب وقد والتعديل. والطعن للنقد معرض واحد اقتصادي نموذج
النظام ذلك لكن السوق، عالقات تحليل إىل الرامية الجهود يف محوريٍّا دوًرا تحديده يمكن
سلوك اتساق من نابع تنظيم وإنما حاكم، جانب من يُفرض سياسيٍّا نظاًما يكن لم

السوقية. تعامالتهم يف والنساء الرجال
تكون أن بذلك يقصدوا لم التجارة عىل السيادية السلطة سيطرة املحللون أنكر حني
سببية عالقات عن يبحثون كانوا بل شخصية، أو جزافية السوق يف الفردية القرارات
وهذا املستويات. جميع عىل تعمل ووحدة تجانس وجود مفرتضني املوضوع، بهذا تتصل
من السيطرة عن الحتمي البديل ليست (األناركية) الفوضوية بأن االعتقاد إىل بدوره أدى
املتهورة الطبيعة عن األدب يف املوجود القديم الوصف ذلك من املناقشات وخلت الخارج.
املصلحة عىل حريصون أفراد بأنهم السوق يف املشاركني وصف محله وحل للبرش،
إذا إنك حتى جديدة، معانَي القديمة الكلمات وحملت وعقالنيون. ويقظون الشخصية
،Expertise وخربة ،Manager ومدير ،Career مهنة مثل: كلمات معاني عن بحثت
يرصد الذي اإلنجليزية، للغة أكسفورد قاموس يف Individual وفرد ،Interest وفائدة
كانت Career كلمة أن فستكتشف القرون، عرب الكلمات معاني عىل طرأت التي التغيريات
«فرد» تعني تكن لم Individual كلمة وأن خيل، سباقات عرش التاسع القرن يف تعني

عرش. السابع القرن قبل
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عن يدافعوا كي املتجادلني قائمة إىل الرشقية الهند رشكات من أعضاء انضم
موضع ظل الذي األمر وهو املسكوكة، العمالت بتصدير يتعلَّق فيما رشكاتهم ممارسات
الشكل هو والفضة الذهب من النقدية العمالت مخزون يعتربون الناس ظل طاملا شبهة
تحدي طريق عن األموال كسب كيفية عىل مثال خري الرشكة رضبت للثروة. الوحيد
التي — األوىل رحالتها حققته ما تجاوزت أرباًحا حقق نشاط من ما إذ السائد؛ العرف
سنوية مبالغ تحقق الرشكة ظلت بعُد، فيما القرصنة. نشاط إال — ٪٢٠٠ بمكسب عادت
مما كثري يف زاهدين الرشق يف زبائنها كان وملا التايل. القرن طوال ٪٢٠ نسبتها تجاوزت
مشرتياتها ثمن لسداد العمالت معها تأخذ الرشكة سفن كانت يبيعونه، األوروبيون كان

السلع. من
هذه لكن مون. توماس ملؤلَّفات الفكرية األهداف أحد األموال حقيقة توضيح كان
من مؤلفاته فهزأت قوية؛ ادِّخار غريزة مع تتعارض كانت ألنها سهلة؛ مهمة تكن لم
والفضة. الذهب سبائك تكديس يف تتمثل الخارجية التجارة غاية كل بأن السائد االعتقاد
كان وإذا والفضة؟ الذهب من مخزونها تخفيض من إنجلرتا تستفيد أن يمكن كيف لكن
يف كهذا أمر يكون إذن فكيف اإلنجليزي، املال رأس مخزون من ينتقص املحيل االستهالك
أخذ مقابل لألجانب اإلنجليزية البضائع بيع الحالة هذه يف األفضل من اململكة؟ مصلحة
إىل وبالنظر طويًال. دام الذي الندرة عهد ظل يف منطقيٍّا ليعترب الخيار هذا كان ذهبهم.
خيار عىل األموال ادِّخار خيَار تفضيل األرجح من كان ربما التقليدية، االستهالك نماذج
لسد بالكاد ينفقون الفقراء كان بينما مرسفني، واألرستقراطيون النبالء كان فقد اإلنفاق؛
بعد لكن اململكة. ثراء ازدياد يف يسهم ال النموذجني وكال الحياة. قيد عىل والبقاء رمقهم
األرباح تحقيق املمكن من بات جديدة، سلع رشاء عىل يُقبلون جدد مستهِلكني ظهور
محل يحل أن يمكن منهما أيٍّا إن أي «ِمثْلية»؛ بأنها والسلع النقود تتصف الوطن. داخل
أخرى أحيان ويف النقود، إىل يحتاجون الناس كان األحيان بعض ففي التداول؛ يف اآلخر

األمر. ذلك يف بعضها عن تختلف املجتمعات تكن ولم املنتجات، إىل يحتاجون
الغنية الدول تنمو كيف يوضح كي التجاري امليزان نظرية عىل القائم التفسري كان
حينما ُدحض التفسري هذا أن إال االستهالك. دور تجاهل لكنه اإلنتاج دور أبرز قد
الهند رشكة أحدثت فقد السلوكيات؛ تغيري عىل قدرتها للموضة الجامحة الروح أظهرت
الهندية األقطان استرياد بدأت حينما املطبوعة القطنية باملنسوجات ا عامٍّ هوًسا الرشقية
نسبًا بلغ قد واملوسلني القطن أقمشة عىل اإلقبال كان ١٦٩٠ عام وبحلول الرخيصة.
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بطانات حياكة يف القطنية للمنسوجات مغمور استخدام شكل يف بدأ فما مرتفعة.
واملنسوجات والرشاشف و«املفروشات» بالستائر هوس لظهور الطريق د مهَّ البذالت
تكشف الجديدة املنسوجات تسميات وكانت النسائية.12 والفساتني والقمصان الجدارية
وقماش بالهند، كلكتا مدينة من يأتي كان القطني «الكاليكوت» فنسيج أصولها؛ عن
«سري يدعى الذي والقماش املرقش، املطبوع القماش الهندية باللغة يعني «الشنتز»
املاليو. بلغة املخطط القماش تعني و«الجنهام» املقلم، القماش بالفارسية يعني ساكر»
عىل مبهوًرا اإلنجليزي الجمهور أقبل والكتان، الصوف سوى ترتِد لم أجيال مرور وبعد
الجديدة األقمشة هوى أن ذلك من واألهم وخاماتها. وتصميماتها الجديدة األقمشة ألوان
ضوءًا العاملني والنساء الرجال عىل فألقى االجتماعي، السلم درجات بقية إىل رسيًعا رسى
يعني األقطان الناس رشاء ألن أخرى؛ أزمة طفت هنا لكن كزبائن. أهميتهم مِربًزا جديًدا
يف األقمشة صناعة عصب يشكالن اللذين والكتان، الصوف من مشرتياتهم سيقلصون أنهم
الهندية املنسوجات صناع يعلموا لكي حرفيني الرشقية الهند رشكة أرسلت وحينما إنجلرتا.
اإلنجليزية األقمشة وصناع تجار كان اإلنجليزية، األذواق تناسب أنماط تصميم كيفية
ذلك يف ونجحوا الهندية، املنسوجات معظم استرياد حظر عىل الحكومة حمل إىل يسعون

ما. حدٍّ إىل
أجساد تزين الزاهية القطنية املنسوجات صارت كيف العيون لكل واضًحا بدا
االستهالك أذواق موجة تأثري وتحت أيًضا. سيداتهن أجساد تزين مثلما الخادمات
األهمية الحت وفجأة لذلك. الوسيلة يعدمون ال وكانوا املزيد، الناس أنفق الجديدة،
— االقتصاد خرباء يسميها كما — الطلب مرونة وباتت األفق، يف املحلية للسوق التجارية
األشياء اقتناء إىل امليل مجرد أو والتباهي، الرتف وحب التقليد إىل ينظر وصار واضحة،
دفعت ألنها — لالقتصاد بالنسبة األقل عىل — إيجابية برشية دوافع أنها عىل الجميلة،
وبالنظر الرصعات، عىل الشباب إلقبال ونتيجة أكثر. ينفقوا كي أكثر يعملوا ألن الناس
عىل كانت جديدة اتجاهات تشجيع عىل استهالكهم عمل لندن، يف املتزايدة أعدادهم إىل
لألذواق املذهل الظهور هذا كان الصناعية.13 الثورة اندالع مع ازدهارها أوج بلوغ وشك
التنمية يف االستهالك دور حول إيجابي نقاش رشارة قدح الذي هو الجديدة االستهالكية
التجاري امليزان نظرية استحضار عن األقمشة ُصنَّاُع يتواَن لم ذلك، عىل ا ردٍّ االقتصادية.
الخاصة الجار» «إفقار وسياسات النتائج، صفرية كلعبة العالم ثروة عن بفكرتها القديمة
بوجه االقتصاد مصلحة وبني الفرديني املستهلكني تفضيالت بني االختالف وأبرزوا بها،

عام.
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الجديد اإلقبال يف رأيه عن تعبريًا عواطفهم عن التعبري يف املرسفني املراقبني أحد كتب
كل إىل تصبو التي رغباته بزيادة تزداد اإلنسان حاجات «إن فقال: الهندي، القطن عىل
الحياة.» وأبهة واللذة باليرس ويمنيه جسده، ويزين حواسه، يريض أن يمكن نادر يشء
عىل الساخطني مع مختلفني كانوا الذين من — اآلخرين الكتيبات مؤلفي أحد اعتقد بينما
— الرشقية الهند رشكة تجلبه الذي الكاليكوس كقماش املستوردة الرتف وسائل رواج
الفضيلة عىل حقيقية «بواعث وإنما للخطيئة، مصدًرا ليست الكمالية السلع هذه أن
تعاليم وبدأت للصناعة.»14 منصفة مكافآت كونها عن فضًال العقل، وارتقاء والبسالة
الدنيوي العلماني التحمس موجة وراء تتوارى الرتف لحب املناهضة املقدس الكتاب

االقتصادية. للتنمية
يسهم ملاذا توضح بتفسريات املشهد الرشقية الهند رشكة عن املدافعون ر تَصدَّ
االدخار إىل يدعو الذي البحت املركنتيل التفكري عكس عىل األمة، إفادة يف املحيل االستهالك
[يهوى التجارة يحفز الذي الرئييس املهماز «إن فقالوا: الخارج. يف والبيع الوطن داخل
أو — الخيل] ركوب عالم من املستمدة املجازية االستعارات استخدام اإلنجليز الكتاب
تحمل يف يرتددون ال التي للبرش، املتقدة الشهوة هو — واالبتكار الصناعة يحفز باألحرى
أن يمكن آخر يشء من ما حني يف العمل، يف يجتهدون وهكذا إشباعها. أجل من املشقة
علينا لتعني الرضورية حاجاتهم إشباع بمجرد يقنعون البرش كان ولو ذلك. إىل يدفعهم
اآلراء؛ لهذه ج روَّ من طليعة يف الحرة التجارة دعاة كان الفقر.»15 يسوده عالم يف العيش
تمكنوا ما إذا العمال من املال كسب عىل األعمال رجال قدرة ببزوغ يؤِذن كان فتدعيمها
انتظاًما. أكثر نحو عىل العمل خالل من املزيد كسب عىل وحملهم عاداتهم تغيري من
عن التقليدية العليا الطبقة أفكار طبيعة مع كليٍّا يتعارض التفاؤل من النوع هذا وكان
كبري حد إىل كانت االفرتاضات هذه مقاومة لكن السيئة. عاداتهم وعن العاديني الناس
السلع وتستورد والفضة الذهب تصدر كانت التي الرشقية الهند رشكة مصلحة يف تصب

املحيل. لالستهالك
التي املبالغة لغة أشكال من مبكًرا شكًال كان وكأنه اإلنفاق عىل التشجيع يبدو قد
الرغبة بني قوي ارتباط إىل تشري رسالة كان لكنه املعارصة، اإلعالن وكاالت ترددها
يعملون كانوا الكفاية، فيه بما ما يشءٍ يف يرغبون والنساء الرجال كان فعندما والتنظيم.
عندما األجور أن استنتاج إىل الُكتَّاب بعض قادت الفكرة وهذه عليه. للحصول بجد
سيزيدون ثَمَّ ومن واملفروشات، املالبس عىل املزيد إنفاق من الفقراء سيتمكن أعىل، تكون
االستهالك بأن توحي املالحظات هذه كانت تحديًدا. يصنعونها التي السلع من استهالكهم

119



الرأسمالية

لذلك بالنسبة بحق ثورية فكرة وهذه االقتصادية، للتنمية وقوًدا األمر حقيقة يف يشكل قد
عارضوا فقد لذا ا؛ جدٍّ طويلة لفرتة الفقراء عىل االجتماعية النخبة أعضاء تكربَّ لقد الزمن.
يشء، كل رغم لكن االقتصاد. تحفيز عىل حديثًا املكتشفة قدرتهم حول التأكيدات هذه
الرقابة يربر وخشنون وكسولون متمردون العاديني والنساء الرجال بأن االعتقاد كان

املجتمع. يف القوم علية جانب من الدنيا الطبقات عىل االجتماعية
أعىل أجور عىل يحصلون ١٧٠٠ عام اإلنجليز والنساء الرجال كان األمر، واقع يف
وكانوا العالم. أنحاء وبقية أوروبا بلدان بقية يف العمال عليه يحصل كان مما بكثري
السعرات كمية متوسط عىل أجريت دراسة أظهرت فقد أفضل؛ بتغذية يتمتعون أيًضا
كانت وحدها إنجلرتا أن عرش الثامن القرن يف األوروبيون يتناولها كان التي الحرارية
كامل.16 عمل يوم يف الستخدامهم الغذاء من يكفي ما سكانها من ٪٨٠ إطعام عىل قادرة
يحظى لشعب متحًرضا مشهًدا وصفوا حينما الزمن ذلك يف املعارصين الدقة تجانب ولم
إنجلرتا كانت وتروح. تغدو صاخبة عمل وأيام ضخمة، متاجر وواجهات جيدة، بتغذية
وقماش الجديدة، الخزفية األواني رشاء عىل وقادرة ومتزايدة كبرية عاملة طبقة تحوي
لهم. متاحة باتت التي الرخيصة املطبوعة والصور املائدة، وسكاكني القطني، الكاليكوس
التجاري إنجلرتا ع توسُّ تغذية عىل املحليني املستهلكني من الكبرية املجموعة هذه عملت

السوق. عىل واملعتِمدة بعناية املدروسة املادية وثقافتها
التجارة وربطت وطنية، لسوق الالزمة التحتية البنية العاديون الرجال أسس
مثل جديدة أمور وظهرت متنامية. عاملية بتجارة الداخلية التجارة هذه الخارجية
العالقات ومباهج املستجدات، جرَّاء املتَِّقد واالبتهاج املادية، باألشياء الجديدة االرتباطات
اإلنفاق جعل املادي العالم مع عميق ارتباط عن تنم كانت وجميعها الحرضية، االجتماعية
والنساء الرجال ألن األجور متوسط وارتفع النفقات. توفري من لالقتصاد فائدة أكثر يبدو
أكرب عدًدا يعملون كانوا أنهم عىل عالوة املنخفضة. األجور ذا امَلزارع عمل يهجرون كانوا
عطالت عدد وانخفض عمالتهم. عىل طلب وجود عىل يدل مما أسبوعيٍّا؛ الساعات من
الدعابة باب من عليه يطلق كان الذي اإلثنني يوم وخضع ملحوًظا، انخفاًضا االحتفاالت
واملخصص العاملني، الرجال لدى املفضل اليوم املايض يف كان والذي — املقدس) (اإلثنني
ارتفع وبذلك األجور.17 زيادة يف للرغبة — األسبوع نهاية عطلة ُسكر آثار من لتعافيهم
يوم. ٣٠٠ إىل يوًما ٢٥٠ من عرش الثامن القرن خالل السنوية العمل أيام عدد متوسط
كانوا الذين الصوف ُمصنِّعي قلق الثمن رخيصة الهندية األقطان شعبية أثارت
األقمشة رشاء يف اإلنجليزية النقود إنفاق رضر لتفسري التجاري امليزان نظرية يستخدمون
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أنواع من نوع أنه عىل االقتصاد تصوير إىل طويًال ركنوا قد كانوا املنقوشة. الهندية
تخزين أجل من تعاوني نحو عىل تعمل كانت التي الضخمة املساهمة التجارية الرشكات
العلن، إىل والتجار امُلصنِّعني بني املصالح تضارب خرج وحينما والفضة. الذهب من مئونة
املركنتلية، املفاهيم غباء من الكتيبات مؤلفي من كبري عدد وسخر التحليل، جودة تحسنت
اإلنجليز املواطنني رشاء يقيد قانون أي أن إىل الرشقية الهند رشكة عن املدافعون وأشار
احتياجاتهم. لتلبية الالزم من أكثر هو ما دفع عىل يجربهم أن شأنه من املحلية السلع
الحكمة مع تتعارض تماًما، مستحدثة فكرة للمستهلكني حقوق وجود فكرة وكانت
باعتباره إليه ينظرون وبدءوا االقتصاد عن مفهومهم غريوا أن البعض لبث وما التقليدية.
عىل ومستهلكني منتجني والنساء، الرجال من الشخصية مصالحهم عىل للحريصني ًعا تجمُّ
وقتئٍذ للغاية ثورية كانت فإنها لنا، بالنسبة مألوفة التعليقات هذه أن ورغم سواء. حدٍّ
الناس بني عبورها يمكن ال هائلة هوٍَّة بوجود األرستقراطية القناعة تقوِّض كانت ألنها

واألرستقراطيني. العاديني
حدود ال شهوات ذات حيوانات والنساء الرجال أن إىل تذهب التي الفكرة أثارت
من العرشات مخيلَة االزدهار من جديدة مستويات إىل االقتصاد دفع عىل وقادرة لها
ثروة بأن القائل االفرتاض إن أخالق. دعاة ليسوا مشاريع، أصحاب كانوا لكنهم الكتاب،
من املفروضة االجتماعية القوانني يحرم اإلنتاج بتنظيم ال الرغبات بتحفيز بدأت األمم
مشفوعة التجارة تحرير إىل الدعوة صارت إن وما لها. املؤيدة املنطقية األسس أحد
تدعو التي القديمة االقتصادية الحكمة واجهت حتى االقتصادي للنمو جديد بتفسري
قبل وذلك عظيمة، تحديات األسعار ارتفاع عىل السيطرة لضمان بحذر التجارة إلدارة
يف التحكم من أفضل الحرية أن يف السبب يوضح الذي سميث آدم تفسري ظهور من قرن

االقتصادية. الشئون
للزيادة قابًال كان الطلب بعض أن املوضة إزاء الشعبية الفعل ردود كشفت
الناس بأذواق اهتمام إيالءَ يتطلبان واالزدهار فالنمو كذلك الطلب أن وبما والنقصان.
وحتى املجتمع. إىل يُحِسن بذلك ألنه لتبذيره؛ يُحمد املبذِّر الشخص حتى وصار ورغباتهم.
حق يف يقال أن يمكن ال الذي األمر آلخرين، عونًا نفقاته قدمت فقد شخصيٍّا، هو أفلس إن
اإلنسانية الدوافع استكشاف يف الُكتَّاب رشع الجديدة لألذواق وتبًعا البخيل. الشخص
الرؤية تقوضان سوق وآلية برشيٍّ حراٍك وجود واكتشفوا الشخيص، اإلنفاق تنظم التي
للتجارة املروجون وكتب والفضة. الذهب سبائك ادِّخار عىل تركز التي الجامدة املركنتلية
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أكثر، الرشاء كان «كلما القائل: املنطق مع تمشيًا التسوق ملذات عن شديد بحماس الحرة
التي املتهورة الشخصيات عكس عىل أنه إىل اإلشارة تجب لكن أكرب.» بهجة ذلك جلب
العمل عىل أنفسهم ترويض اإلنجليز املستهلكني عىل كان شكسبري، مرسحيات بها حفلت
الحاجة َمحلَّ الرغبة إشباع إىل السعي َحلَّ ثَمَّ ومن رغباتهم. إشباع من يتمكنوا كي الجاد
عىل التغلُّب من الرأسمالية تمكنت املتعددة الطرق وبهذه والحرص، النفس ضبط إىل

العتيقة. االجتماعية األخالقيات
وكان البرشية، الطبيعة عن يتحدثون الُكتَّاُب بدأ عرش الثامن القرن نهاية يف
الفالح من — شخص «كل املعلِّقني: أحد قال الوقت. ذلك يف الصياغة حديث مصطلًحا
أضفت إذ اجتماعية؛ مساواة وليس اجتماعية، ترقيًة هذا كان تاجر.» هو — امللك إىل
كان عليهم. أُنِكَرت طاملا األهمية، من قدًرا العاملة الطبقة عىل الجديدة اإلنفاق عادات
أو — قبول وكان املوروثة. واملكانة األهلية بحسب الناس مكافأة عىل معتاًدا املجتمع
األفعال خالل من يعمل موضوعي نظام اتباع يعني السوق مكافآت — استحسان حتى
اإليمان يرضخ أن قبل طويًال وقتًا سيستغرق األمر كان فرديني. ملشاركني الجماعية
يف تُتخذ كانت لذلك األوىل الخطوات لكن باملساواة، لاللتزام الطبيعي بالتمايُز القديم

عرش. السابع القرن نهاية

اإلنجليزية العملة يف أزمة

النقود. يف أزمة لحدوث نتيجة االقتصاد بشأن اإلنجليزي التفكري يف أخرى طفرة حدثت
أحدث عنرص من ما الجديد، والتبادل املشاريع عالم يف املستجدة العنارص كل بني فمن
كانت ما فدائًما املختلفة؛ املعاني من بالكثري األموال كلمة تعج األموال. من أكثر صداًعا
إلتمام الالزمة التزليق مادة بمنزلة أصبحت الوقت ذلك ويف الثروة، مخزون هي األموال
اإلشباع وسيلة السائلة، النقود هي أيًضا واألموال بعد. عن تجري التي السوق تبادالت
شكل يف َمسكوَكني وفضة ذهب من كانت إذا جيدة أمواًال تَُعد األموال وكانت الفوري.

ونقائها. لكميتها امللك ضمان تحمل صة مرخَّ قانونية عمالت
يف األخذ املحري من املثال: سبيل عىل الدوار. يسبب قد األموال مسألة يف التفكري إن
نقدية عمالت إىل تحويلهما يجري أن بعد تختلف كانت والفضة الذهب قيمة أن االعتبار
— الفضة من معينة لكمية االسمية القيمة أي — السك نسبة كانت إنجلرتا ففي معدنية.
عمالت إىل تحويلها يجري حني تبخس الفضة قيمة كانت ثَمَّ ومن للغاية، منخفضة
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أعىل سعر عىل الحصول بغية أوروبا إىل وتصديرها الفضة لصهر دافًعا خلق مما نقدية؛
تكاد بل مرشوعة، ممارسة اإلنجليزية العملة تصدير يكن ولم سبائك. شكل يف ببيعها
يف نقًصا التصدير أحدث وقد واسع. نطاق عىل وشائًعا معروًفا كان لكنه إجرامية، تكون
وكانت فرنسا ضد حربًا تخوض كانت الحكومة ألن سيئ؛ توقيت يف هذا حدث العمالت.
ورشاء الجند أجور دفع أجل من أوروبا إىل األموال من منتظمة شحنات إلرسال بحاجة

إنجلرتا. لحلفاء املؤن
إذ االحتيال؛ من أكرب قدًرا الخارج يف تباع كانت التي الفضة سعر ارتفاع ع شجَّ
قطع يستطيعون أنهم الحائط ُعرض بالقوانني يرضبوا أن اعتادوا ن ِممَّ بعٌض اكتشف
الفضة وإرسال املقطوعة، الحواف هذه صهر ثم املطروقة، الفضية الشلنات حواف
الناقصة. الفضية الشلنات ينفقون نفسه الوقت ويف لبيعها، الخارج إىل ذلك عن الناتجة
الكاملة، الشلنات انتشار بسهولة انترشت الحواف مقطوعة النقدية العمالت أن والغريب
نفسها. النقود آلية عىل االهتمام تركز النقص، حدة ازدياد ومع مفهوًما. يكن لم وهذا
األول؟ املقام يف مفهومة تكن لم إن تُدخر أن هذه املأمونة غري التبادل ألداة كان فكيف

الشلنات وغش العمالت لنقص التوأمتني املشكلتني امللك وزراء تناول ١٦٩٥ عام يف
يشكل تقريًرا أعد الذي الخزانة وزير من النصيحة وابتَغوا حوافها، بقطع الفضية
قيمتها تفوق كسبائك الفضة قيمة كانت طاملا أنه الوزير أخربهم املايل. للتحليل نموذًجا
جلب بمنزلة سيكون األمر ألن عمالت؛ إىل الفضة لتحويل معنى هناك يكون فلن كعمالت،
نصف قيمتها الدجاج أجزاء من عبوة إىل لتحويلها املتجر إىل واحد جنيه قيمتها دجاجة
يف الخارج إىل وشحنها العمالت صهر سيجري العكس: سيحدث ذلك من وبدًال جنيه.
مقطوعة العمالت مشكلة وطرحت للقانون. مخالف ذلك أن من الرغم عىل سبائك، شكل
باتت العمالت، حواف قطع ممارسة من عقود مرور فبعد مختلفة؛ معضلة الحواف
شأن من لكن املفروضة، كميتها عن بكثري أقل الفضة من كمية تحوي نفسها العمالت
وزير أوىص لذلك مقطوعة؛ غري محززة حوافَّ تمنحها أن العمالت هذه سك إعادة عملية
أقل تصبح بحيث إنجلرتا يف تداولها يجري كان التي العمالت جميع َسكِّ بإعادة الخزانة
ذلك يف املتداولة الشلنات ملعظم الحقيقية القيمة عن تعرب وبهذا ٢٥٪؛ بمقدار قيمتها من

الوقت.
كليٍّا تعتمد تكن لم النقود رصف قيمة أن مفاجئتني: حقيقتني النقود أزمة أبرزت
أو عملة لشكلها؛ تبًعا تختلف كانت الفضة رصف قيمة وأن الفضة، من محتواها عىل
نسب من سأنتقل بامللل، لإلصابة تؤدِّي ما عادة النقود آلية حول النقاشات وألن سبيكة.
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ألصحاب ظل العملة. نقص بوقوعها عجل التي السياسية املعركة إىل االسمية والقيم السك
وأرادوا إنجلرتا، يف الحاكمة الطبقة داخل به يؤَخذُ رأٌي واألرستقراطيني النبالء األرايضمن
شأنها من األقل القيمة ذات الجديدة العمالت ألن العملة؛ قيمة يف تخفيض أي تحايش
الذين أراضيهم مستأجري عىل بالنفع سيعود الذي األمر التضخم، بعض إىل تؤدي أن
من مزيًدا يبتغون كانوا األمر، لذلك منهم وإدراًكا هم. عليهم ال اإليجارات، لهم يسددون

السك. إعادة خيار حول املشورة
باملواضيع اهتماًما يبدي كان الذي لوك، جون العظيم الفيلسوف إىل لجئوا
الخزانة، وزير فكر لوك رفض السياسية. الشئون تمس كانت حني سيما ال االقتصادية،
إن وقال: تغيريها، عني املرشِّ وال امللوك بمقدور ليس طبيعية قيمة للفضة أن عىل وأرص
محتواها هو املصدر هذا وإن املعدنية، النقدية العملة يف للقيمة فقط واحًدا مصدًرا هناك
فالشلنات الجدوى؛ عديم تدليس سوى يكون لن العملة قيمة يف تغيري أي وإن الفضة، من
القيمة سوى تساوي تكن لم الفضية والعمالت أخرى، صورة يف فضة سوى تكن لم
خالل من لها أخرى قيمة إيجاد امللك بمقدور يكن ولم تحتويها، التي للفضة الحقيقية

دائًما. الفالسفة كعادة واثًقا، كان لكنه مخطئًا، لوك كان نقدية. عملة إىل تحويلها
هذا يف موضوعي غري كان أنه السياسية لوك بفلسفة دراية عىل هم من يدرك
استخدام أن عىل أكَّد قد كان الحكومات، الناس تشكيل لكيفية تفسريه ففي النقاش.
أصبَحا وهمية، قيمة والفضة الذهب أكسبت الناس وألن الطبيعة. دولة يف نشأ األموال
وهذه الحكومة، نشوء قبل نشأت امِللكية أن يعني مما للقيمة؛ مخزونًا باعتبارهما مفيدين
األساسية اآللية — املال أما الحكومة. سلطة من بالحد تنادي التي حجته يف رئيسية نقطة
أن يمكن وال أحد. سلطة عىل يعتمد ولم طبيعي نحو عىل نشأ فقد — التجارة مجال يف
ال الحاكم ألن منها قيمة أقل أو الفضية السبائك من قيمة أكثر الفضية العمالت تكون
بغية ذلك فعلوا الحكومة، أوجدوا حني والناس طبيعي. يشء أي قيمة تعزيز سلطة يملك
للقيام مريحة وسيلة باعتبارها الحكومة وفضلوا وممتلكاتهم، وحريتهم حياتهم حماية
غري وصف عىل قائمة السياسية لاللتزامات طبيعية نظرية لإلنجليز لوك قدم لقد بذلك.

النقود. آللية دقيق
ودانييل نيوتن إسحاق ضمنهم من — الكتيبات مؤلفي من ثالثمائة من أكثر انضم
املسألة هذه كانت املقرتحة. السك إعادة فكرة حول ذلك أعقب الذي النقاش إىل — ديفو
نفس عىل اإلبقاء مع الحواف مقطوعة العمالت سك إعادة ينبغي كان إذا ما حول تدور
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عليها جرى الذي االنخفاض مع لتتناسب قيمتها تخفيض مع أو الرسمي الفضة محتوى
النقود مفهوم نقلوا املتعارضني، بني الشديد االنقسام ظل ويف باإلزميل. حوافها قطع جراء
التجار من معظمهم كان الذين — لوك معارضو وبدأ التعقيد. من جديد مستوى إىل
كان فقد بالضبط. كانت كما الواقع، أرض عىل املوجودة بالحقائق — املشاريع وأصحاب
مقطوعة بالعمالت الناس قِبل حينما تبني كما قيمة، يضيف عمالت شكل يف الفضة سك
بموجب العملة يصدر كان الذي وامللك السليمة. العمالت قبولهم سهولة بنفس الحواف
إىل بتحويلها للفضة الذاتية الحقيقية القيمة إىل خارجية قيمة أضاف قد كان سلطته

قانونية. عمالت
جون موقف من الُكتَّاِب هؤالء من كبري عدد تحرر الفلسفي ال العميل املنطلق من
عن فصلها يمكن للتبادل وسيلة أنها عىل النقود بتعريف وقبلوا دليل، دون املتشدد لوك
نشوء حول لوك طرحه قد كان الذي والنتيجة املسبب تفسري وقلبوا النفيسة، املعادن
وما والفضة، الذهب استخدام شجعت للتبادل وسيلة امتالك منفعة إن قالوا إذ النقود؛
فالنقود متداولة؛ عملة بوصفهما مفيدين عنرصين والفضة الذهب تجعل وهمية قيمة من
هزأ وقد وهمية. قيمة منحوها قد الطبيعة دولة يف البرش ألن ال نافعة، ألنها قيمة تحمل
عىل تزيد السياسة مجال يف قدرة تمتلك ال «الحكومة بأن الدِّعائه لوك من الكتاب أحد
يقول كان لوك فجون الحقيقة؛ َكِبد أصاب وقد الطبيعية».18 باملسائل يتعلق فيما قدرتها
عاصفة وقف عىل قدرتها عىل تزيد ال النقود قيمة عىل التأثري عىل الحكومة قدرة إن
طبيعية االقتصادية العالقات أن يزعم فيلسوف آخر حال بأي يكن لم لوك لكن ممطرة.

سياسية. ال
إىل — الجدلية االستنتاجات من مزيد الستنباط محاولة يف — آخرون نقاد أشار
أو املستأجرين إىل النظر دون األرايض، ومالك الدائنني لتشمل عنايته «يُمدُّ لوك أن
آالًفا — األخرية سنوات الخمس أو األربع مدى عىل — اقرتضوا الذين والرجال املدينني،
يف مجحف أو عقالني غري يشء من ما أن يرى وأنه الحواف، مقطوعة الجنيهات من
العمالت وزن ضعف تزن قد التي الكاملة بالنقود مجدًدا كهذه ديون سداد عىل إرغامهم
االنتباه جذب الحالة هذه عليها تنطوي التي للمصالح الواضح البيان هذا إن الناقصة».19
عليهم يعتمدون من وعىل النقود يملكون من عىل م التضخُّ عن الناجم التأثري اختالف إىل
نفاذ بتقويض يهدد — العلنية بهذه عنه التعبري جرى الذي — االتهام هذا وكان للعيش.
الجميع. مصلحة فيه ملا بنزاهة األمور عىل بحكمهم يتعلق فيما امللك مستشاري بصرية
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لها كان فقد الجدل، هذا يف الحجج أسوأ كانت لوك جون حجة أن من الرغم وعىل
الناقصة العمالت جمع قرر املطاف، نهاية يف إجراء الربملان اتخذ وعندما األكرب. التأثري
لوك معارضو بها تنبأ التي الكارثة وتحققت األصلية. املعيارية لقيمتها وفًقا سكها وإعادة
جرى ما ورسعان جيدة، عملة لإلنجليز توفر لم سكها أعيد التي فالعمالت كامًال. تحقًقا
الفضية العمالت عدد تنصيف وأدى سبائك. شكل يف للخارج وإرساله منها الكثري صهر
هم والدائنون األرايض ك ُمالَّ وكان حاد، اقتصادي انكماش حدوث إىل السوق يف املتداولة
الذين الفقراء عىل سيما ال استثنائي ضغط يف النقود نقص وتسبب املكاسب. حصدوا من
أجور سداد يف صعوبة واجهت نفسها الحكومة إن بل مدن، بضع يف شغب بأعمال قاموا

جنودها.
ُربع نقصان رغم االسمية قيمتها عىل اعتماًدا الناقصة الفضية العمالت رواج إن
أن فبما كنقود. أخرى أشياء استخدام بإمكانية أوحى الفضة من نصفه أو محتواها
أن ينبغي ثَمَّ فمن الحسبان؛ يف يؤخذ ما أهم هي قانونية عملة باعتبارها النقود مكانة
الرتويج يف الُكتَّاب وبدأ والفضة. الذهب عن لالستعاضة بدائل إيجاد املمكن من يكون

العقارية. البنوك من أوراق إصدار خالل من العملة لزيادة مختلفة ملشاريع

جديد إنجليزي عهد ظل يف االقتصادية التنمية

وهو ويليام، امللك الهولندي وزوجها ماري امللكة إنجلرتا عرش اعتىل ١٦٨٩ عام يف
أشعلت التي لألحقاد كان فرنسا. ضد عديدة حروب أوىل بنشوب عجل الذي الحدث
التعريفات يف وارتفاع األوروبية التجارة يف تراجع إىل أدى اقتصادي تأثري الحروب هذه
من أسوأ هو ما عىل عالوة امتيازاته، بتحديد يقبل أن الجديد امللك عىل وكان الجمركية.
ذلك منذ السلطة تقاسم حيث من — الشعب نظر وجهة من أفضل هو ما أو — ذلك
يف وركزوها املركزية السلطة اإلنجليز قلَّص واحدة خطوة ويف الربملان. مع فصاعًدا الوقت
التجارية؛ لألعمال بالخري اإلنجازين هذين ِكَال برشَّ الدستورية. امللكية الجديدة؛ السيادة
عائدات لتلقي عامة شبه مؤسسة وهو إنجلرتا، بنك الربملان أسس سنوات، خمس فبعد

كعملة. تداولها يمكن كمبياالت وإصدار الحكومة، وإقراض الرضائب،
بني مطولة مساومة عملية األوروبية البلدان معظم يف الرضائب تحصيل كان
وكانت تشملها، التي املقاطعات أو الواليات أو املحافظات ومختلف املركزية الحكومات
طبقت املجيدة، اإلنجليزية الثورة أعقاب ويف مناسبًا. تراه ملا وفًقا دخلها تنفق امللكيات
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الرضائب؛ عائدات امللك ينفق كيف يراقب الربملان وبات البالد، أنحاء عرب املوحدة النسب
والقابلية اليقني تعزيز إىل امليزانية وإعداد الرضائب تحصيل يف الجديدة الشفافية وأدت
خوض الحرة األسواق عن الحديث يؤكد ما غالبًا التجارية. لألعمال مهم وكالهما للتنبؤ،
املال رأس حماية عىل يحرصون املستثمرين لكن منه. بد ال أمًرا يشكل الذي املجازفات،
امللكي النظام فعل إنجلرتا ويف املجازفات. تاليف سبيل يف يشء أي لفعل تقريبًا ومستعدون
وطنية، بريد خدمة الربملان أسس ١٧١٢ عام ويف األمرين. كال الوطني والبنك الدستوري
السياسات. رسم عملية لتوجيه متاحة التجارية اإلحصاءات باتت ،١٧١٥ عام وبحلول

تلك واستخدم فرنسا يف بنك أول لو جون الجريء االسكتلندي امُلضاِرب أسس ثم
البنك عىل أطلق الفرنسية. لويزيانا والية من جزء تطوير بغرض األموال لجمع املنشأة
املربعة الفدادين آالف تطوير أجل من مرصفية أوراًقا وأصدر مسيسيبي، رشكة اسم
العملة سك امتيازات عىل حصوله إىل لو جون يف الحكومة ثقة وأدت الجديد. العالم يف
يف أسهم رشاء عىل تهافتهم جراء شغب بأعمال يقومون الناس وكاد اإليرادات. وتحصيل
األسهم؛ هذه إصدار عن فيه التوقف ينبغي الذي املناسب الوقت يعرف لم لكنه رشكته،
إىل مسيسيبي رشكة وتحولت مذهل، إفالس حدوث عن منها املعروض زيادة أسفرت فقد
انكماش من يعادله وما املفاجئ التضخم لوصف جديد مصطلح وهو مسيسيبي، فقاعة
التيوليب، زهور أو االستثمار، من معينًا نوًعا أكان سواء قيمة، ذي ليشء يحدث مفاجئ

العقارات. أو
نجاحات ظهرت املستقبل. يف الثروات بفرصتحقيق الناس لب يخلب كيف لُو َعَرف
تاريخ يف متكرر نحو عىل عرش الثامن القرن عرشينيات يف لو حققها كالتي أخرى
قصة تحولت فرنسا، يف الربح. لحافز السيكولوجي املكون إىل النظر الفتة الرأسمالية،
الورقية النقود بتداول الحكومة تسمح فلم فيها؛ مبالغ تحذيرية قصة إىل التحذيرية لو
إثارة إىل لو أزمة أدت إنجلرتا، يف وحتى حدث. ما بعد أخرى عاًما سبعني مدى عىل
جديد؛ معتَقٌد وتبلور اقتصادي. كمحفز واستخدامها الورقية النقود إزاء الناس حفيظة
يعتمد الذي باالزدهار له عالقة ال املال من املعروض أن يؤكد هيوم ديفيد الفيلسوف كان
زيادة أي وأن واملصانع، واملخازن التجارية كاملحالت االقتصاد، يف الحقيقية األشياء عىل
طوال التقليدي األكاديمي املوقف هو هذا بات تضخم. حدوث عن إال تسفر لن النقود يف
جون كتابات يف ذكره وورد بوضوح، ريكاردو ديفيد عنه وعرب عرش، التاسع القرن

الرائعة.20 ِمل ستيوارت
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عملية يف الريادة له كانت وقد حديث، مرصيف نظام أول الهولنديون وضع الواقع، يف
أول أيًضا وأسسوا املصدر، البنك خزانة يف املوجود بالذهب املدعومة الكمبياالت إصدار
الرهن أشكال أول يَُعد فيما العقارات، بضمان األموال إلقراض طريقة وأوجدوا بورصة
مع سوى مركزيٍّا رضيبيٍّا نظاًما يضعوا لم أنهم إال الحايل. وقتنا يف املوجود العقاري
يكن لم الحني ذلك يف حتى لكن ملك. لهولندا أصبح حينما عرش، التاسع القرن مطلع
تعقيًدا؛ أكثر األمور كانت فقد فرنسا يف أما الجديد. ملكهم ميزانية مراجعة باستطاعتهم
تحديد أجل من القوية املقاطعات مع يتفاوض أن الحاكم امللكي النظام عىل كان حيث
مقاطعات تغطي الفرنسية الرضيبية اإلعفاءات كانت نفسه الوقت ويف الرضيبية، النِّسب
أدى الذين الفقراء كاهل عىل الرضائب عبء فوقع النبالء؛ معظم إىل باإلضافة بأكملها
العائدات من يكفي ما جمع يف النجاح عدم أسفر ثَمَّ ومن العائدات؛ قلة إىل حالهم فقر

الحكومة.21 أعمال إعاقة إىل
املمولون وكان عرش. الثامن القرن يف املالية املؤسسات أهم إنجلرتا بنك أصبح
سداد عىل قدرتها يف منهم ثقة خاطر؛ طيب عن حكومتهم يقرضون الربيطانيون
إدارة كانت عليها. تحصل التي الرضائب بعائدات الترصيح يف للشفافية نتيجة القروض
الحكومة اقرتاض بتفاصيل علم عىل إنجلرتا بنك مديرو يكون بأن تقيض العام ين الدَّ
أسعار عىل اإلبقاء السهل من كان الوعي هذا عىل وباالعتماد الرضائب. من وإيراداتها
حقائق أي من أكثر — الحقائق هذه ولعل املخاطر. تقييم خالل من منخفضة الفائدة
األوروبية الحروب معظم يف ممكنًا العظمى بريطانيا انتصار جعلت التي هي — أخرى
استقرار عىل يعمل إنجلرتا بنك كان األمريكية). الثورة (باستثناء عرش الثامن القرن يف
املشاريع كلفة ازدياد ظل يف األهمية متزايد دوًرا تلعب كانت التي املال، رأس أسواق
اإلنجليزي الفرد عىل الربيطانية الحكومة تفرضه الذي الرضائب مبلغ كان التجارية.
عىل يحصل كان الشعب لكن آخر، أوروبي بلد أي يف الفرد عىل يُفرض كان ما يفوق
البحرية حتى واالستقرار. الخدمات خالل من الرضائب يف دفعها التي األموال يوازي ما
التبغ أساطيل ترافق حمايتها كانت إذ الربيطانية؛ الرشكات مع بيٍد يًدا تعمل كانت امللكية

الوطن.22 أرض إىل والسكر
أي عنارص بأن قوي شعور عن القرن ذلك نهاية يف جرت التي النقاشات تمخضت
مرغوبًا. كان طاملا الذي الجمود مع تماًما يتناقض وهذا وسائلٌة، للتداول قابلة اقتصاد
أخرى أحيان ويف البضائع، امتالك من أفضل النقود امتالك كان األحيان بعض ففي
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األرايض يف االستثمارات أن الكتيبات مؤلفي أحد أوضح وقد الصحيح. هو العكس كان
األحيان؛ من كثري يف يحدث الذي «التحول بسبب التوازن من نوع نحو تميل والتجارة
يملك الذي والرجل الغد، يف األرض سيملك الذي الرجل هو اليوم املال يملك الذي فالرجل
إزاء ملشاعره وفًقا رجل كل إن إذ الغد؛ يف املال يملك الذي الرجل سيغدو اليوم األرض
له».23 نفًعا االتجاهات أكثر سيكون أنه يرتاءى ما وفق ويوجهها ممتلكاته يحول األشياء
أبًدا تمنح تكن لم اجتماعية مكانة عىل ينطوي إنجلرتا يف األرض امتالك كان الواقع، يف
للنفعية اإلنجليز يُِكنه بات الذي الجديد التقدير بدقة نقل املؤلف هذا لكن املال»، «لرجل

التجارية. املسائل يف
املبارشة للمساومة مكانًا باعتبارها السوق يف يفكرون إنجلرتا يف الناس عاد ما
وعىل التعامالت. آالف يحتوي خفي ككيان عنها يتحدثون ورشعوا واملشرتي، البائع بني
الحنكة من درجة التجارية والسياسات والطلب األسعار عن الكتابات بلغت القرن، مدار
تماثل وباتت الخاصة، مكانتها واألرايض الغذائية واملواد النقود وفقدت لإلعجاب، مثرية
يف كافة البرش باشرتاك القائلة الفكرة عملت وقد والقيم. األسعار إىل بالرجوع بعضها
بعدم القايض السائد املعتقد دحض عىل التجارية معامالتهم بها يجرون التي الطريقة
لألفكار املستتبة االجتماعية واألوضاع األخالق حماة استسالم أن بيد الطبيعية. املساواة
مهدوا قد كانوا االقتصاديني الُكتَّاب لكن وقتًا، استغرق السوق رشكاء تشابه عن الشائعة
املجتمع، قيم تغيري إىل يرمي كان أحد من ما التجاري. للمنطق القادم للغزو بالفعل
اإلنجليز خربة أن عىل عالوة الجديدة، للتجارب االستجابة عملية خالل من ذلك حدث بل
هم الذين الفرنسيني، وال الهولنديني لدى تكن لم ميزة منحتهم االقتصادي التحليل يف
من بالرفض يقابَل لم القديم النظام أن إىل باإلضافة الثروة. جني يف منافسيهم أقرب
نقاش هناك كان إنجلرتا. يف بالكامل ذلك حدث مثلما آخر مكان أي يف الفكرية الناحية
تطوير عىل فرنسا يف االقتصاديون املفكرون وركز هولندا، يف السوق حول محدود نظري
كلمتها. تفرض التجاري العمل مصالح ترك من بدًال والنقدية املالية الحكومية السياسات

جديد اقتصادي فكر

جان عرش، الرابع لويس للملك الشهري العام املراقب كان عرش السابع القرن أواخر منذ
هذا التجاري. للعمل خطة من يتجزأ ال جزءًا الفرنسية الحكومة جعل قد كولبري، بابتيست
والعمل، الصناعة مع للتعامل إدارية هياكل وأسس جديدة، تكنولوجيات بفعالية شجع
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سعيدة. نتائج دوًما تجلب لم التي األرباح تعزيز كيفية بشأن عام بوجه النصح وقدم
شعبها إطعام عىل فرنسا قدرة لتحسني الجذرية الرضورة ألهمت جيلني، مرور وبعد
املحللون هؤالء فكان بامللك؛ الوثيقة العالقات ذوي من االقتصاديني من جديدة مجموعة
خاصة منزلة الزراعة يمنحون الطبيعة، سيادة بمعنى «الفيزيوقراطية» اسم اتخذوا الذين
أن ينبغي ثم ومن األرض؛ من نشأت القيم كل أن وأكدوا الروحية، املسائل منزلة تقارب

االقتصادي. األساس هذا عىل الرضائب جميع تقع
االجتماعية والوقائع النظريات بني الوثيق الرتابط مدى تبني حالة من ما ربما
يحررون الواقع يف كانوا بينما الوفرة إنتاج يف اإلنجليز نجح فقد الفرنسية؛ كالحالة
فقد املطلق، امللكي بالنظام املثقلون الفيزيوقراطيون أما القانونية. القيود من الفالحني
األمور فعل نحو البالد توجيه عىل قادرة امللك سلطة سوى سلطة من ما بأن اعتقدوا
وبخالف لهم. منافسة أكرب إنجلرتا، حققتها التي االقتصادية التنمية لبلوغ الرضورية
كانت لكن واملصنعني، والتجار للفالحني الحرية من مزيًدا الفيزيوقراطيون أراد كولبري،
ملساعدة رضورية أمثالهم عموميني موظفني من تُحصل كانت التي الحكومة إعانات

أنفسهم.24 إعانة عىل السوق رشكاء
جهًدا كان البالد يف الزراعة قطاع إصالح عىل يحترض ملكي نظام حمل أن ورغم
يحثون — العديدة كتيباتهم يف — وكانوا ذلك. إىل سعيهم الفيزيوقراطيون واصل مهوًال،
وبفضل الزراعة.25 قطاع إىل والتجاري الصناعي القطاعني من االستثمارات تحويل عىل
إىل دعوا الحبوب، يف الحرة التجارة من العظمى بريطانيا تحققها التي لألرباح مالحظتهم
الثامن القرن سبعينيات ويف موحدة. رضيبة لفرض الدعوة إىل باإلضافة الحرة، التجارة
السوق تحرير إىل عمد للملك، األول الوزير هو تورجوت البارون أصبح حينما عرش،
املحاصيل أدت فقد تورجوت؛ صف يف تقف لم الطبيعة لكن رسميٍّا، للحبوب املحلية
املطاف، نهاية ويف الكثريين. خصومه خدم دوًرا ولعبت مجهوداته تقويض إىل السيئة
كثرة من الرغم عىل — التنظري يف واإلرساف والضعف العدد قلة من الفيزيوقراطيون بلغ
املؤسسية املقاومة عىل التغلُّب عن أعجزهم ما — سامية مكانات يشغلون الذين أصدقائهم

العتيق. النظام ذات فرنسا يف التغيري أشكال لكافة
كانوا الفيزيوقراطيني أن نرى أن يمكننا الحايل منظورنا من املوقف تأملنا إذا
حني ألنفسهم اإلنجليز األعمال رواد َقه حقَّ أن سبق ما — باألمر — يقيموا أن يحاولون
داخل محلية تجارية عالقات إقامة أجل من القانون تطبيق يف الرتاخي من استفادوا
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يف االبتكار بدور املقدامون األفراد قام فقد يهم؛ ما هو هنا املغزى لكن الوطنية. السوق
التجارية الرشكات مديري أو األرايض، ك وُمالَّ املزارعني يطورون كانوا حينما سواء إنجلرتا
لديهم تُكن لم لكن املحرتفني. املقِرضني أو الجبن، بائعي أو الدخالء، التجار أو املساهمة،
فقد املرجوة. أهدافهم يصيبون ما بقدر األحيان من كثري يف يخفقون وكانوا أوسع، رؤية
لكن والخطأ. املحاولة من أجيال عدة األحيان من كثري يف امُلثىل العملية تشكيل استغرق
بل لإلعجاب، مثرية نتائج تحقيق يف فحسب تنجح لم اإلنجليزية االقتصادية املشاريع
التي املتوقعة غري االجتماعية الفوائد عىل الضوء إلقاء يف أيًضا نجحت أنها ذلك من األهم
الشخصية. مصلحتهم تحقق التي الخيارات باتخاذ والنساء للرجال السماح عن تنتج

ديمومة أكثر الواقع يف كانت فإنها الرأسمالية؛ لنشأة البطيئة الوترية من الرغم وعىل
السلطة تفرضه الذي التغيري أما انتشارها. أثناء تهم وغريَّ العاديني الناس علََّمت ألنها
بالسلطة يتمتعون الذين أولئك يرى فقد الحكام. من بمجموعة أو بحاكم مرهونًا فيكون
حدث مثلما أهدافهم، يف معهم يخلفونهم من يتفق ال قد أو أخرى مصالح السياسية
الرشقي الساحل الستكشاف هي زينج القائد أرسل الذي مينج أرسة إمرباطور حالة يف
الرأسمالية ظهور بمجرد أنه أضيف أن الجدير من النقطة، هذه جانب إىل ألفريقيا.
رجال من جديدة فئة بوصفهم سلطة أيًضا الرأسماليون اكتسب سائد، اقتصادي كنظام
القوانني وا يَمسُّ لم لكنهم العمالية، االضطرابات لقمع سلطتهم يستخدمون الذين األعمال
عن فضًال بالعمال، بالًغا رضًرا وتلحق بالعبيد، األسياد عالقة تحكم كانت التي القديمة
تَقِض لم وهكذا إجرامية. مؤامرات يف رشكاء العمالية املنظمات جعلت التي القوانني
عليه. تقوم كانت الذي األساس فحسب غريت بل املستبدة، العليا الطبقات عىل الرأسمالية
من نصيب من املعاناة كانت لكن املشهد، يف انتشاًرا أكثر االجتماعي الحراك ساللم وباتت
اجتماعية بمكانة يتمتعون ال من نصيب من السابق يف كانت مثلما املال رأس يملكون ال

موروثة.
كانت فعليٍّا، لكن عرش، الثامن القرن يف الظهور املركنتيل املذهب عاود إنجلرتا، يف
من استفادوا املركنتيل املذهب أنصار لكن القانونية. القيود من أفلتت قد الرشكات معظم
مرتفعة جمركية رسوم بفرض املطالبة يف عرش الثامن للقرن الرشسة الدولية املنافسات
يصاحب أن يمكن ما عىل عالوة الوطنية، الصناعات موقف تعزيز أجل من الواردات عىل
املشرتيات كمية من الحد يف األسعار ارتفاع استخدام خالل من املصنِّعني مساعدة من ذلك
الحملة هذه كانت ربما الكماليات. من بأنها توَصُف ما عادة التي األجنبية السلع من
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الوطنية بأن التعقيب إىل جونسون صامويل اللغة بفقه العاِلم دفعت التي هي الرشسة
واملرأة الرجل لقدرة إنكاًرا رءوسهم يهزون املركنتليون كان ربما لألوغاد! األخري املالذ هي
نجاًحا يحرزوا لم لكنهم السوق، يف النظام تحقيق عىل الشخصية مصالحهما إىل الساعيني

بذلك. اآلخرين إقناع يف كبريًا
الفقراء بإمكان وكان التغيري، معدل إبطاء املحاِفَظة العليا الطبقة بإمكان كان
التي هي الخاصة املشاريع لكن الخريية، باألنشطة املتعلقة الترشيعات من بمزيد املطالبة
وقعت كلما يحدث كما — ترتفع الغذائية املواد أسعار كانت وعندما التحرك. دفعة أحدثت
الضعفاء فيه يحظى كومنولث عن الحديث من الكثري يدور كان — الحصاد يف خسارة
الزراعية التقنيات شكل يف األمد طويل االنفراج الح األمر، نهاية يف لكن أوىل. بأولوية
القانون كتب يف موجودة ظلت واالستحواذ االحتكار تجرِّم التي القوانني أن إال املحسنة،
املحاصيل مسوِّقو بات أن بعد البطالن إىل آلت لكنها عرش، الثامن القرن نهاية حتى

إنتاجها. تعلموا التي الوافرة املحاصيل يف تقريبًا لهم يحلو كما يترصفون الغذائية
باتت ثم االقتصادي التغري بداية يف الشديدة باألهمية معينة فكرية تطورات اتسمت
٢٠٠٦ عام ففي هذا. عىل مثاًال اليابان وتعد الرأسمالية. ترسخت أن بعد أهمية أقل
يمتهنون ال من مشاركة فكرة وكانت املحلَّفني، هيئة نظام األوىل للمرة اليابان اعتمدت
التشكيك ضد املتجذِّر االنحياز مع بالًغا تعارًضا تتعارض القضائي النظام يف القانون
بغية ضخمة عامة عالقات حملة إلطالق مضطرًَّة الحكومة جعل َحدٍّ إىل املرجعيات يف
فقط قلة لكن محلَّفني. هيئة ضمن التواجد عند الترصف كيفية والنساء الرجال تعليم
الخاصة بآرائهم الترصيح أو اآلخرين آراء يف للتشكيك مستعدين كانوا اليابانيني من
الثقافية السمات هذه أن يبدو ال قد املحلَّفني. مداوالت عمل صميم هما وهذان املأل، عىل
يف ذلك، من النقيض وعىل بداياته. يف تعوقه أن يمكن لكنها االقتصادي، التقدم تعوق
والنقاشات الجعجعة اعتادوا قد اإلنجليز والنساء الرجال كان عرش، السابع القرن نهاية
التشكيك أن تبني وقد الفقراء. طباع سوء إىل الخالص من بدءًا يشء كل حول العامة
املمارسات تصري أن وبمجرد القبول. املستجدات تحوز كي رضوريٍّا كان املرجعيات يف
يف اليابان فعلت كما السلطات، تعتمدها قد الجميع، يراها بحيث بها معموًال الرأسمالية
عمل االقتصادية للمؤسسات األوَّيل اإلصالح أن لهم تبني فقد عرش؛ التاسع القرن أواخر
فإن ثم ومن بالضبط. يجري ما يعرف كان أحد من فما للجدل، ومثري وفوضوي صاخب

بنتائجه. التنبؤ املمكن ومن بل منظًما، أمًرا يكون قد مكتمل منتج تقليد
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دوًرا — نيلُها يصعب التي — الثقة خاصية لعبت الفكري، االنفتاح إىل باإلضافة
األوىل أطوارها يف التجارة درسوا من جميع ولعل للرأسمالية. األوىل السنوات يف حاسًما
يف والعمالء بالوكالء ثقتهم إيالء إىل التجار ل تحوُّ صعوبة مدى عىل عقبوا قد للتوسع
كان دة املعقَّ التجارية الشبكات عرب وأموالهم بضاعتهم إرسال إن إذ البعيدة؛ املناطق
التجار يرسل أن املعتاد من كان لذلك يانصيب. عىل كرهان يبدو األحيان من كثري يف
تينرييفي جزيرة يف عنهم وكالء يكونوا كي وأصهارهم عمومتهم وأبناء أبناءهم األوروبيون
الواضحة بعضاملميزات إلنجلرتا وكان العائلة. مصالح برينسإلدارة أو بورت أو باتافيا أو
كبري حد إىل متجانسة سكانية كتلة تضم كانت ألنها للثقة أساس بوضع يتعلق فيما
يتحدثون املناطق مختلف يف الناس كان حني ويف نسمة. ماليني الستة عىل عددها يربو
النزاعات مختلف أن عىل عالوة مشرتكة، دولية لغة اإلنجليزية اللغة كانت محلية، لغات
قد كانت والكاثوليك الربوتستانتيني وبني وبعض، بعضهم الربوتستانتيني بني املذهبية
وصارت عرش. السابع القرن بنهاية إنجلرتا لكنيسة جميعها وامتثلت كبرية بدرجة اختفت
امللك يعني وهذا — والربملان امللك وكان أخرى. إىل منطقة من األخبار تحمل الدوريات
لجوء وتزايد بأرسها. األمة عن يعربان — والعموم اللوردات مجليس أعضاء إىل باإلضافة
اإلنجليز كان لقد عرش. الثامن القرن خالل امللكية عىل النزاعات يف املحكمة إىل الناس
فيما بعدالة للفصل مؤسساتهم يف يثقون كانوا لكنهم بالتقايض، مولًعا شكًسا شعبًا

بمصالحهم. يتعلق
حني لكن النخبة، صفوف بني االنقسام زرعت قد اإلنجليزية األهلية الحرب كانت
مقاليد النفعية نحو نزوًعا أكثر جديد جيل توىل ماري، وامللكة ويليام امللك العرش اعتىل
«حقوق إعالن وثيقة باتت املمتلكات، حمت طاملا اإلنجليزية القوانني أن ورغم البالد.
مستعمرات يف منهم املستوطنني عن فضًال اإلنجليز املواطنني شعار ١٦٨٩ لعام اإلنجليز»
الجرائم تحارب التي الصارمة القوانني تؤيِّد العليا الطبقة كانت وبينما الشمالية. أمريكا
كان املناصب، تويل من يُستبعدون واملعارضون الكاثوليك الرعايا وكان املمتلكات، ضد
االجتماعية واملكانة الطبقة حواجز عابرين أكرب بُحرية يختلطون اإلنجليز والنساء الرجال
اآلراء تبادل أن عىل عالوة األخرى، البالد من أيٍّ يف أقرانهم اختالط يفوق نحو عىل
الدين حول توافق نشوء وأتاح الرصاع سم من الكثري امتص املطبوعة املواد خالل من
أسًسا جميعها األشياء هذه َرت وفَّ لقد والربملان. امللك بني الدستوري والتوازن واالقتصاد
علمتهم ما وبطريقٍة األهواء، ونفس الكربياء نفس يتشاركون اإلنجليز وصار للثقة، عميقة

باألجانب. يثقوا أن املشرتكة القناعات هذه
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واضًحا تماسًكا — املعرفة فروع من فرًعا بوصفه — االقتصاد دراسة اكتسبت
والعرشين، عرش التاسع القرنني مدى وعىل األمم»، «ثروة سميث آدم رائعة بظهور
واكتسبت أخرى. مجتمعية دراسات شأن ذلك يف شأنها مهنة، االقتصاد دراسة صارت
واإلحصاءات الحساب يف الرئيستني نظريتيها لوضع الدقة من يكفي ما االقتصاد مادة
أو فردي معدل من أكرب هو ما عىل تُطبق حني الدقة هذه يف بشدة أشك لكنني العشوائية.
الصفات من خليًطا تشمل التي ثقافتها من يتجزأ ال جزء بلد أي فاقتصاد واحد؛ مقياس
اليومية الحياة ثقافة ألن هنا؛ املناسبة الكلمة هي و«تؤثر» الجماعية. الحياة يف تؤثر التي
واملحرمات واملكاره والتوقعات والقناعات كاألحاسيس بالحياة مفعمة أمور من مؤلَّفة
هذه ملثل يمكن ال ثَمَّ ومن التهذيب. وأنماط واألعراف املخلة فات والترصُّ الرسية وامللذات
بوجه االجتماعية العلوم تنبؤات تحمل وبينما رياضية. معادلة يف توضع أن الفوىض
تظل ما نادًرا ثابتة»، األخرى العوامل «جميع دامت ما صحيحة تظل بأنها التحذيَر عام

الواقع. يف ثابتة األخرى العوامل
املال رأس تركُّز يظهر أن قبل ُوجدت الرأسمالية أن الباحثني من كثري يعتقد ال
مرادف لهم بالنسبة الرأسمالية مصطلح إن أي العاملة؛ بطبقاتها الصناعية املنشآت يف
الرجال بدأ عندما األوىل، الحضارة قدم قديمة الرأسمالية أن آخرون ويرى التصنيع. لعملية
الرأسمالية أن أعتقد وأنا املستقبلية. املشاريع بعض أجل من الثروة يخزنون والنساء
رجال اكتسب وعندما االقتصاد، تحفز الخاص القطاع استثمارات صارت عندما بدأت
حالة يف ملطالبهم. واالجتماعية السياسية املؤسسات إخضاع عىل القدرة ومؤيدوهم األعمال
السوق القتصاد يروجون الذين بات فقد عرش. السابع القرن نهاية يف هذا حدث إنجلرتا،
فصارت الثراء؛ األمم تحقيق كيفية حول عام خطاب خالل من كبري بتأييد يحظون
من جزءًا جميعها بالتعليم؛ املدفوع والتجريب املنضبط، والعمل اإلبداع، كرباعة أشياء
تعايشت قد كانت العمل عالم إىل للنظر الجديدة الطرق هذه أن ورغم جديدة. أخالقيات
وااللتزامات التغري، وعدم املكانة، أهمية عىل شددت التي القديمة القيم مع طويلة لفرتة
كان وبينما املطاف. نهاية يف الهيمنة لها صار اإلنتاجية لحفز املثىل القيم فإن املجتمعية؛
حتى أو الدين، رجال من يكونوا أن املايض يف املوهوبون الشبان يطمح أن املمكن من
والتجارة التجزئة وتجارة واملالية الصناعية املجاالت وظائف صارت الحاشية، رجال من

عرش. الثامن القرن حلول مع إغراء موضع الخارجية
املقصورة الرأسمالية املمارسات عن تختلف التي — الرأسمالية توجد أن يمكن ال
رأسمالية ثقافة توجد أن يمكن وال رأسمالية. ثقافة توجد أن دون — بعينها فئة عىل
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لكن عليها. والتغلُّب التقليدي للمجتمع الرئيسة األنماط صحة يف الطعن يجري حينما إال
بهيمنة تنقرض ال التقليدية نحو النَّزَّاع االجتماعي التنظيم عادات أن عىل التأكيد يجب
العادات هذه تعيد إنما الكايف. التأكيد تنال ال ما كثريًا النقطة هذه أن رغم الرأسمالية،
جديدة؛ أهداف سبيل ويف جدد قادة راية تحت مجدًدا القتال الستئناف صفوفها حشَد
للكفاح تاريخ من يصاحبه ما عىل الرأسمالية لتاريخ طرح أي يحتوي أن يجب ثَمَّ ومن
كثري يف لكنه جديدة، نظرية مسمى تحت األحيان بعض يف يُطرح والذي الرأسمالية، ضد

عرش. الثامن القرن قبل مهيمنة كانت لقيم تسمية إعادة مجرد يكون األحيان من
قائم نظام محل الرأسمايل النظام حل كيف التفصيل من كبري بقدر أصف وبينما
يقاوموا أن القراء أريد فأنا التطور؛ هذا مثل صعوبة عىل أشدد أن أودُّ بالتوقري، يحظى
غري هذا ألن حتمي؛ أمر وكأنه التاريخي املشهد يف الرأسمالية ظهور إىل النظر إغراء
الذي النحو عىل عملياتها أو توجهاتها من تُعدِّل لم التي املجتمعات عدد ولعل صحيح.
االجتماعية، املؤسسات تستطيع النقطة. هذه صحة يعزز صناعي اقتصاد إقامة تستلزمه
تمارس أن — فوضوية أو استبدادية — السياسية النظم أنواع من وأيٍّ والعقيدة كاألرسة
للتحدث وسيلة الغرب يف الجدل كان وقد االقتصادية. القرارات عىل هائًال مستقالٍّ تأثريًا
قوة الرأسمالية وأن حتمي، االقتصادي التقدم أن افرتضت التي االقتصادية العالقات عن
إىل تشري املاضية األربعة القرون خالل للتنمية املختلفة النماذج لكن لصدها، سبيل ال
تهدد التي التغريات كبح من مكَّنتها التي القوة حازت قد التقليدية املجتمعات بعض أن
ضمن حتى — اليوم العالم يف النُُّظم أنماط اختالف أن عىل عالوة معيشتها. طريقة
والتماثالت املسلَّمات عن الحديث من الحذر توخي عىل يبعث — الرأسمالية االقتصادات

االجتماعي. املجال يف تظهر ما نادًرا لكنها الطبيعي العالم يف تظهر قد التي
جانب كل مست إنها بل اقتصادي؛ نظام مجرد قط الرأسمالية تكن لم الواقع، يف
فيها. املشاركني شكلت هوية أو منظومة بكل نفسها هي وتأثرت الحياة، جوانب من
جديدة مفردات وقدمت جديدة، أذواًقا وحفزت جديًدا، ثقافيٍّا نظاًما الرأسمالية خلقت
فقدت الوقت، مرور ومع ككل. املجتمع رفاهية عىل الخاصة املشاريع تأثري ملناقشة كليٍّا
لالختيار تخضع خيارات إىل وتحولت املسيطرة، قوتها والتفكري للعمل التقليدية األساليب
الناس تجعل لم لكنها مختلفة، جماعية روح وتشكلت بالذوق. تتعلق مسائل باعتبارها
وما أساسية. قيم إىل الفردية والحقوق االقتصادية الحرية حولت ما بقدر تحرًرا أكثر
معظم رغبت حتى للعيان ظاهرة الثروة توليد عىل املدهشة الرأسمالية قدرة باتت إن
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الثامن القرن يف الرأسمالية ظهرت فعندما تبنيها. يف — الغرب يف األقل عىل — البلدان
اإلنجليزية. االبتكارات تحاكي أن أخرى بلدان عىل نسبيٍّا السهل من كان إنجلرتا، يف عرش
كانت وما محاكاته، يف ترغب كانت ما بني تميز أن أيًضا البلدان هذه واستطاعت
اإلنجليزية للرأسمالية مماثلة الفرنسية الرأسمالية تكن فلم الحراك؛ هذا يف كريًها تعده
النظام هذا من الفرنسية الرأسمالية لنسخة مطابقة األملانية الرأسمالية تكن ولم األصلية،

الفرنسيني. أساليب مع يتوافق بما ُعدلت والتي املثمر االقتصادي
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الثامنعرش القرن يف الرأساملية وجها

يف النفط حال هي وكما املسقوفة. املصانع تظهر أن قبل الحقول يف مصانع هناك كانت
كالربازيل مميزة؛ قليلة مناطق يف سوى السكر إنتاج باإلمكان يكن لم العرشين، القرن
إغراء فدفع مكان؛ كل يف بالطلب يحظى السكر كان أيًضا، وكالنفط الكاريبي. وجزر
األجزاء إىل األوروبيني إسبانيا منافيس الثمينة السلعة هذه زراعة من تأتي التي األرباح
عمالة مستخدمني الزراعة، من كثيًفا نوًعا طوروا حيث الجديد، العالم من االستوائية
كاملاشية السفن متن عىل أفريقي مليون عرش أحد ُشحن عاًما، ثالثني مدى وعىل العبيد.
أوج إبان التجارة عىل هيمنت إنجلرتا أن من الرغم وعىل الغربي. األرضية الكرة نصف إىل
يف وهولندا والدنمارك وإسبانيا والربتغال فرنسا شاركت عرش، الثامن القرن يف ازدهارها
التربيرات خالل من قبًحا ازداد الذي القبيح الرأسمالية وجه هو وهذا بالبرش. االتجار
هو النفاق إن يقولون املوت. حتى الرجال سخرة ليربروا األوروبيون قدَّمها التي السطحية
ولتلطيف مريًرا. إرثًا النفاق خلف الحالة، هذه ويف للفضيلة. الرذيلة تظهره الذي اإلجالل
بغيضة عنرصية مقارنات األوروبيون عقد العظيم، الظلم هذا إزاء الضمري وخز حدة

القرن. عىل يزيد ملا العبودية عمر يف مدت
الرأسمالية تاريخ يف — للدهشة إثارة واألكثر بل — إرشاًقا األكثر الفصل تزامن
من سلسلة اكتشف حني عرش، الثامن القرن يف ذلك بدأ السكر. ملزارع القاسية األيام مع
وتربم، وتدير، وترفع، وتضخ، تدفع، الطبيعية القوى جعل يمكن كيف البارعني الرجال
بريطانيا إىل العبيد استرياد يف تفكري أي هناك يكن لم األشياء. أنواع كل وتطحن وتصهر،
للطاقة. بديلة مصادر إليجاد دفع رائًعا حافًزا مثلت املرتفعة العمال أجور لكن العظمى،
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الزمن مرور يَِزدها لم تكنولوجية ملحمة بدءوا الذين للمخرتعني دفعة أعطى وهذا
(علم بالهيدروليات يتعلق فيما العلمية عرش السابع القرن تجارب عىل وبناء تسارُعا. إال
الرواد املهندسون هؤالء م صمَّ السوائل)، توازن (علم والهيدروستاتيكا املتحركة) السوائل
إلسحاق العبقرية الحسابات وعززت الطاقة. استغالل استطاعت آالت أو آليني، عبيًدا
للعقل جديًدا احرتاًما — أماكنها يف الكواكب إبقاء عىل الجاذبية عمل كيفية حول — نيوتن

بوب: ألكسندر عرش الثامن القرن شاعر كتب وكما البرشي.

الليل، ظلمة يف مخبوءة وقوانينها الطبيعة كانت
النور! فانبلج نيوتن! ليكن الرب: فقال

عاديني أشخاص بإمكان أن واط وجيمس أركرايت، وريتشارد نيوكمن، توماس أثبت ثم
بكثري يفوق بجهد تعمل أن تستطيع محركات وبناء نيوتن من األوىل الرشارة اقتباس

وحيواناتهم. البرش جهد
العبيد، عمالة عىل اعتمدت التي األمريكية املزارع — الظاهرتان هاتان تبدو ال قد
— بالطاقة النسيج مصانع وتزويد املعادن وصهر املاء ضخ يف املتمثلة امليكانيكية والرباعة
مشاريع عىل قام نظام بإنجازات العبودية ربط نكره بالطبع أننا عن فضًال مرتابطتني؛
من هرب الذي الرأسمالية ملارد توأمتان استجابتان بأنهما االعرتاف من بد ال لكن حرة،
املمارسات عىل جذريٍّا خروًجا تمثل منهما فكلٌّ عرش؛ السابع القرن إبان التقاليد مصباح
يف الفالحني مهمة هو الغذائية املواد زرع كان لطاملا مثًال، الزراعة مستوى فعىل السابقة.
مغروسة كانت التي العائالت قامت ذلك ومع ، ومذالٍّ ا شاقٍّ الفالحني عمل وكان البلدان، كل
مزارع أما وتجهيزها. الغذائية املواد بزراعة تتعلق متنوعة بمهام القروية العادات يف
سيقوا الذين العمال واستخدمت القروية، التقاليد من خلت جديدة ظاهرة فكانت السكر
محصوًال يزرعوا كي عسكري؛ طابع ذات أنظمة ظل يف كاآلليني، ليعملوا أوطانهم من

واحًدا. جديًدا
لم الطبيعية. ببيئتهم البرش عالقة لألبد الحفري الوقود طاقة اكتشاف غريَّ لقد
قبُل من البرش تمكَّن فقد كذلك؛ كانت البخار قوة لكن جديًدا، شيئًا االبتكار َمَلكة تكن
وأسلحة ومنافيخ ونوافري هوائية وطواحني مائية دواليب من متقنة آليات اخرتاع من
الستغالل طرًقا يبتكروا أو الفيزياء، أرسار قبُل من أبًدا يسربوا لم لكنهم وسدود، نارية
املمكن من بات التي القوة مقدار أحدث وهكذا الطبيعة. قوى تسخري يف األرسار هذه
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تحوًال — فيها القوة هذه استغالل يمكن التي االستخدامات تعدد عن فضًال — توليدها
تتأتى التي كتلك — أرباح توليد عىل القدرة أن عىل عالوة مكان. كل يف اإلنتاج عمليات يف
استعداد عىل الناس كان اللذين واملال الوقت استثمار سبب تفرس — السكر زراعة من
املال، لرأس تركيًزا تطلبتا والصناعة الزراعة أن ورغم البخار. قوة تطوير يف إلنفاقهما
مصنع إقامة من بكثري أكثر يكلف جديدة سكر مزرعة تصبح كي ما أرٍض استصالح كان
وربما الجديد، االقتصادي للنظام الرئييس امللمَح الرأسمايل االستثمار هذا أصبح قطن.
من كالٍّ أن الوقت، ذلك يف العاملني والنساء للرجال بالنسبة أكرب أهمية يمثل كان ما
الشغل من طويلة ساعات تطلَّبت عمل أنظمة وضعت املسقوفة واملصانع الحقول مصانع
االسرتخاء عادات عىل الشاق العمل يفضلون دوًما كانوا العمل أرباب أن صحيح املنضبط.
حتمية. رضورة إىل التفضيل هذا حول واملعدات العبيد يف الكبري استثمارهم لكن والراحة،
خالل من وذلك الرأسمالية، تاريخ عرش السابع القرن أواخر يف السياسة غريت
إىل الحاكمة العائالت بني الرشسة املنافسات أدت فقد األوروبية. التجارة أنماط تغيري
من وهولندا والنمسا جهة من فرنسا وبني وفرنسا، العظمى بريطانيا بني العالقات توتر
وإسبانيا وروسيا جهة من فرنسا وبني العظمى، وبريطانيا إسبانيا وبني أخرى، جهة
هذه من مجموعات عدة خاضت أخرى. جهة من اإليطالية الواليات بعض عىل عالوة
مدى عىل ١٨١٥ عام إىل ١٦٨٩ عام من مرات ثماني بعض ضد بعضها الحرب الدول
يف حادٌّ انخفاض العداءات لهذه الرئيسة العواقب إحدى وكانت عاًما.1 ٦٣ مجملها فرتات
السابقني. القرنني خالل كبريًا نموٍّا نَمت قد كانت والتي األوروبية، الدول بني فيما التجارة
واتجهتا بينهما فيما التجارية الرشاكة عن الجارتان وفرنسا العظمى بريطانيا تحولت
رضورًة اإليرادات زيادة جعلت ذاتها حد يف الحروب لكن الخارجية. ممتلكاتهما إىل
الوقت. لذلك السائدة السمَة الواردات عىل الباهظة الجمركية الرسوم جعل مما ًة؛ ُملحَّ
الحاجات تستكمل أن الجديد العالم يف املتعددة األوروبية املستعمرات من يُنتظر وكان

األم. للبلد االقتصادية
كانت املتحاربة فالدول مفرغة؛ حلقة األوروبية القوى بني املستمرة الحرب خلقت
التنافس لكنَّ حروبها. لدعم الجديد والعالم آسيا من تستمدها التي الثروات إىل بحاجة
اشتعاًال. العداوة نار يزيد كان املربحة التجارة من األنواع هذه عىل السيطرة عىل الحامي
والحرير القطن عىل للتنافس العالم: حول مختلفة بقاع خمس يف وإنجلرتا فرنسا تواجهت
الكاريبي، منطقة يف السكر مزارع وعىل ألفريقيا، الغربي الساحل يف العبيد وعىل الهند، يف
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يف الفراء وعىل الشمالية، أمريكا يف أوهايو نهر وادي يف الحمر الهنود مع التحالفات وعىل
التنافس هذا عىل كوبر فينيمور جيمس األمريكي الروائي علَّق وقد هدسون. خليج منطقة
واإلنجليزي الفرنيس الجيشني أن ذكر حني املوهيكان» رجال «آخر روايته يف طريًفا تعليًقا
اآلخر. أحدهما يحارب كي بعيدة ملسافات السفر إىل ُمضطرَّين كانا الشمالية أمريكا يف
هي كانت السكر، تجارة يف العبيد تجارة تلعبه كانت الذي املحوري للدور ونظًرا
لألرقام ويمكن األرض. وجه عىل األوروبية الثروات من املنافسة عليه استعَرت ما أشد
الرقيق اُر تُجَّ حمل ١٨٢٠ عام إىل ١٥٠١ عام فمن أهميتها؛ يعي من كل تصدم أن
عام بني وفيما الغربي، األرضية الكرة نصف إىل بالسالسل مقيَّدين أفريقي مليون ٨٫٧
إىل آخر أفريقي مليون ٢٫٣ أُرسل ،١٨٨٨ الربازيل يف نهائيٍّا الرق إلغاء وعام ١٨٢٠
أفريقيا من وامرأة رجل مليون ١١ مجملهم ما الجديد العالم مستعمرات إىل ورد هناك.
ألف املائة وخالل الفرتة. نفس خالل األطلنطي املحيط عربوا أوروبي مليون ٢٫٦ مقابل
ملًكا البرش هؤالء من ٪٧٠ نسبة كانت البرشية، الشحنة هذه جلبت التي املنفصلة رحلة

برتغاليني.2 أو بريطانيني لتجار
قدرة أظهرت نجاحاته أن عن فضًال للرأسمالية، األوىل الكربى الكنوز أحد السكر كان
العبودية كانت ه. الرشَّ االستغالل دون تحول ثقافية عوائق أي عىل التغلب عىل الربح حافز
املائية، والقنوات الجسور شيدوا الرومان وعبيد األهرام، بَنَوا املرصيني فعبيد قديًما؛ شيئًا
مجال يف واملنظَّمة املتواصلة الوحشية يف تَمثل العبودية إىل الرأسمالية أضافته ما لكن
العبودية يميز ما هو وحده الحجم ليس مثيل. له يسبق لم مستًوى عىل السلع صناعة
فالعبودية أيًضا؛ الِعرق بل التوراتية، العصور ويف اليونان يف القديمة سالفتها عن الحديثة
أرسى يُؤَخذون كانوا العبيد ألن نظًرا عرقيٍّا مكونًا تحوي األحوال من كثري يف كانت قديًما
األفارقة وطنهم إىل الربتغاليون جَلب وحينما دائًما. عنرصية تكن لم الحرب لكن حرب،
تكن لم عرش، الخامس القرن من بدءًا أحد يسكنها يكن لم التي لشبونة يف للعمل األرسى
من قرون لعدة يمارسونها العرب كان التي العبيد تجارة عن كثريًا تختلف التجارة هذه
إىل جديد يشء أضيف الحقة، سنة مائة بعد لكن ورشقها. أفريقيا وسط امتداد عىل قبُل
أولئك كان إذ متوسع؛ إنتاج نظام يف يُدمجون صاروا العبيد أن هو بالبرش: التجارة هذه
السكر، قصب لغرس جماعات يف للعمل صون يُخصَّ الكاريبي منطقة إىل يرَسلون الذين
تنتج كانت التي املطاحن يف القصب وسحق الحصاد، وجني الضارة، األعشاب وإزالة
بهدف أفريقيا يف الحرب تشجيع عىل تحديًدا التجارة حجم عمل وقد والسكر. الدبس

العبيد. عىل الجديد الطلب تلبية
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بحثًا الجديد العالم إىل األوروبيني من وصل من أول كانوا الذين — اإلسبان قنع
بذلك األوروبيون قام وقد لديهم. للعمل األصليني السكان باستخدام — واملجد الذهب عن
الذين الجديد، للعالم األصليني السكان مع ليفلح يكن لم هذا لكن استطاعوا، أينما فعًال
معزولني كانوا فقد األوروبية؛ األمراض ضد استثنائي نحو عىل ضعيفة مناعتهم كانت
فصائل عن تختلف كانت دمائهم فصائل أن درجة إىل العالم سكان بقية عن للغاية
فأسفر عديدة. قرون مدار عىل امتزجوا الذين واألوروبيني، واألفارقة، اآلسيويني، دماء
تلو قبيلة أفراد لقي حينما جماعية، إبادة عن قصد دون والجديد القديم العاَلَمني اندماج
التي باألمراض اإلصابة جراء مرصعهم الغربي األرضية الكرة نصف قبائل من األخرى
يف الساللة» إلنقاذ «بقايا سوى األصليني السكان من يبَق ولم معهم، األوروبيون جلبها

والجنوبية. الشمالية األمريكتني
وصول قبل الجديد العالم سكان عدد أن التاريخية الديموغرافيا علماء يقدر
مليون ١٢ إىل ١٠ منهم يعيش كان نسمة، مليون ١١٠ إىل ٩٠ بني يرتاوح كان األوروبيني
البلوري الغشاء والتهاب والجدري الحصبة أمراض عملت ثم املكسيك، شمال يف نسمة
وأدى أبيها. بَْكرة عن كاملة قبائل محو عىل والدفترييا والسل والزحار التيفوس وحمى
ُعرش إىل عددهم فانخفض األصليني السكان غربلة إىل جديدة ألمراض التعرض تكرار
معرفة عدم ظل ويف مذهلة. برسعة ويموتون يمرضون الناس كان إذ األصيل؛ العدد
أحد يتمكن لم — عرش التاسع القرن حلول حتى الجراثيم تُعزل لم إذ — املرض مسبِّب
موت يشهدون وهم عميقة نفسية معاناة يعانون الحمر الهنود وظل الظاهرة. فهم من
باملسبب جهًال يقلوا لم الذين — األوروبيون وكان الحياة. قيد عىل ُغَزاتهم وبقاء ذويهم
أعدائهم ودمرت بالنجاة َحبَتهم التي هي اإللهية العناية أن لرؤية يميلون — الهنود عن

الوثنيني.

للعمالة جديد مصدر

نجاًحا ذلك يف ونجحوا الناجني استعباد — الربتغاليون بعدهم ومن — اإلسبان حاول
األوىل العقود ويف .١٤٩٥ عام إشبيلية إىل هندي أسري ٥٠٠ كولومبوس أرسل وقد محدوًدا.
وأجربوا الكربى، األنتيل جزر إىل اإلسبان الغزاة من سلسلة السادسعرشتقدمت القرن من
اإلسباني األُسقف كان لهم. الغذائية املواد وجمع الذهب استخراج عىل األصليني السكان
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بعد الهنود عىل وقع الذي الظلم لرفع بمساعيه املعروف — كازاس الس دي بارتولومي
املهنية حياته مدى وعىل .١٥١١ عام الدموي كوبا غزو شهود أحد — اإلسباني الغزو
باملكسيك، تشياباس عىل وأسقًفا دومينيكانيٍّا وراهبًا ومناظًرا ومؤرًخا قسيًسا باعتباره
األفارقة العبيد اإلسبان يستورد أن اقرتح الذي وهو الحمر، الهنود عن املدافعني أكرب كان
الهنود من للعمل استعداًدا أفضل كانوا األفارقة إن وقال: األصليني، السكان حماية بهدف
القرتاحه ونتيجة الهنود.3 بلغها التي التحرضُّ مرحلة نفس إىل بعُد يصلوا لم وإنهم الحمر،
«احتكار عليه: أطلق فيما تمثلت والتي ربحيًة، الكاريبي تجارة ثمار أكثر إحدى ظهرت هذا
تحتاجه بما إسبانيا تزويد يتيح اإلسبان املسئولون يمنحه كان عقد وهو األزينتو»،
— ١٥٩٥ عام وقع الذي — العقود هذه أول َمنح األوروبية. والسلع العبيد من سنويٍّا
حاز ١٧١٣ عام ويف سنويٍّا. قرطاجنة إىل عبًدا ٤٢٥٠ لتوريد حرصية حقوًقا الربتغاليني

اإلسبانية. الخالفة حرب أنهت التي السالم معاهدة يف األزينتو احتكار الربيطانيون
املناجم يف واألفارقة الهنود العبيد فيه يستخدمون اإلسبان كان الذي الوقت يف
أرباح من يأتي العبيد استرياد ثمن كان الغذائية، املواد زراعة وحقول املاشية ومزارع
األلفي عىل يزيد ما منذ السكر زراعة وطَّنوا قد الهند يف األوائل املزارعون كان السكر.
األلف عىل يزيد ما استغرق املتوسط البحر سواحل إىل الحلوة املأكوالت وصول لكن عام،
كيف اإليطاليون تعلم ثم األوروبية.4 السكر سوق عىل البنادقة التجار سيطر حيث عام،
العرب عن أُخذت وزنجبار. إثيوبيا يف العرب فعل وكذلك صقلية، يف بنجاح السكر يزرعون
هذه استقوا الربتغاليني أن شك وال القصب. سحق مطاحن من السكر تصنيع تقنية أيًضا
الساحل قبالة لسبتة التابعة الجزيرة — ماديرا غزو قبل املغرب يف سبتة غزو بعد الدراية
وجزر األزور جزر ويف هناك السكر زراعة جربوا ما ورسعان قليلة. بسنوات — املغربي
يف حذوهم اإلسبان وحذا عرش. الخامس القرن خالل هذا كل وساوتومي، األخرض الرأس

األطلنطي. باملحيط الكناري جزر
تنظيم كيفية هو وساوتومي ماديرا جزر يف مذهل نحو عىل الجديد األمر كان
من غفرية أعداد جمع يجري كان قبُل، من منضبطة.5 عمل فرق يف للعبيد الربتغاليني
كيفية إىل لوا توصَّ الربتغاليني السكر منتجي لكن فحسب، واحد سقف تحت العاملني
قصب قطع تحوي التي األحواض من السكر بلورة لعملية املعقدة املهامِّ بني التنسيق
قد عرش الخامس وحتى عرش الثالث القرن منذ اإليطاليُّون التجار كان املغيل. السكر
أوروبا من (Slave اإلنجليزية بالكلمة العبيد تسمية أتت هنا (من السالفيني اختطفوا
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منذ العرب التجار استعبد بينما املتوسط، البحر مناطق يف للعمل واستعبدوهم الرشقية
أوروبا من أوروبي مليون عىل يزيد ما عرش الثامن القرن وحتى عرش السادس القرن
البيضاء، البرشة ذوي من الربتغاليون استخدمهم الذين العبيد كان األمر، بادئ يف الغربية.
تحول حتى بانتظام الوطن أرض إىل األفارقة يجلبون الربتغاليون التجار بدأ إن ما لكن
الذين — أفريقي األلف عدد وازداد السود. العبيد من العمال استخدام إىل السكر زارعو
إىل — عرش الخامس القرن منتصف خالل لشبونة إىل سنويٍّا يجلبونهم الربتغاليون كان

سنة.6 مائة مرور بعد أفريقي ٣٥٠٠
أمريكا يف فسيًحا قدم موطئ الربتغاليني منحا قد املواتية والرياح السعيد الحظ كان
يفرز الذي الشهري الربازييل الخشب تصدير عىل ركزوا البداية، يف والربازيل. الجنوبية
قد الربتغاليون الدين رجال كان الحقيقة (يف االسم. هذا الربازيل ومنح حمراء صبغة
طول عىل الغابات امتدت املقدس.) الصليب اسم الشاسعة املنطقة هذه عىل أطلقوا
عىل يعتمدون الربتغاليون وكان أميال، لعدة الداخل وإىل الرشقي الجنوبي الساحل
تبني لكن األشجار، من الثروات استخراج يف التوبي شعب من الثمار وجامعي الصيادين
إىل يهُربون وكانوا بالزراعة، يعملوا أن التوبيون رفض إذ مؤقتة؛ عمالة قوة هؤالء أن
ذلك كان العمل. عىل إجبارهم الربتغاليون يحاول عندما أنفسهم يقتلون أو الغابات أعماق
الربتغاليون تحول انتهى، وحينما إنتاًجا، منه أكثر نهبًا — الباحثني أحد وصف حسب —
وطنهم.7 إىل أقرب أخرى مناطق يف فيه برعوا قد كانوا الذي السكر إنتاج إىل الربازيل يف

اإلسبانية البحرية عىل تعديات

يف وضوحه من مكان أي يف وضوًحا أكثر رأسمالية رضورة باعتباره الربح تعظيم يكن لم
فسائل حمل قد كولومبوس كان الجديد. العالم يف أوروبا مستعمرات السكر اكتساح حالة
يف اإلسبانية السلطات وكانت الثانية. رحلته يف الكاريبي البحر منطقة إىل السكر قصب
الثمينة، باملعادن اهتماًما أكثر كانوا أنفسهم املستعمرين لكن زراعته. تشجع األم الوطن
السكر قصب غيل من استدرارها يمكن التي األرباح أظهروا من هم الربتغاليون فكان
السكر زراعة شكلت وقد الشاق. العمل بهذا القيام عىل القادرين العمال توفري بمجرد
الجديد. العالم يف املزارع لتأسيس ملهًما نموذًجا للربتغاليني وساوتومي ماديرا جزر يف
كان وهذا عبد، ماليني أربعة نحو الربازيل استوردت قرون، ثالثة عىل يزيد ما مدى وعىل
عدد ُمجَمل ثلث عىل ويزيد األخرى، األوروبية املستعمرات من أيٍّ يف العبيد عدد يفوق
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يتبادر لم الربازيليني أن يف عجب ال ثَمَّ، ومن الجديد؛ للعالم إرسالهم جرى الذين العبيد
ميناء عند القابع املخروطي الجبل رأوا حني سكر رغيف سوى آخر يشء أي ذهنهم إىل
بسبب الجبل ذلك عىل االسم هذا أطلقوا من أول هم الربتغاليون (كان جانريو دي ريو
يزال وال املخروطية، السكر تخزين حاويات وشكل املخروطي شكله بني الشديد الشبه

اليوم). حتى باقيًا االسم
الربازيل، يف الربتغايل بالوجود القبول عىل إسبانيا حمل البابا أن من الرغم وعىل
بحرية الكاريبي يظل أن عىل الحرص كل يحرص إشبيلية يف الهند جزر مجلس كان
عرش السادس القرن خالل إسبانيا خاضتها التي الحروب أدت لألسف لكن إسبانية،
والهولنديون الفرنسيون فيه كان الذي الوقت يف أيًضا، امللكية والخزانة البالد إنهاك إىل
فضًال الجديد. العالم ثروة عىل الرصاع لدخول يتلهفون الدنماركيون وحتى واإلنجليز
اإلسبان املستعمرون كان التي البضائع توريد من يتمكنوا لم اإلسبان امُلصنِّعني أن عن
الهولنديون قدَّمه الذي الرخيص السعر يضارع بسعر ليس وبالتأكيد يحتاجونها،
واملواد واألقمشة واألسلحة املعدات لتهريب استعداد أيَّما مستعدين كانوا الذين واإلنجليز،
جهود تسفر ولم الجديد. العالم يف إلسبانيا التابعة العديدة الساحلية املدن إىل الغذائية
منطقة إىل القانون عىل الخارجني اجتذاب عن إال الحرصية سيطرتها عىل للحفاظ إسبانيا
أي السيطرة»، نطاق «خارج املنطقة هذه ُعدت ما رسعان ثَمَّ، ومن الكاريبي. البحر
االغتصاب األوروبيون تَقبَّل وهناك، الدولية. ومعاهداتها األوروبية الحضارة قواعد خارج
كان هذا كل لكن التحايل، أنواع وكل والقرصنة واالعتداء والتعذيب والنهب واالختطاف

والهنود.8 األفارقة العبيد يلقاها كان التي الوحشية باملعاملة قورن ما إذا هيِّنًا
اإلسبانية؛ املستعمرات يف قدم موطئ وأرادوا التجارة، عىل بالرتكيز الهولنديون التزم
احتالل إىل أخريًا ثُمَّ التهريب إىل القرصنة من الهولندية الغربية الهند رشكة تجار فتحول
من وبالقرب .١٦٣٤ عام فنزويال سواحل قبالة الكاريبي البحر جنوب كوراساو جزيرة
لتجارة ورضوري ثمني غذائي مضاف وهو للملح، مصدر أيًضا يوجد كان كوراساو
الشمالية أمريكا قارة يف جديدة هولندا بالفعل أسست قد الرشكة كانت الهولندية. الرنجة
كوراساو لكن تقريبًا. دوالًرا ٢٤ نحو قيمتها تبلغ بضائع مقابل مانهاتن اشرتت حينما
البوابة هذه خالل ومن الهولندية. العبيد لتجارة مركًزا صارت طبيعيٍّا ميناءً تحوي التي
اإلسباني. األزينتو عىل املنافسة الهولنديون دخل الرئيسة، اإلسبانية املستعمرات إىل املؤدية
جزر عليها يطلق التي الصغرى، األنتيل لجزر كبريًا اهتماًما يعريون اإلسبان يكن لم
دومينجو سان يف قيادتها مركز رشق ميل ٥٠٠ بعد عىل الواقعة ليوارد، وجزر ويندوارد
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فقد الجزر؛ هذه عىل يستولوا أن والفرنسيني اإلنجليز سعادة بالغ من وكان وقرطاجنة.
كريستوفر، سان جزر يف اإلنجليز واستقر وجوادالوب، املارتينيك جزر يف الفرنسيون استقر
يف التبغ زراعة اإلنجليز املشاريع رواد وبدأ ونيفيس. ومونتيسريات، وأنتيجوا، وباربادو،
سببًا كانوا البيض العمال لكن مؤقتة، بعقود البيض من سخرة بعمال مستعينني جزرهم
كانت وحينما مضمونًا. يكن لم منهم املعروض أن عن فضًال اجتماعية، مشاكل ظهور يف
املنتهية والنساء الرجال منح يتعني كان سنوات، خمس أو أربع خالل تنتهي عقودهم
يمكن طاملا بكثري، جاذبية أكثر عمل قوة األفارقة العبيد كان لذلك عمًال؛ أو أرًضا عقودهم
الساحة. عىل السكر زراعة فظهرت رشائهم، أسعار يغطي بما وتصديره محصول زراعة
كانوا الفرنسيني املشاريع رواد لكن قوة، وأكثرها أوروبا بلدان أغنى فرنسا كانت
أمان يهدد فيه السلطة استغالل كان وفاسد، مستبدٍّ ملكي نظام مع للسجال مضطرين
للتجارة الداخلية الطرق كانت فرنسا، يف موحدة سوق وجود من وبدًال استثماراتهم.
فيه كان الذي الوقت يف والجسور، الطرق عىل دفعها يتعني كان برسوم مثَقَلة الفرنسية
ومع منتج. نحو عىل للزراعة الالزمة واالستثمارات املهارات إىل يفتقرون فالحيها معظم
ارتفاًعا العائدات وارتفعت الجديد، العالم يف السكر إنتاج كيفية الفرنسيون تعلََّم ذلك،
املستثمرين من صغرية مجموعة إىل سوى تصل لم لكنها عرش، الثامن القرن خالل هائًال
الجديد العالم يف السكر مزارع عىل املفروضة الباهظة الرضائب وبفضل الحظوة. ذوي

القرن. نهاية حتى حتمية مالية أزمة تأجيل من الفرنيس امللكي النظام تمكَّن
منطقة يف اإلسبانية املمتلكات باقتحام واإلنجليز والفرنسيون الهولنديون يَكتِف لم
رشسة حملة وصعدوا الربتغاليني، العبيد تجار أيًضا ْوا تحدَّ بل فحسب، الكاريبي البحر
الذي الساحل اتِّساع ظل ويف أفريقيا. غرب من العبيد تجارة الربتغاليني احتكار لتحطيم
لم معهم، التعامل يمكن كان الذين األفارقة الحكام د وتعدُّ منه يُجلبون العبيد كان
وحتى املربحة. التجارة هذه يدخلوا أن الربتغاليني بعد وصلوا من عىل الصعب من يكن
التاسع القرن حلول حتى الكربى األفريقية الصحراء يخرتقوا لم أنفسهم األوروبيون
عىل تقع ما غالبًا مصانع، أو محصنة قالٍع يف تجمع العبيد شحنات كانت بل عرش،
القرى تداهم مسلحة أفريقية عصابات كانت األحيان بعض ويف الشاطئ. عن بعيدة جزر
من املمتد الساحيل الرشيط من ميل ٣٥٠٠ امتداد وعىل الراغبني. لكل األرسى تبيع ثم
العبيد شحنات يجمعون التجار كان أنجوال، إىل حاليٍّا) وجامبيا (السنغال سينيجامبيا
استخدام يفضلون العبيد بائعو وكان األوروبية. البضائع مقابل يبيعونهم كانوا الذين
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الجنسني بني الفصل يجري كان والنساء. الرجال من املزيد ألرس تحديًدا النارية األسلحة
املساحة كانت حيث سفن، يف يُحَرشون األرسى وكان األطلنطي، املحيط عرب الرحلة خالل
اثني إىل أسابيع ثمانية بني ترتاوح ملدة مربعة أقدام أربعة تبلغ شخص لكل املخصصة
يموت شخص، ٤٠٠ إىل ١٥٠ بني يرتاوح ما تحمل العادية الرحلة وكانت أسبوًعا. عرش
مجمل من ٪١٠ حوايل يف التمرد حركات اندلعت وقد الطريق. يف ٪١٥ إىل ١٢ عادة منهم

الرحلة.9 من األوىل األسابيع خالل دائًما تندلع تقريبًا كلها وكانت الرحالت،
إىل أنتويرب من أوروبا يف السكر تكرير مركز تحول عرش، السادس القرن بنهاية
ودخل فقط، املحيل الطلب تلبي باتت بحيث صقلية يف السكر صناعة وتراجعت لندن،
القرن نهاية بحلول لكن األفريقية. امللكية الرشكة احتكارية، برشكة العبيد تجارة اإلنجليز
التجارة وباتت قوة، التجار شكاوى زادت فقد ؛ وىلَّ قد االحتكارات زمن كان عرش، السابع
شأنها بريطانيا يف التجارة لهذه مركًزا ليفربول مدينة وصارت مرصاعيها، عىل مفتوحة
كانت ١٧٩٠ عام العبيد تجارة ازدهار أوج خالل فرنسا. يف نانت مدينة شأن ذلك يف
عقد إنجلرتا ضمنت أن وبعد يومني. كل اإلنجليزية املوانئ من أيٍّ من تغادر عبيد سفينة
املصلحون وضع أن إىل قرن، ملدة العبيد تجارة عىل هيمنت ،١٧١٣ عام اإلسباني األزينتو

الكريه. املرشوع لهذا ا حدٍّ اإلنجليز
آيالند رود تجار وتحديًدا — األخرى القارات يف اإلنجليزية املستعمرات تجار كان
ليفربول. من يُبحرون الذين العبيد تجار مع العبيد تجارة يف يشاركون — ونيويورك
الهند مستعمرات تموين يف رئيسيٍّا دوًرا أيًضا الشمالية الربيطانية املستعمرات ولعبت
إنتاج عملية واألرايضعن األيدي ل تحوِّ ال كي تقريبًا يشء كل تستورد كانت التي الغربية
دبس األمريكية املستعمرات من وارداتها مقابل تدفع املستعمرات هذه وكانت السكر.
الروم رشاب الستخالص ويقطرونه الوطن إىل يأخذونه املستعمرون كان الذي السكر
األوروبيني أشد عدا الجميع مطابخ يف رضورة إىل رفاهية من السكر وتحول امُلسِكر.
مع كلها التجارة واردات أضعاف أربعة تساوي وحدها السكر واردات قيمة وكانت فقًرا.
إىل األطلنطي املحيط إىل الوصول من تمكن أوروبي بلد كل وانضم اآلسيوية.10 البلدان
والبودينج، الشاي إىل لذة أضافت التي امُلحلِّية املادة تلك عن الناتجة األرباح عىل السباق

العام. مدار عىل الطازجة والخرضوات الفواكه حفظ أتاح السكر أن واألهم
عبيدهم لون يشغِّ — املزارع يف أموالهم رءوس استثمروا الذين — السكر زارعو كان
تحقيق وراء سعيًا للرتبة الحتمي التدهور تقبلوا وقد ممكن، جهد بأقىص وأراضيهم
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إىل القسوة بالغي املزارع ُك ُمالَّ وكان الربحية بالغ املحصول كان فقد رسيعة؛ عائدات
العمالة استبدال ك امُلالَّ عىل تعني وقد فعليٍّا. املوت حتى عبيدهم لون يشغِّ كانوا أنهم درجة
األوروبيون املشاريع رواد تخىل الوطن، عن بعيًدا سنة. ١٣ إىل ١٠ كل الكاريبي منطقة يف
آلخرين، ممتلكاتهم إدارة يرتكون املزارع ك ُمالَّ من العديد وكان وأخالقياتهم، عاداتهم عن
الكربى. ثرواتهم مصدر يف القليلني سوى يتفكر ولم رغدة، حياة ليعيشوا للوطن ويعودون
العموم. مجلس يف مقاعد يشغلون هؤالء السكر أثرياء من عرشة نحو كان إنجلرتا، ويف
تدهورت مزارعهم، إصالح إعادة يف أموالهم استثمار عناء يتجشموا لم ألنهم ونظًرا
بأهمية الربازيل فحظيت السوق؛ يف جديدة مزارع لحلول فرًصا خلق ا ممٍّ الرتبة، خصوبة
عام حوايل يف أهميتها ذروة باربادوس وبلغت عرش، السابع القرن سنوات معظم خالل
عىل العبيد تمرُّد حركات أكرب عملت ثم .١٧٠٠ عام بعد وهاييتي جامايكا وكذلك ،١٦٩٠
وارتفع عرش، الثامن القرن من الثاني النصف خالل دومينجو سان الزدهار نهاية وضع
صناعة عىل كوبا فيه هيمنت الذي الوقت ويف عرش. السادس القرن طوال كوبا شأن
ومثلت مرة.11 ٣٠ أفريقيا من رشائهم ثمن يساوي بثمن هناك العبيد بيع أمكن السكر،

دائم. جذب مصدر األرباح هذه

األمريكتني يف اإلنجليزية املستعمرات يف العبيد

أفريقيا من العبيد جلب بنية الجديد العالم استكشافها األوروبية البلدان من أيٌّ تبدأ لم
املستعمرات يف العبيد عمالة إىل التحول لكن عاملية. لسوق وتوجيهها غريبة محاصيل لزرع
التحول؛ هذا حدث كيف يُصور كاروالينا وساوث وباربادوس فريجينيا الثالث: اإلنجليزية
نموذجية آمال مع ١٦٠٧ عام — إنجلرتا مستعمرات أوىل — فريجينيا تأسست فقد
أنقذ واملشقة، األمل خيبة من سنوات عرش وبعد والفضة. الذهب عىل العثور يف عريضة
الورقة تنافس أن يمكنها تبغ ورقة املستعمرين أحد ن هجَّ أن بعد املستعمرة التبغ
درجة إىل إنجلرتا يف واسعة بشعبية يحظى ومضغه التبغ تدخني أن تبني ثم اإلسبانية.
يزرعها أرض عىل يحصل من كل فبات مجدًدا؛ فريجينيا يف انتعاشة أحدث الطلب هذا أن
إىل — الحر االقتصاد لنظام مميزة سمة وهي — القرار اتخاذ المركزية وأدت تبًغا.12
البغيض». «العشب أو بالتبغ السوق أُغرَقت ما ورسعان املحصول، زراعة يف اإلفراط
اإلضافيني، الزبائن آالف متناول يف التبغ صار ا، حادٍّ انخفاًضا األسعار انخفضت وحينما
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خالل من الجديد املنخفض السعر هذا عند ربٍح تحقيق يف تمثلت جديدة فرصة والحت
التكاليف. خفض كيفية تعلُّم

وعائالت تة املؤقَّ العقود عمال كان فقد التبغ؛ لزراعة رضورية العبودية تكن لم
نظر يف جذابًا خياًرا كان العبيد عمالة استخدام لكن عدة. لعقود يزرعونه املزارعني
العبيد من مجموعة جلبت قد الهولندية السفن إحدى كانت ثراءً. األكثر املزارع أصحاب
جذابًا. العبيد يف االستثمار يكن لم املبكر الوقت ذلك يف لكن ،١٦١٩ عام فريجينيا إىل
وجودهم إلثبات النقود من يكفي ما ومعهم املستوطنني من عدد وصل عقود، عدة وبعد
إلبقاء جزئيٍّا العبيد تجارة ع شجَّ قد اإلنجليزي امللك وكان األرض. من أوسع قطع عىل
كان حينئٍذ الشمالية. أمريكا يف الربيطانية املستعمرات عن بعيًدا املنطلقني الهولنديني
أفريقيا من بالعبيد فريجينيا يف املزارع أصحاب إمداد اإلنجليز العبيد تجار بمقدور
إىل اإلنجليز املؤقتة العقود عمال من للتحول أخري داِفع هناك جيد. وبسعر مبارشة
دنيا طبقة بظهور يُنِذرون كانوا عقودهم تنتهي الذين العمال أن هو األفارقة العبيد
ذلك بائس هو كم «آه، آسًفا: قال حني املوقف بريكيل ويليام الحاكم وصف وقد جامحة.
وامَلِدينني الفقراء من سبعة أصل من أجزاء ستة فيه يكون شعب لحكم املضطر الرجل
كانوا لكنهم العقود، عمال من ثمنًا أغىل كانوا العبيد أن صحيح واملسلحني!» والساخطني
أفضل نحو عىل عليهم السيطرة املمكن من وكان املوت، حتى العبودية نري تحت يرزحون

عقودهم.13 انتهت الذين العمال عىل السيطرة من
مرتفًعا كان الذي الوَفيَات معدل انخفاض إىل الصحية الظروف ن تحسُّ أدَّى عندما
وباتت البيض، الخدمة عمال استئجار من أفضل العبيد رشاء أصبح فريجينيا، يف قبُل من
مزارع إلقامة الالزمة املوارد يملكون رجال املزارع؛ أصحاب من بصفوة تحظى فريجينيا
التبغ تصدير من الربحية عالية تجارة األم الوطن بدأ نفسه، الوقت ويف العبيد. يزرعها
فيها، الدِّين رجال نقص من فريجينيا يف الكنيسة رجال أحد اشتكى وحينما القارة. إىل
معهد إقامة طلبه رد الذي العام الربيطاني املدعي جانب من التوبيخ سوى يلَق لم
ما ورسعان التبغ.» فلتنتجوا أرواحكم، عىل اللعنة «أرواح! قائًال: أرواحهم» «إلنقاذ ديني
الثامن القرن من األول العقد خالل ٪١٠ تبلغ كانت التي السود السكان نسبة ارتفعت
كل يف الوطن إىل ترافق الربيطانية البحرية كانت الوقت ذلك وبحلول .٪٤٠ إىل عرش
من فقًرا األكثر السكان انتقل ذلك غضون ويف سفينة. ٣٠٠ من مكونة سفن قافلة عام
تمكنوا حيث الداخلية الوديان إىل أو كاروالينا، ونورث مرييالند يف السهول، إىل الساحل
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يلزم ما كسب بهدف التبغ لزراعة قليلة فدادين مخصصني أصغر، نطاق عىل الزراعة من
املنزلية. واألدوات واملعدات األغطية لرشاء

املختلطة؛ الزراعة محل السكر زراعة حلت حينما مماثل بتحول أيًضا باربادوس مرَّت
الزراعية واملاكينات والعبيد األرض لرشاء األموال يملكون الذين الرجال وصل فحينما
مستقرٍّ عن البحث فقًرا األكثر املستوطنون بدأ ومعالجته، السكر قصب لزراعة الالزمة
الباب فتحت واحدة، سفينة ١٦٦٣ عام كاروالينا ساوث استقبلت الجديد. العالم يف آخر
بدأت الشمالية. األمريكية القارة إىل باربادوس من والسود للبيض جماعي نزوح أمام
الذي املفتوح الرعي نظام هناك العبيد وأدخل مختلط، باقتصاد أيًضا كاروالينا ساوث
كان تصدير. كمحصول األرز ظهور مع تغريَّ هذا كل لكن األفارقة، لدى مألوًفا كان
األرز زراعة كانت حيث سرياليون، منطقة من قِدموا الذين أولئك سيما ال — األفارقة
زراعة وأساليب وافر ماء من األرز محصول يتطلبه ما يدركون — طويل أمٍد منذ تماَرس
بعضهم استخدمها التي املحلية األمريكية األعشاب من أنواع عىل أيًضا وتعرفوا خاصة،
األرباح من يكفي ما األرز أنتج والتبغ، السكر حالتَي يف حدث ومثلما أسيادهم.14 لتسميم
العبيد. من عمالة لرشاء الالزمة األموال يملكون كانوا الذين ثراءً، األكثر املستوطنني لجذب
العبيد من اثنان كاروالينا ساوث يف إنجليزي مستوطن لكل كان ١٧٢٠ عام وبحلول
مرر العبيد، عمالة استخدموا حينما فريجينيا يف املزارع أصحاب فعل ومثلما األفارقة.
من جانب كل عىل للسيطرة القسوة شديدة قوانني كاروالينا يف املزارع أصحاب نخبة

ثورة. قيام من مخاوفهم لتهدئة العبيد سلوك جوانب
كانت التي الربيطانية للمعونات نهاية عن األمريكي االستقالل أسفر وحينما
فيه بما محظوًظا األمريكي الجنوب كان النيلة، وصبغ واألرز التبغ لدعم صة مخصَّ
اخرتعه الذي القطن محلج وبفضل القطن. هو آخر مربًحا محصوًال اكتشف حني الكفاية
من كان الذي التيلة قصري القطن من الربح تحقيق أمكن ١٧٣٩ عام ويتني إييل
يف الغرب إىل القطن محصول انترش ما ورسعان املنطقة. أنحاء جميع يف زراعته املمكن
وبحلول الجديدة. الدولة اقتصاد يف العبودية مرسًخا ولويزيانا، ومسيسيبي أالباما واليات
إىل القطن من بالة مليون ١٧ يرسلون الجنوب يف املزارع أصحاب كان ١٨١٥ عام
مليون ١٩٢ إىل اإلجمايل هذا ارتفع ١٨٦٠ عام وبحلول ومانشسرت. النكسرت مصانع
الرجال من نَسمة ماليني أربعة نحو وبلغ مرات أربع العبيد السكان عدد وتضاعف بالة،

السود. واألطفال والنساء
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بسبب الرأسمايل للتوسع القبيح الوجه األمريكي والجنوب الكاريبي منطقتا مثلت
واملخدِّرة واملسِكرة للمزاج لة املعدِّ املواد إنتاج يف األجنبية للعمالة الوحيش االستغالل
األنواع؛ متعددة املواد هذه كانت إدمانها. بدءوا قد كانوا الذين األوروبيني للمستهلكني
إىل امتدت فرنسا ومن اليمن، من مرة ألول القهوة الفرنسيون جلب ١٧١٤ عام ففي
أن وبعد ومتبًال. بارًدا الكاكاو يرشبون األزتك وكان الوسطى، أمريكا يف ومناطق هاييتي
من الرغم وعىل أوروبا. يف شائًعا مرشوبًا والشاي الكاكاو من كلٌّ صار متاًحا، السكر بات
كانت الكاريبي. منطقة يف أيًضا يُزرع كان فقد الشاي، منتجي أكرب كانوا الصينيني أن
يقول أن املرء يستطيع بل املخدِّرات، من تعد — السكر باستثناء — املحاصيل هذه كل
كان الذي الدبس تخمري أن فيه شك ال ا فِممَّ اإلدمان؛ يسبب أن يمكن السكر حتى إن
أيٌّ يكن لم املسكر. الروم مرشوب إىل تحول ما رسعان السكر قصب صهاريج من ق يتدفَّ
يسمح ال مناخهم كان الذين قبُل، من األوروبيني متناول يف املسكرة املستحدثات هذه من
هذه تحب األخرى هي األوروبية الحكومات وكانت الغريبة. االستوائية املحاصيل بزراعة
عليها يطلق كان بما تحميلها تستطيع كانت ألنها املزاج وتُعدِّل الطعم تعزز التي املواد
فقد تعنيفهم لكن شعبيتها، انتشار من يشتكون األخالق دعاة وكان اإلثم».15 «رضائب
يعزز قوي محفز هي رغبة كل أن تبني يشء، كل فرغم الفردية. الحرية قيمة بارتفاع قوته
لهم. املتاحة السلع وفرة بني من االختيار حرية للناس يُرتك حينما مطَِّرد عمل عادات

تربيرات تطلب عمل نظام

سمحت فكيف اهتمامنا؛ يسرتعي أمر قرون األربعة عىل يزيد ملا العبودية استمرار إن
األصلية الشعوب عن فضًال األفارقة ضد ارتُكبَت التي كتلك بفظائع األوروبية الثقافة
يف مكان كل يف القسوة مستوى أن أظن نفيس، عن والجنوبية؟ الشمالية لألمريكتني
أحد املثال، سبيل فعىل لالستغراب. إثارة أقل العبودية يجعل كان الوقت ذلك يف العالم
يف البغال عىل املراهقات الفتيات ق تفوُّ بربود يصف عرش التاسع للقرن الربملانية التقارير
الرجال لها تعرَّض التي القسوة إن للمناجم. الضيقة املمرات عرب الفحم عربات جر مهمة
القدر عليهم حكم من كل يلقاها التي القاسية املعاملة من بعًضا عكست األفارقة والنساء

فعله. يريدون ما تربير عىل للبرش املدهشة القدرة تلك أيًضا هناك ثم بالتبعية،
لَردِّ بالنسبة الحال هو كما القلب»، عن بعيد العني عن «البعيد منطق يسود ما دائًما
عىل التي هي األوروبيني من فقط ضئيلة نسبة كانت اليوم. جوًعا املاليني تضور إزاء فعلنا
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األمريكي، الجنوب يف العبودية قسوة قلة سبب يربِّر هذا ولعل بالعبودية. مبارشة عالقة
عىل الربيطانية أمريكا يف الحال كان جنب. إىل جنبًا يعيشون والعبيد السيد كان حيث
وامليستيزو الخالسيني من الكثري تحوي كانت التي — الالتينية أمريكا من العكس
أمريكا يف األصلية بالشعوب اإلسبان، سيما ال األوروبيني، تزاوج من الناتج العرق (وهو
لتسويغ العبودية عن املدافعون بها ك تمسَّ التي الحجة هو العرق أصبح إذ — الجنوبية)

أبدية. عبودية يف والنساء الرجال امتالكهم رشعية
والسبب القبح، بالغ نحو عىل األعراق بني العالقات يف منعطًفا الرأسمالية أحدثت
رغبة تدفعه لإلنتاج، كنظام الرأسمالية بدأت فقد واحد. آٍن يف وغامض واضح ذلك يف
مصدر العالم حول طبيعية موارد تحوي التي األماكن كل وصارت الربح، يف رشهة
لكنهم معهم، أموالهم رءوس حمل األوروبيون هؤالء استطاع وقد للمستثمرين. جذب
أو البعيدة املوارد تلك الستخراج الالزمني العاملني والنساء الرجال حمل يستطيعوا لم
هذه تحوي التي املناطق عمال عىل لالعتماد مضطرين كانوا ذلك من وبدًال زراعتها.
امللونني. البرش كل أي األصليني؛ أمريكا سكان أو واألفارقة اآلسيويني حشد بمعنى املوارد،
ذلك وكان مصلحتهم، يخدم بما الخارج يف العمل ينظمون األوروبيون األعمال رواد كان
كانوا األوروبيني ألن ونظًرا رشوتهم. جرت الذين املحليني امللوك بمساعدة عادة يتأتى
هؤالء فإن وضعوها، التي العمل عادات عىل التأقلُم يف لرسعتهم وفًقا العمال عىل يحكمون
الوطن إىل األوروبيني خطابات حفلت وقد الكفاءة. بعدم يوسمون ما عادة كانوا العمال
عليهم يعتمدون األوروبيون كان الذين — العمال أولئك كسل من االمتعاض بأمارات

القذرة. عاداتهم عن فضًال — العمل إلنجاز
يف النظام. عىل يخيم كان الذي الضمري وخز إىل تنبهنا العبودية تربيرات إن
أسباب أنها عىل األفارقة حق يف املجحفة األوروبية اآلراء العلماء يظهر األحيان بعض
ثبتت أن فبمجرد الحقيقة. تربير يف عليها االعتماد يمكن أعذار ال االستعباد، تؤيد
السوداء برشتهم أثارت فقد األفارقة. شأن من للحط الدوافع كل ُوجدت أقدامها، العبودية
والوغد السوداء، والسوق األسود، الشيطان مثل: بالسواد، مرتبطة تحقري وعبارات صوًرا
البغيضة الشخصية السمات إن إذ مفرغة؛ منطقية حلقة يف الدخول إىل باإلضافة األسود.
األطفال نفوس يف العبودية طبعتها التي — والالمباالة والكسل والفظاظة البالدة —
عرش، الثامن القرن وبنهاية العبودية. لتربير استُِغلت التي السمات نفس كانت وآبائهم
لم ذلك ورغم العبيد، سخرة يدين واملساواة بالحرية أوروبا يف جديد التزام هناك كان
العبودية، يلغي غربي بلد آخر الربازيل كانت إذ ١٨٨٨؛ عام حتى تماًما العبودية تنتِه
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ساخًرا ذلك عىل العرشين القرن مؤرخي أحد علق وقد عنها. التحدث يف أحد يرغب ولم
الرق. إلغاء عن الحديث عند إال تاريخهم كتب يف يَِرد لم العبيد تجارة ذكر بأن

ألن تسامًحا أكثر كانت األيبريية املستعمرات يف العبودية أن الباحثون ويزعم
جعلتهم وقد قوانينهم. يف العبودية وأدخلوا النظام عىل معتادين كانوا واإلسبان الربتغاليني
باإلضافة امللوَّنة. بالشعوب مستمر اتصال عىل أفريقيا شمال مسلمي مع املديدة عالقتهم
املسيحية. إىل العبيد تحويل عىل اإلرصار أشد ترص الكاثوليكية الكنيسة كانت ذلك، إىل
وكانت اإلبحار. قبل روتيني نحو عىل شحناتهم دون يعمِّ الربتغاليون العبيد تجار وكان
اإلسبانية القوانني وكانت ذلك. يفعلوا لم الربوتستانت لكن العبيد، زواج تُِقر الكنيسة
أن عن فضًال حريته، استعادة من العبد تمكِّن للغاية محددة رشوًطا تضع والربتغالية
للعبيد يحق وكان عبيدهم، عتق عىل السادة يشجعون كانوا والدين والقانون العرف

وخصوًما.16 شهوًدا باعتبارهم املحاكم مع التعامل
أحد وصف وقد مستوطناتهم. يف األعراق مختلطي األطفال انتشار ذلك صاحب
بكل يقومون كانوا ألنهم وقدماها» الربازيل «يَدا بأنهم والخالسيني السود املعارصين
كان األم، الوطن يف اإلسبان النبالء ملواقف انعكاًسا يَُعد وفيما مجتمعاتهم. يف العمل
عن متحدثًا الرحالة أحد قال وقد املرء. قدر من يحط أمًرا العمل يعتَِربون البيض
وبناءون حرفيون ألنهم ذكاءً قابلهم الذين األشخاص أشد هم الزنوج إن األرجنتني
األعمال. مختلف يف وعمال وممرِّضون وطباخون وحمالون مناجم وعمال ومزارعون
— فقرهم درجة كانت مهما — فاإلسبان مستحيًال؛ هنا العيش لكان العبيد، «لوال وقال:

األعمال.»17 من نوع بأي يقوموا لن
كان وكوبا الربازيل يف العبيد استغالل أن إىل للسجالت الدقيق الفحص ويشري
اجتماعيٍّا امتزجوا والربتغاليني اإلسبان املستعمرين أن من الرغم عىل متطرًفا، استغالًال
يف العبيد أن هو األهم املستعبدين. واألفارقة األصليني األمريكيني مع أكرب بسهولة
مستعمرات يف نظرائهم من أفضل نحو عىل يعيشون كانوا اإلنجليزية أمريكا مستعمرات
إىل يصل ما إن حتى هناك، أقوى للسكان الطبيعي النمو نموذج وكان الالتينية، أمريكا
استقبلت أنها من الرغم عىل املتحدة، الواليات يف يعيشون األفارقة العبيد أحفاد ثلثي
تسببت عوامل عدة وثمة أفريقيا.18 من أُِخذوا الذين العبيد عدد إجمايل من ٪٦ من أقل
املستعمرات إىل يرَسلون كانوا الذين العبيد من الكربى النسبة شكَّلن النساء أن ذلك: يف
صحيٍّا كان املناخ وأن األفارقة، استرياد قلة إىل أدت املرتفعة املواليد نسبة وأن األمريكية،
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أقل فيها يعمل مزارع يف يعملون كانوا السود مجَمل أرباع ثالثة أن إىل باإلضافة أكثر،
املجموعات كانت حيث الغربية، الهند جزر يف الحال من النقيض عىل عبًدا، خمسني من
اتِّساًما وأكثر إيذاءً أقل كان فقد قاسيًا، كان النظام أن ورغم باملئات، عادة تقدَّر العاملة

العنرصي. بالفصل
األطلنطي املحيط عرب العبودية نظام أهمية التاريخ هذا يف املحورية القضايا من
معظمها ُردَّ طائلة، ثروة أنتج النظام هذا إن يقال أن يمكن ما أقل للرأسمالية. بالنسبة
الجديد العالم كان عرش، الثامن القرن نهاية فحتى األوروبيني. املستثمرين بلدان إىل
تجارتهما أوجه استغلت وقد الخارج، يف والفرنسية الربيطانية لألرصدة مستودع أكرب
شأنهم — بالًغا عناء عانَوا الرجال هؤالء أن رغم مواطنيهم، من اآلالف مئات االستعمارية
الهند جزر ويف البحر عرض يف الصحية غري الظروف من — األفارقة شأن ذلك يف
الكاريبي منطقة يف متمركزين كانوا الذين الربيطانيني الجنود نصف إن حتى الغربية،
من أعىل العبيد شحن سفن طواقم أفراد بني الوَفيَات معدل وكان هناك. حياتهم فقدوا
يعيشون ال أراٍض مالك السكر قصب زراعة جزر يف استثمروا من معظم وكان ذلك.
االستشاري املجلس أفاد وقد األمر. كلفهم مهما املميتة املنطقة هذه يتجنبون وكانوا فيها
— رجال معظمهم — البيض من ألًفا خمسون مجمله ما أن ١٧٨٩ عام الربيطاني
عبد ألف ٥٠٠ عن قليًال يقل ما جانب إىل الجزرية الربيطانية املستعمرات يف يعيشون

املحرَِّرين.19 امللوَّنني والنساء الرجال من آالف ١٠ ونحو
يُسِفر لم العبيد عمالة استخدام إن اليقني: وجه عىل قوله يمكن واحد يشء ثمة
أمريكا ويف الغربية الهند جزر ويف الجنوبية أمريكا يف مستدامة اقتصادية تطورات عن
األطلنطي املحيط عرب العبودية نظام تدهور فقد نفسها؛ أفريقيا يف حتى وال الجنوبية،
السكر تصنيع بنية اختفت الرمال، عىل أقدام وكآثار بها. ازدهر التي الرسعة بنفس
الواليات يف أطول زمنًا استمرت العبودية أن صحيح الرق. إلغاء بعد بُرمتها دة املعقَّ
قبيل األمريكيني للعبيد السوقية القيمة كانت فقد تكررت؛ عينها الحكاية لكن املتحدة،
والسكك التصنيع كل قيمة يفوق مبلغ وهو دوالر، مليارات ثالثة نحو تبلغ األهلية الحرب
الخراب؛ من حالة يف الجنوب صار سنوات، أربع بعد لكن املتحدة. الواليات يف الحديدية
إىل عاًما عرش اثني استمر الذي العسكري واالحتالل الحرب خلَّفته الذي الرضر أسفر إذ

الجديدة». «الصفقة تطبيق حتى طويلة، لفرتة الجنوب اقتصاد إضعاف
يف ذلك فرنسا وفعلت ،١٨٣٣ عام مستعمراتها يف العبودية بريطانيا ألغت
الربازيل تلتها ،١٨٨٦ عام وإسبانيا ،١٨٦٣ عام هولندا وكذلك ،١٨٤٨ عام مستعمراتها
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الرسيع االنهياَر السكر تصنيع أثرياء وال العبودية إلغاء مؤيدو يتوقع لم بعامني. ذلك بعد
إىل انتقلوا لكنهم املستعبَدين، والنساء الرجال بتحرير الغربية الهند جزر يف السكر إلنتاج
الرامية الجهود وأدت البائس.20 ماضيهم مرسح عن بعيدة صغرية عائلية مزارع إقامة
بوحشية قمعها تم جامايكا يف عنيفة ثورة اندالع إىل خرة السُّ من نوع إىل العبودية لتحويل
العالقات ينظم ظل األمريكي الجنوب يف صارم عنرصي نظام نشوء وإىل ،١٨٦٧ عام

العرشين. القرن منتصف حتى والبيض السود بني
كان العبودية إلغاء أن الباحثني لبعض الزراعي لإلنتاج املفاجئ االنهيار أوحى
مدى عىل لكن األخالقي.21 باالنتهاك ال الربيطانية السكر صناعة يف بالرتاجع مدفوًعا
كال أن هو فعًال حدث ما أن املؤرخون بنيَّ الفرضية، هذه ظهور أعقبت التي سنة الستني
الربملان مرر حينما ازدياد يف كانت الغربية الهند وجزر بريطانيا بني والواردات الصادرات
عىل املاليني بريطانيا أنفقت ذلك، أعقبت التي السنوات وخالل العبودية. إلغاء قانون
منع بهدف الكاريبي ومنطقة األطلنطي املحيط مياه مراقبة مهمتها كانت بحرية أساطيل
هذه من الرغم وعىل ما. َحدٍّ إىل عبثية كانت مهمة وهي العبيد، استرياد من األخرى الدول
إنتاجيتها أوج بلغت التي كوبا إىل آخر عبٍد مليوني عىل يزيد ما تصدير جرى الجهود،
سوق كانت العبودية، الربملان ألغى وعندما عرش. التاسع للقرن الوسطى العقود خالل

تنمو. تزال ال السكر

الصناعية االخرتاعات

القرن فصول من آخر فصل إىل األطلنطي املحيط عرب العبودية نظام نهاية تعيدنا
حني إنجلرتا يف أحداثه وقعت الذي الفصل وهو الرأسمالية، بتاريخ يتعلق عرش الثامن
طالب أفضل إن تقول دعابٌة َة ثَمَّ العمل. عالم يف تحوًال التكنولوجية الرباعة أحدثت
مفهوم مشكلة إن صناعية. ثورة هناك تكن لم إنه لهم يقال من هم فقط العليا الدراسات
عىل جذري تغيري بحدوث الكلمة هذه توحي إذ «ثورة»؛ كلمة يف تكمن الصناعية الثورة
القرن يف العظمى بريطانيا عىل سوى ينطبق لم الجذري التغيري ذلك لكن فجائي، نحو
رها تصوُّ استغرق «الثورة» مسمى يشملها التي الصناعية االبتكارات ألن عرش؛ التاسع
قبُل من حدث ما شأن ذلك يف شأنها قرن، عىل يزيد ما وتعديلها واختبارها وتصميمها
املاكينات تُستخدم أن قبل طويل وقت انقىض أنه عن فضًال الزراعية. الثورة حالة يف
البضائع ونقل والحديد الطوب وتصنيع املائدة أدوات وصنع والنسج الغزل يف الجديدة

واملياه. الحديدية السكك عرب واألشخاص
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مة املصمَّ اآلالت نشوء عن للتعبري الصناعي» «التطور مصطلح استخدام األفضل من
نستخدمها التي التعبريات ستكون وبهذا والنساء، الرجال من بدًال الضخم بالعمل للقيام
و«التغريات و«التكرار» الطبيعة» لقوانني الثابت «العمل مثل: البرش تطور عن الحديث يف
املفاهيم فجميع الحالة؛ هذه يف أكثر مالئمة لألصلح» و«البقاء و«املخلفات» العشوائية»
وكحال البخاري. املحرك صنع إتمام يف تضافرت السابقة املصطلحات عنها تعرب التي
بل األمثل، التسلسل هو اآلالت من أيٍّ إتمام إىل املؤدية الخطوات تسلسل يكن لم التطور،
يحظى أن يف كثريًا أشك أنني وبما الوقت. من يكفي ما املقبولة للنماذج التوصل استغرق
الصناعية»، «الثورة مصطلح سأستخدم فإنني باالنتشار، الصناعي» «التطور مصطلِحي

ومتزنة. وئيدة كانت العمل عالم يف تحول إحداث وترية أن قرائي يتذكر أن آملًة
أنماط تحولت فقد للصناعة؛ مشجًعا األوروبي السيايس النظام يف تغري كل كان
نتيجة املستعمرات مع املتاجرة إىل األوروبية الدول بني فيما املتاجرة من التجارة
إىل الدول هذا ودفع عرش. الثامن القرن خالل وفرنسا بريطانيا بني الرشسة للمنافسات
نفسه الوقت ويف املنافسني عن بعيًدا ذلك يجري حيث محليٍّا، الخام املواد معالجة تشجيع
مصادر املستعمرات كانت التبغ. ولف السكر تكرير يف العمل فرص من الكثري يخلق
املستعمرات وكانت املصنَّعة. للسلع الجيدين الزبائن عن فضًال الخام للمواد مثالية
اإلنجليزية القوانني وكانت األم، الدولة تفرضها التي القوانني إطاعة إىل غالبًا مضطرًَّة
يجب كما مبارشة، العظمى بريطانيا إىل والتبغ السكر شحن يتم أن تفرض للمالحة
قبل أوًال الربيطانية املوانئ يف أوروبا من املستعمرات تستوردها قد بضائع أي تنزيل
النبيذ من ووارداتهم أملانيا من الكتان من وارداتهم قلَّلُوا قد الربيطانيون كان مجيئها.
الدبلوماسية العالقات ألن نتيجة ل املفضَّ الرشاب هو «البورت» رشاب فصار فرنسا؛ من
أخرى دول ردت الحال وبطبيعة استثنائي. نحو عىل جيدة كانت والربتغال بريطانيا بني
آدم انتقدها التي السياسات كانت هذه الخاصة. الحمائية بترشيعاتها اإلجراءات تلك عىل
ذهب الربيطانية، املستعمرات عىل الحفاظ كلفة حساب واقع فمن األمم»؛ «ثروة يف سميث

جريانها. أقرب هم لربيطانيا التجاريني الرشكاء أفضل أن إىل سميث
أيٍّا أن من الرغم عىل صناعية، ثورة حدوث فرصة عديدة اقتصادية تطورات عززت
التغيري، إحداث من املسببات تمكِّن فالظروف ذاته. حد يف سببًا اعتباره يمكن ال منها
الجذرية الزراعية التغيريات كانت يشء. أي يف تتسبب أن تستطيع ال نفسها الظروف لكن
بالزراعة يعملون كانوا الذين والنساء الرجال عدد قللت ألنها املسببات؛ هذه وأهم أول
طويل وقت منذ كانوا والهولنديني الربيطانيني أن ورغم .٪٤٠ إىل ٨٠ من النصف؛ إىل
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من تمكنوا أن إىل االقتصاد من ثانويٍّا جزءًا ظل التصنيع إال مبتكرة، بأساليب يصنِّعون
الريف مناطق من العمال فائض أصبح املطاف، نهاية ويف مزارعيهم. إنتاجية تحسني
حد عند األمر يتوقف ولم الصناعة. عرص يف «الربوليتاريا» العمال طبقة يشكل اإلنجليزي
الالزمة األموال محررة أيًضا، النفقات انخفضت بل بالزراعة، االشتغال من العمال تحرُّر
من قرن أسفر لقد الغذائية. املواد خالف أخرى بضائع ولرشاء أخرى أوُجٍه يف لالستثمار

أوروبا. أنحاء جميع يف وانتشاره املال رأس ازدياد عن املربحة التجارة
يف رئيسيٍّا دوًرا إنجلرتا يف اقتصاديتان حقيقتان لعبت تحديًدا، أكثر نحو وعىل
الفحم وكلفة املرتفعة، األجور وهما: العاملة، األيدي توفري شأنها من أجهزة استحداث
الرجال عدد كثرة ضوء يف للمنطق مخالًفا إنجلرتا يف األجور ارتفاع يبدو للغاية. الرخيصة
العمال أجور كانت ذلك، ومع الحقول. يف لعملهم حاجة هناك تُعد لم الذين والنساء
العمال أجور من بكثري وأعىل أوروبا، يف آخر مكان أي يف نظرائهم أجور من أعىل اإلنجليز
خالل إنجلرتا يف السكاني النمو ثبات إىل عزوه يمكن وهذا العالم. من أخرى أنحاء يف
فائض من الكثري بقي فقد العمل؛ أوجه من أخرى أنواع توسع وإىل عرش السابع القرن
أن تتضمن كانت التي املتدرجة املنظومة من جزءًا وأصبحوا الريفية املناطق يف العمال
عىل تعمل عائالتهم كانت حيث األكواخ، ساكني إىل الخام الصوف األقمشة بائعو يجلب
الحرفيون وكان قماش. إىل النهاية يف ليتحول نسجه ثم غزله ثم ندفه ثم تلبيده ثم غسله
السواد خالل منازلهم يف املزخرف الحديد أعمال من بالكثري يقومون إنجلرتا يف املهرة

عرش. الثامن القرن من األعظم
رب وكان القطعة، بنظام للعمال يدفعون العمل أرباب كان املنزيل، النظام هذا يف
دوالب إىل تجلسن األمهات فكانت وظروفه؛ ووتريته العمل ساعات يحدد الذي هو املنزل
حسب — أخرى بمهام يقومون األطفال كان حني يف النول إىل يجلسون اآلباء وكان الغزل،
الخراف ظهور من املجزوز الصوف تأخذ التي العملية يف — وبراعتهم وجنسهم عمرهم
خطوة املتدرجة املنظومة هذه مثلت القماش.22 من كبرية لفة إىل املطاف نهاية يف وتحوِّله
إىل أدت كما حديثة، عاملة طبقة إىل الريفية املناطق سكان من الكثري تحول طريق عىل
كي يزرعونها أرض قطعة النتظار بحاجة األكواخ ساكنو يعد لم إذ األرسة؛ حجم ازدياد
االقتصاد بفضل مبكرة سن يف الزواج يستطيعون كانوا بل أرسة، تكوين من يتمكنوا

املواليد.23 معدالت ارتفاع عن تلك املبكرة زيجاتهم فأسفرت املتوسع؛ الصناعي
تحرر شهدت التي العقود خالل األوروبية املدن بني الربوز يف لندن مكانة بدأت
ألف ٤٠٠ نحو يبلغ عددهم كان الذين سكانها فازداد إنجلرتا؛ يف الزراعة قطاع من العمال
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ثم ،١٧٥٠ عام نسمة ألف ٦٧٥ إىل ثم ،١٧٠٠ عام نسمة ألف ٥٧٥ إىل ١٦٥٠ عام نسمة
من باريس عىل لندن تفوقت حينما املقارنة، سبيل وعىل .١٨٠٠ عام نسمة ألف ٨٠٠ إىل
بست إنجلرتا سكان عدد إجمايل يفوق فرنسا سكان عدد إجمايل كان السكان، عدد حيث
أيًضا تستقبل لندن كانت لندن، يف املواليد معدل عن الوَفيَات معدل ازدياد ظل ويف مرات.
يرتاوح بما يقدر عددهم كان الذين والنساء الرجال من ُمطَّرًدا سيًال الريفية املناطق من
كل بني من بالًغا فرًدا أن العلماء أحد قدر وقد سنويٍّا. نسمة آالف ١٠ إىل آالف ٨ بني

لندن.24 يف حياته من فرتة قىض أفراد ستة
وصناع املخازن، وعمال امليناء، وعمال املالحني، يستخدمون املدينة تجار كان
تركيب وعمال األرشعة وصناع بالقار)، شقوقها سد (أي السفن جلفطة وعمال األرشعة،
عىل قادرة تظل كي سفنهم صيانة عىل يعملون كانوا الذين الحبال وعمال النحاس،
أجور ذات وظائف خالل من طيب بربح يعود الخام املواد استرياد كان وهكذا اإلبحار.
رشابًا صار الذي الِجن، رشاب عن فضًال والشاي والتبغ السكر تصنيع مجاالت يف جيدة
الرجال من متزايًدا عدًدا أن يعني األجور ارتفاع كان عرش. الثامن القرن يف مفضًال
وعىل إنجلرتا. يف العمل ورش تنتجها التي البضائع رشاء عىل قادًرا بات العاملني والنساء
ورجال باملوظفني تعج لندن تكن لم العالم، أنحاء جميع يف العواصم من العديد عكس
أتى حينما جليٍّا هذا نشاطها ظهر وقد ضخم. تجاري نشاط يف باملشاركني بل البالط،
مستثمري جانب من مذهلة برسعة مجدًدا بناؤها ليعاد ١٦٦٦ عام املدينة عىل حريق

الخاص. القطاع
مهدت التي الداعمة والسبل الحوافز مجموعة يف شارك آخر اقتصادي عامل ثمة
ويسهل ضخم فحم احتياطي من تملكه بما تمتاز إنجلرتا كانت فقد الصناعية؛ للثورة
وبدأ ا، حادٍّ ارتفاًعا النباتي الفحم سعر ارتفع حتى البالد غابات نفدت إن وما استخراجه.
الفحم كان الوقود. من احتياجاتهم لتلبية الحجري الفحم استخدام إىل يتحولون الناس
الزجاج نفخ مثل الحرارة من الكثري تطلبت التي للصناعات السماء من هبة الحجري
زوال إىل للكربون كمصدر الخشب محل الحجري الفحم حلول وأدى الطوب. وتصنيع
بيوتهم بناء من اإلنجليز تمكن الفحم، سعر رخص ظل ويف أيًضا. األرض عن الضغط
السفن لبناء الخشب توفري وأمكن األرض. عىل الواقع العبء تخفيف من زاد مما بالطوب؛
جعل ا ممَّ متزايد نحو عىل السويد من يُستورد كان أنه من الرغم عىل األبنية، وتأطري
فحم إىل الحجري الفحم تحويل وجرى األمريكية. املستعمرات إىل تتحول السفن صناعة
أسلحة صناعة يف يدخل كان الذي الحديد صهر أتون تسخني يف يستخدم الذي الكوك
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فحسب، أرسع نحو عىل تنتج لم الجديدة الصناعية العمليات هذه بناء. وهياكل وأدوات
عىل الوقود ومواد الغذائية واملواد األرض تفرضها كانت التي القيود كرست أيًضا بل
ظل يف بكثرة ومتوفًرا للغاية رخيًصا الحفري الوقود فيه كان الذي الوقت ويف اإلنتاج.25
استخراجه عمليات ستفعله ما إىل كثريًا التفكري يتطرق لم نسبيٍّا، منخفض سكان عدد

أكثر. أو قرنني مدار عىل الكوكب هذا يف وحرقه
وجود إىل الهند من تُجلب كانت التي واملوسلني الكاليكوس أقمشة شعبية أشارت
ميكانيكيٍّا معالجتها املمكن من كان القطن ألياف أن عىل عالوة للقطن، قوية محلية سوق
أو الصوف ألياف معالجة من أسهل نحو عىل — لذلك أساليب إىل التوصل تم إذا —
واسعة مجموعة يف الحجري الفحم عىل املتزايد االعتماد أظهر وأخريًا، الكتان. خيوط
سعره رخص من املصنعون يستفيد أن املفيد من سيكون كم الصناعات من النطاق
إنجلرتا يف الوقود سعر وانخفاض األجور ارتفاع من املزيج هذا صناعية.26 طاقة لتوليد
بالرخيص االستعاضة من تمكنهم أساليب لتطوير قويٍّا دافًعا خلق عرش الثامن القرن
آالت الخرتاع دافًعا ببساطة، أو البرشية، العمالة قلة عن الوقود من وباملزيد الباهظ، عن
تحديًدا وهذا ضخمة. زيادة البرش العمال إنتاج يزيد أن يمكنه الذي الوقود تستخدم
من عنرص كل إن قيل إليه. ل التوصُّ من املايض يف املصنعون يتمكن لم الذي املفهوم هو
الخامس القرن نهاية يف دافينيش ليوناردو زمن يف موجوًدا كان الحديثة السيارات عنارص
الوقود حرق طريق عن ُشغل إىل الحرارة تحويل يمكنه الذي املحرك فكرة عدا فيما عرش،

الحفري.27

علمية ثورة

خيوًال، األماني كانت «لو املثل: يقول وكما جديدة. فكرة تُثمر أن تستطيع رغبة كل ليس
فإننا الرائعة، اآلالت بعض ُروا طوَّ املخرتعني من حفنة أن نعلم وألننا املتسولون.» لركبها
أنهم يف السبب فرسنا قد نكون لذلك دافعهم إيجاد استطعنا إذا بأننا االعتقاد إىل نميل
هذه ويف القوي، الدافع من أكثر هو ما يتطلب اآلالت تصميم لكن الخطوة، هذه اتخذوا
وجيمس نيوكومن وتوماس سافري توماس تعدى فقد املوهبة؛ من أكثر هو ما الحالة،
تُكن لم التي املعرفة عىل واعتمدوا التجربة، إىل الرباعة وأضافوا واملوهبة الدافع واط
عاش وقد دائمة. وحدة وشكَّلتا والعلوم التكنولوجيا اجتمعت وهكذا قبل. من معروفة

الزمن. نفس يف بيكون فرانسيس واملفكر جاليليو الفلكي العالم
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التنكُّر عىل جالييل جاليليو العالم اإليطالية التفتيش محاكم أجربت ١٦٣٢ عام يف
والكواكب األرض حوله تدور الذي املركزي السماوي الجرم هي الشمس بأن العتقاده
والفلك الرياضيات عالم يف ومتميزة طويلة مهنية سرية من لديه بما جاليليو كان األخرى.
يجري أن قبل األشعة كارس التلسكوب وطور الحركة، لقوانني دقيق تصور إىل توصل قد
بيكون فرانسيس أعجب فقد تلك؛ بعدواه آخر إنجليزيٍّا معاًرصا جاليليو أصاب إسكاته.
قال االستقرائي. ومنطقه جاليليو بمالحظات — وقاضيًا محاميًا كونه من الرغم عىل —
التجارب إن املفيدة، املعارف اكتساب لتشجيع ُكتب الذي املعرفة»، «تقدم كتابه يف بيكون
القارة عرب يتشكل الذي الجديد «العلم» هذا مرتكزات هي — النظريات وليس —
مصطلح ألن الدقة؛ من مزيًدا ستحقق الطبيعية بالفلسفة تسميته أن ولو األوروبية،

عرش. التاسع القرن منتصف حتى استخدامه يِشع لم «عاِلم»
فرضيات تكوين خالل من تتأتى التي العظمى األمنية هي املوضوعية املعرفة أصبحت
قد بيكون كان الفرضيات. صحة اختبار يمكنها تجارب تصميم ثم الطبيعة قوى حول
يُعيل أن فتعلم املحاكم؛ يف الطويلة املهنية حياته خالل املأل عىل اآلراء من الكثري سمع
كانت إذا أنه بذلك قاصًدا عنها، يقال ما عىل ترد الطبيعة إن وقال اآلراء، عىل الحقائق
ناحية من صحتها. تثبت لن التجارب فإن خاطئة، األمور نظام بشأن ما شخٍص آراء
طريقة هناك تكن لم األحيان أغلب يف ألنَّه قيد دون االنتشار يف اآلراء استمرَِّت أخرى،
ألن املألوف؛ عىل خروًجا كان أيًضا وهذا الجديدة. املعرفة نرش بيكون أيََّد وقد لدحِضَها.
مختارة. لزمرة إال تمرر ال التي األرسار من كيان أنها عىل تُعاَمُل كانت طاملا املعرفة
االستكشاف. نطاق توسيع إىل املأل عىل والتحليل املالحظات مشاركة ممارسة وأسفرت
األنحاء جميع من الفضول برادة جذبت إذ كاملغناطيس، للبحوث املنشورة النتائج وعملت

بعينها. مشاكل حول لترتكز
عن جاليليو بأعمال أوروبا أنحاء جميع يف والفالسفة الرياضيني خرية وانشغل
تزايد عرش السابع القرن وطوال النماذج. واستخدام البرصيات، وعلم الحركة، قوانني
وفرنسا وهولندا وإيطاليا أملانيا يف واضًحا كان لكنه إنجلرتا، يف سيما ال العلمي، الفضول
يف كانت التي التجارب بويل، وروبرت نيوتن إسحاق إنجليزيان، رجالن أجرى ثم أيًضا.
نفس — ١٦٤٢ عام نيوتن ولد الصناعية. االخرتاعات عىل التأثري أشد تؤثر ألن طريقها
الوقت. ذلك يف عاًما عرش خمسة يبلغ بويل وكان — جاليليو العالم فيه تويف الذي العام

اآلخرين. العرافني من سلسلة العاملان هذان خلف وقد
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عرشين منذ عاش الذي أرسطو، عن موروثًا الطبيعية الفلسفة يف السائد النموذج كان
والشكل. املادة بني الفصل خالل من العالم أرسطو وصف العرص. ذلك قبل مضت قرنًا
الطبيعة يف األشياء يصف كان فقد نطاقه، اتساع حيث من مذهًال كان عمله أن ورغم
والعنارص شكلها، أو لجوهرها وفًقا يختلف كان املادة فسلوك يفرسها؛ ال ويعرِّفها،
وحار. وبارد، ورطب، جاف، الخواص: تحمل ونار وتراب وماء هواء من األربعة األساسية
نيوتن نظريات لكن بها. املتأصلة الثَِّقل خاصية بسبب األرض عىل تسقط الثقيلة واألشياء
شأنها أيًضا، السماوية األجرام املادة. عمل يف تماًما جديًدا ً مبدأ قدََّمت الجاذبية عمل حول
القوانني هذه كانت الجاذبية. لقوة األخرى هي خاضعة األرض، عىل املوجودة تلك شأن
إثبات أيًضا املمكن من وكان حسابيٍّا، عنها التعبري يمكن كان إذ مبادئ؛ مجرد من أكثر
مع يتعاملوا أن يستطيعون كانوا من هم الناس من فقط قلًة أن من الرغم عىل صحتها،

.١٦٨٩ عام «املبادئ» كتاب نيوتن نرش أن وقت الحسابية العمليات
التحدي لهذا استجابًة يَُعد وفيما الخواء. تمقت الطبيعة إن أيًضا أرسطو قال
عىل بويل روبرت العالم وأثبت الشفط، ات مضخَّ عىل تجارب جاليليو أجرى األرسطي،
موجود؛ الفراغ أن الزجاجي والناقوس الهواء مضخة عىل تجاربه خالل من قاطع نحٍو
الحياة به اتسمت الذي املنفتح للطابع ونتيجة وزن. له الجوي الغالف أن يعني مما
من معينة فئة عىل تقترص التي االستكشافات من املعرفة انتقلت العامة، اإلنجليزية
االفتتان وصار العلمي. االستطالع محبي من أوسع جمهور إىل الطبيعيني الفالسفة
امتد واسع نطاق عىل مشرتكة علمية ثقافة من جزءًا واملضخات والخواء، الهواء، بضغط
بالعناية. املعرفة تعهدوا الذين املورسين أولئك إىل باإلضافة واملصنعني، الحرفيني إىل
واالختالط والنقاشات، املنشورات طريق عن األفكار نرش وحرية الديني، التسامح وخلق
النظريات لهذه النطاق واسع تقبًُّال املتعلمة؛ النخبة وأعضاء العاديني املواطنني بني السلس

املعرفة.28 من قرونًا تخالف كانت والتي بالعالم، املتعلقة
تتخلَّق كانت جديدة سلطة ثمة لكن الكنيسة. سلطة جاليليو، السلطة هزمت لقد
بعضهم وحاكى بعض، كتابات بعضهم قرأ الذين الفالسفة مجموعة سلطة إنها ببطء؛
الفاتيكان من بكثري ترحيبًا أكثر إنجلرتا كانت خرباء. توافق وشكلوا بعض، تجارب
عام تأسست التي — امللكية الجمعية شجعت وقد االستكشاف. من الجديد النمط بهذا
الزراعية املمارسات باستطالع الجمعية هذه بدأت حمايته. وكفلت التجريب — ١٦٦٢
املفيدة، املعرفة إلنتاج بيكون فرانسيس روح تجسيد يف رغبة إنجلرتا؛ أنحاء جميع يف
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استخدام حول دراسة كذلك دعمت وقد ملكي. دعم من تلقاه ما تربير يف رغبة وربما
األشخاص أكثر واحد سقف تحت جمعت أنها بكثري أهمية أكثر هو وما كغذاء. البطاطس
كم أعضاؤها اكتشف ما ورسعان والرياضية، وامليكانيكية الفيزيائية املسائل يف انخراًطا
سلسلة بالفعل بدءوا لكنهم مفيدة. ممارسات إىل املفيدة «املعرفة» تحول أن صعب هو
إىل آخرون يتوصل أن يمكن حيث املقاطعات، إىل املعرفة هذه حملت التي املحارضات من

الواقع.29 أرض عىل مفيدة جعلها كيفية
الذي العمل عالم عىل تأثري أي ليُحدث كان ما هذا من أيٍّا فإن الحال وبطبيعة
تكن لم لو النسج، أنوال أمام ويكدحون الصهر أفران بجانب عرًقا فيه الناس يتصبب
الفراغ وجود كان والدوران. والدفع، الرفع، أعمال عىل تؤثر الفيزيائية القوانني تلك
باعتباره البخاري، املحرك الخرتاع بالنسبة الهامان االكتشافان هما الهواء ضغط وقياس
الهواء مضخات يف حبيسة ستظل كانت املعرفة هذه حتى وربما للقرن. املحوري االبتكار
يمكن الطبيعة أن نيوتن كتب أن منذ شائعة، قناعة هناك تكن لم لو الزجاجية والنواقيس

عليها. والسيطرة فهمها يمكن الطبيعة قوى بأن البرش، أجل من العمل عىل حملها
فكر كان قوية، الكاثوليكية الكنيسة كانت حيث بأرسها، األوروبية القارة نطاق عىل
يخشون الكنيسة رجال كان إنجلرتا، يف وحتى سحر. أنه عىل يعاَمل ويكاد مشبوًها، نيوتن
وهذا ماديني. يصبحوا أن إىل والنساء بالرجال يؤدي قد الطبيعة دراسة يف اإلفراط أن من
لم وإنجلرتا، هولندا يف لكن ملحدين. لكلمة مرادًفا عرش الثامن القرن يف كان املصطلح
نطلق أن يمكن الذين الرجال كتب إذ االنتباه؛ من القليل سوى االعرتاضات هذه تَسرتِع
يتشكل وبدأ عدة. ولغات طبعات يف نَُرشت الفيزياء ط تبسِّ كتبًا العالم معلِّمي عليهم
وجمعيات املدنية، املنظمات من كبرية مجموعة خالل من يحدث فيما ُمشارك مجتمع
هناك كانت واملرسحيات. والصالونات، الدورية، واملطبوعات واملكتبات، الذات، تحسني
ووجدت لألطفال، خصيًصا كتب ما حتى منها نيوتن، مبادئ لرشح مبسطة كتيبات
إبَّان نيوتن فيزياء عىل فرانكلني بنجامني تعرَّف وقد وراغبًا. متأهبًا جمهوًرا الكتب هذه
فولتري قىض تقريبًا، نفسه الوقت يف الطباعة. تقنيات لتعلُّم لندن إىل زيارة خالل مراهقته
نظرية أن وأعلن إنجلرتا يف سنوات ثالث — التنوير فالسفة أهم صار الذي — الشاب

برشي.30 انتصار نيوتن
القديم الفرنيس النظام منتقدي إىل الحديثة الفيزياء لتعلُّم الكنيسة معارضة منحت
متعثرة كانت التي — فرنسا تبدأ لم النظام. هذا ضد أخرى تهمًة — فولتري مثل —
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لكن متأخًرا، إال التصنيع مرحلة — املشاكل من للكثري نتيجة عرش الثامن القرن طوال
وجان ديدرو ديني نرش ١٧٥١ عام ففي وتطبيقاته. نيوتن بفكر موَلعني كانوا مثقفيها
املوسوعة هذه محرَرا كان والعميل. النظري بني زاوجت عظيمة موسوعة داملبري لورون
باب ألف ٧٢ كتابة أجل من العمل ورش من عرشات زاَرا قد — الفالسفة من وكالهما —
سميث آدم أن ويبدو الخض. أجهزة إىل الساعات صنع من تنوعت املفيدة، الفنون عن
وداملبري ديدرو موسوعة كانت العمل.31 لتقسيم الشهري وصفه التبويب ذلك من استمد
ما توقعوا والذين بريطانيا، يف نارشين بالفعل ووجدت نوعها من موسوعة وأروع أضخم

استحسان. من التقنية املعلومات ملصادر السهل التنظيم سيالقيه
مكلِّفة دورات ثمن تكبُّد إىل الناس لدفع الفضول من يكفي ما يوجد كان إنجلرتا يف
نفسه بني توماس اإلنجليزي املفكر استفاد وقد الحديثة. الفيزياء لتعلُّم للكبار ما حدٍّ إىل
أُكَلها آتت التي الدورات، هذه من — العاصمة إىل املقاطعات إحدى من َقِدم الذي —
لندن أنحاء جميع يف منترشون شبان أيًضا هناك كان حديديٍّا. جًرسا صمم حني بعُد فيما
الخرباء أصبح ما ورسعان البالد. أنحاء جميع عرب تطوًرا العرص أفكار أكثر ينرشون
بلدات ويف وبريمينجهام، ومانشسرت ليدز مدن يف املحارضات من سلسلة يُلقون املتجولون
ونماذج هواء، مضخات شكل يف الجنيهات من مئات وراءهم يجرون وكانوا أيًضا. أصغر
وأجهزة السوائل، كثافة قياس وأجهزة وبكرات، وروافع، الشمسية، املجموعة محاكاة
استطاعوا األدوات، هذه عىل واعتماًدا البخارية. املحركات من مصغرة ونماذج كهربائية،
وكمية الذاتي، والقصور والتنافر، «التجاذب، بظواهر الخاصة نيوتن قوانني يرشحوا أن
الرجال تعليم هو محدد بهدف امليكانيكا معاهد وبدأت الفعل»32 ورد والفعل، الحركة،

تعمل. وملاذا فعليٍّا، الحديثة األجهزة تعمل كيف

ومخرتعاتهم املخرتعون

أو دولة من ما أن عىل العالم أنحاء جميع يف البرشي اإلبداع عىل القدرة شيوع يدل
تطورات أحرزوا قد والصينيون العرب كان االنتشار. من منعها من تمكنت قارة أو عرق
هيدروليكية أنظمة كذلك وطوروا الزمن، من طويلة بفرتة األوروبيني قبل العلوم يف مهمة
املعادن استخراج يف األفارقة الحرفيون برع الكربى الصحراء جنوب أفريقيا ويف معقدة.
واألزتك واإلنكا املايا وشيَّد والحديد. والقصدير والنحاس الذهب من الفنية القطع وصنع
أمثلة إن العجالت. أو الحديد استخدام دون الكولومبي قبل ما العرص يف رائعة مبانَي
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وإنما بعينها، لحضارة متفوًقا ذكاء ليس الصناعية الثورة إىل أدَّى ما أن تخربنا كهذه
داعمة. اجتماعية وبيئة االقتصادية الفرص تجاه تكنولوجي فضول بني املوفق الربط
عىل تطبيقهما عىل يحفز كان مجتمع يف يعمالن ومعرفة ذكاءً األمر تطلب ببساطة،
أو يجربوا. كي عمل مجال األفراد ملنح أيًضا املحيطة البيئة اضطرت اإلنتاج. عمليات
التساؤل، مجاالت عن املتسائلة العقول تحويل عىل القدرة السلطات تمتلك لم باألحرى،
من التي االبتكارات تعهدوا الذين أولئك — التحامل خالل من أو بالقانون — تعاقب ولم

التقليدية. العمل أماكن تربك أن شأنها
سيفري توماس الرائدان الحدادان الهواء بوزن الجديدة املعرفة استغل من أول كان
أدى ١٧٠٥ عام ويف محرك. لتشغيل البخار دفع يف استخدماه حينما نيوكومن، وتوماس
عدد يف الحياة بَثِّ إىل — املناجم من املياه ضخ يف فعاًال كان الذي — نيوكومن اخرتاع
الذين — املناجم أصحاب عىل املعرفة أصحاب أشار فقد املربحة. غري الفحم مناجم من
أراضيهم كانت الذين النبالء من أو أكسفورد، جامعة من أو إنجلرتا، كنيسة من كانوا
أبراهام توصل تقريبًا نفسه الوقت يف بخاري. محرك برشاء — معدنية رواسب تحوي
— الفحم حرق من ناتجة صلبة مادة وهو — الكوك فحم استخدام كيفية إىل داربي
استخدمت مفيًدا، تكافًال يَُعد وفيما الصهر. أفران يف الخشب من الناتج الكربون من بدًال
املياه لضخ هي تُستخدم كانت بينما مراجلها، إلشعال الفحم البخارية داربي محركات
األخرى، االخرتاعات من الكثري حال هي وكما الفحم. ذلك تنتج كانت التي املناجم من
سهل نحو عىل املسبوك الحديد يصنَّع أن قبل قرن نصف من يقرب ما األمر استغرق
البخارية املحركات تنجزها كانت التي الضخ أعمال وباستخدام الكوك، فحم باستخدام

الصهر.33 أفران داخل الهواء لدفع
ومنافيخ (السواقي) املائية الدواليب محل نيوكومن اخرتعه الذي البخاري املحرك حل
ضمن إحالل أول هذا وكان الحديد. وصناعة التعدين مجاَيلِ يف تستخدم كانت التي الكري
لكن للوقود، االستهالك كثرية املحركات هذه كانت اإلحالالت. من لها نهاية ال سلسلة
من بد ال كان البخارية املحركات أن يعني وهذا الفحم، من الكثري تمتلك كانت إنجلرتا
عىل االقتصاديون يطلق إنجلرتا. وسط يف تقع التي الفحم حقول من بالقرب استخدامها
إذا أنه بذلك يعنون وهم التكتل، اقتصادات الفحم رواسب حول للمشاريع الرتكز هذا
املهرة، العمال من ع تجمُّ عىل االعتماد عىل قادرة تكون فسوف العمل، ورش تجمعت
كان ملا متعمدة غري مفيدة نتيجة وهذه أقل، بأسعار الخام واملواد املتخصصة، والخدمات
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من محرك ١٦٠٠ هناك كان ،١٨٠٠ عام بحلول الحقيقية.34 القصور أوجه أحد قبل من
ويف فرنسا. يف محرًكا و٤٥ بلجيكا، يف محرك و١٠٠ إنجلرتا، يف يعمل نيوكومن محركات
تكن فلم وإيطاليا الربتغال يف أما محركات، بضعة توجد كانت وأملانيا وروسيا هولندا
املحركات يجعل جديد يشء إىل حاجة هناك كانت اإلطالق.35 عىل محركات أية توجد
وجود يَِقل التي األماكن يف العمل مواصلة عىل االقتصادية الناحية من قادرة البخارية
ترصيف مشاكل حل يف نيوكومن أجهزة نجاح كان ذلك، غضون يف لكن فيها. الفحم
بلغ أن بعد أوروبا يف للتعدين الرئييس املركز إىل إنجلرتا ل حوَّ قد الفحم مناجم من املياه

األوروبية. املعادن من الطنيَّة الحموالت مجمل من ٪٨١ إنتاجها
أحد أُعطي حينما املشهد يف — االسكتلندي األدوات صانع — واط جيمس ظهر
ورغم ميكانيكيٍّا. مهندًسا يصبح بأن التجربة هذه له أوحت ليصلحها. نيوكومن محركات
قابلهم الذين العلم رجال معرفة عىل اعتمد فقد كبري، حد إىل بنفسه نفسه علَّم قد كان أنه
خالل وحاول للكتب،36 وجامًعا نهًما قارئًا حياته طيلة واط ظلَّ جالسكو. جامعة يف
سبب يفهم أن — املختربات علماء من عالم أي تميز التي بالدقة اتسمت التي — تجاربه
األسطوانات تسخني إعادة ثم التربيد ثم التسخني عمليات خالل البخار من الرهيب الهدر
غرفة إىل العادم لريسل مكثًفا املشكلة هذه لحل فصمم نيوكومن، محركات يف املوجودة
حالة يف حدث ومثلما .١٧٦٩ عام االخرتاع هذا براءة ونال باملحرك، متصلة لكنها منفصلة
خصائص من أساسية خاصية من املكثف استفاد األشياء، لنقل كقوة البخار استخدام
حياة مدى عىل — واط واصل الجوي. الضغط الخاصية هذه كانت املرة هذه الطبيعة،
هندسة يف املتخصصني املهندسني وتدريب البخارية املحركات صنع يف طويلة مهنية
إياه محوًال تصميمه، عىل العمل — بريمينجهام يف مصنعه يف منها الكثري أمىض البخار،
مصدر إىل الصنع رديئة أولية «آلة من — األخرية اآلونة يف الباحثني أحد وصف كما —

الصناعية.» للطاقة عاملي
الثامن القرن أواخر يف موجودة كانت التي واط محركات نماذج قدرة متوسط كان
هذه وضع يمكن وكان مرات، خمس (السواقي) املائية الدواليب قدرة تعادل عرش
قدرة تفوق طاقة ينتج أن يستطيع الحصان أن املعروف من مكان.37 أي يف املحركات
لتعيني وحدة يحدد كي اإلحصائي البند بهذا واط بدأ مرات. بعرش العادي اإلنسان
رطًال ٥٥٠ لرفع الالزمة القوة يساوي الحصان» «قوة مقياس فكان االصطناعية؛ الطاقة
واط جيمس نجل كان واط». ٧٥٠» نحو أو ثانية، مقداره زمن يف واحدة قدم مسافة
املتواصل السرتشاده ونتيجة البخاري. املحرك إمكانيات أدركوا الذين املصنِّعني بني من
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وكذلك للسفن، محركات تصميم عىل يعَلمه ما طبق والده، بفضل والفيزياء بالرياضيات
إىل والبضائع الركاب لنقل وسيلة إليجاد يتوقون كانوا الذين األمريكيني من مجموعة فعل
من األول العقد خالل الجنوب يف املسيسيبي نهر فروع وعرب شماًال هدسون خليج منطقة
تالية خطوة الحديدية السكك خطوط إىل البواخر من االنتقال كان عرش. التاسع القرن
ورشيكه واط أنتج عرش. التاسع القرن عرشينيات يف ستيفنسون جورج اتخذها بديهية،
وقد التصنيع، تطبيقات من تصوره يمكن ما لكل املحركات من مئات بولتون ماثيو
ورشيكه واط حمى وقد واط. وفاة سنة ،١٨١٩ عام بحلول محرك األلف عددها تجاوز
املخرتعني من الكثري عكس عىل ثروة تحقيق من وتمكَّنا برشاسة، اخرتاعاتهما براءات
اخرتاع براءة عىل الحصول عملية كانت براعتهم. وراء من القليل سوى يكسبوا لم الذين
أن للدهشة إثارة أكثر هو ما باملوانع. حافل مسار اجتياز األحيان من كثري يف تشبه

إلنجازاته. الواعدة اإلمكانات يدركون كانوا واط معارصي

والفخار النسيج صناعتي تحسني

من األرض، وجه غريَّ الذي البخار عرص بدء شارة عرش التاسع القرن عرشينيات تعد
سنة، بمائة الوقت ذلك قبل وسطحها. املائي وغالفها الحيوي وغالفها الجوي غالفها حيث
إن العرشين. القرن نهاية مع ذروته إىل وصل الذي االزدياد بدأ قد العالم سكان عدد كان
تحتاج التي األفواه عدد تزايد عن منها جزء يف والناجمة الحفري، للوقود النهمة الشهية
تحتاج التي واملصانع للمأوى، تحتاج التي واألرس للكسوة، تحتاج التي واألجساد لإلطعام،
املتالحقة التأثريات إىل اآلن نظرنا وإذا طويل. لزمن اإلدراك عىل خفية ظلت للتشغيل،
للصناعة املتعاقبة التقنيات عنها أسفرت التي املقصودة غري العواقب من آالف عن الناجمة
كي القرن ونصف آخر قرنًا األمر استغرق وقد مهولة. كانت العواقب هذه أن فسنرى
حدٍّ إىل الصغرية الحيوانات ملليارات الجماعية الترصفات عىل املرتتبة اآلثار أن الناس يدرك
واإلقليمية املحلية الحدود تأثريها واجتاز بالفعل انترشت قد قدمني عىل تميش والتي ما
األخرية العقود بني الواقعة الفرتة ففي الحقيقة. هذه اإلحصاءات وتُبني عاملية. لتصبح
العمال كفاءة االصطناعية الطاقة زادت العرشين، القرن ومطلع عرش الثامن القرن من
القرن خالل مرة أربعني بمقدار نََما العاملي الناتج أن الخرباء أحد حسب وقد مرة. مائتي
عرش التاسع القرن خالل سخونة ازدادت التي القصة نستبق لن لكننا فقط.38 العرشين

واط. محرك تصميم بتطوير منشغلني كانوا الذين املهندسني يد عىل
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األوروبيون كان البخار. باستخدام سهولة أكثر أيًضا الجميلة األشياء صنع أصبح
املزخرفة القطع هذه وكانت عرش، السادس القرن منذ الصني من الخزف يستوردون
األوروبيون الفاخوريون ينتجها كان التي الثقيلة الفخارية األواني تضع بدقة واملصنوعة
من األخري الربع ويف تحسينه. يمكن ما أيًضا هذا أظهر عليها. بتفوقها حرج موقف يف
وستافوردشاير بفرنسا، وليموج سيفر مدينتي يف الرشكات أخذت عرش، الثامن القرن
هذه جرت الصيني. الخزف جودة بلوغ محاولة يف املتمثل التحدي تخوض بإنجلرتا،
التنظيم نشأته خالل وعرف فاخوري، ألرسة ولد الذي ويدجوود، جوسيا بقيادة املحاولة
الحرف ملعظم بالنسبة الحال هي فكما ستافوردشاير. فخار مصانع يف للعمل العفوي
وحفالت التأبني، حفالت حضور ألجل العمل يرتكون العمال كان الوقت، ذلك يف اليدوية
منظَّمة، الساعات تكن لم الرشاب. احتساء يف خاصة فرتات وقضاء واملعارض، الزفاف،
ثمانية عن فضًال محالٍّ يملك كان ما عادة الذي — العمل صاحب الفاخوري يكن ولم
كل كان لكن ينبغي. كما العمل سري يراقب — املتدربني والصبيان العمال من تسعة أو
وكان وعاء، إىل الطني تحويل خاللها من يمكن التي الحيل بمعظم علم عىل فاخوري
ويدجوود فبدأ نادرة. استثناءات عدا متوسط، بنجاح املهام هذه ينجزون الفاخوريون
أنها عىل املالمح هذه إىل ينظر — التصنيع تاريخ يف أسطورية شخصية يعد كان الذي —

لإلصالح. يحتاج تَحدٍّ
تجارب فأجرى عمل. ومراقب وفنان، كعالم، الفخار صناعة مع ويدجوود تعامل
الحرارة درجات لقياس البريومرت واخرتع معدنية، أكاسيد وخلط والكوارتز، الطني عىل
املالكة العائلة جعلت درجة إىل اللون قشدية خزفية أواٍن صنع وأتقن الخزف، أفران يف
موظفيه وقولبة مصنعه تنظيم يف لعبقريته نتيجة سمعته ذاعت وقد تستخدمها، نفسها
إىل لتحويله الطني قولبة من يفعلونه بما أسوة متخصصني؛ حرفيني إىل إياهم محوًال
يتخيل كان فقد رؤية، ذا شخًصا ا حقٍّ كان ويدجوود وألن وفناجني. وسلطانيات، أطباق،
وعىل إلنجازه. ممكن جهد كل يبذل ذلك بعد ثم مثاليٍّا يكون أن يمكن الذي اليشء
منتجاته يصنِّع أن ويدجوود قرَّر الفخار، مصانع يف املعتاد الروتيني العمل أسلوب عكس
كانوا الذين — الخزافني من واحد كل يركز وأن منفصلة مهام إىل العمل بتقسيم املختلفة
خزفية قطعة إنتاج عند فمثًال فقط؛ واحدة مهمة عىل — مجتمعة املهام بكل يقومون
األواني ومبطنو الرسومات وطابعو والطحانون الرسامون كان ويدجوود، مصنع يف ملونة
إىل جنبًا واحدة، غرفة يف مًعا يعملون الخزفية القطع جيل وعمال عوها، وملمِّ ومحددوها
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التغليف وعمال والحمالني الفرن وعمال القوالب وصانعي النماذج مصممي مع جنب
األقسام.39 جميع ضمن عملوا الذين

وصهرهم رواتبه، جدول عىل مدَرجني كانوا األشخاصالذين مزيج ويدجوود أخذ لقد
وكان باملواعيد، االلتزام لغرس وساعات أجراًسا يستخدم كان حديثة. عمل قوة شكل عىل
عليهم، الجزاءات وتوقيع املتمردين املوظفني تحديد من يمكِّنه للسجالت الدقيق الحفظ
من الرغم عىل الذكور، من موظفيه غضب أثار مما مصانعه؛ يف النساء يستخدم وكان
العمل عادات مع يتسامح يكن ولم بكثري. النساء أجور تفوق أجوًرا يتقاضون كانوا أنهم
املادية، عماله احتياجات يراعي كان لكنه والده، جيل أبناء بني سائدة كانت التي املرتاخية
التي األكواخ من بدًال منازل لهم ويبني بصحتهم، ويعتني مرتفعة، أجوًرا لهم ويدفع

فيها. يعيشون كانوا
إنجلرتا، غرب شمال يف الجديد مصنعه ويدجوود افتتاح عىل طويل وقت يمِض لم
القشدية ِقطعه من قطعة ألف لرشاء بطلبية العظمى كاثرين روسيا إمرباطورة أمرت حتى
وسلطانياتها أطباقها تكون أن تريد اإلمرباطورة أن ويدجوود قرأ وحينما الشهرية. اللون
القديمة، الرائعة واملنازل لألطالل رسومات عن فضًال الخالبة، الطبيعية باملناظر مزينة
الفنانني تدريب وأن العمل، من النوع بهذا القيام عىل القادرين الفنانني يملك ال أنه أدرك
من ويدجوود تمكن ما وبطريقة السهل. باألمر يكون لن بالفعل لديه يعملون الذين
بإنشاء أقنعته الفشل هذا من بأعجوبة نجاته لكن اإلمرباطورة، إىل طبق ٩٥٢ إرسال
إىل ميله عىل يدل يشء من ما ولعله مبكرة. سن منذ واملزينني املصممني لتدريب مدرسة
من مَهرة حرفيني إىل مراهقني تحويل يف هذه رغبته من أفضل الطويل املدى عىل التفكري
كانت األيدي من مختلًفا زوًجا ٧٠ أن ذهول يف الصني زاروا من أفاد والنساء. الرجال
وهذا ويدجوود تنظيم بني والفرق الصيني. الخزف مصنع من يخرج طبق كل عىل تعمل
الجودة عىل إرصاره جانب إىل ويدجوود أن يف يكمن الصني يف للعمل املتطرف التقسيم

أيًضا.40 الكفاءة ينشد كان
الخزفية أدواته من أطنانًا ويدجوود شحن عرش، الثامن القرن من األخرية العقود يف
وأمريكا وإيطاليا والدنمارك بولندا إىل واليشب األسود البازلت من وأوانيه اللون، قشدية
ولوكسمبورج بلجيكا تضم التي املنخفضة األرايض ودول وفرنسا، وأملانيا الجنوبية
والخامة، والربيق، الفنية، واملهارة الرقي، حيث العرصمن ذلك معايري أرىس وقد وهولندا.
البخارية املحركات ويدجوود ركَّب حينما الحديثة الخزف صناعة ولدت اإلنتاج. ومرافق
شبكة تشييد هَوس حفز يف أيًضا وساهم عرش. الثامن القرن نهاية يف للخزف مصنعه يف
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دليًال يعطي مما عرش؛ الثامن القرن من األخري العقد خالل إنجلرتا يف املائية القنوات
بالعديد إنجلرتا الطبيعة َحبَت وقد والنقل.41 الصناعة بني املتبادل الدعم عالقة عىل مبكًرا

منافعها. القنوات عززت التي األنهار من
مصانع كحال القديمة، اإلنتاج بإجراءات متشبثة اإلنجليزية النسيج صناعة كانت
العمال من بعًضا أن صحيح املشهد. يف ويدجوود يظهر أن قبل ستافوردشاير فخار
الرجال من العديد لكن املائية، بالطاقة تعمل التي النسيج مصانع يف عون يُجمَّ كانوا
الحدادون وكان املتدربني. الصبية من والقليل أُرسهم بمساعدة املنزل يف يعملون ظلوا
كانت الحديدية.42 األجزاء من والقليل الخشب من األدوات يصنعون الساعات وصانعو
أطيب عليه عقد الذي القماش هو القطن وكان األخرى، هي لثورة بحاجة النسيج صناعة
أو الحرير أو الصوف ألياف من عليها العمل يف أسهل كانت فأليافه النجاح؛ يف اآلمال
الغزَّاِلني أيدي تؤديها التي الحركات ميكنة هو الهدف كان ضخمة. سوقه وكانت الَكتَّان،

وأذرعهم. اجني والنسَّ
النسيج صناعة يف تحوًال — حدة عىل منهم كلٌّ عمَل — رجال أربعة أحدث
لترسيع كلها صممت التي — اآليل واملنسج الغزل، وبغل جيني، مغزل — باخرتاعاتهم
املختلفة نجاحاتهم وتلخص قماش. إىل الخيط تحويل ثم خيط إىل الصوف تحويل عملية
أركرايت وتوماس هارجريفز جيمس اخرتع فقد املخرتعني؛ يجمع الذي املشرتك املصري
من مكَّن بسيط جهاز عن عبارة وهو جريفز، زوجة اسم هو وجيني جيني»، «مغزَل
يُستخدم الجهاز هذا بدأ إن وما الواحدة. العجلة تدورها التي الغزل خيط دورات زيادة
هارجريفز كان لفة. ٨٠ إىل ٨ من رسيًعا ارتفاًعا املغزل ات لفَّ عدد ارتفع حتى الغزل، يف
عىل قادًرا وكان الفكرة هذه مساندي مع أفضل بعالقات تمتع أركرايت لكن اًجا، نسَّ
— واألطفال النساء من منهم الكثري — عامل ٦٠٠ جمع يف نجح حيث مصنع، إنشاء
من تخرج قروي دين رجل وهو كارترايت، إدموند هو الثالث الرجل واحد. سقف تحت
القطن. لغزل مصنًعا زيارته إثر النسيج بعملية منشغًال صار لكنه أكسفورد، جامعة
قوة يستخدم الذي اآليل املنسج اخرتاع براءة عىل حصل ١٧٨٥ يف عام، مرور وبعد
للنول املبدئي النموذج هو النول هذا فأصبح القماش؛ لصنع العادي النول لتشغيل البخار
هو الرابع الرجل إفالسه. أشهر فقد للنسيج مصنًعا بنى كارترايت أن ورغم الحديث.
بني يجمع — اسمه يوحي كما — الذي الغزل، بغل اخرتع الذي كرومبتون صامويل
ألنه هذا اخرتاعه استغالل حقوق لبيع اضطر لكنه اآليل. واملنسج جيني مغزل اخرتاعني:

االخرتاع. براءة تسجيل عملية ثمن دفع عىل يقدر أن من أفقر كان
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سيما ال والنسيج، الغزل صناعة يف تنافسية ميزة الربيطانيني البخار قوة منحت
عن تقل بأسعار منتجاتهم بيع عىل قادرين الربيطانيون وصار ونسجه. القطن غزل
وكانت عاملية، سوًقا القطن سوق كانت والصينية. الهندية املنتجات جميع بيع أسعار
األسواق من الكثري تقتحم أن تستطيع كانت بحيث للغاية رخيصة اإلنجليزية األقمشة
كان التي أيًضا، األصباغ عىل بفائدة القطن مبيعات انتعاش وعاد العالم. يف املحميَّة
وكذلك حمراء، صبغة يفرز الربازييل الخشب كان فقد الجديد. العالم يف يُصنع معظمها
شخص اكتشف فقد رائع؛ يشء البرشي اإلبداع إن تركيا. من تُجلب كانت التي الفوَّة نبتة
تعيش التي القرمز دودة هي — الحرشات إحدى إلناث املجففة الجثة أن ما بطريقة ما
فيما اللون هذا صار وقد رائًعا. قرمزيٍّا لونًا تعطي أن تستطيع — املكسيكي الصبار عىل
من جميًال تدرًجا يعطي الذي — النيلة صبغ أصل ويعود األقطان. ألوان من جزءًا بعُد
الحصول يصعب كان الكيميائية األصباغ عرص يحل أن وقبل الهند. إىل — األزرق اللون
لوكاس إليزا نجحت الثراء. عىل يدل الزاهية األلوان ذات املالبس ارتداء وكان األلوان، عىل
يف النيلة لزراعة تجربتها يف — الفرتة هذه يف القالئل اإلناث املبدعات إحدى — بينكني
شيئني إنتاج يف باملستعمرة املناخ صورتي من االستفادة أمكن كاروالينا. ساوث والية
األكثر املرتفعات أرايض أنتجت فيما األرز، الرطبة األرايض أنتجت إذ العاملية؛ للسوق
بها تتمتع مرسة إىل الرتف وسائل إحدى أيًضا الرائعة األصباغ هذه حولت النيلة. جفاًفا
اللون ارتداء العاديني الناس بمقدور وبات أيًضا. عشاقهن بها ويتمتع املتاجر بائعات
يثري أن دون يمر لم ذلك لكن — امللوك عىل حكًرا املايض يف كان الذي — األرجواني

األمر. بادئ يف الدهشة
األماكن كانت عرش. التاسع القرن يف رئيسة صناعة إىل النسيج صناعة البخار ل حوَّ
ذلك رغم كانت لكنها السكر، لزراعة تصلح التي تلك من أكثر القطن لزراعة تصلح التي
ويتني إييل اخرتع حتى التيلة قصرية األقطان زراعة األمريكيون يبدأ ولم محدودة. أماكن
عرشين بمقدار وازداد هائًال، الطلب صار االخرتاع، ذلك وبعد .١٧٩٣ عام القطن محلج
من منتظمة إمدادات تستقبل مانشسرت مصانع صارت النهاية ويف عاًما. ٥٠ يف ضعًفا
وأالباما، جورجيا، يف البكر األرايض الستغالل وعبيدهم املستوطنني النتقال نتيجة القطن؛
خالل إنجلرتا إىل القطن شحنات إيقاف يف الشمال واليات نجحت وعندما ومسيسيبي.
إنتاج تشجع الحكومة كانت حيث مرص، إىل العظمى بريطانيا تحولت األهلية الحرب
طويلة ملسافات املياه لضخ الالزمة الرخيصة الطاقة توافر أدَّى الحق وقت يف لكن القطن.
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أريزونا واليتي من أجزاء عن فضًال الصني، يف املربح القطن محصول زراعة إتاحة إىل
عرش. الثامن القرن يف الرأسمالية قصة ألحداث استباق هذا لكن وكاليفورنيا.

املصانع ظهور

أفران وبجانب السفن، بناء وأحواض الجعة، مصانع يف يُجَمعون طويلة لفرتة العمال ظل
والخزف، النسيج مجاَيلِ التصنيع دخول مع لكن الورق. ومصانع املناجم، ويف الصهر،
قوة من صغريًا جزءًا املصانع عمال ظل وإن جديدة، صناعية لحقبة رمًزا املصنع أصبح
هذه عىل بليك ويليام الشاعر أطلق وقد الحديثة. املجتمعات يف النطاق متنوعة العمل
املصانع انترشت وقد املظلمة». الشيطانية «املصانع هو: بالذكر جديًرا مميًزا اسًما املصانع
املصانع معظم تجمعت حني يف اإلنجليزي، الريف يف املائية الطاقة تستخدم كانت التي
البالد. وسط يف إنجلرتا يف الفحم رواسب أماكن حول البخار طاقة تستخدم كانت التي
قليًال أفضل كانت للعمال بالنسبة لكنها وخطرة، وقذرة مظلمة أماكن املصانع وكانت
ينقلون املناجم، يف الرجال مع جنب إىل جنبًا يعملون واألطفال النساء وكان املناجم. من
سواء — املصانع وضعت التهوية. سيئة الطويلة األنفاق عرب مملوءة سالل يف الفحم
أفرادها كان التي األرسة الستقالل نهاية — البخار بطاقة أو املياه بطاقة تعمل التي
أداء مراقبة يستطيعون عليها املرشفني أو املصانع أصحاب وبات املنزل، يف مًعا يعملون
ظل األمر بادئ يف أنه من الرغم عىل اليومية، مهامهم تنسيق خالل من مستخدميهم
إرصار جانب إىل للماكينات املتزايد التعقيد وأدى املصنع. وحدات يف مًعا يعملون األقارب
فأكثر.43 أكثر اإلرشاف أهمية ازدياد إىل نموذجية منتجات عىل الحصول عىل املستهلكني
مدته عمل يوم فرض من — واحد مكان يف عمالهم جمع خالل من — العمل أرباب تمكن

عرش. التاسع القرن يف عليها متعاَرًفا قاعدة صارت التي املدة وهي ساعة، ١٢
من أكثر رأسه مسقط فنما ستافوردشاير؛ لسكان وظائف ويدجوود نجاح أوجد
الرجال طرد إىل للوقت موفرة أخرى اخرتاعات أدت لكن حياته. خالل مرات خمس
وبإلقاء العمال. حياة يف جذريٍّا تغيريًا االبتكارات جميع أحدثت فقد أعمالهم. من والنساء
عادًة أرخص السلع جعل أن عىل يربهنوا أن االقتصاد خرباء يستطيع األمد، طويلة نظرة
يحدث األلم لكن أخرى. سلع عىل الطلب تحرير خالل من عمل فرص بخلق ينتهي ما
ففي مريرة. استجابًة األلم لهذا استجابوا اإلنجليز العمال من والعديد القصري، املدى عىل
تعمل أرسهم كانت الذين — يوركشاير عمال حطم عرش، التاسع القرن من الثاني العقد
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فشيئًا شيئًا تقيض كانت التي الصوف جز آالت — أجيال مدى عىل األغنام صوف َجزِّ يف
املقاومني أحد وهو لود، ِند اسم العمال هؤالء اتخذ العيش. لكسب الوحيد سبيلهم عىل
املوقر العمل روتني انتهكت التي املاكينات عىل الحرب «اللوديون» هؤالء وأعلن األوائل.

العمل. مكان من املشرتك العيش وحميمية الراحة وسلبت
سابق وقت يف بذلوا قد إنجلرتا غرب يف الصوفية األقمشة صناع كان الواقع يف
لهم؛ تهديًدا يشكل كان الذي جيني مغزل استخدام من األقمشة صناع ملنع كبريًا جهًدا
يستفيدون الحرفيون هؤالء كان نساًجا. عرشين بعمل القيام يستطيع الجهاز هذا ألن
التي القوانني بتطبيق الربملان ناشدوا لذلك الصوف؛ صناعة يف عريقة تنظيم تقاليد من
وممارسة االلتماسات، تقديم من سنوات عرش وبعد أجيال. منذ الكتب يف مدونة كانت
هؤالء كان برملاني. بتحقيٍق أخريًا القماش صانعو حظي املنشورات وتوزيع الضغط،
أرباب كان حني يف للعيش، واملستقرة القديمة الطريقة عىل لإلبقاء يحاربون العمال
العمال لجأ وحني العاملة. األيدي تكاليف توفري طريق عن األرباح لزيادة يحاربون العمل
بأن املصنِّعون رد االبتكارات؛ تثبط وكانت املايض يف اعتبار موضع كانت التي للقوانني
جديًدا منعَطًفا هذا كان املشاكل. من املزيد ستُحدث وبأنها الزمن عليها َعَفا القوانني هذه

والتغيري. الجمود وبني واإلصالح، التقليد بني األزيل النزاع يف
وبعد .١٨٠٩ عام القماش تجارة تنظم التي القديمة القوانني بعُد فيما الربملان ألغى
قطاع امتداد عىل اآلخرين العمال آالف نفوس يف الحماس اللوديني حركة بثت بعامني، ذلك
عمال كان النسيج، ماكينات يحطمون القماش صانعو كان فبينما إنجلرتا. من واسع
يستخدم كان الذي الدفني، املحراث أو الُخلد محراث هو آخر، اخرتاًعا يهاجمون املزارع
كان املحراث، هذا اسم يوحي وكما الصلب. من كرة بواسطة الترصيف قنوات لصنع
تحركه أثناء قليًال الرتاب يرفع الذي الُخلد، حيوان يحفره الذي ذلك يشبه مساًرا يحفر
إلخماد جندي ألف عرش اثنا قوامها مسلَّحة قوة الحكومة فأرسلت األرض. سطح تحت
ولينجتون دوق اصطحبها التي تلك من أكرب قوة وهي الريفية، املناطق يف الشغب أعمال
الجرائم قائمة إىل اآلالت تحطيم بإضافة ذلك الربملان أتبع ثم نابليون. ملحاربة إسبانيا إىل
الذي القرن مدى وعىل باملئات. يقدر عددها بات والتي باإلعدام، عليها يعاَقب التي
املبارشة األنشطة عىل مثال ٤٠٠ من أكثر هناك كان الصناعية، الثورة ازدهار شهد
وأثار العظمى. بريطانيا يف ونطاقه العمل مكان يف الحادثة التغريات لوترية املضادة
والتجار، واملمولني واملصنِّعني األرايض ك ُمالَّ جانب من ضارية فعل ردوَد املمتلكات تدمري
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والقيم السيطرة هذه تجلَّت الربيطانية. الحكومة عىل قوية سيطرة يمارسون كانوا الذين
١٨٤٦ عامي بني الفرتة يف األيرلندية املجاعة خالل صورها أوضح يف عليها قامت التي
كان جوًعا، يموتون واألطفال والنساء الرجال من اآلالف مئات كان حني ففي و١٨٤٨.
إطعام من تمنعهم كانت القوانني ألن الثرية إنجلرتا إىل الغذائية املواد يرسلون األيرلنديون

الغائبون.44 املالك يملكها التي الفدادين غالل من أنفسهم
من منتقلة عرش، التاسع القرن حتى متقطع نحو عىل التجديد مقاومة استمرت
خالل سوينج كابتن تظاهرات أدت وقد املسلح. بالعصيان التهديد إىل اآلالت تحطيم
الحرب واستمرت الحبوب. درس آالت استخدام تأخر إىل عرش التاسع القرن ثالثينيات
ونشاري الطباعة، حروف منضدي بني عرش التاسع القرن نهاية حتى امليكنة عىل
أكثر هو ما عىل املزارع عمال واحتج والنعال. األحذية تجارة يف والعاملني األخشاب،
الفقراء.45 قوانني تنفيذ وكيفية األيرلندية، العمالة استخدام مثل التقنية، االبتكارات من
مظاملهم تجاهل بهدف العمال الستجابة الرجعي الطابع عىل الرتكيز يجري كان ما وعادة

وظروفه. وأجوره العمل بساعات تتعلق التي الحقيقية
املهامِّ يف الالزم التنسيق أن رغم الشاق، العمل ف تخفِّ التكنولوجيا إن يقال ما غالبًا
اليدوي العمل جعلت الحوادث وقوع من املزمن والخوف املستمر، والضجيج الصناعية،
بسبب فقط ليس القاعدة، هي العمل ضغط زيادة وأصبحت قبل. ذي من أكثر كريًها
رءوس استثمار يعود أن يريدون باتوا املاكينة أصحاب ألن أيًضا بل املاكينات، تشغيل
زاد أعمق ملسافات املناجم غارت وكلما ثانية. كل يف بالربح املاكينات هذه يف أموالهم
العمال رئات ملء عىل املميكنة األعمال جميع وعملت التفجريات، جراء املحتمل الخطر
الخاصة طرقهم روا طوَّ فقد اإلنتاج، عملية يف تمثيل أي للعمال يكن لم وملا بامللوثات.46
بالرسعة اآلالت فشغلوا املعادن؛ قعقعة ضجيج فوق وإعالِئَها أصواتهم إسماع بغية
ظهور أسفر فقد عقب؛ عىل رأًسا العملية حياتهم قلبت التي األجهزة وأهملوا الخاطئة،
عن العاطلني عدد ازدياد عن أيًضا أسفر لكنه الالزمني، العمال عدد خفض عن اآلالت
روابط هدأت للميكنة، بدائل إليجاد جهود عدة وبعد الطلب. تحت العمال وعدد العمل
مضطرين كانوا وأطفالهم والنساء الرجال أن شك من وما اآلالت. بخدمة ورضيت العمال

أسالفهم. عمل ظروف من بكثري مشقة أكثر ظروف ظل يف العمل إىل
جانب من العدائية الحمالت هذه أن فسنجد تاريخي، منظور من األمر هذا تناولنا إذا
لكن التغيريات. حدوث دون للحيلولة ويائسة أخرية محاولة كبري حد إىل كانت العمال
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أن نرى جميًعا، يعيشوه أن عليهم تعنيَّ الذي العمال لهؤالء القريب املستقبل منظور من
العمال صف يف األحيان أغلب يف الجمهور وكان بمكتسبات. فازوا ما كثريًا املحتجني هؤالء
تنظيم يف الصلح قضاة سلطة الربملان صادر وقد بالقديم. التمسك يؤيدون كانوا ألنهم
عرص كان للعمال. بالنسبة حدَّين ذا سالًحا تمثل كانت قانونية حماية وهي األجور،
سيطرت قد كانت التي الفكرة هي وهذه التقدم، لعرص املجال يفسح األبوية الطريقة
الصحافة يف العاملني من قلة كانت بريطانيا. يف الراقية الطبقة أفراد مخيلة عىل بقوة
«ثروة كتابه يف الذًعا تعليًقا علق سميث آدم أن ولو الناس. لعامة العمال جانب عن تعرب
األجور. تحديد أجل من بل العشاء، لتناول قط يجتمعوا لم املصنعني إن قال حينما األمم»
وبعض، بعضهم بني رسمية غري اتفاقات عقد العمل أرباب عىل السهل من كان وبينما
اكتساب بغرض ضغًطا يمارسون عندما للتآمر املضادة بالقوانني يصطدمون العمال كان
الرأسمايل النظام من جزءًا الجماعية املفاوضة تصبح أن قبل آخر قرن مر وقد حقوق. أي

سواء. حد عىل واملنزل العمل يف التصنيع بمنافع التمتع عىل قادرين العمال ويصبح

التكنولوجي للتغري الفكري التأثري

ارتفاع أكانت سواء — بعينها َمِزية إىل الصناعي اإلنجليزي التفوق الناس يُرجع ما دائًما
أو الزراعية، التحسينات أو األرايض، ملكية تأمني أو الوقود، تكاليف انخفاض أو األجور
كيف يالحظون ال ملاذا لكن — العلمية ثقافتها أو املدن، ازدياد أو الرضائب، انخفاض
هذه كانت كيف االعتبار يف وضعنا إذا بعًضا؟ بعضها تعزز العنارص هذه جميع كانت
تعمل التي العوامل من العديد تطلَّبت أنها فسندرك مسبوقة، غري االخرتاعات من السلسلة
يف الثورة هذه تحقق كي — االسرتجاعية اآلليات ذات الجينات شأن — تفاعيل نحو عىل
اخرتاع إىل الرجال دفعت املالية الحوافز أن عىل يؤكدون الذين وأولئك اإلنتاج. عمليات
اإلنجليزية، األفضلية لهذه رئيسيٍّا مكوِّنًا يُغِفلون إنما العاملة األيدي توفر التي األجهزة
هذه من العديد عزو ويمكن االقتصادية. املشاريع تدعم التي التوجهات تشجيع وهو أال

عرش. السابع للقرن السيايس االضطراب عن بريطانيا ابتعاد إىل املزايا
كبري حد إىل يعتمد إنما عمرهم إنجاز بمثابة جيل أي أبناء وأملع» «أفضل يعده ما إن
قرن قبل إنجلرتا يف ُولد قد واط جيمس كان لو فمثًال صغرهم. يف بوها تَرشَّ التي القيم عىل
إنجلرتا، كنيسة إلصالح نفسه يكرس أن السهل من كان فربما األصيل، والدته ميعاد من
يحتل ألْن له أهَّ الذي املجد أوج لتبلغه كانت املهنة هذه مثل أن يف شك هناك أن الرغم عىل
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الثامن القرن شهد اآلن.47 وستمينسرت كنيسة يف يحتله الذي املكان ذلك الضخم تمثاله
األحيان بعض ويف صناعية اخرتاعات يف الجوهرية مواهبهم َصبُّوا موهوبني شبابًا عرش
أجيال عدة مدى عىل املوهوبني هؤالء عدد كثرة عززت وقد أيًضا. وثروة شهرة اكتسبوا
منهم كلٌّ يتلهف متعاونني، متنافسني كانوا أنهم عىل عالوة الصناعي، التطور تواصل
وقد املبتكرة. األفكار تشاُرك إىل يدفعه ما الحماس من يملك لكنه اخرتاعه، براءة لتسجيل

مودسيل. وهنري واط جيمس كعائلتي كثرية عائالت يف االبتكار َمَلكة انترشت
الرأسمالية وراء الرسي الباعث أن مرة ألول واضًحا صار عرش، الثامن القرن خالل
وسيلة من ما ألنه مضمون» «غري أقول مضمون. غري أمًرا هذا كان وإن االبتكار، هو
الثقافات بعض أن الواضح ومن تشجيعه، يمكن بالتأكيد االبتكار. عىل الناس إلجبار
شخص لدماغ الخفية التجاويف يف تبدأ املبتكرة األفكار لكن غريها، من أكثر تُنميه
هؤالء يكن لم بأنفسهم. أنفسهم علَُّموا الذين املخرتعني عدد هو املذهل واليشء بعينه.
والقضبان والرتوس البكرات استخدام بكيفية معرفتهم استغلوا أدوات مصلحي مجرد
بالفعل، املوجودة األجهزة تحسني أجل من والعتالت املوازنة ودواليب واألسافني األسطوانية
نفسيهما علَّما اللذين مريرس، جون أو روبرتس ريتشارد مثل حقيقيني، عباقرة كانوا بل
عام الغزل آالت روبرتس ميكن فقد امليكانيكا. مجال يف العلمية باملؤلَّفات باالستعانة
عمليات رائد مريرس وكان العرشين. القرن حتى مستخدًما ظل الذي االبتكار وهو ،١٨٢٥
أكثر األقمشة جعلت التي املررسة، بعملية يُعرف ما وأدخل القطنية، املنسوجات طباعة

للشد.48 تحمًال

وإنجلرتا فرنسا يف التنوير حركة

األوروبي املجتمع يف تحوٍل إلحداث للغاية رضورية أصبحت التي األفكار يخص فيما
الربيطانيون كان وإنجلرتا. فرنسا بني مدهشة عالقة جمعت عرش، الثامن القرن خالل
من السيايس االستبداد وقهر الرقابة نبذ مجتمع جديد؛ نوع من بمجتمع القرن دخلوا قد
يُكن لم الحقيقة (يف والعامة. والنبالء امللك بني موزعة السلطة جعل متوازن دستور خالل
املرتاكمة أعضائه ثروة كانت فقد بالضبط؛ العاديني الناس عامة يمثل العموم» «مجلس
القوانني كانت فرنسا، يف ا أمَّ للشعب.) يرمز كان لكنه األرستقراطية، الطبقة ثروة تفوق
يتمتعون والفالحون العمال الحر.وكان العمل ممارسة يف يرغب من كل تعرقل الغامضة
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احتكار بسبب أو النبالء بني أو املقاطعات يف وسواء االقتصادية. التنمية تثبط بامتيازات
عىل قادرة املجتمع من واسعة قطاعات كانت رشكة، أي يف أو األفراد أحد يملكه موروث

التغيري. يدعى الذي املفزع اليشء هذا مقاومة
حينما ،١٧٨٧ عام حتى املطلقة بسلطته املحترضمتشبثًا الفرنيس امللكي النظام ظل
تكن لم املايض. يف قائمة كانت التي العمومية املجالس الستدعاء امللك الخزانة خواء دفع
بتحويل سارعت لكنها الزمان، من قرنني من يقرب ما منذ اجتمعت قد املجالس هذه
ثورة. أتون إىل البالد قذفت القاتلة الخطوة هذه الوطنية. الجمعية باسم عرف ما إىل نفسها
وخطابات والرتاخيص، الحكومي، والروتني القيود من للتحرر يلزم كان ما تحديًدا وهذا
وتشد األرستقراطية الطبقة استعالء تعزز كانت التي القديمة القوانني وجميع التأسيس،
اللحاق عىل البالد عملت عرش، التاسع القرن خالل فرنسا. الجبار؛ املارد ذلك وثاق
معدل حيث من العظمى بريطانيا تضارع صارت األوىل العاملية الحرب وبحلول بالركب،

الفرد. ثروة
شأنه من يشء أي من خشوا الذين اإلنجليز، معظم ذعر الفرنسية الثورة تطرف أثار
جميع عىل املحافظة النزعة هذه وأثرت االزدهار. من أجيال عدة بعد االضطراب يثري أن
بريستيل جوزيف العالم إعراب خرب انتشار عقب املثال، سبيل عىل املجتمع. مستويات
منزله؛ بتدمري الغوغاء من مجموعة قامت ،١٧٩٤ عام الفرنسية الثورة مع تعاطفه عن
كانت ذلك، ومع واحد! قرن أحدثه فرق من له يا الريفية. بنسلفانيا والية إىل بالفرار فالذ
للتاريخ الفرنسيني قراءة إن إذ الفرنسية؛ الثورة اندالع عن عديدة بطرق مسئولة إنجلرتا
الطموح املنفتح للمجتمع الشخيص واكتشافهم ولوك، نيوتن علوم ودراستهم اإلنجليزي،
إمكانية فكرة لوالدة الطريق د مهَّ ذلك كل عرش؛ الثامن للقرن لالستطالع املحب الكادح

األهمية.49 بالغة فكرة وهي القديم، النظام إصالح
أثارته الذي ذلك يضارع بإلحاح الخيال تثري املطورة البيئة يف الجلية التغريات كانت
أشكال من استثنائي نحو عىل مكثف شكل واجتذب الفالسفة. طرحها التي األسئلة
من رحابة أكثر باتت التي االبتكار طرق يف ُقدًما امُليض إىل الغربية أوروبا بلدان الفضول
البرشي اإلبداع طرق وعىل جانبًا. التقليدية املمارسات الناس تنحية مع مىض وقت أي
هذا أصداء كانت الخاص. االجتماعي عاملهم صانعو أنهم األوروبيون اكتشف هذه الرحبة
مخلوًقا ليس العالم أن وبدا الدينية، تقاليدهم مع بشدة وتتعارض األهمية، بالغة اإلدراك

تحسينه. ينبغي متواصل عمٌل هو بل والتبجيل، ل للتأمُّ
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أثر — مذهلة واحدة وثيقة عن فضًال — املؤلفات من الثنني كان ،١٧٧٦ عام يف
بني، لتوماس السليم» و«املنطق سميث، آلدم األمم» «ثروة الرأسمالية: تاريخ يف حاسم
من االقتصاد تحرير إىل بكتابته يهدف سميث كان األمريكي. االستقالل إعالن ووثيقة
الطبيعية الحرية «نظام أسماه ما ومقنع واسع بتفصيل ووصف الحكومي، التدخل
البرشي للسلوك نموذج من دعًما االقتصاد حول سميث أفكار نالت والبسيط.» الواضح
بأفعالهم، التنبؤ يمكن ال والنساء الرجال بأن التقليدية املفاهيم عىل قاطًعا خروًجا خرج
املوحد، الجهد «إن قال: إذ النقطة هذه كلماته وتوضح ومستهرتين. املزاج، ومتقلبو
املبدأ [هو] حالته تحسني أجل من فرد كل جانب من انقطاع دون واملتواصل والثابت،
سميث أكد الشخيص.» الرخاء عن فضًال والوطني، العام الرخاء األصل يف منه يستمد الذي
من الرغم عىل حالتنا، تحسني يف الرغبة هي االدخار إىل تدفعنا التي «القاعدة أن عىل أيًضا
نذهب حتى ترتكنا وال األرحام، من معنا وتولد عام، بوجه وفاترة هادئة الرغبة هذه أن

القرب».50 إىل
والنجوم، والنيازك للكواكب املذهل التنوع وراء الكامن التجانس نيوتن رأى وكما
عامًلا ووصف السوق، تشكل التي املتعددة التجارية املعامالت يف اتساًقا أيًضا سميث وجد
لقوانينه. الدولَة يُخضع ذلك، من العكس عىل بل الدولة، لقوانني يخضع ال اقتصاديٍّا
حني بالكاد بدايتها يف كانت التصنيع مجال يف ذروتها بلغت التي االخرتاعات أن ورغم

باملستقبل. ليتنبأ يكفي ما التحسينات من يشهد كان فقد مؤلفاته؛ سميث وضع
يشكل وهو سميث، تنظري من يتجزأ ال جزءًا املقصودة غري النتائج قانون كان
األفعال تكون أن يمكن كيف تطرح االسكتلنديني، للفالسفة النظر بعيدة مدهشة رؤية
عىل بالفائدة تعود ذلك ومع الشخصية، مصلحتهم عىل حريصني أفراد إرادة عن ناشئة
والتي للسوق»، الخفية «اليد شهرة ذلك أمثلة أكثر كان وبالطبع األفراد. من أكرب مجموعة
«إننا سميث: أوضح وكما بالخري. تعود قوة إىل الربح حافز لتحويل املنافسة تستخدم
صانع أو الخباز أو اللحام نفس يف الخري نزعة بفضل طعامنا عىل الحصول نتوقع ال
يف ساهمت التي املفاهيم أحد وهذا الخاصة.»51 مصلحتهم عىل حرصهم من بل الجعة،
سميث كان املظاهر. وراء محجوبة تكون ما كثريًا الحقيقة بأن القوي االنطباع ظهور
حينما ،١٧٢٣–١٧٩٠ عامي بني حياته، فرتة إبان تحدث كانت التي للتطورات يستجيب
به ويؤسس املال عىل يحصل أن وطموح شاب خباز عىل نسبيٍّا السهل من يزال ال كان
املال رأس تركز سحب الحًقا، األقوياء. املنافسني مع فعال نحو عىل يتنافس بحيث نفسه

حيوية. للسوق املشكلة القوى أكثر بوصفه للسوق» الخفية «اليد تحت من البساط
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البرشي املجتمع يتتبع للبرشية افرتاضيٍّا تاريًخا االسكتلنديون وزمالؤه سميث قدم
املجتمع إىل وأخريًا املستقرة، الزراعة إىل ثم الرعي، إىل الثمار وجمع الصيد مرحلة منذ
التي — والجنوبية الشمالية األمريكتني يف األصلية الشعوب اكتشاف ساعد وقد التجاري.
االسكتلندية الفرضيات إثبات عىل — الثمار وجمع الصيد يمارسون يزالون ال أبناؤها كان
من بطيئة عملية أن تبني املنظور، هذا ومن أرضالواقع. عىل رؤيتها أمكن وقائع خالل من
هي — التاريخ كتب تقول كما نفوذ ذوي وأشخاًصا طارئة أحداثًا ال — التدريجي التغيري
طرحه الذي االقتصادية للحقائق املوزون الرتكيب كان ُقدًما. للتحرك التاريخ دفعت التي
ومنضبطون منسجمون سوق رشكاء البرش بأن االفرتاضات عىل ضمنيٍّا ينطوي سميث
الصفات هذه ألن التطوعية األنشطة مجال تحكم طبيعيًة قوانني ثمة وبأن ومتعاونون،

عليها. االعتماد يمكن
التغيري، من دورات خالل ويتقلَّب يتباين لم البرش تاريخ أن عىل االسكتلنديون شدَّد
فيها رجعة ال التي الرتاكمية التحسينات من أنماًطا إن بل قبل، من يُعتقد كان كما
تغيريًا وليس تطوًرا، ركابه يف الوقت حمل فقد جديد. اتجاه يف األحداث ت سريَّ التي هي
قبل فمن سواء. حد عىل املايضواملستقبل إزاء األوروبيني موقف اإلدراك هذا قلب وحسب.
د يمجِّ النهضة عرص وكان انحطاط، حالة يعيشون بأنهم املسيحيني تذكِّر عدن جنة كانت
بالدورات اإلنسان حياة يربط الدوري للتغيري الكالسيكي املفهوم وكان القديمة، اليونان
واملوت االضمحالل ثم النضج، مرحلة إىل النشط النمو ثم الوالدة يف مالحظتها يمكن التي
متعاقبة، وأنماط مضمونة، عمليات إىل يُقسم الوقت بات أن بعد لكن منهما. مفر ال اللذين
البرشي النشاط ينابيع من ينبوع كل رؤية املمكن من بات فيها، رجعة ال ومسارات
التاسع القرن حتى الرواج يلَق لم املصطلح هذا أن ولو للتقدم، الكبري النهر يف يصب
لإليمان قبل من مكرًسا كان الذي الخيال فضاء عىل الجديد التنمية سيناريو هيمن عرش.

لألمل. املجال مفسًحا جانبًا الخوف وانتحى املحتوم. للتقهقر الشجيَّة بالقصة
السليم» «املنطق بني كتب وقد نجاًحا، األمل إىل الدعاة أكثر أحد بني توماس كان
املعتقدات عىل عنيًدا ثائًرا كان .١٧٧٣ عام بنسلفانيا والية إىل هاجر أن بعد لألمريكيني
والنساء الرجال إفادة شأنها من التي اإلصالحات إلجراء متحمًسا ومقاتًال التقليدية
ولكي بها. يعملون التي األرايض يملكون ومن يستخدمونهم من فقط وليس العاديني،
يفاخرون الربيطانيون كان التي املتوازن الدستور فكرة مجمل هاجم قضيته، يدعم
العبودية عصور يف نبيًال «كان الربيطاني الدستور أن كتب حينما املايض وانتقد بها.
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مبينًا املقدس، الكتاب من االستشهاد يف الِعنان لنفسه وأطلق فيها»، صيغ التي والظالم
كانت — املجتمع بني الفرق بنيَّ وقد لهم. كعقاب إرسائيل لبني يرَسلون كانوا امللوك أن
خالل من يتحرك فاملجتمع والحكومة؛ — الوقت ذلك يف جديدتني وفكرته املجتمع كلمة
فإنها — رضورية أنها من الرغم عىل — الحكومة بينما الخري، ويفعل طوعية جمعيات
يريدون، ما عىل الناس يحصل كي الحرب عن بديل التجارة أن بني ورأى بغيض. جالد
خالل من البرشي، الجنس أبناء بني الود إشاعة عىل يعمل سلمي» «نظام بأنها ووصفها

لبعض.52 بعضها مفيدة — األفراد عن فضًال — الدول جعل
تصميم عىل يعمل كان تحريضية، كتيبات فيها يؤلف بني يُكن لم التي األوقات خالل
املتطرفة السياسية دعاواه يجمع كان فقد املطاف؛ نهاية يف بناؤه تم حديدي لجرس
هي األرستقراطي للمجتمع املوروث الظلم مظاهر وكانت االقتصادي. للتقدُّم بحماس
يف كتاباته تؤثر ولم الصناعي. املجتمع يف تحدث التي الجديدة االنتهاكات ال أهدافه،
اإلمرباطورية حكم من األمريكية املستعمرات تحرر عىل شجع ألنه فقط الرأسمالية تاريخ
بني أمثال رجال كان شعبيٍّا. شأنًا التقليد عىل الهجوم جعل ألنه أيًضا بل الربيطانية،
يحظون الذين أولئك عىل حكًرا وليس املواهب، أمام مفتوح ألنه املشاريع باقتصاد معجبني
رأس عىل الحصول أن ولو اليوم، إىل صحيًحا يزال ال وهذا موروثة. اجتماعية بمكانة

صعوبة. أكثر بات املال
بني توماس واصل وقد املخيلة. من األقل عىل ببطء، القدامى األعداء تهديد تالىش
أكرب قوة يستجمعون الجدد املصانع أصحاب كان بينما إنجلرتا أرستقراطيي عىل الهجوم
يف الحرية من الكثري العاديون العمال خرس قبُل. من يحوزونها كانوا التي تلك من بكثري
ُدوا توحَّ قد كانوا الذين — املصانع أصحاب ماَرَس عرش التاسع القرن ففي العرص؛ هذا
طاب كيفما واإلقالة التعيني يف حقهم خالل من عليهم السيطرة — قوية طبقة يف حديثًا
هي مثلما العمال إىل بالنسبة ثمني يشء الحرية أن فكرة ورفضوا سبب. دون ومن لهم
ونظًرا األوىل. االجتماعية الغاية هي الخاصة امللكية جاعلني أيًضا، لهم بالنسبة ثمينة
ممتلكات يف حقوقهم عىل للحصول التضامن يحاولون كانوا الذين العمال حماية ألن
حمالت مع يتعاملون ما كثريًا املالك كان فقد ترشيعات، تطلبت الخاصة رؤسائهم
طال التي املعركة فإن آلخرين، بالنسبة أما الحرية. عىل اعتداءات باعتبارها العاملني
أثارت وظروفه، وساعاته العمل وأجور السالمة ظروف عىل واإلدارة، العمال بني أمُدها
للجدل مثاًرا املايض يف يبُد لم الذي والسياسية، االقتصادية الحريتني ارتباط حول الجدل

األرايض. مالك من حصينة فئة ضد يقاتلون الرأسماليون كان حينما
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الرأسمالية للممارسات الرتاكمي األثر رؤية املمكن من كان عرش الثامن القرن خالل
يكفل أن من بدًال بالربح، يعود بحيث اإلنتاج نُظم فقد نظاًما. يشكل وهو بوضوح
القرارات يتخذون الخاصة مواردهم يستخدمون الذين األفراد وأخذ فحسب. املجتمع بقاء
العامة. السلطة جانب من كبري تدخل دون من املوارد تلك استخدام بكيفية املتعلقة
األسعار. لتحديد بالنسبة كبرية أهمية ذا اقتصاديٍّا واقًعا القرارات مجموع وأصبح
شكل يف املعلومات لنقل رسمية غري شبكة خالل من ترسي التي املعلومات وصارت
السوق. يف اآلخرين املشاركني اختيارات عىل تؤثر إيجارات؛ أو فائدة معدالت أو أسعار
املهنة. لتقاليد املهمة هذه ترك من بدًال بها، القيام يتعني التي األعمال العمل أرباب ونظم
املحايدة اآلليات خالل من أمواًال اكتسبوا الذين ألولئك ا حقٍّ الشخصية السلطة وصارت
— املمتلكات أصحاب وطبقة الكنيسة غرار عىل — القوية الهرمية النظم ظلت للسوق.
املجال يف السلطة ألصحاب لإلذعان تضطر األحيان من كثري يف كانت لكنها تأثريًا، تمارس

االقتصادي.
إحدى كانت العبودية إن القول يمكن املتحدة، الواليات يف التصنيع مسار تتبع عند
التحول حدوث يف اسرتاتيجيٍّا دوًرا آنَذاك العبودية لعبت فقد التصنيع. عليهما قام ساقني
والربيطاني األمريكي االقتصادين يف الرئييس القطاع كانت التي والنسيج الغزل صناعة يف
اقتصادية عالقة األمريكي والجنوب الشمال شكَّل عرش، التاسع القرن يف سواء. حد عىل
ملزارعي واألدوات واألخشاب املالبس يوردون الشماليون املصنعون كان فقد متناغمة؛
التصدير سلعة كان الذي القطن إنتاج يف أموالهم رءوس يركزون كانوا الذين الجنوب،
تأتي كانت التي األرباح ولوال القرن. من األوىل الخمسة العقود مدى عىل للدولة الرئيسية
لكن بطئًا، أكثر بوترية تطور بالتأكيد األمريكي االقتصاد لكان الجنوب، يف العبودية من

ذاته. حد يف التقدم ليعوق يكن لم البطء هذا
إذ األُجراء؛ العمال عىل املفروضة القيود رؤية يصعب كان األحيان، من كثري يف
عمالة استغالل بربط الفصل هذا بدأُت لقد االهتمام. من األعظم بالقدر العبودية حظيت
الصناعية؛ الثورة ميالد إىل أدت التي باالخرتاعات الكاريبي منطقة سكر مزارع يف العبيد
املوارد عىل ويعتمد نفسه، الربح بحافز مدفوع كليهما ألن نظًرا بينهما شبه أوجه فهناك
كلٌّ كان عرش، الثامن القرن نهاية بحلول لكن سواء. حد عىل والثقافية املادية نفسها
إبان الوطن يف الصناعية االبتكارات نشأت إذ ا؛ حادٍّ اختالًفا اآلخر عن اختلف قد منهما
عن بعيًدا العبودية ازدهرت بينما التاريخ، مر عىل خصوبة الفكرية الفرتات أكثر إحدى
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إدراكها كان بل القلب، عن تماًما بعيدة تكن لم لكنها ومتخلفة، نائية مناطق يف األعني
االجتماعي للتقدم الشامل التحقق كان الوطن أرض ففي بها. الوعي انتشار زيادة يف سببًا
الرقيق بنظام سمح الذي النائم الضمري يوقظ — منه جزءًا الرائعة اآلالت كانت الذي —

األطلنطي. املحيط من اآلخر الجانب عىل
الفراغ، من جاءت وكأنها اإلنسان، حقوق تعزيز قضية نبعت عرش الثامن القرن يف
والنساء، الرجال حول الجديدة االفرتاضات عرشات كانت امُلصِلِحني.53 من جيلني وحركت
تغيري إحداث إمكانية وصارت االنتباه. تستدعي للعيان، تتجىل كانت التي وطبيعتهم
وفرة ظل يف العيون كلَّ تُخايل — الوقت بمرور مرجحة أصبحت والتي — إيجابي
والحيل واآلالت والكتب الخزفية واألدوات األقمشة ووفرة الغذائية، املواد بيع محالت
يدع ال بما يؤكد قبُل من يشء كل كان وحيثما للمتاجر. الزجاجية الواجهات يف املعروضة
الحًقا. سيحدث ما انتظار يف الكل بات األبد؛ إىل نفسه يعيد املايضسيظل أن للشك مجاًال
جديدة روٌح الغربية أوروبا يف الشعبية املخيلَة غزت األخالقي، الحراك هذا ِخضم يف
متحمسة منظمات االلتزامات هذه وألهمت جديدة، التزامات الفضول خلق اإلنساني. للعمل
وشهادة العبيد، ومذكرات الجدلية، الكتيبات نرش وأسفر سياسية، حمالت بدورها أطلقت
املقيدين األفارقة والنساء للرجال الحية الصورة دفع عن العبيد؛ تجارة يف املتورطني
أجل من األمريكية الثورة قادة نضال بني التناقض كان املشهد. صدارة إىل بالسالسل
محرًجا وضوًحا واضًحا العبودية نظام عىل نفسه الوقت يف إبقائهم وبني الحرية، نيل
العظمى بريطانيا عن االنفصال برروا املطاف، نهاية ويف الربيطانيني. ولخصومهم لهم
أربع مرور وبعد السعادة». تحقيق إىل والسعي والحرية، «الحياة، يف البرش كل بأحقية
وبموجب العبودية. بنسلفانيا لوالية الترشيعية السلطة ألغت االستقالل، إعالن من سنوات
أول أصبحت وهكذا بحق، سيادة ذات دولة بنسلفانيا صارت الكونفدرايل، االتحاد قوانني
املقدس الكتاب ِقَدم قديم ترشيعي نظام عىل بسالم القضاء املمكن من أنه تبني حكومة

ديمقراطيٍّا. انتخابًا منتخبة ترشيعية هيئة خالل من
الجديد. العرص هذا نحو بنسلفانيا والية األخرى الشمالية الواليات كل تبعت ثم
بني يفصل خط شكل عىل بدأ الذي — ديكسون ماسون خط كان ١٨٠١ عام وبحلول
العمال واليات بني الفاصل الحد إىل يرمز بات قد — ومرييالند بنسلفانيا واليتي أرايض
للعبودية التدريجي اإللغاء قوانني وكانت املتحدة. الواليات يف العبيد العمال وواليات األحرار
بلوغهم بمجرد معني تاريخ بعد ولدوا الذين للعبيد الحرية منح تنصعىل الشمال واليات يف
الواليات يف وحتى والعرشين. الثامنة أو والعرشين السادسة أو والعرشين الخامسة سن
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حينما عرش، التاسع القرن عرشينيات حتى للعبودية مناهضة جمعيات نمت الجنوبية،
الذين — للربيطانيني خالًفا أخرى. سنة ألربعني العبودية بقاء املربحة القطن زراعة دعمت
املستوطنون حرر — الوطن عن البعيدة الجزرية ممتلكاتهم عىل يطبق قانون لديهم كان
أقل عبيًدا ظلوا الذين العبيد عدد وبات وسطهم. يعيشون كانوا الذين العبيد الشماليون
والنساء الرجال عدد أن يقدر لكن الجنوب. واليات يف منهم الشمال واليات يف بكثري
مانهاتن. يف العمل عىل القادرين السكان مجمل من الربع نسبة يشكلون كانوا املستعبدين
أكرب هذا شكل كممتلكات، بالبرش االحتفاظ مرشوعية نيويورك والية قانون ألغى وحينما
األهلية الحرب تكمل أن األمر وتطلَّب التاريخ. َمرِّ عىل الخاصة امللكية عىل سلمي تعدٍّ
للدستور عرش الرابع التعديل تمرير إىل إضافة بدأته، قد بنسلفانيا والية كانت ما األمريكية
قوة ا حقٍّ تمتلك األفكار أن يف األوقات من وقت أي يف املرء تشكك إذا .١٨٦٨ عام الفدرايل
ذلك. يف شكوك أي العبودية عىل القضاء حملة تدرأ أن املفرتض فمن العادي، العالم يف

الرأسمالية لكن العالم، حول تتشكل للرأسمالية رائعة تجارب هناك الحايل، الوقت يف
زخُمها حمل وقد الغرب. من — قرون ثالثة عن يقل ال ما مدى وعىل — األصل يف جاءت
منظومة الرأسمالية صارت إن وما العالم. أنحاء جميع إىل عملهم وأساليب األوروبيني
يمكن ما كل لتسحق مضت حتى قوتها، تعزز اجتماعية وعادات ثقافية ِقيم ذات كاملة
الحداثة، عىل االنفتاح — الغربيني األوروبيني صفات وأصبحت توسعها. يعرتضسبيل أن
نجاحهم. ازدياد ظل يف وضوًحا أكثر — بالتفوق والشعور واإلبداع، واملثابرة، واإلقدام،
الثقافة هي وهذه وتخشاها. بها وتعجب العالم، بلدان بقية تعرفها التي أوروبا هي هذه

اإلنسانية. بالقضايا والوعي والديمقراطية، الطبيعية، الحقوق شجعت التي
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املتحدة والواليات أملانيا صعود

بونابرت نابليون جيوش عىل منصبٍّا العام الرأي اهتمام كان عرش التاسع القرن أوائل يف
التصنيع ازدهار لكن األوروبية، القارة أنحاء عرب الثورية األفكار تنرش كانت التي
طاقة من دافعة قوة يستجمع نفسها السنوات هذه خالل كان الذي — الربيطاني
مجاَيل يف التقدم من قرنني عىل اعتماًدا ديمومة، األكثر الثورة سيشكل كان — البخار
أن من الرغم وعىل التكوين. طور يف وحديث متكامل اقتصاد ثمة كان والتجارة. الزراعة
مرور بعد إال أعىل معيشية مستويات إىل ترتجم لم الربيطانية التقنية االنجازات فوائد
من يقرب ما وجد إذ للغاية؛ واضًحا البالد ازدهار كان القرن، من باليسري ليس جزء
ازدياد إىل أدى ا ممَّ النقل؛ أو التجزئة تجارة أو التصنيع مجال يف وظائف سكانها ثلثي
واملوضة، والتجارة للتمويل املتألقة العالم عاصمة لندن أصبحت الحرضية. املناطق سكان
الجمعيات اجتماعات خالل من حيوية يزداد كان مدني مجتمع عىل احتوائها إىل باإلضافة

والصغرية. الكبرية الرائجة، واملجالت املرسح وعروض والتظاهرات
بتفوقها محتفظة ظلت فقد األمريكية، مستعمراتها العظمى بريطانيا خسارة ورغم
وسنغافورة وكندا الكاريبي البحر منطقة يف أخرى مستعمرات من تملكه بما بحرية كقوة
ال «الشمس إن قالوا عندما العاملي امتدادها عن املعارصون عرب وقد والهند. وأسرتاليا
بريطانيا يدفع جديًدا حافًزا يخلق التصنيع كان الربيطانية». اإلمرباطورية عن تغيب
إىل تصنيعها يجري كي الوطن أرض إىل جلبها يمكن التي الخام املواد عىل للسيطرة
واليات إىل تحوَّلت التي األمريكية مستعمراتها بريطانيا فقدت أن وبعد الصنع. تامة سلع
يف البحرية محطتها أهمية عزز الذي األمر الهند؛ نحو انتباهها حولت مستقلة، متحدة

أفريقيا. جنوب
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تاريخ يف عرش التاسع القرن دور يستعرض الذي — الفصل هذا يركز لن ذلك، ومع
املتحدة والواليات أملانيا تمكنت كيف سيعرض بل بريطاني، نجاح أي عىل — الرأسمالية
من التوقعات تخالف حكاية وهذه العالم. اقتصادات صدارة واعتالء بريطانيا تجاوز من
اجتذاب أجل من بدأٍب وعملت حرة تجارة أسست قد كانت العظمى فربيطانيا عديدة؛ نواٍح
ومنتجاتها. مصارفها حول تتمحور التي العاملية التجارة يف للدخول البلدان من غريها
بريطانيا تمارسه كانت الذي الشديد الضغط تحاربان املتحدة والواليات أملانيا كانت بينما
ماكس وصف حسب — نفسها من جاعلة صناعاتها، لحماية جمركية تعريفات بوضع

للتطور.»1 فرصتها الرأسمالية تمنح مغلقة، قومية «دولة فيرب:
ففي مبارش؛ نحو عىل مطروقة غري منطقة يسربون الذين أولئك يتحرك ما نادًرا
مسدود، طريق إىل ينتهون وقد وجوههم، عىل يهيمون املرئية، اإلشارات أو الخرائط غياب
قبله؛ من أحد يذهب لم حيث إىل يذهب املبدع ألن ونظًرا الناضبة. اآلبار حول ويتسكعون
الذي املستكشف خطوات اتباع آخرون يقرِّر وحينما أقل. يكون املنافسة من خوفه فإن
تحديث بات املتحدة، والواليات أملانيا حالة ويف مبارشة. أكثر رحلتهم تكون النجاح، أحرز
أن عن إعالنًا قدًما تحركهما كان دولة. إلقامة يبذل جهد من جزءًا وصناعتهما زراعتهما
القرن بداية ومع العالم. تاريخ يف جديدة مرحلة بل إنجليزيٍّا، ضالًال ليست الرأسمالية
املستقبل وأن التغريات، من املزيد يحدث أن يتوقعون بدءوا قد الناس كان عرش، التاسع

تمييز. دون املايض تكرار يعيد لن
ا؛ حادٍّ خطاها التباع (ومنافسوها) بريطانيا جريان استشعره الذي الضغط كان
يف الصناعية. القدرة عىل تعتمد صارت العسكرية، القوة السياسية، القوى أقدم ألن
ماكيناتها إىل الوصول يمكنهم كيف يعرفوا أن بريطانيا منافيس عىل كان األمر، بادئ
املجتمعات أما الصناعي. التجسس يف التورط سوى خياًرا لهم يرتك لم الذي األمر الرائعة،
فقد الحرب؛ وصناعة للثروة الغربية أوروبا مركز عن كافية بعزلة تتمتع كانت التي
إىل ضمها تم التي تلك عدا ذلك، فعلت وقد الربيطانية، املكاسب تجاهل تستطيع كانت
ذلك. فعل تستطع فلم بريطانيا من قربًا األكثر املجتمعات أما الربيطانية. اإلمرباطورية
املمكن من بات حتى للِعيان، املدهشة الجديدة الربيطانية املاكينات ظهرت إن وما
الخاص، القطاع مستثمري قلق يثري االستباحة من النوع هذا كان تقليدها. يف التفكري
حفظ يف ينجح تجعله ال بدرجة مفتوًحا كان مجتمعهم لكن الربيطانيني، املسئولني وقلق
القديمة األساليب يف ثورة أحدثت التي البخارية املحركات اجتذبت وقد كثريًا. األرسار
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الربيطانية املستعمرات من وحتى وأملانيا فرنسا من جواسيس القطن وغزل األدوات لصنع
اليشء اكتشاف محاولة املهمة: بنفس تقوم البلدان هذه جميع كانت أمريكا. يف السابقة
فحظرت مسبوقة؛ غري إنتاجية قدرة ذات مصانع إىل التقليدية الحرف محالت يحوِّل الذي
ألف من يقرب ما بالفعل أقنعوا قد كانوا الفرنسيني لكن املَهرة، العمال هجرة بريطانيا
بريطانيا وحظرت عرش.2 الثامن القرن سنوات مدى عىل بالهجرة املصانع عمال أكفأ من
أو املاكينات يهرِّبون كانوا األملان لكن اخرتاع، براءات عىل الحاصلة املاكينات تصدير أيًضا
املصانع يتفحصون جيدة بذاكرة يتمتعون الذين األمريكيون وكان بلجيكا. يف يشرتونها
العمال كان األحيان، بعض ويف وطنهم. يف بعُد فيما أساليبها ويقلدون الربيطانية
التي املاكينات تشكيالت الجديدة مواطنهم يف يحاكون البالد، خارج إىل بحًرا املهاجرون

ووتريته. الربيطاني التصنيع وجه ت غريَّ
عىل ينطوي كان إنجلرتا نجاح أن تبني لكن للغزل، مصانع البلدان من العديُد بنى
والعاملني املديرين مهارة تقليد أيًضا الرضوري من كان إذ اآلالت؛ تلك من أكثر هو ما
يَكْد ولم للغاية. تقليده يصعب يشء وهي ثقافة، مسألة تلك وكانت وكفاءتهم. اإلنجليز
الثورة بواكري يف الرئيسة واملنتجات املنسوجات من إنجلرتا إنتاج يضارع آخر بلد أي
بريطانيا يف األجور من بكثري أقل كانت األخرى األماكن كل يف األجور أن ورغم الصناعية.
٪٤٠ كان ،١٨١١ عام يف هذه. الكلفة ميزة استغالل يف أملانيا وال فرنسا تنجح لم العظمى،
تعمل أخرى ٪٢٢ وكانت العظمى، بريطانيا يف تعمل العالم يف القطن مغازل جميع من
٪٣٨ ال نسبة وكانت أيًضا، مرتفعة فيهما األجور كانت التي املتحدة، والواليات كندا يف
وإسبانيا، وإيطاليا، وسويرسا، وبلجيكا، وروسيا، وفرنسا، أملانيا، بني موزَّعة الباقية
مذهًال، قياسيٍّا رقًما هذا كان واملكسيك! والصني، واليابان، والهند، والنمسا، والربتغال،
١٧٨٠ عام من — تقريبًا الفرتة نفس خالل العامل.3 ومهارة اآللة لتصميم وانتصاًرا
الصناعي إنتاجها إجمايل ازداد حني يف إنجلرتا، سكان عدد تضاعف — ١٨٣٠ عام إىل
الفرتة هذه أغلب خالل كانت بريطانيا وأن سيما ال مذهل نمو معدل وهو ،٪٣٠٠ بنحو

فرنسا. مع حربًا تخوض
بريطانيا يف توقُّف دون — ١٧٠١ عام أوَّيل بخاري بمحرك بدأ الذي — اإلبداع استمر
بعبقرية االحتفال يف ترغب نفسها فيكتوريا امللكة كانت ١٨٥١ عام وبحلول العظمى.
يف الصناعة» «أعمال بعنوان ألربت، األمري رعاية تحت ضخم، معرض فافتُتح شعبها؛
باالس. كريستال عليه أطلق حديدي إطار عىل القائم الزجاج من مصنوع مذهل مبنًى
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وأحواض الفحم، مناجم من جمُعها تم اخرتاع ألف ١٣ فحص من الزوار تمكن وهناك
و«الفنانون» «املخرتعون» كان العالم. يف واملختربات واملصانع، واملطابخ، واملكاتب، السفن،
التأثري كان جديدة. رومانسية كقامات وظهروا منازع، بال املعرض أبطال هم و«الُكتَّاب»
يظهر بدأ إذ للعرص؛ جديد تصور من ناجًما الصناعة لثمار اآلِرس العرض لهذا األدوم
القرن يف املعارصون وكان ضخم. تكنولوجي إنجاز نحو حتًما يتجهون البرش جميع أن
درجة إىل لعرصهم الرائعة باآلالت مبهورين يزالوا ال العرشين القرن وأوائل عرش التاسع
للوصول جهدهم قصارى يبذلون أسالفهم يُكن لم كيف يتصوروا أن يستطيعوا لم أنهم

ممكن. وقت أرسع يف اآلالت عرص إىل
إىل وتواَرى عاملي، برشي هدف بأنها الصناعية الثورة تصف التاريخ كتب وبدأت
حماسة أو القديمة اليونان كأمجاد قبُل، من األوروبيني يفتن كان الذي املايض الظل
الكفاية فيه بما الحظ يحالفهم لم الذين أولئك مع الُكتَّاب وتعامل الصليبيني، الجنود
التصنيع عن يتحدثون الناس كان التعايل. من بيشء الحديث العرص قبل ولدوا ألنهم
من الرغم عىل إليها، يتَّجهون والنساء الرجال كان لطاملا عظيمة كمدينة غاية، باعتباره
نحن نستطيع ال مثلما بعدهم، من سيحدث كان بما التنبؤ باستطاعتهم يكن لم أنهم
التاريخي املنظور هذا يبدأ لم والعرشين. الثاني القرن يف ستقع التي باألحداث نتنبأ أن
بعد ما «مرحلة إىل يشريون الُكتَّاب بدأ حينما العرشين، القرن أواخر حتى التاليش يف
مستمرة البرشية الحياة أن الواضح من بات الحداثة، إىل الوصول تم أن فبعد التصنيع».

جديدة. واهتمامات بتطلعات
تحوالت عىل تخيم كانت الحتمية ألن الرأسمالية عن تدقيقي تاريخ كتابة تأخرت وقد
املناجم يف الخيول تجرها التي العربات من التحول جرى عندما حدثت التي تلك مثل
وجد العالم. قارات جميع يف أزيًزا محِدثة حديدية قضبان عىل تسري التي القاطرات إىل
املايض يف التقدُّم. اسم عليه أطلقوا فقد هوادة؛ بال املتواصل التحسن لهذا اسًما الناس
نقول عندما يحدث كما آخر، إىل مكان من االنتقال إىل فقط تشري «التقدم» كلمة كانت
قيمتي التقدم قلب فقد جديدة؛ معانَي تجمع الكلمة صارت واآلن الريف»، إىل «االنتقال

التقدم. يؤكد وإنما الذعر، يثري التغيري عاد وما واملستقبل، املايض
والواليات أملانيا تفوقت باالس، كريستال قرص معرض عقب عاًما عرشين غضون يف
للرأسمالية. الحثيثة املسرية يف القيادة زمام لتأخذَا (إنجلرتا) األعظم املستكشف عىل املتحدة
ثم ،١٨٥٠ عام العظمى بريطانيا يف حجمها أمريكا يف البخارية الطاقة حجم تجاوز
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أملانيا ذلك يف تلتها ،١٨٧٠ عام بحلول بكثري أكرب بمقدار األمريكية الطاقة تجاوزتها
بإقدامها ١٨٨٦ عام العظمى بريطانيا عىل أمريكا تفوقت ثم الزمن. من واحد عقد خالل
سنوات، سبع بعد نفسه اليشء أملانيا وفعلت الصلب، إنتاج خالل من أخرى خطوة عىل
من أكثر هو ما واألمريكيون األملان فعل لقد املسار.4 نفس عىل أخرى مؤرشات وتوالت
الكيمياء مجال يف االبتكارات من جديدة موجة بدءوا فقد والبخار؛ الدخان نفث مجرد
العالم أذهل الذي الرابح الفَرس تخلَّف األوىل، وللمرة الداخيل. االحرتاق وآالت والكهرباء
أيًضا. االبتكار مجال ويف بل اإلنتاجية القدرة يف فقط ليس الزمان، من قرنني مدى عىل
واعدة أموال ورءوس أحدث بمعدات متأخر وقت يف التصنيع مرحلة بدءوا الذين تمتع لقد
تلبية أجل من العمال توفري عىل قادرة تزال ال مزارعهم وكانت بعد، استُِغلت قد تكن لم
العظمى بريطانيا عن الحديث عن التحول مستغَربًا يبدو قد الصناعة. رجال احتياجات
الثورات يتتبع التاريخي الرسد هذا لكن التكنولوجية، انجازاتها ذروة إىل وصلت أن بعد

املتنوعة. نجاحاتها تعداد عىل يقترص وال للرأسمالية، العارمة
االقتصادية نجاحاتهما جعل بيِّنًا اختالًفا مختلفتني املتحدة والواليات أملانيا كانت
تطويعها أمكن للتصنيع األساسية، العنارص انكشفت أن فبمجرد أوسع. نطاًقا تغطي
حالة يف الناجح االقتصادي املسار وينبهنا والثقافات. البيئات مختلف تناسب بحيث
إلحراز فقط واحدة صيغة عىل االتِّكال بالرضورة ينبغي ال أنه كهذين متباينني بلدين
فقد الخاصة؛ املواهب بعض تطلَّب األول القدوة نموذج تجاُوز لكن االقتصادي. النجاح
أظهر وقد االقتصادي. التفوق إحراز عىل مميزة مناِفسة األمريكية املتحدة الواليات كانت
األكرب النظام من جزءًا االقتصادية مشاريعهم جعل عىل لإلعجاب مثرية قدرة املستوطنون
حررهم ثم االستعماري. العظمى بريطانيا لنفوذ أمريكا تبعية أثناء األوروبية للتجارة
التجارية لكوادرهم الِعنان وأطلق بريطانيا، تحددها كانت التي املسارات من االستقالل
تحتاج كانت االقتصادية للتنمية عظيمة مقوِّمات تمتلك أيًضا أملانيا كانت أيًضا. البارعة
كانت التي املوروثة واالمتيازات التقاليد من كثيفة طبقات تحت من لالستخالص فقط
موارد يف: وتمثلت سواء، حد عىل وثقافية مادية األملانية القوى وكانت فوقها. جاثمة
تمتلكه بما تفخر عمل وقوة والتكنولوجيا، العلم يشجع تعليمي ونظام ضخمة، طبيعية

منضبطة. عمل وعادات مهارات من
من يتجزَّأ ال جزءًا االقتصادي التقدم نحو الدفعة أصبحت املتحدة للواليات بالنسبة
باعتبار وبكفاءتهم للمغامرة بحبهم األمريكيون احتفى فقد الناشئة؛ القومية شخصيتها
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تقاليد أي عن بمنأى وألنهم املتدهورة. اإلقطاعية أوروبا عن أنفسهم لتمييز وسيلة ذلك
سيطرة تقدير يف بالغوا ما وكثريًا الجسارة، صفات يقدرون كانوا متشددة، أرستقراطية
١٧٩٠ عام أُجري سكاني تعداد أول أشار الخارج. يف أخرى بلدان عىل البائد املايض
الشباب من معظمهم — وامرأة رجل ماليني أربعة من يقرب السكان من عدًدا أن إىل
أنهم عىل عالوة العالم، يف األرايض أخصب عىل يعيشون كانوا — العمل عىل املتمرسني
سعيهم خالل ضخمة بكميات والنفط والذهب والحديد الفحم الكتشاف سبيلهم يف كانوا
أرباع ثالثة من أكثر وجود إىل أيًضا أشار تعداد أول لكن القومية. السيادة تحقيق إىل
القطن محلج باخرتاع هائًال ارتفاًعا العبيد قيمة ارتفعت فقد مستعبَد؛ شخص مليون
محصوًال — املنطقة أنحاء جميع يف يزرع كان والذي — التيلة قصري القطن جعل الذي
من الحد إمكانية يف للثورة العليا امُلثُل حملتها آمال أي إجهاض إىل أدى ما مربًحا؛

الجنوب. أنحاء جميع يف العبودية
واحدة دولة خلق أجل من ِصيَغ دستوًرا املتحدة الواليات اعتمدت ١٧٨٩ عام ويف
السنة تلك يف ذاتي. شبه بحكم تتمتع قبُل من كانت التي عرشة الثالث والياتها تجمع
ما إىل الجغرافية الناحية من تشري كانت فقد بلًدا؛ منها أكثر اسًما أملانيا كانت نفسها،
كان وهكذا النمسا. فيها بما املنفصلة والبلديات واإلمارات املمالك من ٣٠٠ عىل يزيد
تحديث مهمة كانت بينما االقتصادية التنمية يشجع املتحدة الواليات يف القومي الشعور
واحدة. دولة لخلق الالزمة الوسيلة هي أملانيا يف املتعددة األملانية االقتصادات من العديد
تلعب أن اعتادت مستعمرات عن عبارة بالدهم أن من يعانون ذلك قبل األمريكيون كان
لفرتة الترشذُم عبء تحت تنوء أيًضا أملانيا ظلَّت وقد األم. الوطن إىل بالنسبة ثانويٍّا دوًرا
وإسبانيا، وروسيا، وهولندا، وبلجيكا، وفرنسا، إنجلرتا، — جاراتها سبقتها أن بعد طويلة
التاسع القرن طوال ترتدد القومية أصداء وظلت قوية. قومية هويات بناء يف — والربتغال
دولتهما. بناء يف — حينئٍذ اختالفهما عىل — وأملانيا املتحدة الواليات من كلٌّ ورشعت عرش.

وجمالية. ورومانسية أخالقية جاذبية االقتصادي املسعى عىل الحملة هذه وأضفت
قد نابليون كان النابليونية. وتبعاتها الفرنسية للثورة بالكثري األملانية القومية تدين
املؤسسات يصلح وكان جبارة، عسكرية قوة إىل إياه محوًال الثوري الجيش مهارات شحذ
أوروبا أنحاء جميع يف جيشه مسري ركاب يف التحديث ومضات حامًال جيشه، غَزا أينما
الرومانية اإلمرباطورية وجود نابليون محا عرش. التاسع القرن من األول العقد خالل
الوسطى أوروبا دول من واٍه كونفدرايل اتحاد وثاق تشد ٨٠٠ عام منذ ظلت التي املقدسة
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إرث إن النمسا. شملت دولة ٣٩ يضم كونفدراليا اتحاًدا مكانها وشكَّل باألملانية، املتحدثة
سيظالن بالهزيمة فيها ُمِني التي الصغرية النمساوية الهولندية البلدة تلك واسم نابليون

طويًال. بالذاكرة عالقني
ا خاصٍّ كيانًا وشكل فيينا يف األوروبية القوى من تحالف اجتمع ووترلو، معركة بعد
إىل للذعر اإلثارة بالغة الفرنسية الثورة تجاوزات كانت األوروبي». «الوفاق عليه أُطلق
نابليون. هزيمة أجل من يتعاونون قبُل من لبعضهم أعداء كانوا الذين حتى جعلت درجة
أجل من باألساس الدبلوماسية تستخدم االتفاق هذا يف املشاركة املنهكة البلدان وكانت
حافل قرن فبعد القوى. توازن من نوع تحقيق بهدف املحيطة األرايض ترتيب إعادة
يف الربيطانيون نجح وقد تضحيات. عدة ببذل جدير السالم أن يبدو بات بالخصومات
االجتماع من الرئييس الهدف لكن الرقيق، تجارة إدانة عىل اآلخرين حمل يف االجتماع هذا
هي املحافظني مهمة كانت املايض، إىل للعودة سبيل َة ثَمَّ يكن لم وملا القارة. تهدئة كان
أفكار عىل باللوم يُلقون وكانوا قبُل. من رسخوه قد كانوا الذي الراهن الوضع عىل اإلبقاء
واإلخاء «الحرية استنفار صيحة كانت إذ الفرنسية؛ الثورة إشعال يف الثورية التنوير
الدرس وكان القائمة. والسلطات واألرسة الدين عىل هجوًما تمثل رأيهم يف واملساواة»
هذه يد تكون أن األفضل ومن حديدية، قبضة إىل بحاجة الناس بأن ويفيد واضًحا،
يف الثورة بعد ما مرحلة محافظو يرغب لم بالتوقري. يحظى قديم برتاث مربوطة القبضة
القضاء يف يرغبون كانوا بل أفضل، أخرى بمجموعة األفكار من مجموعة عن االستعاضة
ذلك لتحقيق اإلطالق عىل يشء أفضل كان مربًما. قضاءً السياسة من اآلتية األفكار عىل

الطاعة. عىل تحث التي التقليدية والعادات األعراف عىل االعتماد
عقيدة من األوروبيون الليرباليون اصطفى التعلم، منحنى من اآلخر الجانب عىل
فقد لإلصالح؛ مفهومهم مع جيد نحو عىل تتالءم كانت التي املستجدات الفرنسية الثورة
وكانوا للقانون. بفهمه يشيدون كانوا لكنهم نابليون لدى العظمة هوس يكرهون كانوا
االقتصادية. والتنمية الحرة بالتجارة التزاًما لها وأضافوا الطبيعية، الحقوق عن يدافعون
الطبقة نفوذ صدِّ بهدف االقرتاع يف الحق أصحاب نطاق توسيع أيًضا يؤيدون وكانوا
الثانية الجولة جرت بعد، فيما نابليون. هزيمة إثر جديدة قوة اكتسبت التي األرستقراطية
واملستنريين جهة، من الراهن الوضع بقاء عىل املصممني املؤيدين بني أملانيا يف املواجهة من
األفكار، من مجموعتني بني نزاًعا األمر عاد ما تحديًدا، املرحلة هذه ويف أخرى. جهة من
وهندسوا دبَّروا قد كانوا الذين واألرستقراطيني الليرباليني بني أذرع بمصارعة أشبه بل
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عن فضًال مدينتني عىل حصلت التي بروسيا مملكة سيما ال — أملانيا أما فيينا.5 الجتماع
األمد طويلة األوروبية الكبوة هذه من خرجت فقد — الحديد بمعدن الغني الرور وادي
الدوقيات من تكتًال تمثل — إيطاليا مثل — ظلت لكنها كبري، حد إىل النرص يحالفها

املستقلة. واملدن واإلمارات

األملانية والقومية االقتصادية التنمية

لكونها نتيجة اقتصاديٍّا تعاني املنفصلة األملانية الواليات أن الشمس وضوح واضًحا كان
القومية بغطاء تتمتع واليات من اتحاًدا وليست منفصلة، واليات من الرقاع متعدد كيانًا
فيما موحد نظام يجمعها ال والخمسون الثالثمائة األملانية اإلمارات كانت فقد الواحدة.
الطريق عبور تنظم التي والحقوق الرضائب، ومأموريات واملقاييس، الوزن بوحدات يتعلق
والنقل املرصفية، واملؤسسات العمالت، عن ناهيك التجارية، واملمارسات املمتلكات، خالل
إدارية مراكز باعتبارها تترصف كانت التجارة، املستقلة املدن تشجع أن من وبدًال املجاني.
يف سيما ال — الجيوش وكانت البالط. أمراء أحد لسلطة أو لجامعة أو للكنيسة ا إمَّ تابعة
اإلدارية الخدمات تكاليف وكانت العامة، األموال من كبرية حصة عىل تسيطر — بروسيا
مستوى ترفع الربيطاني الزراعة قطاع يف التحسينات كانت وبينما مكان. كل يف باهظة
األرض عبيد ظل عرش، والتاسع عرش الثامن القرنني طوال مطرًدا رفًعا املعييش الشعب

أملانيا.6 أنحاء معظم يف الفالحة بأعمال يقومون الفقراء
القديمة اإلقطاعية الديون الفرنيس القضاء أسقط املذهلة الترشيع ليايل إحدى يف
استغرق أملانيا يف األرض عبودية إنهاء لكن الفرنسيني. الفالحني كاهل تُثقل كانت التي
سكسونيا والية يف تُلَغ لم لكنها ،١٨٠٧ عام بروسيا يف ألغيت فقد الوقت؛ من ا جدٍّ الكثري
كانت ثم ومن الرتبة؛ تحرث العمال من ٪٦٥ نسبة ظلت بروسيا ويف .١٨٣٢ عام إال
بدأ بأكمله. املجتمع ألحوال قلبًا تكون تكاد الريفية املناطق األرايضيف حيازة هيكلة إعادة
التي الزراعية املكاسب إىل الحسد بعني ينظرون كانوا الذين — الربوسيون األرض ُك ُمالَّ
يفكرون — الرتبة حرث يف العمال من فقط ٪٤٠ يعمل حيث وهولندا إنجلرتا يف تتحقق
قوانني الحكومة فمررت الزراعي؛ اإلنتاج تحسني إىل يؤدي قد الزراعة عمال تحرير أن يف
دخلهم من جزء فقدان عن املالك تعوض نفسه الوقت ويف األرض، عبيد جميع تحرر
يكونوا لم الذين الفالحني أرايض اإلصالح هذا أعطى واإليجارات. الغرامات عائدات من
القراء يُصدم ولن أيًضا. األرايض مالك إىل فعال نحو عىل لزراعتها يكفي ما يملكون
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— الحكومة عىل يسيطرون كانوا الذين — األرايض مالك أن يعلمون حني العرصيون
والذين حديثًا، تحريرهم جرى الذين العبيد من الفدادين من اآلالف مئات عىل حصلوا

زراعيني.7 عماًال باعتبارهم بأنفسهم أمورهم ليتدبروا تُِركوا
غرب جنوب ظل الحرة، العمالة إىل األرض عبودية من االنتقال عملية اكتملت وعندما
وازداد بروسيا، يف حتى املزارع عدد وتضاعف التقليدية، الصغرية باملزارع محتفًظا أملانيا
هؤالء كان .١٨٥٨ عام مليونني عىل يزيد ما إىل ١٨١٦ عام مزرعة مليون من أقل من
لحساب يعملون لزراعتها األرايض من يكفي ما يملكون أصبحوا الذين السابقون العبيد
لكن أرًضا، يملكون ال عمال عىل تعتمد الشاسعة الربوسية األرايض كانت بينما أنفسهم،

القرن. بنهاية إال ملحوظة زيادة تزد لم الحصاد كميات
النقابات ظلت فقد تقدًما؛ الريف تفوق تكاد ال الحرضية األملانية املراكز كانت
أواسط من متأخرة فرتة حتى االبتكارات صد عىل القدرة وتملك املنافسة تقمع املهنية
عرب واألفكار واملنتجات األشخاص انتقال دون تحول كئود عقبات هناك وكانت القرن،
اللغة سوى دة املوحَّ بأملانيا الناس أحالم يدعم ما هناك يكن ولم العديدة. الواليات هذه
الرومانية اإلمرباطورية راية تحت متحدين كانوا حينما املايض، عن وذكراهم املشرتكة
املرجو البطل جيشها جعلها التي بروسيا لقادة بالنسبة كافيًا كان ذلك لكن املقدسة،
السياسية واإلرادة واملستثمرين والحديد الفحم تمتلك بروسيا كانت االتحاد. لتحقيق
قومية سيادة إىل الطريق أن يدركون قادتها وكان االقتصادية، التنمية لرعاية الالزمة
يبغضون كانوا الربوسيني األرستقراطيني أن من الرغم عىل التجارية، التنمية تحقيق هو
آخر؛ خيار أمامهم يكن لم لكن التجارة. عىل تهيمن كانت التي الحرضية الوسطى الطبقة
رة. املوقَّ العسكرية تقاليده عىل والحفاظ جيشهم عىل لإلنفاق لثروة بحاجة كانوا فقد

مساحتها كانت التي بروسيا، مملكة يف الكبرية األملانية الدولة قيام إمكانية تركزت
التي الثالث الواليات وهي مجتمعة، ووستفاليا وهانوفر بافاريا مساحات مجموع تفوق
بروسيا كانت والسياسية، االقتصادية الحوافز بني رائع تناغم ويف املساحة. حيث من تليها
تجاري اتحاد وهو «الزولفرين»، اتحاد إىل لالنضمام فأكثر أكثر أملانية واليات تجذب
سوق لوجود نتيجة األعمال رجال بعض استفاد وقد .١٨١٧ عام أسسته قد كانت موحد
من تعاني كانت أخرى مناطق لكن األجنبية، املنافسة من الحماية توفر موسعة داخلية
«الزولفرين» اتحاد ظل لكن تأثريها، حدة من الجمركية التعريفات خففت التي املنافسة
قبول كسب أجل من مالية تضحيات لبذل بروسيا باستعداد مدعوًما آخر، بعد عاًما ينمو

191



الرأسمالية

األملانية الواليات جمع يف األمل يغذي االقتصادي ن التحسُّ وكان الجنوب. يف كربى واليات
واحدة. قومية حظرية يف املختلفة

ينظرون الناس كان قبل فمن ُقدًما؛ األملانية الوحدة دفع عىل جديد مفهوم ساعد
برسعة ُقدًما تميض إنجلرتا بدأت أن بعد لكن ضعيفة، أو قوية إما بوصفها لالقتصادات
أو متقدمة بوصفها االقتصادات عن يتحدثون الناس بدأ اإلنتاجية، مستوياتها متجاوزة
فقد االقتصادية؛ األنشطة إىل للنظر مدهش نحو عىل جديدة طريقة هذه كانت متخلفة.8
إطعام شملت التي العتيقة املتكررة املهام ببساطة تتضمن القديمة االقتصادات كانت
من ينتظر بات الجديد، للمنظور وفًقا لكن تبادلها. إتاحة ثم مفيدة مواد وإنتاج الناس
لكلمة وكان التخلف. حدوث عن مسئولة تكون أن أو التطور تحدث أن االقتصادات
التخلف فكرة كانت فقد «تقليدية»؛ كلمة وقع عن وقعه يف يختلف رنني «متخلفة»
الخطية الرؤية وهذه وإنجلرتا. وفرنسا وروسيا وبروسيا النمسا بني فيما التنافس تلهب
تأثريها نغفل تجعلنا بدرجة لنا بالنسبة للغاية مألوفة تقدمية حركة بوصفه للتاريخ
يف خصوًصا األول، املقام يف تأتي العسكرية القوة كانت املايض، ففي بسهولة. املبدئي
عىل الحفاظ كلفة ارتفاع كان ثم ومن الرصاع. من كبري لجانب مرسًحا كانت التي أملانيا
يف مكانتها لدعم حاسمة رضورة للدولة االقتصادية التنمية يجعل العسكرية املؤسسة
صنع ارتباط ازداد الصناعي، صعودها العظمى بريطانيا مواصلة ظل ويف الدويل. النظام

مىض. وقت أي من أكثر القوة بممارسة الثروة
رشايني وحملت التنمية، يشجع الذي الحافز الكبرية املحلية األملانية السوق قدمت
ثم للمالحة. املجهزة القنوات عرب التجارية الحركة معظم واإللب والفيرس واألودر الراين
لكن القنوات. من مزيد بناء ذلك فأعقب عرش، التاسع القرن عرشينيات يف البواخر ظهرت
الحديدية، السكك قطار كان عرش التاسع القرن أملانيا يف للتحول إحداثًا االخرتاعات أكثر
يف مستخدمة كانت والتي قضبان، عىل وتسري األحصنة تجرها التي العربات أعني وال
السكك خطوط عىل تسري التي القاطرة بل قبل؛ من طويلة فرتة منذ الفحم مناجم
الكربى، السهول وعرب منها، وهبوًطا للتالل صعوًدا الشحنات تحمل والتي الحديدية،
تمهيد هو ذلك يتطلبه ما كل كان الساحلية. املدن يف التحميل أرصفة نحو مبارشة
التي — الحديدية السكك قلصت لقد القياسية. لألبعاد وفًقا ذلك يتم أن ويفضل الطريق،
بني املسافات قطع زمن — عرش التاسع القرن ثالثينيات يف صناعتها اإلنجليز أتقن
قرون ثالثة قبل املثلثة األرشعة ذات السفن فعلت مما أكثر واملنتجات واألشخاص األماكن
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— املتحدة الواليات يف الحال هو كما — أملانيا يف القنوات وأصبحت الوقت. ذلك من
الحديدية. بالسكك للنقل مهمة مكمالت

وبلجيكا فرنسا يف متمثًال املتجدد الغرب بني أوروبا وسط عرب األملانية الواليات امتدت
جزءًا تزال ال كانت التي البلقان ودول وبولندا روسيا يف متمثًال املتخلف والرشق وهولندا
أوروبا نصفي بني تربط األملانية الحديدية السكك وكانت العثمانية. اإلمرباطورية من
اقتصادات وحفز املرتدية الربية التجارة طرق إصالح عىل تشييدها شجع وقد هذين،
يمكن ما ينتج ما بلد كان إذا حكيمة سياسة يمثل كان ما دائًما وهذا أملانيا، جارات
إليه، االنضمام األملانية اإلمارات من مزيد اختيار جراء الزولفرين اتحاد وتوسع بيعه.
مع األحوال أغلب يف يحدث وكما الحديدية.9 السكك تشييد يف خيالية طفرة مع بالتزامن
الحديدية السكك تشييد شجع فقد أخرى؛ تحفز مثمرة منطقة كل كانت التكنولوجيا،
السكك خطوط وكانت أملانيا. يف األجهزة وصنع ومعالجتها املعادن استخراج أنشطة

أملانيا. يف الصناعية املراكز بني وتربط باريس، من تتشعب فرنسا يف الحديدية
القرن مصطلح هو هذا — الحايل الوقت يف النامية غري البلدان ملعظم وخالًفا
املال رأس تمتلك أملانيا كانت — القايس «املتخلفة» وصف محل حل الذي العرشين
إدموند مثل خاصة مصارف أصحاب وكان الحديدية. السكك خطوط لتشييد الالزم
هذه ألن نظًرا لكن االستثمار. لصناديق رئيسيٍّا مصدًرا يشكلون وميندلسون روتشايلد
معاداة سم ينفثوا ألن الفرصة املحافظني لبعض ذلك أتاح يهودية، كانت املؤسسات
مرموقة مرصفية مؤسسات أيًضا هناك كانت االقتصادية. املشاكل مناقشات يف السامية
إىل النظر املمكن من كان اجتماعية، نظر وجهة ومن فرنسيني. ملسيحيني مملوكة خاصة
وبروكسل أمسرتدام يف وعالقاتهم فروعهم لكن غرباء، أنهم اعتبار عىل املصارف أصحاب
املؤسسات كانت لذا األملاني؛ التصنيع تمويل عىل قدرتهم تعزيز إىل أدت ولندن وباريس
من املعروض يف نقص ثمة يكن لم أنه صحيح املبكرة. الفرتة هذه يف رضورية املالية
باالستثمارات. دراية ألية يفتقرون الذين السكان من عدد عىل موزًعا كان لكنه املال، رأس
من تتمكن كي جديدة ترتيبات أي من النمسا استبعاد بروسيا عىل لزاًما كان
األملانية األمة مهندس — بسمارك فون أوتو فنرش املستقبلية؛ األملانية الدولة عىل السيطرة
من سلسلة يف وفرنسا والنمسا الدنمارك ضد الربويس الجيش قوات بذكاء — العظيم
كانت ١٨٧١ عام وبحلول لرشوطه. وفًقا أملانيا توحيد نت أمَّ التي القصرية الحروب
أرسة وأزاحت إمرباطوًرا. باعتباره بروسيا ملك يحكمها جديدة أملانية إمرباطورية هناك
تضم باتت التي هابسبورج إلمرباطورية الخابية السلطة املتعاظمة الحاكمة هوهنتسولرن
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أوروبا. يف الصناعة عمالق أملانيا أصبحت حتى التوحد، ق تحقَّ إن وما فقط. واملجر النمسا
قبيل من عليه يطلق هو كان ما أخفق بينما والدم»، «الحديد بسياسته بسمارك انترص

باألغلبية». تُتَّخذ التي و«قراراتهم الليرباليني خصومه «خطب» االستخفاف
عىل حصولها إىل باإلضافة ضخًما، ماليٍّا تعويًضا فرنسا من انتزعت قد أملانيا كانت
استيالؤها وأثار الربوسية. الفرنسية الحرب نرصمن غنيمة بمثابة واللورين األلزاس إقليم
الرشقية األملانية األجزاء من كبرية داخيل نزوح موجة الحديد بمعدن الغني الرور وادي عىل
تبني حماسة عن ذلك عن الناجم االزدهار وتمخض الصناعي. الغرب إىل بالسكان املكتظَّة
فقد مؤثرة؛ أنها الثقافية االختالفات أثبتت أخرى، مرة االقتصادية. للتنمية مشجعة أنها
تقسيم نظام كان حيث مثًال، فرنسا سكان من حراًكا أكثر أنهم أملانيا يف السكان أثبت
حصة عىل الحصول انتظار يف الوطن أرض يف قابعني سنٍّا األصغر األبناء يجعل املرياث
العالم يف جديدة حياة لبناء األطلنطي؛ املحيط عبور أيًضا األملان بدأ آبائهم. ممتلكات من
إىل وفدوا الذين مهاجر ماليني التسعة من ٪٨٠ نسبة واأليرلنديون األملان وشكل الجديد.
عرش.10 التاسع القرن من الوسطى العقود يف — املتحدة الواليات سيما ال — األمريكتني

املتحدة الواليات يف الفردية املبادرة

عىل ومختلفة استثنائية ظروف ظل يف التجاري املجتمع تطور حدث املتحدة، الواليات يف
الديمقراطية مع تفاعيل نحو عىل يعمل التجارة إىل التحول كان باملالحظة. جدير نحو
وأموالهم دمائهم من ا جدٍّ غاليًا دفعوا قد األمريكيون كان الوطنية. التنمية وترية لترسيع
وشجع االقتصادي. الُعرس من طويلة فرتة بنهاية أِذَن ١٧٨٩ عام لكن لثورتهم، ثمنًا
ورسعان الصحف. وإصدار الربيدية، الخدمات نطاق وتوسيع الطرق، شق الرخاء انتعاش
التي الصحف نسخ عددها يفوق الصحف من نسًخا تطبع املتحدة الواليات صارت ما
الجديدة الحكومة قيام وتزامن الحجم. عن النظر برصف العالم، يف آخر بلد أي يف تطبع

االقتصادي. التحول هذا مع الدستور بموجب
يذهب الذي سميث آدم رأي أن يعتقد هاميلتون، ألكسندر الخزانة، وزير كان
علم هاميلتون ألن هذا كان ربما مجنون. رأٌي نفسه تنظيم يستطيع االقتصاد أن إىل
بسلطته إال ليتم يكن لم قيمة ذي يشء إىل الثورة عن الناجمة الديون تحويل أن جيًدا
الدولة عىل املستحقة الديون سندات جميع بتوحيد هذا إنجاز من تمكَّن فقد وخربته؛
رضائب وخصص لسدادها، املالية» «األوراق ذلك بعد أصدر ثم الفدرالية. والحكومات
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وبفضل الديون. كل برشاء املستثمرون وسارع اإلصدارات. هذه عىل الفائدة لتمويل معينة
معظم واستثمر املال. لتخزين آمنًا مكانًا املتحدة الواليات أصبحت املالية، هاميلتون براعة
مشاريع مختلف يف فوائد من اكتسبوه ما املالية هاميلتون أوراق اشرتوا الذين األوروبيني
املايل املجتمع أسواق أوىل أصبحت املتحدة الواليات إن تقول أن يمكنك الخاصة. البالد
ميزة الفرنسية الثورة أشعلتها التي األوروبية الحرب أضافت نفسه، الوقت ويف الناشئة.

املتحاربة. للدول محايدين ناقلني شاحنوها أصبح فقد األمريكية؛ الغذائية للمواد
للتنمية فعاًال محفًزا تشكل — ساحقة تكن لم ما — والعقبات املنافسة أن تبني
بِجدٍّ عرش السابع القرن منذ يعملون كانوا الذين — الشماليون طور إذ االقتصادية؛
تشجع التي الشخصية والصفات املؤسسات — العاملية السوق يف مكانة تحقيق أجل من
ينتجون كانوا الذين — الجنوبيني املزارع أصحاب من النخبة كانت حني يف الرأسمالية،
مزارعهم تدرُّه ما عىل يعولون أدق، بتعبري أو الراحة، إىل يركنون — الرئيسة املحاصيل
ينفقون وكانوا القطن. من بعُد وفيما واألرز، التبغ من األمر بادئ يف سخية، أرباح من
— وسعهم يف ما بأقىص — ويحجبون األرستقراطي عيشهم أسلوب عىل للحفاظ بسخاء

العبيد. عمالة عىل اعتمادهم يف املتمثل األليم الواقع
ورث فقد ألسيادهم؛ بالنسبة التأمني بوليصات من نوع بمثابة العبيد امتالك كان
رئاسة يتوىل أن (قبل ١٧٧٤ عام حموه تويف أن عقب عبًدا ١٣٥ جيفرسون توماس
األب كان جيفرسون حمو إن قيل أََمة (وهي هيمنجز إليزابيث وكانت املتحدة). الواليات
تويف وحينما العبيد. هؤالء بني من التسعة وأطفالها أبنائها) من لستة الرشعي غري
هيمنجز آل من يملكهم الذين العبيد عدد كان عاًما، ٥٢ عمر عن الحق وقت يف جيفرسون
استخدام أدى أن بعد جنونيٍّا ارتفاًعا العبيد قيمة ارتفعت وقد عبًدا. ٧٠ عىل يزيد
يف زراعته تصلح كانت الذي التيلة قصري القطن محصول ربحية زيادة إىل القطن محلج
مصانع كانت كهذا. ُمواٍت وقٍت يف اخرتاع ظهر ما نادًرا الواقع، يف الجنوب. أنحاء جميع
الجنوب واليات تخصص وكان أخرى. أماكن ويف العظمى بريطانيا يف تنترش النسيج
الخشبية، واملنتجات الغذائية، املواد عىل سكانها طلب زيادة يف سببًا القطن إنتاج يف
واملالبس األحذية تصنيع وأصبح الشمال. واليات توردها أن يمكن التي املصنَّعة والسلع
األعمال رجال صغار من للكثري بالنسبة مناسبًا ابتدائيٍّا مرشوًعا العبيد أجل من الرخيصة

العصاميني.
تكبَّدها التي الفادحة بالخسارة العبيد عمالة من الكبرية الثروة مقابلة من بد ال لكن
استثمارية وفرص تُتعلم، لم مهارات يف تمثلت والتي الثقايف، املال رأس من الجنوب
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يف األخالقية للموارد الهائل االستنزاف ذلك هو وضوًحا أقل كان وما مستَغلة. غري تُرَكت
عىل يعتقدون آخرون كان (العبودية) اجتماعي نظام عن الدفاع يف ظهر والذي املنطقة،
طرق إىل توصلت قد الشمال واليات كل كانت عنه. والدفاع تربيره يمكن ال أنه متزايد نحو
العبيد استرياد املتحدة الواليات دستور وحظر ،١٨٠١ عام بحلول تدريجيٍّا الرق إللغاء
العبيد بيع ثمن تضاعف الجنوب، واليات حدود توسع ومع .١٨٠٨ عام بعد أفريقيا من
فريجينيا واليتي يف الرتبة استنزاف وأدى الزمن. من واحد عقد خالل املحلية السوق يف
من املادي االحتياطي من يملكونه ما ببيع املنهكة املزارع أصحاب إغراء إىل ومرييالند

العبيد.
الجنوب. يف الوحيد الكبري االستثماري النشاط تمثل املحلية العبيد تجارة كانت
القطن محصول زراعة يف الستنزافها نتيجة — الرشقية األرايض خصوبة لتدهور ونتيجة
يف الخارسين أكرب لكن املستغلة. غري الثروة من كنًزا يمثل الحدود توسيع بات — بإفراط
فرصهم تالشت الذين األفارقة األمريكيني كانوا الجنوبي التوسع من الجديدة الحقبة هذه
بني من واألطفال والنساء الرجال فانتزع قيمتهم؛ ارتفعت أن بمجرد العتق يف الفعلية
ومسيسيبي؛ وأالباما جورجيا الغربية: الواليات إىل االنتقال عىل وأُجِربوا وجريانهم أهليهم
الحديدية السكك وصول فقبل القارة. عمق يف العبودية نظام توغل زيادة إىل أدى مما
تمثل الداخلية العبيد تجارة كانت الطويلة، املسافات عرب التجارة حركة عززت التي
كتب يف ذكرها يرد ما نادًرا حقيقة وهذه األمريكية، الواليات بني فيما األهم التجارة
انتقلوا قد أفريقي أمريكي مليون من أكثر كان ،١٨٢٠ عام وبحلول األمريكي. التاريخ

ولويزيانا.11 ومسيسيبي أالباما واليات إىل األصلية والياتهم من
إسباغ عىل الرسعة وجه عىل عمل ،١٨٠١ عام الرئاسة جيفرسون توىلَّ حينما
الرضائب، وتخفيض املايل، الفدرايل الربنامج بتفكيك هاميلتون، إنجازات عىل الديمقراطية
االستفادة يمكن ما أفضل املتحدة الواليات جنت وبذلك املدنية؛ الخدمة حجم وخفض
هاميلتون من كلٌّ ذها نفَّ التي االقتصادية الربامج خالل من مختلفني، نهجني من به
يستطيعون العاديني الناس بأن القائل الرأي يرفض هاميلتون كان فقد وجيفرسون؛
اكتسب لكنه االقتصاد، يف تقلبًا العنارص أكثر تجنَُّب ثَمَّ ومن بحكمة، أموالهم استغالل
وكان باملمولني، يثِق جيفرسون يكن لم املقابل، يف والخارج. الداخل يف املستثمرين ثقة
من الحد برضورة إيمانه وكان رؤسائهم. غطرسة من البيض العمال فئة تحرير يريد
من مضايقات ألية التعرض عدم عىل العبيد ِك ُمالَّ إرصار إىل جزئيٍّا يعزى الحكومة سلطة

الفدرالية. الحكومة جانب
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فحرر لالقتصاد، مركزي توجيه من ينتهجه هاميلتون كان ما جيفرسون نبذ
تزويد مهمة الخاصة والرشكات للواليات وترك الوطنية السيطرة من واالئتمان األموال
حرمها التي الواليات تولت التالية، سنة الخمسني مدار عىل املتنافسة.12 باملصارف البالد
التطورات، هذه تشجيع يف املبادرة زماَم االقتصادية التطورات عرقلة سلطة الدستور
قدمت نفسه الوقت ويف والقنوات، والطرق البنوك من تحتية بنية الواليات هذه وأسست
أن املفارقة قبيل ومن أيًضا.13 واعدة غري وأخرى واعدة ملشاريع وعقوًدا وتراخيَص منًحا
ملراقبة لحظة آخر يف الفدراليون عيَّنه الذي مارشال جون القايض العليا املحكمة رئيس
تمنحها التي االحتكارات ضد ممتازة قرارات أصدر حديثًا املنتخب جيفرسون الرئيس
وتشجيع الحرة التجارة نطاق دعم إىل أدى ما العقود؛ انتهاكات من وغريها الحكومة
أيًضا. جيفرسون أهداف أحد كان ما وهو االمتياز، عىل ال املنافسة عىل القائمة التجارة

االقتصاد فإن الليربايل، أمريكا ملجتمع األساس حجر وضع الذي هو الدستور كان إذا
أن بعد — يتشكل جديد اقتصادي نظام أخذ فقد املجتمع. هذا دعائَم رفع الذي هو الُحرَّ
العظمى بريطانيا كانت الذي االقتصادي النظام آثار معظم مزيًال — بالتصديق حظي
اآلالف تمكني إىل األرايضواألرصدة عىل االستعمار سيطرة عىل القضاء وأدى عليه. تسيطر
عىل عالوة عريضة. بآمال املفعم التمويل ر توفُّ ظل يف خططهم تنفيذ من العاملني من
مناطق إىل الفرص نطاق مدَّ الحكومية السلطة المركزية بتحقيق جيفرسون التزام أن
وروافد املائية الجداول من الكثري باحتوائها بالفعل تمتاز كانت التي الريفية، أمريكا
الرئييس املصدر تشكل ظلت التي الطاقة وهي مائية، طاقة إىل تحويلها يمكن التي األنهار
كانت سارَّة، مصادَفًة تعد وفيما عقود. عدة مدى عىل األمريكي للتصنيع الالزمة للطاقة
اتحاد تتبع التي األجزاء لربط ناجحة بجهود مصحوبة هذه املركزية نبذ مبادرة حركة
والسكك بالربق الحق، وقت يف ثم والقنوات، بالطرق الشمال) (واليات الفدرالية الحكومة
خالل من الوحدة أشكال من رسمي غري شكًال يشجع أيًضا الكونجرس وكان الحديدية.
مختلف إىل املتزايدة البالد صحف إرسال بتكاليف وتعهده الربيدية، الخدمة نطاق توسيع

األرجاء.
األمريكيني من الغرب نحو له نهاية ال تياًرا خاصة مزارع المتالك التلهف دفع
القبائل أرايض عىل االستيالء وكان األرض. عىل الحصول يف الحق يملكون بأنهم املؤمنني
من بالقوة اغتصابها أو عليها للحصول التفاوض أو ثمنها دفع منهم يستلزم املحلية
مقرونة «األعداء» صفة صارت املرحلة تلك يف قرون. منذ هناك تعيش كانت التي القبائل
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سبيل يف عنيد قتال من األصليون السكان خاضه ما الصحف ووصفت «الهنود»، بكلمة
الغزاة وكان الوحشية. أمثلة من بأنه أجدادهم عن ورثوها التي الصيد أرايض إنقاذ
تحسني يف فشلوا قد األصليني السكان أن أساس عىل األرايض تلك اقتحامهم يربِّرون
أَضَفت وقد األوروبيون. اتَّبَعه الذي باألسلوب تحسينها يف فشلوا األقل عىل أو األرايض،
توغل عىل الباطلة العدالة من نوًعا — املطَّرد بالرتويج تحظى كانت التي — الرأسمالية
واملدافعني الغزاة بني الضارية واملعارك املناوشات وتواصلت الربِّيَّة. أرايض يف األمريكيني

املسيسيبي. وأودية أوهايو مستوطنة أنحاء عرب
لألرض، املتعطشني والنساء الرجال تيار جماح يكبح أن يمكن كان يشء من ما
بزمن ذلك قبل لها ملكيتهم أعلنوا قد األمريكيون كان التي األرايض من يتدفق كان والذي
«الكونجرس اسم ١٧٧٤ عام نشأت التي الترشيعية هيئاتهم أوىل عىل هؤالء أطلق طويل.
إنه قال عاًما، عرش خمسة بعد األوىل حكومته واشنطن جورج شكل وحينما القاري».
وبعد بأرسها». القارة مستوى عىل األمور تقدير «عىل أنفسهم الرجال يطبع أن يريد
األرايض من فدانًا ١٦٠ القدامى محاربيه من لكلٍّ الكونجرس منح ،١٨١٢ عام حرب
بعيًدا الغرب نحو العائالت حركة وانتعشت املسيسيبي، وروافد إلينوي والية بني الواقعة
الحدود، عىل األرض لبيع مكاتب افتتحت وحينما بالرشق. واالنضباط السلطة مراكز عن
أراضيهم استغالل حقوق القدامى املحاربني معظم وباع جنونيٍّا، ارتفاًعا املبيعات ارتفعت
زهور تنمو كما رسيًعا الحدود عىل املجتمعات ونمت الرشقية، املدن يف األرايض ملضاربي
الوطنية لألرايض السنوية املبيعات وصلت ،١٨١٥ عام وبحلول صيفي. مرج يف أقحوان
وصار سنوات،14 بأربع ذلك بعد الضعف من أكثر إىل زادت ثم دوالر، مليون ١٫٥ إىل
أراٍض إىل األمريكيني انتقال وباستمرار لألمريكيني. األكرب املرشوع الغذائية املواد إنتاج
كاليفورنيا إىل أخريًا األمريكيون املزارعون وصل القرن، سنوات مدى عىل فأجود أجود
للقطن العالم مصدري أكرب أحد هذا يومنا إىل الخصب األوسط واديها يزال ال التي

والفواكه. واملكرسات والدواجن، واملاشية والخرضوات،
يصفون ألوطانهم كتبوا الذين األجانب الزوار يذهل األمريكي الجغرايف الحراك كان
حيث بيتسربج، مدينة إىل الطريق طول عىل كاألفعى املتلوية العربات من املتموِّجة القافلة
األمريكي املجتمع كان أوهايو. والية إىل الطوف استقالل هناك من املسافرون يستطيع
وتسوية الطرق، وتمهيد الناس، بانتقال يتغري التغري، دائم حيٍّا مشهًدا الزوار لهؤالء يمثل
يكن ولم املادية. للبيئة كلل دون مستمرة تشكيل إعادة عملية يف املباني وتشييد األرايض،

198



املتحدة والواليات أملانيا صعود

فحققوا الخاص؛ مالهم رأس لخلق الفرصة هذه بمثل قبُل من حُظوا قد العاديون البرش
الداخل يف املهيأة واألسواق امليرسة، والقروض الرخيصة، األرايض لتوفر نتيجة ازدهاًرا
مأهولة، غري جديدة أرض عىل يستويل البعض وكان محاصيلهم. الستقبال والخارج
كان املنطقة. يف للعيش آخرون أشخاص ينتقل عندما كبري بربح بعد فيما يبيعها ثم
رواد أحد وجد فحينما األقىص؛ للحد األرسي العمل تعظيم يعني األرض عىل الحصول
ألبنائه، كاملة» «عمالة توفر ال — فدان ١٠٠ مساحتها البالغة — مزرعته أن أوهايو والية
لم العمل. عىل قدرتهم كامل الستيعاب األرايض من يكفي ما رشاء يف مدخراته بكل غامر
يأخذون كانوا بل فحسب، لديهم املتوفرة العمالة من االستفادة يف يفكرون املزارعون يكن

أيًضا. أبنائهم عمالة اعتبارهم يف
معظم أشار الترصيف، سوء تعاني كانت أوهايو يف األرايض أن من الرغم وعىل
وساعدت ملحاصيلها. املذهلة الوفرة إىل الفرتة تلك يف الحدود عىل عاشوا الذين الرواة
الحدود لكن الدولية. الديون تسوية يف الخارج يف القطن بيع من الناتجة العائدات
أرسة ماليني أربعة أُسست وقد باملئات. املدن بناء إىل االقتصادية التنمية دفعت الشمالية
خفضت حينما شيوًعا املزارع رهن وازداد ،١٩٢٠ عام إىل ١٨٦٠ عام من جديدة مزارع
لطاملا األهلية.15 الحرب بعد ٪١٢ من أقل إىل الرهن معدالت للواليات الترشيعية الهيئات
نظر يف يُعد كان املزارع عمل لكن السنني، مر عىل الزراعة عىل رومانيس طابع أضفي
ألنه حرسته عن املستوطنني أحد عرب أن حدث فقد مضنيًا؛ عمًال املعارصين من الكثري
الصغر منذ نفسه إلعداد فاضطر صبيٍّا كان حينما مصانع يف وظائف أي هناك تكن لم
يقررون — الثقافية امليول ذوي سيما ال — والبنات األبناء بعض كان مزارًعا. يصبح ألن
آخذًا كان آخر مجال وهذا املدارس، يف معلمني وظائف عن والبحث األرسة مزرعة هجر

االتساع. يف
عدا فيما الثرية، االستعمارية العائالت دائرة خارج من يأتون األعمال رواد كان
العمل بأخالقيات تمتاز متنامية وسطى طبقة من ينحدرون فكانوا قليلة. استثناءات
عرق ويستثمرون واألصدقاء، األهل من يقرتضون وكانوا الجديدة، األفكار عىل وانفتاحها
حاالت كانت التقلبات، لهذه ونتيجة متكرر. نحو عىل ينجحون أو ويفشلون جبينهم،
وخيبات الدوالرات من البرش خسائر وكانت سنة، ٢٠ كل تحدث و«الكساد» املايل» «الذعر
عىل عالوة رسيًعا، يتعاىف ألن يكفي بما مِرنًا كان الشاب االقتصاد لكن كبرية، أملهم
اليانكي لرباعة الِعنان أطلقت التصنيع تكبل كانت التي االستعمارية القيود إزالة أن
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الثورة بعد ُولد الذي الجيل أبناء بني من فقري صبي من وكم الشمال). واليات (مستوطني
أو املنسوجات، أو الصناعية، األسالك أو األزرار، أو الساعات، صنع يف موهبته اكتشف
أو الكربيت)، بعنرص (املعالج املفلكن املطاط أو البيانو، آالت أو القبعات، أو األحذية،
— القطن محلج اخرتع الذي — ويتني إييل كان األنواع! مختلف من البخارية املحركات
حينما وذلك التصنيع، مجال يف بعضها محل للحلول القابلة األجزاء بفكرة خرج من أول
ملجتمعات تجارية فرًصا التخصص وأتاح الجيش. أجل من بنادق لصنع عقد عىل حصل
السوق إىل تورد — املثال سبيل عىل — كونيتيكت بوالية ويذرسفيلد مدينة كانت بأكملها.
ألياف من مقشة أول ديكنسون ليفي واخرتع سنويٍّا،16 بصلة املليون ونصف مليونًا
ينتجون ماساتشوستس بوالية هاديل مدينة أهايل كان ،١٨٣٣ عام وبحلول الذرة. نبات
تناهى أن قط يحدث لم أنه اإلنجليز الرحالة أحد الحظ وقد سنويٍّا. مقشة مليون نصف
الحوار» «ضمن دوالر كلمة» ترد أن دون األمريكيني من اثنني بني حديث «أي سمعه إىل
أو الشارع، «يف سواء املحادثة فيه تجري الذي املكان عن النظر برصف هذا أن وأضاف

املنزل».17 أو املقهى يف أو املرسح، يف أو الحقل، يف أو الطريق، عىل
االخرتاع براءات وتكشف جديدة. أشكال يف الجدد املشاركني تأتي فرصالسوق كانت
التجاري. للخيال الكامل االجتياح عن االخرتاع براءات منح عن مسئول أول أصدرها التي
الرباءة عىل الحصول بسهولة يتميز كان االخرتاع لرباءات األمريكي النظام ألن ونظًرا
براءات طلبات عدد وازداد الحماية، هذه من العاديون الناس استفاد كلفتها، وانخفاض
منظومة خالل من الوطنية بالسوق الريفية البلدات ارتباط ظل يف بالغ نحو عىل االخرتاع
عىل العاديني األمريكيني من عرشات حصل فقد الحديدية؛ والسكك والقنوات الطرق من
واألدوات الكيميائية، والعمليات املعدنية، الصناعات مجاالت يف أجهزة اخرتاع براءات
يحلمون آخرون هناك كان بينما املنزلية. الراحة ووسائل املاكينات، وُعدد الهيدروليكية،
أرشعة بأن لقرائه وأوحى ذهنه تفتق الذي الكتيبات مؤلفي أحد مثل فقط، باالخرتاعات
طاقة إىل وتحوِّلها الرياح تجمع كي واحد ميل مسافة عرب مدها يمكن قدم ٢٠٠ بارتفاع

رجل!18 ألف مائتي قوة تعادل
طلبات فحص يف يدقق األمريكي االخرتاع براءات مكتب صار ،١٨٣٤ عام بعد
قللت الخطوة هذه أن ورغم واملفيدة. الحديثة األشياء عن بحثًا الرباءة عىل الحصول
يعوزهم الذين املغمورين للمخرتعني هدية بمنزلة أنها أثبتت فقد املمنوحة؛ الرباءات عدد
يف الثقة بمنح تصويت بمثابة اخرتاع براءة عىل الحصول يف نجاحهم كان والذين التمويل،
خالل من املادي التطبيق إىل طريقها وجدت فكرة كل وأثبتت بأهميته.19 وإقرار االخرتاع
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ليتنبَّئُوا املايض استحرضوا الذين القديمة، باألساليب التمسك دعاة خطأ مدى جديدة آلة
ما وأيٍّا … واملواقد البخارية واملحركات الساعات من الزم هو مما أكثر يحوي العالم بأن
خروج أنه يبدو عادة كان الذي — التجديد وأصبح األخرى. األجهزة من بالك عىل يخطر
السمات أهم — األمور عليه تكون أن يجب الذي بالنحو يتعلق فيما ع متوقَّ هو ما عىل
جديدة منتجات باتت التغيري، مقاومة من عديدة قرون وبعد األمريكيني. حياة يف الثابتة
فحسب. حديثة ألنها سوى آخر لسبب ال األحيان بعض يف تنترش عرش التاسع القرن يف
عىل سفنهم يرسلون باتوا الربيطانية، القيود من األمريكيون التجار تحرر أن بعد
أول جنى وقد الهندي. املحيط مياه وداخل الهادي املحيط وعرب كاليفورنيا ساحل طول
والرشق. روسيا يف أسواق فتح خالل من أمواله دربي، باسكت إلياس أمريكا، يف مليونري
اإلنجليز عىل تفوَّقوا أنهم األمريكيني والشاحنني السفن مصممي رسور دواعي من وكان
بالك نيويورك خط كان إنجالند. نيو ساحل طول عىل الرسيعة الرشاعية السفن ببناء
ا وممَّ األطلنطي. املحيط شمال يف الربيد وطرق املسافرين نقل حركة عىل يستحوذ بول
كي الصني إىل تلك الرسيعة سفنهم يرسلون األمريكيون التجار بدأ أن أكثر املنافسة أذكى
الصني. من السلع جلب عىل محموًما تسابًقا حفز الذي األمر لندن، ألسواق الشاي تجلب
يكفي ما خرب قد — أمريكا» يف «الديمقراطية كتاب مؤلف — توكفيل دي ألكيس كان
منح االستقالل «إن يقول: كتب فقد التصاعدي؛ أمريكا بمسار يتنبأ كي االقتصاد من
أنفسهم األمريكيون بات واليوم … البحرية لعبقريتهم وقوية جديدة موجة (األمريكيني)
يجلبون الذين أيًضا وهم وطنهم، إىل أوروبا منتجات أعشار تسعة يجلبون الذين هم
إىل توكفيل أشار أن وبعد أوروبا.» يف للمستهلكني الجديد العالم صادرات أرباع ثالثة
تكاليف ناحية من أوروبا عىل يتفوقوا أن األمريكيون استطاع كيف يرشح مىض هذا،
بل كذلك، ليست ألنها أرخص، كانت سفنهم ألن يحدث لم ذلك «إن مؤكًدا: فقال الشحن،
دون املادية املزايا يف التفوق هذا أسباب عن املرء يبحث وقد أعىل. البحارة أجور كانت

واألخالقية.» الفكرية الخصائص إىل بالكامل يُعزى ألنه جدوى؛

إال يغادر ال كان فقد بحذر؛ إال البحار عباب يف يغامر األوروبي املالح يكن لم
ليًال، امليناء يدخل متوقع، غري حادث له وقع وإذا بذلك، الطقس له يسمح عندما
الفريوزي للون مالت وقد املحيط زرقة يرى وعندما أرشعته، من جزءًا ويلف
األمريكي أما الشمس. ويتفقد سفينته سري يبطئ اليابسة، نحو باقرتابه الفاتح
خضم يف يغادر كان فقد األخطار؛ هذه ويتحدى االحتياطات هذه فيتجاهل
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الريح، مواجهة يف أرشعته كل ويفتح النهار، يف أو الليل يف العاصفة هدير
تشارف وعندما اإلبحار، أثناء العاصفة جرَّاء ترضرت التي سفينته ويصلح
لم أنه لو كما الشاطئ نحو مرسًعا االنطالق يف يستمر نهايتها، عىل رحلته
مالح من ما لكن األمريكيني، سفن تغرق ما وكثريًا لتوه. إال املرفأ اقرتاب يالحظ
األشياء نفس يفعل فهو األمريكي؛ يفعل ا ممَّ بأرسع البحار عبور يستطيع آخر
أيًضا.20 أقل بكلفة ذلك يفعل أن ويستطيع أقل، وقت يف لكن غريه يفعلها التي

الواليات، عرب رسيًعا انتشاًرا والقطن الحبوب محاصيل من الناتجة األرباح انترشت
وظيفة إىل كاالنتقال جديدة، مشاريع لتمويل املال من يكفي بما الجيوب آالف مالئة
الالزمة اإلمدادات رشاء أو اخرتاع، تطوير أو متجر، افتتاح أو التدريس، مجال يف جيدة
عبد، رشاء أو الغربية، الهند جزر إىل شحنة بنقل املغامرة أو حدودية، منطقة يف ألرض
كان محاسب، أي نظر وجهة ومن االستعباد. من التحرر أجل من بإرضاب القيام أو
خوِض مارَد لكنَّ الديون، يف للتورط ومعرضني ومتهورين، فقراء األمريكيون الشبان
إدخاله يف الشيخوخة حذر كل يفلح ولم األبوية، القيود قمقم من خرج قد كان املخاطر
قيام أعقبت ما رسعان التي الديمقراطية املمارسات أن عىل عالوة أخرى. مرة القمقم
أن فبعد الشباب. عىل بالنفع عادت — متوقعة غري كانت وإن — األمريكية الجمهورية
السلطة عىل قبضتها إحكام من العليا االستعمارية الطبقة وُحرمت الربيطانيون رحل
ما عادة وكانوا الحياة، يف أهدافهم اختيار يستطيعون العاديون الناس بات السياسية،
بعده جاءوا ومن جيفرسون الرئيس ارتأى الذي االقتصاد خالل من لتحقيقها يسعون

حاكمة. ضوابط بال يرتكوه أن
بدائيًة — أملانيا مناطق معظم شأن شأنها — املتحدة الواليات كانت ذلك، ومع
الذين أولئك يجد لم إذ الحديثة؛ املعايري من معيار ألي وفًقا االقتصادية الناحية من
مع إال البعيدة املسافات عرب انتقال وسائل البالد أنهار ضفاف عىل يعيشون كانوا
واحد اتجاه يف االنتقال كان ذلك حدث حني وحتى عرش. التاسع القرن عرشينيات نهاية
سالكة تكن ولم الداخل، مناطق نحو ا جدٍّ بعيدة ملسافات تمتد الطرق تكن ولم فحسب،
ومبنية البساطة، غاية يف منازل يف يعيشون الناس معظم كان املمطرة. األشهر خالل
وتذكر الكبائن. تشبه ثكنات داخل تكتَظُّ العبيد أرس وكانت األحيان. أغلب يف هم بأيديهم
والية غرب يف ترعرعت والتي — ١٧٨٥ عام ولدت التي كالرك كليفالند أوليف املؤرخة
يف األوىل للمرة السجاد رأت حينما عرشة السابعة تبلغ كانت أنها — ماساتشوستس
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البيانو؛21 آلة تبدو كيف تعرف كي نورثهامبتون مدينة لزيارة اضطرت وأنها حياتها،
الذي — (١٧٩٢ عام (ولد هاردينج تشسرت يكن ولم نادرة. املوسيقية اآلالت كانت فقد
بلوغ قبل نوع أي من صورة أي رؤية له سبق قد — الرسم مهنة بعُد فيما امتهن
بوجود عرش السابع القرن يف تفتخر هولندا كانت النقيض، وعىل عمره. من العرشين

بها. الفنية األعمال من عمل مليوني
عاًما ٤٥ إىل يصل كان فقد عرش؛ التاسع القرن يف مرتفًعا العمر متوسط يكن لم
وبلغوا األوىل عمرهم سنوات اجتياز يف نجحوا الذين البيض والرجال النساء ألولئك بالنسبة
ذلك من قتامة أكثر الصورة كانت فقد األفارقة، لألمريكيني بالنسبة أما العرشين. سن
كانت ،١٨٠٠ عام ويف والثالثني. الخامسة سن حتى منخفًضا العمر متوسط كان إذ بكثري؛
تلد املستعبَدة املرأة كانت بينما املتوسط، يف أطفال سبعة حياتها خالل تلد البيضاء املرأة
األم.22 صحة عىل خطًرا تشكل والدة كل وكانت املتوسط، يف أطفال تسعة حياتها خالل
نسبة كانت بحيث فتية؛ أمة عن ض تمخَّ النحو هذا عىل الخصوبة معدل يف ارتفاًعا إن
يف و٢٧٪ ،١٨٩٩ عام ٪٤٤ مقابل ،١٨٢٠ عام العرشين سن تحت سكانها من ٪٥٨
تكن لم — األوروبية للمعايري وفًقا مجزية تعد كانت التي — األجور لكن الحايل.23 الوقت
يستهلك واملأوى وامللبس املأكل كان فقد أمريكا؛ يف املعيشة كلفة إىل بالنظر للغاية سخية
٦٠ البالغة املعتادة األسبوعية العمل ساعات عمله مقابل العامل أجر من أكثر أو ٪٨٠
األرسة ميزانية من ٪٨٠ إىل ٪٦٠ بني ما يلتهم وحده املأكل كان أوروبا، ويف ساعة.24
عىل سلوكهم يكتسبون األشخاص لكن الحصاد. موسم اقرتاب مدى بحسب األسبوعية،
يف املعيشة مستويات من تصوره يمكن ال ما أساس عىل وليس املايض، يف كان ما أساس
األول النصف خالل األمريكيون به مر الذي املادية البيئة يف املطَّرد التحسن كان املستقبل.
ومحركات الزراعية، األرايض حيز دخلت فدادين التايل: النحو عىل عرش التاسع القرن من
لتوليد واستُغلِّت بالسدود زوِّدت وقنوات وأنهار بارعة، بطرق تُستخدم بدأت بخارية
والقفار. الرباري عرب الطرق قاطعة ألميال امتدت وطرق قنوات مع الطواحني، من الطاقة

املتحدة والواليات أملانيا يف التكنولوجيا

—كصناعة األساسية الصناعات يف املستخدمة التكنولوجيا وأملانيا املتحدة الواليات اقتبست
البلدان هذان استخدم وحينما العظمى. بريطانيا من — القاطرات وتصميم النسيج
وابتكار تحىص وال تعد ال تعديالت إلدخال انطالق كمنصات الربيطانية التصاميم
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عن أخذها التي االخرتاعات تحسني يف بارع أنه منهما كلٌّ أثبت تابعة، أخرى اخرتاعات
السكة خط عىل جريفيس جون عمل ويعد أيًضا. وفرنسا بلجيكا وعن العظمى، بريطانيا
السري عند بكفاءة تعمل الربيطانية القاطرات تكن لم إذ العملية؛ هذه عىل مثاًال الحديدية
الحوار من نوًعا يمثل الذي األمر تصميمها، جريفيس أعاد لذلك الحادة، املنحنيات يف
أوقفوا قد األمريكيون املصنعون كان ١٨٣٦ عام وبحلول الربيطانيني. معلميه مع اإلبداعي
املنتجة القاطرات رشاء يستطيعون باتوا ألنهم العظمى بريطانيا من القاطرات استرياد
عرش التاسع القرن ثالثينيات يف املتحدة الواليات يف الحديد إنتاج بدأ وباملثل الوطن. داخل
بها الخاصة الربيطانية النماذج تصميم إعادة من بد ال كان التي الصهر أفران بواسطة
أربعينيات ففي بنسلفانيا. والية يف بكثرة املتوافر اإلنرتاسايت فحم من االستفادة أجل من
من الخام الحديد من احتياجهم من ٪٨٠ يجلبون األمريكيون كان عرش التاسع القرن
كمية تجاوزت قد املحيل اإلنتاج كمية كانت ١٨٥٦ عام بحلول لكن العظمى، بريطانيا

الحديد.25 واردات
أميال إىل أملانيا يف املتاحة األموال ورءوس والحديد الفحم وفرة تُرجمت ما رسعان
املستخدمة الحديدية السكك أميال عدد كان القرن منتصف وبحلول الحديدية. السكك من
من يقرب ما بريطانيا لدى كان فقد االقتصادية؛ التنمية عن يعرب جيًدا مؤًرشا أصبح قد
مستوى عىل الثانية املرتبة يف أملانيا وجاءت الحديدية، السكك من ممتدة ميل آالف عرشة
واإلمرباطورية ،٪٢٩ تمتلك فرنسا وكانت الرقم، ذلك من ٪٥٨ نسبته ما بامتالكها أوروبا
الوقت، ذلك يف 26.٪١ من أقل تملكان وروسيا وإيطاليا ،٪١٩ تمتلك املجرية النمساوية
تضاعف الذي الرقم وهو ميل، آالف ٩ من يقرب ما بالفعل تمتلك املتحدة الواليات كانت
األمريكية الخطوط أكثر كانت األمر، بادئ يف الالحقة. العرش السنوات خالل مرات ثالث
عىل ينزلون كانوا الذين السياسيني ألن الخاصة الرشكات أقامتها التي تلك هي فعالية
كانت مهما األصلية مناطقهم يف الحديدية السكك خطوط مد موَّلوا الجمهور رغبات
تنترش التي األميال مئات املتحدة الواليات لدى كان األوروبية، الدول عكس وعىل بعيدة.27
ربط أجل من تغطيتها من بد ال كان ثَمَّ ومن منخفضة سكانية كثافة ذات مناطق عليها
راعيًا األمريكية الحكومة فأصبحت األطلنطي؛ املحيط وسواحل الهادي املحيط سواحل
منح شكل يف الحديدية السكك لرشكات حوافز وقدمت الحديدية، السكك إلقامة رئيًسا
القارة عرب الحديدية السكك إقامة باتت أن بعد العقارية املضاربات فكثرت األرايض، من
عامًال الحديدية السكك إقامة أصبحت ذلك، من الرغم عىل لكن الفساد. يف غارقة عملية

املتحدة. والواليات أملانيا من كلٍّ إىل بالنسبة األمة لبناء ا مهمٍّ مساعًدا
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وأملانيا املتحدة الواليات كانت عرش التاسع القرن من األخرية الثالثة العقود بحلول
املتواصلة االبتكارات لكن االقتصادية. التنمية يف التفوق أحرزت التي االبتكارات رتا طوَّ قد
تحفة إىل سابقتها تُحيل تحسينها يجرى ماكينة كل كانت فقد ثمن؛ دون تأِت لم
القائمة، والرشكات بالصناعات اإلرضار يف املتواصل االبتكار مؤيدو فتسبَّب الطراز؛ عتيقة
وقف العرشين القرن أوائل يف أكثر. وأرباح أعىل مبيعات تحقيق بإغراء مدفوعني
فكرة عن تحدَّث حينما الرأسمالية جوهر عىل شومبيرت جوزيف النمساوي االقتصادي
قبُل من امرؤ استطاع ما نادًرا الحقيقة يف الجديد.28 يد عىل للقديم ق» الخالَّ «التدمري
املرتبطة العواقب عن ضمنيٍّا معربًا الدقة، من الدرجة بهذه الحقيقة كبد يصيب أن
مأخذ هو االهتمام من القدر بنفس يحَظ لم الذي األمر لكن و«تدمري». ق» «خالَّ بكلمتي
تشيخ، ال التجارية األشياء أن تعني عبارة وهذه املبكر»، «التقادم هذا عىل االقتصاديني
نرى أن يمكننا اآلن هذا تأملنا إذا أفضل. يشء محلها يحل عندما عتيقة تصبح وإنما
زماَم بعينه إقليم أو بلد تويل يف السبب لكن للرأسمالية، العارمة الثورة دفع االبتكار أن

اليشء. بعض غامًضا يزال فال ذلك حدوث كيفية أو التكنولوجية، املبادرة
االخرتاعات إنتاج عملية عىل رائًعا مثاًال — التلغرايف االتصال أو — اإلبراق ويعد
ابتكر عرش، الثامن القرن من األخرية السنوات ففي الطاولة. تنس لعبة تشبه التي لة املعدَّ
يمكن التي اإلشارات إلرسال طريقة — شاب وإينياس كلود هما — فرنسيان أخوان
١٠–١٥ بني ترتاوح مسافات عىل تُقام اإلشارة لبث محطات خالل من كلمات إىل تحويلها
ويتستون، تشارلز هو إنجليزي، موسيقية آالت صانع اخرتع ١٨٣٧ عام يف ثم بحريٍّا. ميًال
عىل وحصل األبجدية الحروف إىل لإلشارة إبر خمس مستخِدًما تلغرافيٍّا كهربائيٍّا نظاًما
عىل والسمعيات والبرصيات الكهرباء مجاالت يف تجارب أجرى وقد هذا. اخرتاعه براءة
لندن، يف كوليدج كينجز من األستاذية درجة بنيله كفيلة كانت التفوق من عالية درجة
بتجارب احتكَّ قد ويتستون العالم كان رسمي. تعليم عىل حصوله عدم من الرغم عىل
قد مورس صامويل كان بعامني، ذلك قبل الضوء. رسعة لقياس جهوده خالل اإلبراق
بواسطة بثُّها املمكن من اإلشارات أن — آخر أمريكي عالم تجارب عىل بناء — أثبت
استقبال لجهاز كهربية بدائرة متصل إرسال جهاز من كهربائية نبضات باستخدام سلك،
نظامه مورس ألَّف هذا، عىل وبناء ورقة. عىل عالمات يُحدث كهربيٍّا مغناطيًسا يشغل

األبجدية. الحروف تمثل التي والرشط للنقاط الشهري الشفري
تحول استغرق التلغرايف، لنظامه علني رشح بتقديم أرسع مورس أن من الرغم عىل
الكونجرس. من مالية إعانة وتطلب أخرى، سنوات خمس فعالة آلية إىل نموذج من الفكرة
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قبل لكن انتشاًرا، املستخدمة األجهزة أكثر هو مورس تلغراف أصبح املطاف نهاية ويف
الكهربائية الهندسة رشكة مؤسس — األملاني سيمنز فون فرينر إيرنست كان ذلك،
كانت الذي النظام وهو ويتستون، نظام أساس عىل تلغرافيٍّا نظاًما وضع قد — الشهرية
عرشات بني من الربقي اإلرسال يف النجاحات هذه جاءت لقد تعتمده. الرشقية أوروبا بلدان
كان الفضاء.29 عرب الرسائل بنقل املتعلقة التقنية املشاكل يف غرقت التي الفاشلة، الجهود
رسعان ثم ثواٍن، يف الرسائل إرسال يف يكمن سحريٍّا شيئًا ثمة أن يعتقدون املعارصون
تنقل إشاراته كانت إذ الحديدية؛ السكك تشغيل من يتجزأ ال جزءًا التلغراف أصبح ما
القارة، من جزء أي عرب األعطال وحدوث ومغادرتها، القطارات وصول معلومات برسعة
بني يفصل الذي التباعد أن عىل حي كدليل طريق كل قارعة عىل تصطف أعمدته وكانت

لالنهيار. طريقه يف الناس
سالح ورش يف العسكري منصبه خالل من التلغراف بتقنية ُعرف قد سيمنز كان
واعُرتف البحر، سطح تحت خطوط أول زرع عىل يرشف كان أملانيا، ويف برلني. يف املدفعية
حرب أثناء نحوها يتقدم كان دنماركي أسطول من كييل مدينة إنقاذ يف بالفضل له
الرسالة االخرتاع براءة املمنوحة آلته أوصلت ،١٨٤٥ عام ويف الدنماركيني. ضد األملان
مورس رسالة كانت األملاني. اإلمرباطور لصالح األملانية الجمعية تصويت خرب حملت التي
فيما الجمهوري (الحزب الربيطاني الويج حزب إن ييل: ما وأفادت أيًضا، سياسية األوىل
تضمنت أوسع بشهرة حظيت التي الرسالة لكن الرئيس. ملنصب كالي هنري رشح بعُد)
وهو: الرسالة نص ليكون أصدقائه ألحد شابة ابنة اقرتحته املقدس الكتاب من اقتباًسا
روعة أكثر شيئًا الرب صنع ،١٨٧٧ عام عاًما، وثالثني ثالثة وبعد الرب!» صنع ما «هذا

الهاتف. إنه بكثري،
أكثر املتحدة والواليات أملانيا من كلٍّ إىل بالنسبة الحديدية السكك إقامة أصبحت
حد إىل هائًال تأثريًا أيًضا وأحدثت االقتصادي. النمو وحفز األمة بناء يف فعالية األمور
وترصفهم، البرش تفكري طريقة عىل العرصية تضفي الرسعة أن كيف يرون الجميع جعل
البرشية. تاريخ يف الحديثة والعصور الحديثة قبل العصور بني حقيقيٍّا فاصًال واضعة
املحطات كانت األحيان من كثري ويف جديدة، عامة مساحات تشكل القطار محطات كانت
بحيث يصممونها املعماريون املهندسون كان املدن ويف البلدات، يف املباني أكرب هي
السكك الجميع ركوب ألن يتحرسون كانوا األملان من املحافظني لكن للتقدم. كمعابد تبدو
هذا حدث وقد االجتماعية. الطبقات بني تفصل التي الجدران ينتهك أن شأنه من الحديدية
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السكك من املستفيدين أول هم أملانيا أنحاء جميع يف املنترشون املصنعون صار بالطبع.
النقل تكاليف من الحد تزامن عن الناجمة الهائلة املزايا رأوا وقد رعاتها، وأقوى الحديدية
ربط عن الحديدية السكك مد رسعة وأسفرت منتجاتهم. الستيعاب السوق توسيع مع
توحيد عمل بعُد، وفيما الخام. والحديد واألخشاب الغذائية املواد بمنتجي األملان املصنعني
ومع االقتصادية. والتنمية السياسية التنمية تضافر تكثيف عىل — ١٨٧١ عام — أملانيا
ثم أوًال، فرنسا تملكها التي تلك أميالها تجاوزت أملانيا، يف الحديدية السكك مد استمرار

.١٨٧٥ عام بحلول العظمى بريطانيا أميال مع تساوت ثم بلجيكا،
االقتصاد يف الروح بعث إىل الحديدية السكك بناء أدى الشديد، أملانيا لتخلُّف نظرا
الحديدية السكك خطوط ومنحت التجارة، بعالم املحلية األسواق من مئات ربط خالل من
إضافة تعقيًدا، واألكثر األكرب املوحدة أملانيا سوق إىل للوصول فرصة األقاليم مصنِّعي
منتجات عىل كبريًا طلبًا الحديدية السكك إقامة وحفزت الدوليني. التجاريني رشكائها إىل
املتحدة، والواليات أملانيا من كلٍّ يف كبري تجاري مرشوع أول تمثل وكانت أيًضا، الحديد
السكك كانت املتحدة، الواليات ويف هناك. الوحيد الكبري املرشوع عديدة لسنوات وظلت
تكلف الفدرالية الحكومة جعلت درجة إىل الوطنية للوحدة األهمية غاية يف تعد الحديدية
املدرسة هي الواقع يف بوينت ويست كانت طرقها. أوىل بتخطيط العسكريني مهندسيها
حتى الحديدية، السكك خطوط أقيمت إن وما الوقت. ذلك يف البالد يف األهم الهندسية
وتركيب الطرق تمهيد تحسني أجل من باستمرار التجارب إجراء تتطلب صيانتها باتت
املعلومات تدفقت البخاري، املحرك صنع تكتنف كانت التي للرسية وخالًفا القضبان.
املهندسون وكان الوطنية. الحدود عرب بسهولة وعملياتها الحديدية السكك بإقامة املتعلقة
شخصية برغبة بينهم، فيما ويتزاورون إليها، يتوصلون التي النتائج يتشاركون املدنيون
وينرشون تقارير يكتبون أيًضا وكانوا أخرى.30 أحيانًا حكوماتهم رعاية وتحت أحيانًا،

كتيبات.

البنوك دور

الرأسمالية. تاريخ يف للغاية ا مهمٍّ دوًرا وديمومته الحديدية السكك يف االستثمار حجم لعب
علمنا إذا لالقتصاد بالنسبة الحديدية السكك إلقامة الجذرية األهمية مدى إدراك ويمكن
ربع تساوي أصوًال وحده يملك كان ١٨٦٥ عام املركزي نيويورك حديد سكك خط أن
السكك َمدُّ تطلبه الذي الكبري املال رأس عمل وقد األمريكية. الصناعة ثروة إجمايل
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كانت أصولها ألن ينتهجونها التي التشغيل اسرتاتيجيات أصحابها تغيري عىل الحديدية
السكك خطوط يف املال رأس ثبات أزال وكذلك الطرق. تشغيل تكلفة من بكثري أكرب
يضعوا أن الحديدية السكك يف املستثمرين عىل كان النفقات. تخفيض جدوى الحديدية
أكرب شحن حركة عىل الثابتة التكاليف توزيع أجل من استخداماتها لتحفيز اسرتاتيجيات
عند املرور حركة حجم عىل لإلبقاء جهدهم قصارى يبذلون وكانوا أكرب.31 ركاب وعدد
رفع خالل من أنفقوها التي الرأسمالية التكاليف لتعويض أو لها، ممكن مستوى أعىل
قيوًدا يمثل تعديالت، إجراء من عليه ترتب وما املصانع، يف الثابت املال رأس كان األسعار.
واضحة ربح من به يعود ما مقابل الوقت معادلة وأصبحت الصناعية. للرأسمالية جديدة
استخداًما تستخدم الثمن باهظة املعدات جعل من بد ال كان ثَمَّ ومن الشمس؛ وضوح

مربًحا.
إىل النقل وسائل من عام بوجه االقتصاد عىل الحديدية السكك خطوط تأثري امتد
ارتباًطا مرتبًطا أملانيا مصري كان القرن، من األول النصف خالل التمويل. إىل اإلنتاج
يفضلون الطبقة هذه أفراد كان فقد وتفضيالتها؛ األرستقراطية الطبقة بتحيزات وثيًقا
أرصدتهم تخصيص من بدًال الحكومية واملعاشات العقاري الرهن سندات يف االستثمار
لتلبية جديدة مؤسسات إنشاء األمر تطلب لذا الصناعية؛ املشاريع يف لالستثمار الكبرية
ظهرت القرن، منتصف وبحلول حديدية. سكك ملد الالزم املال رأس عىل الضخمة الطلبات
الصناعي؛ االستثمار عىل تركز وكانت واليبزيج، وبرلني كولونيا يف االستثمارية البنوك
إنجلرتا.32 أو فرنسا يف التمويل طابع عن مختلًفا طابًعا األملاني التمويل منح الذي األمر
جميًعا كانوا آخرين عمل خطط من يتجزأ ال جزءًا أيًضا الحديدية السكك أصبحت
بأي أو النقل بأسعار — أيًضا واملزارعني بل فحسب املصنعني ال — كبري حد إىل يتأثرون
الحديدية السكك خطوط أصبحت ما ورسعان األسعار. لرفع استغاللها يمكن تحايالت

الحكومي. للتنظيم قابلة جعلها ما وهو العامة، املرافق أنواع من نوًعا
املدخرين تغري التي الخاصة ملؤسساته بحاجة الرأسمالية املنظومة يف املال رأس كان
أموالهم فقدان خطر ضد بحماية التمتع من تمكِّنهم ثم جديدة، مشاريع يف باالستثمار
كان لكن التصنيع، لتمويل أوروبا يف املال رأس من يكفي ما هناك كان استثمروها. التي
يف حاسًما دوًرا لعبت التي البنوك ظهور يف السبب جاء هنا ومن حشده. من أوًال بد ال
وسعت وحني مستثمرين. إىل املدَِّخرين تحويل خالل من الصناعة يف األموال رءوس ضخ
بذلك أسدت العاديني، الناس مدخرات تراكم تعاونية رشكات صارت بحيث نشاطها
يضعوها كي الفراش حشية من َخراتهم مدَّ بإخراج الناس إغراء طريق عن عظيمة خدمة
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ِخرين. للمدَّ نقدية فائدة ذلك مقابل يدفعون كانوا الذين املقِرتضني األعمال رجال يد يف
كما — وتغلق تُفلس البنوك كانت عندما إال ذلك جراء يستفيد الجميع كان ما عادة
أن ورغم الرياح. أدراج معها الصغرية األرصدة بهذه ذاهبة — األحيان بعض يف حدث
وبطبيعة التنمية. بدء بمجرد حافز كعامل عملت فقد مشاريع، تبدأ ما نادًرا كانت البنوك
سبيل ال توأمان وهما واملضاربة، لالحتيال فرًصا آخرين أناس أموال توجيه يخلق الحال،

لالحرتام. يفتقران كانا وإن حتى املشاريع، عن لفصلهما
وكانت الباهظة، النفقات تغطية للحكومات تتيح التي السندات تطرح البنوك كانت
والحوادث، الوفاة جراء املستقبلية الخسارة التِّقاء تأمني وثائَق الناس تبيع التأمني رشكات
أو األطلنطي أو الهادي املحيط مياه يف املبحرة الشحن سفن وغرق الحرائق اندالع مثل
ترمي كانت التي الجهود لهذه حاليٍّا املوجود اإلحصاءات تجميع ظهور ويُعزى الهندي.
دفعه بغرض املال لجمع ودية جمعيات إنجلرتا يف الصناعة عمال شكل املخاطر. لدرء
من معلومات طلبوا حينما لكنهم مؤسفة. حوادث أي وقوع حال يف ألرسهم أو ألعضائها
تجعله التي سلطته ُمدعيًا الربملان تدخل الصناعية، الحوادث وقوع تكرار عن الحكومة
اإلحصاءات جمع أن إال القبيل. هذا من معلومات بجمع لها املسموح الوحيدة املؤسسة

عرش. التاسع القرن من األوىل السنوات يف الفعلية انطالقته شهد
من إال قدره حق للمشاريع ُقدم الذي والديني السيايس الدعم أهمية تقدير يمكن ال
التعاليم كانت اإلسالمي العالم ففي الدعم. ذلك تقدم لم التي املناطق مع املقارنة خالل
الرشاكات حل إىل تؤدي الوفاة وكانت الرشاكات، وتوريث الرشكات تكوين تعوق الدينية
ومن قانوني؛33 تأسيس صك وجود لعدم األموال رءوس من ضخمة مقادير وتسييل
عىل الحفاظ يجعل األحيان من كثري يف رشكة أسهم توريث عىل القدرة عدم كان ثَمَّ
األوروبيون أسس اإلسالمية، البلدان عكس وعىل مستحيًال. أمًرا التجارية األعمال استمرار

االستثمار. أموال إلدارة خصيًصا املالية املؤسسات
الحق. وقت يف مساهمة رشكات صارت ثم خاصة، كمؤسسات األملانية البنوك بدأت
من متنوعة مجموعة تقدم كانت شاملة، مصارف — عليها يطلق كما — ألنها ونظًرا
وبيع الفواتري، وخصم الودائع، تلقي إىل األجل قصري االئتمان تمديد من املالية الخدمات
واملتاجرة املالية األوراق اكتتاب نفسه، الوقت ويف العقاري، الرهن وإدارة التأمني، وثائق
وكان طريق. برائد خليقة مرتوية بوترية التصنيع مرحلة بدأت قد بريطانيا كانت فيها.34
صحيح لألرباح. الحصيف االستثمار وإعادة الشخصية َخرات املدَّ من يأتي تمويلها معظم
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أثبتت اإلقليمية األملانية البنوك لكن مركزي، بنك لديها كان وفرنسا إنجلرتا من كالٍّ أن
بالضبط. األملان احتياجات تناسب أنها

مرصفيني بأموال البنك هذا تأسس وقد .١٨٠٠ عام فرنسا بنك أنشأ قد نابليون كان
املالية، األوراق إصدار يحتكر وكان املاليني، للمسئولني الداخلية الدائرة خارج من تجار
ويف عرش.35 التاسع القرن ستينيات حتى باريس خارج أخرى فروع إنشاء يرفض وظل
موبيلييه كريدي رشكة املمولني من عدد كون ،١٨٤٨ عام املرصفية القيود إزالة أعقاب
كانوا الفرنسيني املستثمرين ألن بالكثري ا حقٍّ الفرنسية الصناعة تساعد لم لكنها املرصفية،
تلك من بدًال الغريبة االستثمارات من املزيد وراء سعيًا للخارج أموالهم إرسال يفضلون

الوطن. أرض من القريبة
،٪١٢–١٥ بريطانيا يف للمدََّخرات السنوي العائد كان و١٩١١، ١٨٧١ عامي بني
املدخرات كانت و٢٠٪. ١٥ بني تراوح إذ بكثري؛ ذلك من أفضل كان أملانيا معدل لكن
التجاري العمل تمكن املال رأس من وفرة تخلق — فبلن ثورستني قال كما — ألنها مهمة
الدائب النشاط عن جيًدا تعرب طريفة مالحظة وهذه األرباح» وراء «سعيه يف اإلرساع من
فائدة يدركوا لم الزخم بهذا يتمتعون كانوا الذين لكن الرأسمالية.36 عليه تنطوي الذي
بني الخالف بذور بذر إىل األحيان من كثري يف أدى مما وتريته؛ إلبطاء املبذولة الجهود
البنك مدير يحب أحد من ما إنه يقال وأملانيا. فرنسا يف سيما ال واملرصفيني، الصناعيني
مدير إرصار من يستاءون كانوا األعمال رجال من الكثري أن شك وال معه. يتعامل الذي
املوظفني.37 شئون وسياسات واالقرتاض باملحاسبة املتعلقة اإلجراءات ترشيد عىل البنك
تسعينيات يف نيويورك يف واألخرى فيالدلفيا يف إحداهما بورصتني األمريكيون أسس
«البورصة» الربيطانيني السمارسة تأسيس من عقدين بعد وذلك عرش، الثامن القرن
أسواق أن ورغم والشوارع. املقاهي يف العامة تجمعاتهم محل تحل كي رسمي نحو عىل
املقام يف تعمل كانت ومرسيليا وليون وباريس وأمسرتدام وأنتويرب لندن يف املالية األوراق
أشخاص فيها يدير عاملية واحات أصبحت فإنها الحكومية، اإلصدارات تداول يف األول
األعمال — والفرنسيني السويديني إىل واليهود األرمن من — ومتعددة كثرية جنسيات من
فقدَّم البرش» بني الود «أشاعت التجارة أن بني توماس كتب وقد جنب. إىل جنبًا التجارية
«هناك، كتب: حينما التبادل روح عن فولتري وعرب قط. بالرواج يحَظ لم جديًدا تعبريًا
يعتنقون جميًعا كانوا لو كما مًعا واملسيحي املسلم) (يعني واملحمدي اليهودي يتعامل
ظهور الحديدية السكك أتاحت املفلسني.»38 سوى بالكفر أحًدا يَِسمون وال الديانة، نفس
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السكك أسهم تتداول سرتيت وول بدأت حينما املتحدة الواليات يف تعقيًدا أكثر بورصة
النشاط يصبح لم للرشكات املالية األسهم يف التداول لكن وسنداتها. التجارية الحديدية
عرش. التاسع القرن بنهاية إال العالم أنحاء مختلف يف املالية األوراق أسواق يف الرئييس
السوق تراقب أن عىل حرصت فوىض، من السمارسة يُحدثه ما تدرك الحكومات كانت وملا

النظام. استتباب من للتأكد كثب عن
عثر حينما هائلة بدفعة العاملي االقتصاد حظي عرش التاسع القرن خمسينيات يف
يبنيه. كان أخشاب مصنع موقع يف الذهب عىل ١٨٤٨ عام مارشال جيمس يدعى رجل
املكسيكية، األمريكية الحرب أنهت التي املعاهدة املتحدة الواليات عت وقَّ أيام تسعة بعد
تخضع لم منطقة من الذهب استخراج سهولة أسفرت وقد األمة. إىل كاليفورنيا وضمت
من كاليفورنيا إىل الكنوز صائدو هرع إذ فريد؛ موقف عن بعُد الحكومية للضوابط
الذين أولئك وكان والصني، وتاهيتي وأسرتاليا وهاواي الجنوبية ألمريكا الغربي الساحل
الساحل من يأتون الذين األمريكيون يستغرقه الذي الوقت ثلث يستغرقون بحًرا يأتون
خمس من مهاجر مليون ربع سنوات أربع غضون يف كاليفورنيا والية فجذبت الرشقي؛
ترسل وفرنسا بريطانيا وكانت صينيني، الواقع يف املناجم عمال معظم كان دولة. وعرشين
كان نفسه، الوقت يف فرانسيسكو. سان يف الغيل مراجل يف للعمل عليهم املحكوم املتهمني
العنرصيني الوافدين يد عىل غفرية بأعداد يموتون والنساء الرجال من األصليون املواطنون
القرن خمسينيات خالل استُخِرج الذي الذهب تجاوز وقد القانون.39 عىل والخارجني
عاًما وخمسني املائة مدى عىل املناطق جميع من استخرج الذي الذهب كل عرش التاسع
األموال ضاعف الذي الذهب تدفق عن نجمت التي لالنتعاشة ونتيجة ذلك. سبقت التي
الفضة عىل الذهب وتفوق مرات. ثالث العاملية التجارة تضاعفت مرات، ست العالم يف
يف منه املزيد اكتشاف أدى أن بعد الذهب معيار البلدان من مزيد واعتمد قياسية، كعملة

الذهب. احتياطي تعاظم إىل أفريقيا وجنوب وأالسكا أسرتاليا
املركزي البنك — املتحدة الواليات بنك سقط أمريكا ويف املايل. تاريخه بلد لكل
عىل جاكسون أندرو األمريكي الرئيس لعزم ضحية ١٨٣٦ عام يف — البالد يف الوحيد
للتنمية رضوري املركزي البنك إن يقول أن حينئٍذ أحد يستطع لم الوحش». «البنك خنق
لكن مركزي. بنك وجود دون من هائًال نموٍّا شهدت املتحدة الواليات ألن االقتصادية؛
دفع مقتضيات واضَطرت املتهالك. النقدي الهيكل هذا عىل حافظت االقتصاد حيوية
حقوًقا املمنوحة املصارف من شبكة دعم إىل الكونجرَس األمريكية األهلية الحرب تكاليف
تودع يقيضبأن كان الذي البند وأدى .١٨٦٣ عام مالية أوراق بإصدار لها تسمح فدرالية
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جعلتها قوة املدينة تلك منح إىل نيويورك مدينة يف نقدية احتياطيات من لديها ما البنوك
عن البالد عملة توفر — منها املئات — البنوك كانت الحرب، قبل للبالد. املايل املركز
واليات وكانت رين، املزوِّ أمام مرصاعيه عىل الباب فتح ا ممَّ ورقية؛ عمالت إصدار طريق
انخفاض رسعة بنفس تقريبًا قيمتها انخفضت الظهر خرضاء دوالرات تصدر الشمال
وبنهاية قبُل. من األمريكية الثورة مولت قد كانت التي القارية الورقية العمالت قيمة
القومي الناتج نصف إىل الحرب وديون الظهر خرضاء الدوالرات مجموع وصل الحرب،
تكاليف من فقط الُخمس نسبة سددت قد الرضائب حصيلة كانت السنوي! اإلجمايل
أكرب صارت األرامل معاشات ألن الحرب عبء واستمر ساحق. نحو عىل الباهظة الحرب

الوطنية.40 امليزانية نفقات يف بند
عربَّ نهايته، يف برايان جينينجز ويليام إىل القرن بداية يف جيفرسون توماس من
األموال االقتصاد: من الخفي الجزء من مواطنيهم قلق عن األمريكيني القادة من العديد
املشاريع. ل موَّ الذي املقَرتَض املال ورأس البنوك، دخلت التي َخرات واملدَّ انترشت، التي
يف يرغبون الذين ألولئك بالنسبة نعمة األمر واقع يف الظهر خرضاء الدوالرات أن وتبني
هذه رشاء معاودة الحكومة عرضت وحني فدرايل. بنك ووجود العملة استقرار تحقيق
فرض فقد الناس؛ من قلة سوى العرض يقبل لم ،١٨٧٩ عام الذهب مقابل الدوالرات
عىل نفسه التداول سهلة وبالعمالت االئتمان أجل تمديد بآلية القديم األمريكي اإليمان
الوقت يف معاناة، يسبب أن املالية الفوىض لهذه تصحيح أي شأن من كان ثَمَّ ومن املشهد.
شعار هو النقدي التوسع حل كان األلم. تاليف يف يرغبون فيه األعمال رواد أغلب كان الذي
البالد عملة إىل الفضة إضافة خالل من التوسع ذلك أكان سواء األلم، لتاليف املروجني
املستثمرون وكان املرصفية. الورقية العمالت من مزيد إصدار طريق عن أو القانونية
الساخر الكاتب عرب وقد للبالد. املرشقة االقتصادية اآلفاق عىل تعويلهم يف تماًما ون محقُّ
الكولونيل شخصية خالل من عرش التاسع القرن سبعينيات أوائل روح عن توين مارك
فصار نيويورك، مدينة إىل الصغرية أمريكا بلدات من انتقل قد سيلرز كان سيلرز. بريا
دوالر. مليون بنصف مدينًا أصبح ثم مفلًسا، املدينة وصل بأنه األصدقاء أمام يتفاخر
قدميه عىل واقًفا يُبقوه أن دائنيه من يتوقع الواقع، يف األمريكيني من كالعديد سيلرز، كان

مستقرة.41 مادية حالة ويف
كانت التغيري. وترية األمريكية األهلية الحرب أرسعت الحروب، معظم وكحال
الزراعة جاعلة عقود، مدى عىل األمريكي االقتصاد عىل تهيمن قبل من القطن صادرات
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بات ما رسعان ثم الجنوب، واليات استهالك نحو تتوجه الشمال واليات يف والصناعة
الغذائية واملواد والعربات والبنادق والخيام الرسمية البزَّات عىل االتحادي الجيش طلب
التصنيع عملية يف حافز كعامل تعمل الجديدة السوق هذه فصارت القطن. محل يحل
وازدهرت الناشئني، الصناعيني حزب هو لينكولن حزب أصبح الحرب، بعد االقتصاد. يف
الفدرايل االحتياطي قانون صدور أسفر ثم أيًضا، الغرب واليات يف االقتصادية الفرص
العملة.42 عىل الفدرالية السلطة عزز الذي الفدرايل االحتياطي بنك تأسيس عن ١٩١٣ عام
كيفية تكن لم بينما ا، مهمٍّ أمًرا كان املال رأس حشد أن إىل املتنوعة التجارب هذه تشري

األهمية. من القدر بنفس تحظى بذلك القيام
التي الرئيسة التطورات عىل الرتكيز إىل الرأسمالية مثل ملوضوع رسد أي ينزع
التأكيد من بد ال لكن قدُما، التحرك دون تحول كانت التي العقبات ذلَّلت أو التقدم حفزت
األمرين؛ هذين من بأيٍّ لها عالقة ال كثرية أحداث عىل اشتمل الرأسمالية تاريخ أن عىل
ا عمَّ فضًال واملاركات؛ والفرنكات والجنيهات الدوالرات ماليني املشهد عن يغيب ما فغالبًا
كانت خوضمشاريع جرَّاء هباء ذهبت التي والنساء، الرجال عمل ساعات من له حرص ال
يخلو ال االبتكار بأن املستثمرين يذكِّر األشياء هذه وقوع كان الجيد. التخطيط إىل تفتقر
استمرار عىل أبقى بحيث والوضوح التكرار من كان النجاح إحراز لكن املخاطر، من أبًدا
ليس املال؛ رأس هو األول املقام يف الرأسمالية احتاجته الذي اليشء كان االستثمار. تدفق
كانت التي النقود من سيل وإنما وعائالتهم، وأصدقائهم املخرتعني مدََّخرات أرصدة فقط

أموالهم. عىل عائد سوى يشء أي إنتاج يف يرغبوا لم الذين أولئك أموال من تأتي

الرشاكة فوائد

للرشكة، القانوني الشكل من أكثر الصناعي التمويل مجال يف ثورة أحدث يشء من ما
باعتباره طويل وقت منذ موجوًدا الرشكة شكل كان محدودة. مسئولية ك امُلالَّ منح والذي
إىل ومستقالٍّ محدًدا يكون السلطة من نطاًقا الخريية الجمعيات أو املدن إلعطاء وسيلة
نظام عىل قائمة سكنية مناطق هناك تزال ال الحايل الوقت ويف الحياة. ملدى كبري حد
حينما رائع نحو عىل ينجح رشاكات خالل من األموال رءوس جمع كان الرشاكة. اتحاد
عقوًدا يكتبون الرشكاء كان ما وعادة كذلك. األمر يزال وال مًعا، املناسبون الرشكاء يتحد
السهولة هذه لكن الحياة. لتقلُّبَات مراعاًة املرشوع عن االنفصال يف الحق منهم كالٍّ تمنح
يوحي وكما رشكة.43 ألي األمد طويل النمو أمام كئوًدا عقبة تشكل كانت الرشاكة فض يف
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يف الحق تمتلك أو رضائب، تدفع اعتبارية شخصية تصنع الرشاكة كانت «الرشكة»، اسم
جانَبَها إذا للمقاضاة عرضة تكون أو الرشكة، باسم الديون تحصيل أجل من دعوى رفع
الجمهور من ألفراد أسهمها من جزء وبيع األموال اقرتاض تستطيع الرشكة وكانت الحظ.
أن ولو السجالت، يف التدقيق يف املساهمني أحقية يعني كان وهذا األموال. جمع أجل من
التاسع القرن يف الحجم. يف نََمت الرشكات ألن القيود من ملزيد يخضع بات الحق هذا
أتاح الرشاكة نظام لكن األسهم. من مسيطرة حصة تمتلك اإلدارة كانت ما كثريًا عرش،
من كبرية مبالغ حبس يف الحق أيًضا اإلدارة لدى وكان واملديرين. املستثِمِرين بني الفصل
أي خطر يدرأ ا ممَّ األبد؛ إىل البقاء تستطيع كانت اعتبارية، كيانات الرشكات وألن املال.

الرشكاء. من أيٍّ جانب من للرشاكة متوقع غري فض
رسوم شكل يف أمواًال يكلف كان الرشكات فتأسيس سلبي؛ جانب هناك كان لكن
تشغيلها، بمجانية التمتع املمكن من كان تأسيسها، بمجرد لكن والحكومة، للمحامني
املساهمني بني الفصل كان العاديني. األشخاص إىل وأفرادها الحكومة من هدية وهذه
إىل األحيان بعض يف يدعو — الرشكات أخبار عن أُثر فيما ذكره يكثر الذي — واملديرين
الطموحون الرشكات رؤساء كان فقد املبارش؛ الفساد إىل حتى أو باملسئولية، االلتزام عدم
توزيعات دفع أو الخاصة، رشكاتهم مع عقود إبرام أو بالعقود، التالعب يستطيعون
أسهم بيع يستطيعون أنهم واألسوأ املكاسب. من ال املال رأس من للمساهمني األرباح
االحتيال طريقة هي وهذه للمساهمني، األرباح توزيعات لدفع الرشكة أسهم من جديدة
كبرية بشعبية تحظى الرشكات أصبحت ذلك، ومع بونزي».44 «سلسلة باسم املعروفة
القرن يف الرشكات لتأسيس العامة فالقوانني والربيطانيني؛ األمريكيني األعمال رجال بني
ا ممَّ وأرخص أيرس عامة رشاكة ِكيَانات إىل الخاصة الرشكات تحويل جعلت عرش التاسع
الواليات منحت حيث تحديًدا، املتحدة الواليات يف الحال كانت هكذا قبل. من عليه كانت
عدد الرشكات هذه عدد وفاق املحدودة، املسئولية ذات الرشكات من آالف تأسيس حق

عرش. التاسع القرن أواسط حتى بكثري العظمى بريطانيا يف املوجودة تلك
تمرير إىل الربيطاني الربملان عرش الثامن القرن خالل السيئة التجارب إحدى دفعت
الفقاعات. قانون أو آكت» «بابل باسم عرف الرشكات تأسيس عىل قيوًدا يفرض قانون
الرشكات أن رغم ،١٨٥٦ عام بعد شائعة أصبحت املحدودة املسئولية ذات الرشكات لكن
تشجيًعا األكثر اليشء العرشين.45 القرن من متأخرة فرتة حتى منترشة ظلت العائلية
األعمال أصحاب من املقرتضني حابت التي الليربالية اإلفالس قوانني يف تمثل الحر للعمل
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تقع كانت وحينما امتالكه. من أفضل املال كسب جعل الذي األمر دائنيهم، عىل الحرة
أحد من رشارة تطاير إثر املزارعني أحد قش كومة اشتعال مثل — صناعية حوادث
عن تعويض قضية يكسب كي مشقة يواجه املزارع كان — الحديدية السكك محركات
وجه عىل أيًضا والقضاة — القوانني كانت فقد الحديدية؛ السكك رشكة ضد الرضر
مهامَّ تأديتهم أثناء بأذى يصابون عمالهم كان حينما العمل أرباب معاقبة تكره — اليقني
ينحاز ما عادة — أخرى إىل والية من اختالفه رغم — األمريكي القانون وكان وظيفتهم.

الحر.46 العمل جانب إىل بشدة
مفهوم فإن فحسب، أعمال ورجال مستثمرين من مؤلًفا ليس العالم ألن نظًرا لكن
الفصيلني. من أليٍّ ينتمون ال الذين أولئك يستهوي دائًما يكن لم املحدودة املسئولية
عن الشخصية املسئولية إلغاء إىل يؤدي املفهوم هذا أن هي الرئيسية الشكوى وكانت
واألرباح املضاربات يف متأصل ارتياب أيًضا هناك وكان اعتباري. كيان خلق طريق
مثل مادي، وجود أي له يبدو ال يشء رشاء أو بيع عمليات عليها تنطوي التي الورقية
تنظيًما تنظَّم الرشكات ظلت ورقة. عىل مكتوب بكالم عنها يُعربَّ رشكة أسهم يف حصة
الترشيعية للضوابط خضوًعا أكثر أصبحت ثم عرش، التاسع القرن نهاية حتى عفويٍّا
الرشكات عىل املفروضة الرضائب أن عىل ين مرصِّ واملديرون املساهمون وكان والقضائية.
يأتي الذي دخلهم عىل رضائب يدفعون أيًضا املساهمني أن طاملا رضيبيٍّا ازدواًجا تمثل

األرباح. من نصيبهم من
أيًضا. ومجٍز منتظم ربح عىل والحصول استثماراتهم حماية املستثمرين أمنية كانت
الذي بالعمل جهله رحمة تحت واقًعا املستثمر كان األفعال، من أسهل األقوال وألن
روا طوَّ الذين أولئك كان االستثمار، معادلة من اآلخر الجانب وعىل فيه. ماله يستثمر
املغامرات لخوض مستعدين مستثمرين يريدون جديدة تكنولوجية تطبيقات بالفعل
املالية للموارد الحديدية السكك بناة رشاهة وكانت لهم. التنفيذية التفاصيل مسألة وترك
وابتكر االخرتاع، أم الحاجة فأصبحت األموال؛ لرءوس العادية التجمعات عىل عبئًا تشكل
إىل وكانت ثابت، فائدة وبسعر األجل طويلة قروض عن عبارة وهي السندات، املمولون
ما (أو املساهمة حصص أسهم إصدار وكان الحكومية. السندات عمل تعمل كبري حد
ومقاوليها الحديدية والسكك التعدين رشكات ملوردي التأسيس) حصص بأسهم يعرف
تمنح التي التفضيلية األسهم أيًضا هناك كانت ثم أخرى. حيلة السائلة النقود من بدًال
أكرب إحدى كانت العادية. األسهم حاميل أنصبة دفع قبل العائدات يف نصيب أول أصحابها
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يف املرة هذه لكن موبيليه، كريدي لنموذج تكراًرا األمريكي االقتصادي التاريخ يف الحيل
الحديدية السكك تشييد من األرباح الستخالص ١٨٦٧ عام تأسست أمريكية رشكة شكل
جزء واستخدام الحكومية، املالية اإلعانات تكفلها كانت التي التكاليف تضخيم طريق عن
بدء حتى التحقيقات تأجيل يف تسبب ما وهو الكونجرس، ألعضاء ِرشا دفع يف األرباح من

.١٨٧٢ لعام الرئاسية االنتخابات حملة
قاطرة باعتبارهما االهتمام من كبريًا قدًرا واألمريكية اإلنجليزية املؤسستني تفوق نال
املمكن من كان الحجم، واملتوسطة الصغرية للمؤسسات بالنسبة لكن الرأسمايل. ع التوسُّ
األملان املرشعني جعلت بدرجة اإلحباط، يسبب نحو عىل مرتفعة التكاليف تكون أن
ذات خاصة رشكة يف يتمثل جديد، أعمال نموذج عرش التاسع القرن نهاية يف يقدمون
تنظم رشوًطا وتتضمن قانونيٍّا نافذة عقود كتابة للرشكاء يمكن حيث محدودة، مسئولية
ال ما كل يف يتمثل الذي للرشاكات الرئييس العيب عىل قىض األمر وهذا الرشكاء. عالقة
وجد وقد الرشكاء. من أيٍّ جانب من مسئولة غري فات ترصُّ أو تقصري من توقعه يمكن
من فيهما ملا وأملانيا فرنسا يف مالئمة بيئة املحدودة املسئولية ذات الخاصة الرشكة نموذج
املتحدة، والواليات العظمى بريطانيا بيئة من أكثر املدني، القانون عىل قائمة قانونية نظم
القانون هو الدولة مصالح عىل الفردية الحقوق يقدم الذي العام القانون كان حيث
القانون يسودها التي للبلدان مالئم غري الرشاكة من النوع هذا كان ثَمَّ ومن السائد.
أو ،١٩٠٧ عام حتى العظمى بريطانيا يف املشاريع ألصحاب يتاح ال جعلته بدرجة العام،

العرشين.47 القرن من الثاني النصف حتى األمريكية املتحدة الواليات يف نظرائهم
صفوة صورة عىل ليس جديدة، طبقة يف ومرصفيوهم األملان الصناعة رجال تكتل
الصناعة عمالقة من مؤلفة طبقة بل متوسطة، حرضية مهنية طبقة أو أرستقراطية
لجمع استعداد عىل وكانوا املاليني. أصحاب من أصبحوا الذي املحظوظني ورشكائهم
عىل نقلها سيجري التي الشحنات وتوريد الحديدية، السكك مشاريع أجل من األموال
وكانوا أيًضا. البالد إىل القادمة للشحنات الجدد الزبائن وتوفري للخارج، السفن متن
صناعة فيه كانت الذي الوقت نفس يف الحديد خام ويصنِّعون الفحم يستخرجون
العمل وتقسيم التخصَص العاملي االقتصاُد هذا فشجع نشاًطا. تزداد األوروبية املاكينات
عىل يهيمنون ظلوا الذين — الربوسيون األرستقراطيون كان وحينما دويل. مستًوى عىل
األملان معظم ألن ا رسٍّ ذلك يفعلون كانوا الجدد، الرجال هؤالء من يسخرون — السياسة
الجماهري خدمة بروح مفعمني رجاًال باعتبارهم هؤالء الصناعة رجال لكبار ينظرون كانوا
يف الحر العمل أصبح وبينما العظيمة.48 األملانية اإلمرباطورية تعزيز قضية يف ويسهمون
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اإلعجاب إىل ميالة تزال ال فئة عىل حكًرا كان الوطنية، التسلية من نوًعا املتحدة الواليات
أملانيا. يف األرستقراطية باألذواق

١٨٧٣ عام بدأ الذي األمد طويل الكساد

املناطق بعض يف استمر كساد بدأ فقد الرأسمالية. تاريخ يف سيئًا عاًما ١٨٧٣ عام كان
تشتُّت من الحر االقتصاد نظام مشاكل إحدى تأتي الواقع يف عاًما! وعرشين ستة ملدة
أنه تعتقد ما عىل بناءً تترصف خاصة ورشكات أفراد وجود ظل ففي فيه؛ القرار اتخاذ
أحد من وما عام. بوجه يجري ما معرفة الصعب من يكون املصلحة، يحقق ما أفضل
تقدم التي هي واملعدالت األسعار إن يحدث. عما مسئوًال — قبل من أحد يكن لم كما —
األسعار تلك عن أسفرت التي القرارات وراء الكامنة األسباب تفسري يجب لكن املعلومات،
معنى الستكشاف كبري حافٌز ثمة يكون ال جيد، نحو عىل األمور تجري وعندما واملعدالت.
ويف األمور. تفسد حينما إال التفسريات عن بالسؤال الناس يضج ال ثم ومن السوق؛ سلوك

أكرب. التحدي كان تحديًدا ١٨٧٣ عام
أكثر السلع مقادير تكون حينما يحدث وهذا الفعيل، الطلب اإلنتاج كفاءات تجاوزت
مراهقة مرحلة نسميها أن يمكن ما وخالل رشائها.49 يف يرغبون الذين الناس عدد من
كان صيفية. عاصفة ُقبيل سوداء كغيوم التجمع تستطيع التوتر بؤُر كانت الرأسمالية،
األمور بأن توحي صورة تحمل نفسها والكلمة سقطات، األزمات تلك مثل يُسمون الناس
أسفر فقد املرة؛ هذه يف يحدث لم هذا لكن رسيًعا. نصابها إىل وتعود نفسها ستعدِّل
بداية عن نيويورك يف الكربى البنوك أحد وفشُل فيينا يف املالية األوراق سوق انهيار
املصنِّعني، لدى السلع مخزون مشاكل عىل وعالوة االقتصادي. االستقرار عدم من عقدين
الحبوب أسعار انخفاض فأدى وافًرا؛ وروسيا واألرجنتني أمريكا من الناتج الحصاد كان
يزالون ال كانوا الذين أولئك من أوروبا، أنحاء جميع يف املزارعني آالف أعمال انهيار إىل

واإلنجليزية. الفرنسية بالزراعة حتى الخسائر ولحقت التقليدية، األساليَب يتبعون
املتحدة الواليات يف الركود تسبب حينما العاملية األسواق تكامل ١٨٧٣ عام أزمة بينت
وعمل الغربية. الهند وجزر وأسرتاليا أفريقيا جنوب باقتصادات الرضر إلحاق يف وأوروبا
الغربية. االقتصادات معظم تدهور عىل املدى طويلة األحداث لتطورات الرتاكمي التأثري
انخفاض لكن عرش، التاسع القرن من األخرية العقود خالل تزايد قد األمريكي الناتج كان
متدنية؛ األجور عىل لإلبقاء بجد يعملون الصناعيني معظم وكان الركود. إىل أدى األسعار
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لبضائعهم. — العاملة الطبقة من — املحتملني املشرتين إفقار عن قصد دون أسفر ا ممَّ
كانت املشكلة. هذه يف النفقات تخفيض أهمية تعزز التي املحافظة املواقف وساهمت
بعني تنظر األرستقراطية، األخالقيات عليها تسيطر ظلت التي العليا، األوروبية الطبقة
الخطوط بطمس يهدد مشرتياتهم حجم أن بَدا إذا خاصة العاديني، الناس إلنفاق االزدراء
إن نقول قد اليوم، املجتمع. يف شأنًا منهم أقل هم ومن الرفيع الذوق ذوي بني الفاصلة
سنكون لكننا املشرتين، عدد يتجاوز السلع من فائض وجود يف تسبََّب التجاري اإلغراق

أيًضا. ثقايف تخلف يوجد كان ألنه وذلك خطأ؛ عىل
واضًحا بدا عرش، التاسع القرن سبعينيات يف بعنف يتقلَّب الفضة سعر بدأ حينما
وحيد مصدر عىل أبقت بريطانيا لكن كعملة. والفضة الذهب من كلٍّ استخدام تعذُّر
اإلسكندنافية والدول أملانيا حذوها وحذت الذهب. وهو الحسابات، توحيد أجل من للقيمة
فأصبح عرش؛ التاسع القرن سبعينيات يف املتحدة والواليات وهولندا وبلجيكا وفرنسا
ثابت رصف سعر — والدوالر والجنيه والفرنك املارك — البالد هذه من بلد كل لعملة
الواليات إىل مثًال مارك ٢٠٠ يرسل األملان املستثمرين أحد كان وحينما الذهب. مقابل
وأثبت املبلغ. هذا قيمة تعادل التي الدوالرات عدد من تماًما الوثوق بمقدوره كان املتحدة،
من يشء كل عىل أثر فقد خفي؛ وعراف وسجان، ، وُمربٍّ عمل، رب أنه الذهب معيار
الذهب كان التجاري، العجز يعاني بلد كان وحينما األجور. إىل والصادرات الواردات
يرض كان بدوره وهذا املحلية، الرشائية القوة انخفاض عن يسفر كان مما منه؛ يخرج
مجدًدا، الزبائن كسب أجل من التكاليف يخفضوا أن املصنِّعني عىل يتعني فكان باملبيعات.

األجور.50 تخفيض استمرار طريق عن عام بوجه ذلك يفعلون وكانوا
كبريًا دعًما لقيت التي وهي جديد، من العاملية التجارة تعزيز الذهب معيار كفل
رة. املطوَّ البحري املحيطي النقل ووسائل الدولية، األعمال وأخبار التلغراف، اخرتاع من
فبدءوا أخرى، بلدان يف منصًفا استبداًال ستستبدل أموالهم أن يف ثقة أكثر الناس وأصبح
اقتصاد أكرب تشكل وقتئٍذ كانت التي املتحدة الواليات يف سيما ال الخارج، يف يستثمرون
املال. رأس عىل عالية عوائد لتحقيق الفرص أفضل توفر التي األرض كونها عن فضًال
االستثمارات. أفضل عن املتواصل البحث من أيًضا ومرص األرجنتني من كلٌّ واستفادت
الدافعة القوة لكن .١٨٧٣ عام كساد قبل األملان وضع تدعم كانت التي املضاربة توقفت
وبحلول الكساد. كوابح من أقوى أنها أثبتت املكبوتة الحر العمل طاقات بها اتسمت التي
وتسعينيات ثمانينيات لكن مجدًدا، للصعود سبيله يف األملاني االقتصاد كان ١٨٨٠ عام

املعاناة. من عقوًدا أيًضا كانت عرش التاسع القرن
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ون يحتجُّ بدءوا عندما الجديد النظام وجه يف األمريكي األوسط الغرب مزارعو وقف
تسعينيات خالل األسعار انخفاض جرَّاء معاناتهم ظل ويف الجديدة. العملة طغيان عىل
وأعلنوا الذهب، معيار رصف سعر ثبات عىل مآسيهم يف بالالئمة ألَقْوا عرش، التاسع القرن
بوجه الدوليون املرصفيون يليها الربيطانية، املالية بالنخبة تبدأ الشعب، بأعداء قائمة
الذي جينينجز، ويليام بريان الديمقراطي الحزب زعيم هو لهم نصريًا وجدوا ثم عام.
لدى مهلِّلني واقفني ينتفضون وجعلهم ١٨٩٦ عام الحزب مؤتمر إىل منهم مندوبني دعا
البرشي الجنس بصلب لكم نسمح «لن املال: ألسياد وجهه الذي املؤثر اإلنذار سماعهم
االنتخابات يف الجمهوريون انترص أن إىل وفرٍّ كرٍّ بني األمور ظلت ذهب.» من صليب عىل

املنشقني. الشعبويني هؤالء عىل العام نفس خريف يف الرئاسية
عرش، التاسع القرن سبعينيات يف ٍد توحُّ بعملية تمر أيًضا املتحدة الواليات كانت
األمريكية األهلية الحرب كانت الطريقة.51 بهذه األمر هذا يف نفكِّر ما نادًرا أننا ولو
عن أسفرت قد — الربوسية الفرنسية كالحرب أشهر ثمانية استمر قصًفا تكن لم التي —
عامي بني األربع السنوات خالل السلمية واملساعي واملمتلكات األرواح يف فادحة خسائر
لالتحاد، ضمها أعيد قد الجنوب واليات آخر كانت ١٨٧٠ عام وبحلول و١٨٦٥. ١٨٦١
انضمت قد كانت التي الواليات بناء إعادة أجل من الحرب إنهاء يف راغبًا الشمال وكان
مرر الغرب، نحو الكونجرس اهتمام ل لتحوُّ ونتيجة الجنوبية. الواليات كونفدرالية إىل
وألغى قوميني رعايا األصليني األمريكيني جعل الذي الهندي االستيالء قانون ١٨٧١ عام
عن منفصلة قبائل باعتبارهم معهم تتعامل كانت التي السابقة الهندية املعاهدات كل
والية ضم إىل الرامية الجهود عرقلة إىل أدت قد األهلية الحرب كانت األمريكية. القومية
خطوط اتصلت أبوماتوكس، معركة من سنوات أربع وبعد األمريكية، األمة إىل كاليفورنيا
وربط الرشق. من اآلتية الواليات اتحاد بخطوط الحديدية األوسط الهادي املحيط سكك
يوتا. بوالية الشاطئية برومونرتي نقطة عند مشهود حفل يف املسارين بني ذهبي مسمار
أدى الذي األمر املتحدة، الواليات ساحيل بني القارة عرب املار الحديدية السكك خط ربط
يف يرغب املنترص الشمال كان مًعا. السكانية الكثافة منخفضة املناطق جميع التصال

سواء. حد عىل والغرب الجنوب مناطق عىل القومية رؤيته فرض
التحوُّل تستطيع باتت املتحدة، الواليات كاهل عن األهلية الحرب عبء زال أن وبعد
اشرتت حني اكتسبتها التي األرايض من املأهولة غري الشاسعة املساحات تطوير نحو
.١٨٤٨ عام األمريكية املكسيكية الحرب أنهت التي املعاهدة خالل ومن ١٨٠٣ عام لويزيانا
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إجمايل ارتفع فقد هائًال؛ ازدياًدا يزداد الحرضية املناطق سكان عدد كان األثناء هذه يف
السكان عدد ازداد حني يف ،١٨٩٠ عام إىل ١٨٠٠ عام من ضعًفا عرش اثني السكان عدد
جوستافوس ساهم وقد ضعًفا. ٨٧ بلغت مذهلة زيادة املدن يف يعيشون كانوا الذين
اخرتاعه خالل من القارة أنحاء مختلف بني اقتصادية روابط إقامة يف سويفت فرانكلني
أرايض عىل املنترشة املاشية شحن املمكن من بات إذ املربَّدة؛ الحديدية السكك عربات
تُذبح كي وشيكاجو سيتي، وكانساس أوماها، إىل املسيسيبي نهر غرب الواقعة الرعي
الكثافة ذات الحرضية املناطق إىل الواليات هذه من املجهزة اللحوم تُشحن ثَمَّ ومن هناك،
تحمل تقريبًا أفراده جميع يستطيع مجتمع ويف الرشق. ناحية الواقعة املرتفعة السكانية

والطلب. العرض بني املفقودة الحلقة هو التربيد كان اللحوم، أكل كلفة
يكن لم القرن من الثاني النصف خالل ساد الذي االزدهار أن من الرغم وعىل
الغذائية. املواد وأسعار العامة والصحة األجور يف إيجابية تحسينات جلب فقد ثابتًا،
االقتصادي تَقدُّمها لكن النموذجي، الرأسمايل البلد أنها عىل املتحدة للواليات نُظر لطاملا
وجود وعدم األرض، ومساحة الناس عدد بني اإليجابي التناسب بفضل تأتَّى املتواصل
للنشاط تحديًدا الالزمة املعدنية املوارد من سخية طبيعية هبات وتوافر إقطاعي، ماٍض

األمريكية. العائلية املزارع من منضبطني دءوبني وشابات شباب ق وتدفُّ الصناعي،
عرشينيات يف يشء» كل عىل القادر «الدوالر تعبري إيرفنج واشنطن الروائي استحدث
بعبارته كوليدج كالفن األمريكي الرئيس رصح الزمان، من قرن وبعد عرش. التاسع القرن
ينبغي ال الحقيقة يف الحر.» العمل هو األمريكي للشعب الرئييس العمل «إن الشهرية:
ا جدٍّ قليل عدد هناك كان فقد ما؛ حدٍّ إىل العادية املالحظة هذه يف الكامن اإللهام إغفال
وويليام هنري والد وكان عرش. التاسع القرن يف املهنية الخيارات أو املتنافسة القيم من
ماذا يسألونه ما دائًما كانوا بالده يف الناس أن من يتحرس ، الثريُّ العصاميُّ جيمس،

أوروبا. إىل عائًدا يبحر جعله الذي الفضول وهو عيشه، لكسب يعمل
يف قرسية قوة تمارس للمشاركني املرتاكمة الفردية القرارات كانت الرأسمالية، يف
السيطرة حماية من حرمانهم بعد — كفاءة العاملني أكثر صار فقد االقتصاد؛ أنحاء جميع
عن الرجوع أو تقليدهم عىل كفاءة عنهم يقلون الذين العاملني يجربون — االحتكارية
منطقة أو شخص أي عىل يعتمد الرأسمايل النشاط يكن ولم ملواردهم. الفعلية اإلدارة
شخص كان الربح، لكسب فرصة يفوت األشخاص أحد كان وحينما بالتحديد. عائلة أو
االعتبار يف نضع أن أيًضا يجب لكن ورائها. من املحتملة املكاسب رؤية يستطيع غريه
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حدث مثلما املرشوع، غري للكسب عظيمة فرًصا أيًضا خلقت الرأسمالية الثروة أن حقيقة
األمريكية. القارة أنحاء عرب الحديدية السكك بناة قبل من السياسيني رشوة حالة يف

ماليني أربعة من أقل املتحدة الواليات سكان عدد كان عرش الثامن القرن بداية يف
أمريكا قارة يف األطلنطي للمحيط الصخري اإلطار عىل تقريبًا جميعهم يعيش نسمة
املتحدة، الواليات وكحال ا. جدٍّ وجيزة لفرتة مشرتًكا تاريًخا تقاسموا قد وكانوا الشمالية،
تتشارك كانت املختلفة األجزاء تلك لكن مختلفة، أجزاء من مؤلَّفة ١٧٧٦ عام أملانيا كانت
األمريكيون وكان التاسع. القرن يف شارملان اإلمرباطور زمن إىل جذوره تعود تاريًخا
الديني، التسامح يراعون األمريكيون وكان يخشونه. األملان كان بينما التجديد، يحبون
يرتضون األملان وكان املسيحية. العقيدة يف خالفات بسبب دامية حروبًا خاضاألملان بينما
ومع السياسية. مؤسساتهم بضعف معروفني األمريكيون كان بينما السيايس، االستبداد
املزايا افتقارها رغم االقتصادي تاريخها حيث من أمريكا مع تتعادل أملانيا تكاد ذلك كل

أمريكا. بها تمتعت التي «االستثنائية»
تبادل لقابلية الرأسمايل املبدأ من أكثر املوروثة الثروة هيمنة قوَّض يشء من ما
يقدر آخر لشخص فرًصا يتيح كان عائلته ثروة يستنزف كان الذي فاالبن الرشكاء؛
تعتمد الرأسمالية تكن لم األرستقراطية، عكس وعىل إنفاقها. من أكثر الثروة اكتساب
يتحقق كي شجاعتهم عىل أو حكمتهم، عىل أو شخص، أي أبناء تميز التي الفضيلة عىل
كان لكن بها، ويعجبون الرأسمالية املتطلبات هذه يقبلون األمريكيون وكان النجاح.
عرش التاسع القرن طوال واملصنِّعون املهندسون وظل بفضائلها. اقتناًعا أقل األملان
له يكون يكاد ال تعبري وهو النعمة، ملحدثي العليا الطبقة من األملان احتقار يحاربون
الذاتية غري القوى ألن بحق؛ أهمية يشكل يكن لم هذا لكن املتحدة.52 الواليات يف معنى
الرئيسيني الالعبني من كاٍف عدد يُطِلق أن بمجرد الرأسمالية زخم عىل ستحافظ كانت
روح مع ينسجم ما وهو سهولة، أكثر املغامرات عىل األمريكيني إقبال كان التنمية. رشارة
األمر االنضباط، برصامة يتسمون األملان كان بينما الرأسمالية، بها تتسم التي املبادرة

لبالدهم. االقتصادية التنمية نجاح يف ساهم الذي
االقتصادية، التنمية يف األول املحرك العظمى بريطانيا لكون الواضحة املزايا جانب إىل
بريطانيا لدى كان فقد املنافسون؛ استغلها ربما التي البارزة العيوب بعض هناك كانت
األعمال رواد جعل هذا لكن النسيج. مجال يف الريادية صناعتها يف ضخمة استثمارات
كل يف الفرص عن يبحثون اإلنجليز املستثمرون وطفق املجال. هذا يف الخوض يهابون
صناعات إىل ل التحوُّ لهما تأتَّى إذ هذا؛ من وأملانيا املتحدة الواليات استفادت آخر. مكان

221



الرأسمالية

األمة بناء كان واعدة. جديدة استثمارات عن بحثًا ضخمة أموال رءوس واستغالل جديدة
عمل يعمل — عرش التاسع القرن طوال البلدين لكَال األهمية بالغ أمًرا كان الذي —
واسع نطاق عىل املبادرة روح بانتشار تتمتع أمريكا وكانت االقتصادية. للتنمية املحفز
من صاعدة فئة هناك كانت أملانيا، يف يزرعها. من انتظار يف جاهزة شاسعة وبقارة
توحيًدا الربوسيون األرستقراطيون صنعها التي األمة دوا يوحِّ ألن استعداد عىل الصناعيني
الحديدية السكك لبناء الرضورية الطبيعية باملوارد غنيٍّا البلدين كال كان اقتصاديٍّا.
يف للدهشة مثري نحو عىل بارعون أنهم مواطنوهما وأثبت الثقيلة. الصناعات وإقامة
يبتكرون بدءوا ما رسعان أنهم ذلك من واألهم وتعديلها. اإلنجليزية االخرتاعات تقليد
تفوَُّقهم أن ندرك ِبتنا وحاليٍّا السيارات. وصناعة والكهرباء الكيمياء مجاالت يف بأنفسهم
وإنما يرتاجع، لم الربيطاني االقتصاد لكن محسوًما. يبدو يكاد العظمى بريطانيا عىل
كما اإلنتاجية، من لإلعجاب مثري مستوى عىل الحفاظ مع النسبية مكانته فقد ببساطة
إىل يدفعنا محريِّ لغز يبقى لكن سابق.53 وقت يف الهولندي لالقتصاد بالنسبة الحال كان

السباق.54 حلبة إىل فرنسا تخُط لم ملاذا التساؤل:
عرش، التاسع القرن خالل رسيعة بوترية للرأسمالية العارمة الثورة استمرت لقد
أطلق العرشين، القرن بداية ومع القارات. كل إىل ونطاقها املشاريع حجم وامتد
ا حقٍّ يرغبون الناس كان ولو الحديدي». «القفص الرأسمالية عىل فيرب ماكس الفيلسوف
أرادوا الذين لكن لذلك، الوسيلة ليعدموا كانوا ما أسالفهم، مستوى نفس يف العيش يف
من والخدمات املنتجات ازدادت فشيئًا. شيئًا يتضاءل عددهم كان الطريقة بهذه العيش
يف التحسينات عززت أن بعد املتوقع العمر أمد وارتفع الحديدي، القفص قضبان خلف
مزايا نيل الناس يود أن ا جدٍّ الطبيعي من ثَمَّ، ومن الحياة. جودة العامة الصحة مجال
خسارة دون من لكن الرأسمالية، خلقتها التي الهائلة الثروة بثمار التمتع النقيضني:

للعيِش. القديمة األساليب
وفرة. إىل تتحول الرأسمالية البلدان يف الندرة بدأت عرش التاسع القرن نهاية يف
مخربة سلوكياته تكون أن يمكن مدى أي إىل الرأسمايل العالم أظهر الرَغد، هذا ظل ويف
للوقود باستمرار املتزايد االستخدام يف فمثًال، املدى. طويلة بالعواقب مبالية وغري وجشعة
الرأسمالية رضاوة تتعدى — االقتصادية التنمية يف األسايس العنرص ذلك — الحفري
نحظى أن نستطيع لعلَّنا لكن الحياة. الستمرار الرضوري الجوي غالفها إىل األرض سطح
التي اإلوزة نقتل ال كي الرأسمالية عىل قيوًدا نضع أن استطعنا إذا النقيضني بمزايا

الذهبية. االزدهار بيضة باضت
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ومنافستاها العظمى بريطانيا — الكربى الصناعية عرش التاسع القرن قوى أحدثت
آالف عرب الحديدية السكك شيدت فقد املادي؛ العالم يف تحوًال — املتحدة والواليات أملانيا
الذين والنساء، الرجال ماليني إليها استقطبت ضخمة، مصانع وأقامت األميال، وآالف
واستهلكت املصارف، يف األموال رءوس وجمعت بالزراعة. قبُل من يعمل معظمهم كان
التالل، ومهدت األرض، باطن من املعادن واستخرجت لب، الصُّ الحديد وصنَّعت الفحم،
املكتشفتني غري وبراعتهم البرش قوة عموًما وأظهرت القنوات، إىل األنهار من املياه وحولت
من هم بعينهم أشخاص ثمة كان التغيريات، هذه كل عمومية من الرغم وعىل قبل. من
الذين والعامالت والعاملون الشجعان املغامرون األعمال رواد إنهم إحداثها: يف تسببوا
ديناميات إىل تماًما فطنوا الرجال من ِقلًة إن عقب. عىل رأًسا حياتهم التصنيع قلب
املؤسسات أكرب من اليوم إىل تزال ال مؤسسات يشيدون جعلتهم بدرجة الرأسمالية
عمالهم لكن األوىل، الخطوة اتخذوا الذين هم الصناعيني هؤالء أن صحيح العالم. يف
تقاوم نشطة معارضة حركات لتنظيم طرق إيجاد من وبتصميمهم بشجاعتهم تمكَّنوا
السياسية، الخطط عىل يتوقف العمالية الحركات هذه نجاح كان الجدد. عاملهم حكام
الرأسمالية. البلدان مختلف داخل املشابهة التاريخية والسوابق األيديولوجية، واالفرتاضات

األعمال. برواد القصة وتبدأ
تاريخها فإن االقتصاد؛ يف للعمل النظري منقطعة حرية أوجدت الرأسمالية ألن نظًرا
العلوم مجاَيلِ يف الكبرية اإلنجازات وجهت لقد الفردية. املساعي عن بقصص ممتلئ
لخدمة التطورات هذه أصقلوا الذين عرش التاسع القرن يف األعمال أصحاب والهندسة
األفراد من قليل عدد جاهد فأكثر، أكثر األعمال نطاق اتساع ومع التجارية. فرصتهم
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وأندرو فاندربيلت كورنيليوس كان وقد ضخمة. اقتصادية نطاقات ألنفسهم وأسسوا
يف وسيمنز زايس وكارل تيسن وأوجست املتحدة، الواليات يف روكفلر وجون كارنيجي
عرش، التاسع القرن يف االقتصادي التفوق بلوغ إىل تيهم أُمَّ قادوا الذين العمالقة هم أملانيا
نيويورك ورشكات أملانيا، يف وسيمنز وكروب، وتيسن، زايس، كارل رشكات فأسسوا
الواليات يف للنفط أويل وستاندرد للصلب، املتحدة والواليات املركزية، الحديدية للسكك
أن املفارقة قبيل ومن امللوك. كقوى ساحقة قوى هؤالء الصناعة عمالقة امتلك املتحدة.
يملكها التي للحصة نتيجة املنافسة قلَّصوا األقوياء املنافسني هؤالء أن يعني كان األمر هذا
من أضخم الصناعة عمالقة أسسها التي العمالقة املؤسسات كانت السوق. يف منهم كلٌّ
املميزة الصفات إحدى املؤسسات هذه وأصبحت عائلة. حتى أو واحد رجل يديرها أن

العرشين. القرن يف للرأسمالية
مهيمنة كانت التي الصناعات رادوا بل فحسب، طائلة ثروات الرجال هؤالء يكسب لم
بالكهرباء، تعمل التي واألجهزة والنفط، والصلب، الحديدية، السكك وهي: عرصهم عىل
فاندربيلت، مثل األمريكيون األعمال أصحاب وكان واألصباغ. واألدوية، العلمية، واألجهزة
ويف األسعار يخفضون رشِسني، متنافِسني — املولد االسكتلندي — وكارنيجي وروكفلر،
األملان الصناعة رجال كبار واعتمد السوق. من املنافسة الرشكات يخرجون نفسه الوقت
لتطوير الرامية للبحوث املؤسيس الدعم عىل معهود هو مما أكثر وسيمنز زايس مثل
وهو باألمريكي، يلقب تيسن األملاني األعمال رجل كان دائرته. وتوسيع األملاني االقتصاد
ًخا ترسُّ أكثر كانت التي االقتصادية الحرية ملذهب القوي التِّبَاعه انتقادات عىل انطوى لقب

األملان. األعمال رواد يف عنها األمريكيني األعمال رواد يف
عائالت من ينحدرون العمالقة للمؤسسات املؤسسون هؤالء كان األحيان من كثري يف
التي الحديدية املنتجات رشكة إدارة كروب ألفِرد األملاني الصناعة رجل توىل فقد مرموقة؛
وقتنا ويف ناجحني. أعمال رواد تضم بأنها تمتاز تيسن أرسة وكانت لوالده. ملًكا كانت
بدءوا آخرون عمالقة هناك ذلك، ومع الثري. أبيه من دعًما جيتس بيل تلقى الحارض،
بنجاح يُنبئ مما الكثري االجتماعية أوضاعهم يف يكن ولم التجارة، عالم يف الصفر من
السلم اعتالء بدأ الذي فاندربيلت، كورنيليوس هو ذلك عىل مثال خري املستقبل. يف باهر
كارنيجي انحدر كما آيالند». «ستاتن جزيرة يف متواضعة ساحلية مزرعة من االجتماعي
من سيمنز وبدأ األعمال، سلم درجات أسفل من روكفلر وبدأ فقرية، مهاجرة عائلة من

األلعاب. صنع يف تعمل أرسة كنف يف زايس ونشأ األملاني، الجيش يف خدمته خالل
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تشغيل من انتقل إذ النقل؛ مجال يف البالد ثورة اندالع مع فاندربيلت مواهب تكشفت
الحديدية. السكك إىل ثم األطلنطي املحيط تعرب التي البخارية السفن تشغيل إىل العبَّارات
الفوىض إىل أقرب وضع إىل الحديدية للسكك املشغلة الرشكات أوائل بني التنافس أدى
السكك خطوط فوىض تنظيم فاندربيلت أعاد لذا فيه؛ التنظيم عن غنى ال مجال يف
عالمة سنرتال» «جراند محطة من جاعًال نيويورك، مدينة إىل اآلتية املختلفة الحديدية
مدخراته مستغالٍّ القديمة الطريقة عىل فاندربيلت بدأ التنظيمية.1 براعته عىل تدل باقية
الجديد املايل العالم إىل عمره منتصف يف بسالسة وانتقل األرسة، من وقروًضا الشخصية
كان وبينما ة. املقاصَّ ومعامالت االندماج، وعمليات املالية، األوراق تعامالت يتضمن الذي
عىل — التأقلم يف صعوبة يجد لم عاداته، من كثري يف القديم للطراز متبًعا فاندربيلت
حصص يف متقلبة تجارة من عليه تنطوي بما الرشكات رأسمالية مع — الكثريين عكس
ال الذي أسلوبه خالل من املنافسة وصم من فاندربيلت تمكن وقد متذبذبة. بقيم أسهم
الفردي بالجهد شديًدا احتفاءً يحتفي بلد يف ما حد إىل ملحوظ أمر وهذا قيوًدا، يعرف

االقتصاد. يف التدخل عدم وسياسات
بطاقة فاندربيلت احتفظ نيويورك، بمدينة املالية األوساط يف املبتدئني عكس وعىل
هرع فعندما ذلك. عن يعرب ما خري الوسطى أمريكا يف مغامراته ولعل الجامحة، شبابه
فاندربيلت أنشأ الذهب»، «حمى أثناء كاليفورنيا والية إىل للوصول األمريكيني من آالف
الهادي، املحيط إىل العبور لتسهيل هناك الطرق ومهد نيكاراجوا، حول بحريٍّا طريًقا
بحكومة فأطاح له، املمنوحة التشغيل رخصة سحب عىل الحكومة حمل منافسوه وحاول
يف وقفوا الذين أولئك سيما ال وتفزعهم، معارصيه تبهر فاندربيلت مآثر كانت نيكاراجوا.
عام «كساد مع وتعامل الثمانني سن يف كان حينما الذهول إثارة من أيًضا وتمكَّن طريقه.
إمرباطورية حدود لتوسيع االنهيار شفا عىل كانت التي الرشكات تلك اشرتى بأن «١٨٧٣
قدًما ٢٦٠ طوله بلغ الذي — الخاص يخته كان أيًضا يملكها. التي الحديدية السكك
ملسمى صادًقا تجسيًدا — رائع بأثاث مجهزة حجرات وعرش فخم بدرج مزوًدا وكان

الذهبي».2 «العرص
التي املناسج ظهوُر قىض فقد عصاميٍّا. مليونريًا وروكفلر كارنيجي من كلٌّ كان
متجرها إيراد من تدخر ألن والدته ودفع كارنيجي، والد رزق مصدر عىل بالبخار تدار
مهدت مونونجاهيال. لنهر السخامية الضفاف إىل اسكتلندا من عائلتها لنقل يكفي ما
حديد سكك «رشكة يف واعًدا طريًقا له التلغراف عامل وظيفة يف املذهلة كارنيجي براعة
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الحديدية السكك مجال يف يعمل مغامر مال رأس صاحب ليصري انطلق ومنها بنسلفانيا»،
النفط. وروافع والجسور

سندات يبيع كان حينما فائدته ظهرت الذي األمر جذاب، حضور له كارنيجي كان
استثمر كبرية، بأرباح عودته وبعد أوروبا. يف — األحيان من كثري يف القيمة مشبوهة —
حولت سوبرييور. بحرية حول الحديد خام حَوت وحقول وصلب حديد مصانع يف أمواله
وحينما رئييس. صناعي مركز إىل بيتسربج — أسلحة من تطلبته بما — األهلية الحرب
عرش، التاسع القرن سبعينيات يف الجمركية التعريفات سقف رفع يف الكونجرس بالغ
التي الصعوبات ملواجهة لها بحاجة كانا التي الحماية وكارنيجي بيتسربج ذلك منح
دوا وحَّ الذين الصناعة رجال أوائل أحد كارنيجي وكان مشاريعهما. تنمية دون تحول
املنتجات صقل إىل الخام املواد استخراج من أعىل مستوى إىل ينتقلوا كي استثماراتهم
ما دائًما يكل، ال متنافًسا كارنيجي كان الحديدية. السكك قضبان سيما ال الفوالذية،
يف مدعوًما املنخفضة، باألسعار منافسيه عىل التغلب بمعنى األسعار»، «رضب إىل يهدف
استثماراته دمج ١٨٩٢ عام ويف عماله. مع عقدها التي املربحة بالصفقات األحيان أكثر

للصلب».3 كارنيجي «رشكة يف املختلفة
رشكة ليكوِّن كارنيجي رشكة مورجان بي جي املرصيف اشرتى الزمان من عقد بعد
كانت فقد البالد؛ يف رجل أغنى كارنيجي أن مورجان وأعلن للصلب، املتحدة الواليات
إجمايل من عرشين عىل واحد نسبة تشكل دوالر مليون ١٠٠ قيمتها بلغت التي عقاراته
العمال كان !١٩١٩ عام وفاته عقب تصفيتها تمت لو الوقت ذلك يف األمريكية الدوالرات
ثروة كانت املقارنة، سبيل (عىل األسبوع. يف دوالرات ٨٫٥ نحو يتقاضون وقتها املبتدئون
كانت عندما دوالًرا، ١٣٠ كل من واحًدا دوالًرا تشكل دوالر مليار ٥٣ البالغة جيتس بيل
يهب كان كارنيجي ألن ونظًرا أسبوعيٍّا.) دوالًرا ٢٩٠ تدر ٢٠٠٩ عام أجًرا الوظائف أقل
وفاته لدى تقدر فباتت رسيًعا؛ تركته قلص فقد به، يكتسبها الذي الحماس بنفس األموال
حينما خاصة مكتبة ارتياد من لتمكنه باالمتنان يشعر وكان دوالر، مليون ٢٣ بمبلغ
األم وطنه ويف وكندا، املتحدة، الواليات يف عامة مكتبة ٢٥٠٠ من أكثر فأسس صبيٍّا، كان

اسكتلندا.
فقد األمريكية؛ الرأسمالية تاريخ يف تعقيًدا الشخصيات أكثر أحد كارنيجي يكون قد
اهتماماته وتجاوزت حياته، خالل والتاريخ األدب عىل اطَّلع لكنه الرسمي، التعليم ُحرم
الحر، بالعمل الخاصة وفلسفته السياسية النظم عن الكثري وكتب القراءَة، الفكرية
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ومحارض املتحدة، الواليات رؤساء من عدد إىل وجهت برسائل حافل أعماله وأرشيُف
يُسديها نصائح تحوي ومذكرات الحوايش، يف بتعليقات املذيَّلة اإلدارة مجلس اجتماعات
من للعديد ومسودات محاسبات، تدقيق تحوي وصفحات مرءوسيه، إىل ومذكرات لنفسه،
مواطنيه تميز التي الخصائص إحدى عن كارنيجي تخىل لقد ينرشها. كان التي املقاالت
كان عصامي، وكرجل للِعمالة. املتطرف دعمهم وهي أمريكا، إىل جاء عندما االسكتلنديني
إىل أقرب غاية القمة بلوغ جاعًال النجاح، إحراز يستطيع أمريكا يف صبي أي أن يعتقد
معبود من «ما يقول: وكتب كريًها، أمًرا األرباح لتحقيق السعي يعترب كان لكنه التحقيق.

املال!» من العالم هذا يف إذالًال أكثر
١٠٠٠ امتلك والده لكن فقرية، عائلة يف — وكارنيجي فاندربيلت مثل — روكفلر نشأ
الحبوب لبيع تجاريٍّا وسيًطا ليعمل نفسه س يؤسِّ أن أراد عندما له يقرضها كي دوالر
سيليمان بنجامني أثبت ،١٨٥٣ عام يف املزارع. ومعدات املنزلية والسلع واللحوم والتبن
منها تنبعث التي النفطية املادة أن — إنجالند نيو يف املرموقة العائالت إحدى سليل —
الهيدروكربونية املواد من خليط عن عبارة الواقع يف هي الرائحة، كريهة دخانية شعلة
اكتشف الذي النفط قيمة هذا عزز التجزيئي. التقطري طريق عن تنقيتها يمكن التي
للتشحيم كمادة تصنيعه إتقان تم أن بعد وبنسلفانيا أوهايو واليتي يف كبرية بكميات
النفط، تكرير مجال يف للعمل السعي روكفلر فقرر والنظيف؛ الرخيص للضوء ومصدر

أويل. ستاندرد رشكاته أوىل عىل وأطلق
مضمونة عائدات تحقيق إىل الحديدية السكك رشكات حاجة روكفلر أدرك حينما
التي املصايف إىل الخام النفط شحن حجم بتثبيت وعد تكاليفها، ثبات عن تعوِّض كي
وبهذا النقل. أسعار تخفيض مقابل نيويورك إىل املكرَّر النفط وإعادة كليفالند، يف يملكها
يخفض ما غالبًا فكان األخرى؛ النفط مصايف اْلِتهام يف عمله استهل التكلفة يف التحكم
روكفلر وكان املنافسني. أحد من للتخلُّص سوى ليشء ال التكلفة سعر دون ما إىل األسعار
باالحرتاق يعمل الذي املحرك صنع إتمام قبل حتى النفط بمستقبل راسًخا إيمانًا يؤمن
اشرتى ،١٨٧٠ عام األسعار انهيار إىل النفط من املعروض فرط أدى وحينما الداخيل.

قوية. تسويق حملة أطلق ثم النجاح،4 من أصحابها يئس التي الرشكات جميع
النفط عنارص من عنرص لكل وألن النفط. تسخني التجزيئي التقطري عملية تتضمن
التايل: التسلسل بحسب منتجات عدة العملية هذه تنتج مختلفة، غليان نقطة املختلفة
لكلٍّ كان الوقت ذلك يف التشحيم. زيوت ثم الكريوسني ثم البنزين ثم النفتا ثم الغاز
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ثالثني بعد السيارات ظهور لكن عميل. استخدام — البنزين عدا — العنارص هذه من
صناعة عىل احتكارية بسيطرة تتمتع أويل ستاندرد رشكة صارت الوضع. هذا غريَّ عاًما
االتحادات أول أحد منفصلة رشكة ٤٠ حوايل من روكفلر أسس ١٨٨٢ عام ويف النفط.
كانت وعندما املوحد. القرار صنع يعزز الذي األعمال أشكال من شكل وهو االحتكارية،
رأس يف للتحكم رضورية إنها قائًال عنها يدافع كان الجدل، تثري كهذه الرشكات اتحادات
تسهيل إىل االتحادات هذه أدت الواقع يف أقل. بأسعار املنتجات من املزيد وإنتاج املال
دوالر، مليون مائتي حوايل تبلغ روكفلر ثروة كانت ١٨٩٦ عام وبحلول املركزية. اإلدارة

العام. ذلك من عاًما ٢٠ قبل وفاته لدى فاندربيلت ثروة ضعف أي
متدين معمداني مسيحي إىل فتحول االنتقاد؛ من التجارية روكفلر تكتيكات تفلت لم
بها وصفته التي الطريقة بسبب خاصة الرحمة، عديم شخص أنه عنه شاع أن بعد
عىل وبناء التشهريية. الشعبية املجالت إحدى من أعداد سلسلة يف تاربل أيدا الصحفية
املعمدانية للكنائس تربعاته روكفلر زاد لديه، العامة العالقات مستشاري أحد نصيحة
والخمسني السابعة سن يف الجديدة حياته يف رشع أن وبعد الطب. كليات تمويل وبدأ
يسهم ال كان حيث املتساوية، التربعات أموال تجميع فكرة رعى الرب، رجال من كرجل
بهذه شيكاجو جامعة أسس وقد مساوية. بتربعات آخرين بمشاركة إال خريي مرشوع يف
يف البرش رفاهية «تعزيز إىل تهدف التي روكفلر مؤسسة أسس ١٩١٣ عام ويف الطريقة.
مليون خمسمائة بلغت بثروة تربع أن بعد الناس بحب مكلًال وتويف العالم» أنحاء جميع

دوالر.
متشابهة جميعها لنا فستبدو هؤالء الناجحني األعمال رواد من كلٍّ حياة بني قارنَّا إذا
يف تفوق فجميعهم فقراء؛ حياتهم بدءوا قد كانوا إذا سيما ال امللل، عىل يبعث نحو عىل
ازدهرت ثم عرشة، الخامسة أو عرشة الرابعة سن من امتهانها بدأ ما وظيفة يف صغره
الخاص، مرشوعه بناء عىل تصميًما أبدى وجميعهم املبكر، بالنضج يتميز كعصامي أحواله
تقديم يمكنه من انتباه جذب إىل أدى ما الرخاء؛ من معينًا مستًوى يحرز كي بدأب وثابر
االتجاهات إىل ببديهته يفطن ما دائًما وكان جديدة، صناعة وأسس انطلق ثم له، العون
الهدف، عىل تصميمهم هو يميزهم ما أبرز لكنَّ االقتصادي. للنمو تؤدي التي الصحيحة
أخرى قمة صنع حتى أو للقمة، الوصول بعد إال التقدم عن التوقف عىل قدرتهم وعدم
الحديدية، السكك مجال يف فاندربيلت إن قبل. من شخص أي تصوره ما تفوُق أعىل،
رأس تكاليف تجاوزوا النفط، مجال يف وروكفلر الصلب، صناعة مجال يف وكارنيجي
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فغريَّ االحتكارية؛ واالتحادات العمالقة، للرشكات الجديد العالم إىل بانتقالهم الثابت املال
تعمل للمنافسة الخفية اليد إن يقول سميث آدم كان الرأسمالية. شكل وأمثالهم هؤالء
من أكرب حصة عىل للحصول األعمال رجال سعي بسبب أقل بأسعار السلع توفري عىل
املرتفعة التكاليف ثبات لكن سهل، أمر جدد منافسني دخول أن يفرتض وهذا السوق،

الحارضة. األموال ذوي عىل املنافسني عدد يقرص

األملان األعمال رجال

«روكفلر بأنه له نعيها يف تايمز نيويورك صحيفة وصفته تيسن أوجست تويف حينما
الحرف مع السمه األول الحرف لتشابه نظًرا هنا روكفلر اسم اختري وقد الرور». وادي
أندرو األعمال برجل أشبه كان األمر واقع يف تيسن أن رغم الرور، وادي اسم من األول
األملانية. الصلب صناعة يف تحوًال الضارية التنافسية تيسن طاقة أحدثت لقد كارنيجي.
زواجه وأضاف األملانية، راينالند مقاطعة من مرصفية ثرية عائلة من ينحدر تيسن كان
الطلب يلبي َكي املصانع برشاء تيسن بدأ الحر. لعمله املال من املزيد الثالثني سن يف
واألنابيب والصناديق والباالت الرباميل لصنع تُستخدم التي الصلب قطاعات عىل املتزايد
طلبًا بذلك لنفسه فأسس روسيا، مثل بعيدة بلدان يف بضاعته ق يسوِّ وكان واملواسري.
األزمة أدت وعندما التجارية. أعماله يف رئيًسا عنًرصا ذلك باعتبار بضاعته عىل خارجيٍّا
عىل وعمل بجرأة ذلك مع تيسن تجاوب األسعار، انخفاض إىل ١٨٧٣ عام االقتصادية
فاندربيلت؛ فعله ما هو طبًعا هذا مبيعاته. لرتويج ولجأ مرشوعاته، وتنويع إنتاجه، زيادة
عداد يف جعلهما ما املجازفات؛ وخاَضا املنطق تخالف كانت قرارات الرجلني ِكَال اتخذ فقد

األساطري.
ورشكاه تيسن رشكة عمليات صارت عرش التاسع القرن ثمانينيات نهاية وبحلول
األجهزة. وهندسة الصلب، ومصانع الصهر، وأفران الحديد، وصهر الفحم، استخراج تشمل
كتالوجات يف بالجودة تمتاز التي املتخصصة املنتجات تعرض تيسن رشكة وكانت
انتهجته الذي الضخم د املوحَّ اإلنتاج عن يختلف هذا وكان وإنجليزية، وفرنسية أملانية
بارع عمل منظم أنه وتبني راقيًا، تقنيٍّا تعليًما تلقى قد تيسن كان األمريكية. الرشكات
إداراته مديري من يتوقع وكان التعقيد، بالغة عمليات بنية تطوير يستطيع بالفطرة،
— عمرهم من والثالثينيات العرشينيات يف رجاًال األحيان من كثري يف كانوا الذين —
وقد سواء. حد عىل والتسويقية التقنية املسائل تدبُّر يف مرونته قدر نفس عىل يكونوا أن
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انخفاض حيث من هائلة بمزايا إنتاجه خطوط معظم يف حققه الذي الرأيس التكامل أمده
عرشينيات حتى العائلية باإلدارة محتفًظا ظل عملياته، حجم من بالرغم لكن التكلفة.
كانت جديدة تكنولوجيات يف استثمر فقد تقليديٍّا؛ رجًال تيسن يكن لم العرشين. القرن
به يعرف ما مع بشدة تتناقض كانت استجابة وهذه املال، رأس يف ثابتة زيادة تتطلب

حذر.5 من الربيطانيني األعمال رجال
ومع أعمال، رجل منه أكثر ومخرتًعا ومهندًسا عامًلا سيمنز فون فرينر إرنست كان
امليزانية كانت نشأته، سنوات خالل نجاًحا. العالم رشكات أكثر إحدى أسس فقد ذلك،
للجيش. املخصصة األموال عن يقل ال يكاد األموال من قدًرا للتعليم تخصص الربوسية
التحق املدنية، الهندسة دراسة عىل لإلنفاق املال من يكفي ما سيمنز امتالك لعدم ونظًرا
من سنوات ست الشاب إمضاء كان الوقت، ذلك يف .١٨٣٥ عام الربويس املدفعية بسالح
ضباط ضمن بالخدمة ويكلفه العسكرية الخدمة من سنتني من يُعفيه الفنية الدراسة
يستفيد الجيش وكان عسكرية! بزة عىل حصوله تشمل كاملة خدمة بالجيش االحتياط
بالذهب الكهربي الطالء عملية األوىل سيمنز ابتكارات شملت الربنامج. هذا من أيًضا
أداء لتحسني تستخدم التي األجهزة من والعديد مرتدد، كهربي جهد ومنظم والفضة،
عىل سيمنز ركز الجيش، من خروجه وبعد ويتستون. اخرتعه الذي التلغراف جهاز
إىل املحببة تجاربه إلجراء الالزم املال عىل الحصول من يتمكن كي العملية التطبيقات
عبارة وهي — برشا جاتا باسم تعرف التي املادة استخدام اقرتح من أول وكان نفسه.
الكهربائية الكابالت لتغطية — مختلفة استوائية أشجار من تستخرج مطاطية مادة عن
الكهرباء كابالت أداء الختبار أجهزة وطور املاء. سطح وتحت األرض تحت توضع التي

والهند. بريطانيا بني يربط كان الذي الكابل مثل باستمرار،
اكتشف إذ الجديد؛ الكهرباء مجال بقوة سيمنز رشكات دخلت ١٨٤٧ عام ويف
مستمرٍّا تياًرا تولد البطاريات جعل الذي الكهربية الطاقة لتوليد الدينامو مبدأ سيمنز
بمجال تتعلق اخرتاعات براءة عىل عرشحصل التاسع القرن ستينيات ويف عالية. وفولطية
النظام انتظام يضارع بانتظام مختربه من تخرج الجديدة املنتجات كانت الكهرباء.
الحرارة، ومقاومة الكهربي، املولِّد حول أبحاث نرش من سيمنز أبدعه ما إن الشميس.
نحو األملانية الصناعة ه وجَّ الكهربائية، املغناطيسية األجهزة من والعديد قياس وأجهزة
التأسيسية مبادراته إىل تكون ما أقرب ظلت رشكة وراءه وخلَّف جديدة، ومنتجات عمليات

واالتصاالت. والطاقة الهندسة يف
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تخصًصا تمنح كانت التي الراسخة األملانية الحرفية بالتقاليد زايس كارل تأثر
الصلب من األدوات صناعة التايل: النحو عىل العديدة األملانية واملناطق املدن من لكلٍّ
نورمربج، يف واللعب األخشاب وصناعات أوجسبورج، مدينة يف والنحاس والفضة والذهب
ريمشايد، يف لب الصُّ من املصنوعة واألدوات الراين، منطقة يف واملقصات والسكاكني
التي البرية املنتجات هذه كل إىل نضيف أن ويمكننا ستولربج. يف النحاسية واألدوات
األحياء علماء اهتمام من استفاد عاًما، ١٢ ملدة زايس تدرب أن بعد بافاريا. يف تُصنع
العلمية األجهزة جميع لتصنيع عقد عىل حصل ١٨٤٦ عام ويف الخاليا. بدراسة الجديد
األلف، امليكروسكوب رشكته أنتجت عاًما عرشين وبعد أيًضا. وصيانتها جينا لجامعة
زايس تعاون ١٨٦٦ عام ويف آالف. عرشة رقم امليكروسكوب أنتجت سنة أربعني وبعد
عىل الكبري الطلب عن نجمت التي للزجاج الحاجة زيادة مشكلة لعالج آب إرنست مع
بحيث الزجاج مادة تخفيف يف يتمثل يواجهانه الذي التحدي كان امليكروسكوبات. أحدث
كانت التي الكامريات، عىل تجارب يُجريان كانا نفسه، الوقت يف الطلب. هذا تلبية يمكن
زايس أدرك وقد واملصنِّعني. والعلماء، للمستهلكني، بالنسبة األهمية متزايد اخرتاًعا تمثل
دراسة وأسفرت مختلفة. أماكن عىل ترتكز العدسات من النافذة األشعة مسارات أن وآب
عام ويف للضوء. الجديدة املوجية النظرية ظهور عن الظاهرة بهذه املتعلقة الرياضيات
شوت. أوتو هو الزجاج، يف متخصص آخر كيميائي وآب زايس ملرشوع انضمَّ ١٨٧٠

بالتأكيد األملان الحرفيني معظم آفاق يتجاوز ما إىل الرشكة انتقلت املرحلة هذه عند
العلمية لألجهزة الدائم زايس تحسني خالل ومن الجديدة. املنتجات تصميم خطة عىل
يوستوس والكيميائيني سيمنز اآلخرين معارصيه مع نجح العلمي، التقدم ملوائمة الالزمة
وفاة بعد التكنولوجية. بالجوانب األملانية الرأسمالية ربط يف هابر وفريتز ليبيج فون
ضعف ألفي بلغت تكبري بقوة جديدة ميكروسكوبات رشكته أنتجت ،١٨٨٨ عام زايس
املناظري الرشكة تنتج واليوم، والخبيثة. املفيدة البكترييا نوعي بني التمييز إتاحة إىل أدت
وتقنيات الت املوصِّ وأشباه وامليكروسكوبات النجمية النظم تمثيل ونماذج والكامريات

اإللكرتونية. البرصيات وتقنيات املطياف وأجهزة النانو
تحل وسيلة عن بحثًا الزراعية البحوث نحو بحثه هابر فريتز األملاني العالم ه وجَّ
كان حينما األوىل، العاملية الحرب خالل األملان املزارعون احتاجها التي األسمدة محل
تمكن وحينما وبريو. تشييل من ترد التي النرتات من إمداداتهم يقطع الربيطاني الحصار
املحاصيل غلة زادت التي النيرتوجينية األسمدة توفر إىل ذلك أدى األمونيا تركيب من هابر
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تمكن إنه نوبل جائزة نيله بمناسبة عنه املكتوب التنويه يف قيل وقد العالم. أنحاء جميع يف
قد هابر كان الهواء. نيرتوجني باستخدام أي الهواء، من بالقوة الخبز عىل الحصول من
التي اآلفات مبيدات تطوير عن أسفر ما الكيميائية؛ الغازات عىل أيًضا التجارب أجرى
استخدم الناجحة، لحياته مرير ختامي مقطع يف لكن بي، زايكلون غاز بينها من كان
حتفهم.6 هابر أقارب من العديد لقي حيث االعتقال، معسكرات يف بي الزايكلون النازيون
ندرك أن اليوم نستطيع أننا — للقلق مصدًرا ذلك مع يظل لكنه — ترويًعا أقل هو وما
االستهالك بسبب للخطر الجوي الغالف مستقبل عرض اإلنجازات هذه من كثريًا أن

الكيماوية. واألسمدة الحفري للوقود املتسارع
الريفية الصناعة إىل املزارع عمل من متتابعة هجرات يف القرن مدى عىل الناس ل تنقَّ
الحديدية. والسكك واملناجم املصانع بوظائف العمل إىل الصغرية البلدات يف واملتاجر
أم ذلك شاءوا سواء بالتغيريات القبول عليهم تعنيَّ الثروة، توفرها التي الحماية ودون
مواقفهم يف عرصيني أو تقليديني يكونوا أن يستطيعون والنساء الرجال هؤالء كان أَبَوا.7
كعادة — فطنني أو بطيئني أو متخلفني أو مجتهدين أو متمردين أو أوفياء — املختلفة
العرض لقوانني تخضع سلًعا الرأسمالية الحسابات ضمن كانوا لكنهم البرش، من غريهم
العاملني والنساء الرجال عىل تنطبق التي القوانني هذه أحد مالتوس فرس وقد والطلب.
سيُقابَل للشباب عمل فرص ر لتوفُّ فعل كرد األطفال من املعروض زيادة بأن تنبَّأ حينما
التي الزراعية التحسينات عىل مالتوس يعول لم املحاصيل. يف بانخفاض آجًال أو عاجًال
محله يف كان املواليد لزيادة األمد قصري التأثري بشأن رأيه لكن املحاصيل، زيادة إىل أدت

تماًما.
فقد يرام؛ ما عىل أوروبا يف العاملة الطبقة أحوال تكن لم القرن من األول النصف يف
وكانت سواء، حد عىل والريفية الحرضية املناطق يف متدهورة املعيشة مستويات كانت
وانخفاض الخصوبة ارتفاع مع تتغري لقرون استمرت التي والَوَفيات املواليد أنماط
الخصوص. وجه عىل النساء وعانت النفقات، مع تتماىش األجور تكن ولم األخالقيات.
الوظائف اتسمت الريف، لفقراء بالنسبة سهلة أبًدا تكن لم الحياة أن من الرغم وعىل
يدفع الغذائية املواد يف الدائم النقص وكان املعاملة. يف ملحوظ بتمييز أيًضا املدن يف
اإلنجليزي، الريف ففي للتغذية؛ الكربى أزواجهن بحاجة الوفاء أجل من للتنازل النساء
املعدات ظهور بإغراء متأثرين الحبوب زراعة إىل املاشية تربية من الفالحون تحول حينما
يف للعمل وُدفَعت األجر مدفوع املزارع عمل عن بعيًدا املرأة أُقصيَت الجديدة، الزراعية
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زوجها تعرُّض من أيًضا تعاني املرأة وكانت املنزل.8 داخل الكدح أو األجر هزيلة األعمال
الصناعية. للحوادث أو العمل من للترسيح

الفقراء أمام الخيارات تغري

باستخدام ثم الخيول باستخدام أوًال تعمل كانت التي — الزراعية املعدات ميكنة أحدثت
محاصيل وفرة وأِذنت العالم، أنحاء جميع يف تأثريًا — الداخيل واالحرتاق البخار محركات
اخرتعها التي الحصاد آلة إىل كبرية بدرجة فيها الفضل يعزى التي — األمريكية املزارع
ودفعت هناك، العائلية املزارع يف رخاء فرتة بحلول — ماكورميك سايروس األمريكي
رخيصة األمريكية الحبوب محاصيل لكن االنخفاض. إىل العالم يف األساسية السلع أسعار
تطالب األوروبية البلدان داخل نداءات عرش التاسع القرن سبعينيات منذ أثارت الثمن
يف الوفرية األمريكية املحاصيل تسببت إذ جمركية؛ تعريفات فرض خالل من بالحماية
عرب نقلها بات أن بعد تدريجيٍّا، وجنوبها أوروبا رشق يف الفالحني اقتصادات عىل القضاء
فرتتب البخارية؛ السفن بواسطة الشحن صناعة النتعاش نتيجة أسهل األطلنطي املحيط
عىل العثور إىل أرسعت التي البلدان تلك يف الزراعي لإلنتاج ترتيب إعادة عملية ذلك عىل
املزارعون صار النظام، لهذا وفًقا الزراعية. للتخصصات العاملي التقسيم يف لها مكان
من يزرعونها كانوا التي املتنوعة املحاصيل من بدًال اثنني أو واحًدا محصوًال يزرعون
املدن يف أفرادها اكتظَّ التي الزراعية، العائالت محل تحل الزراعية الرشكات وبدأت قبل،

البالد. خارج إىل هاجروا أو القريبة
الذهاب أو الجنوبية أو الشمالية أمريكا بلدان يف جديد موطن عن البحث كان
السيئة املعيشية الظروف تحمل عن بديًال نيوزيلندا، أو أسرتاليا إىل ذلك، من أبعد إىل
«روح عن يتحدثون وستفاليا مقاطعة يف املسئولون كان ،١٨١٨ عام ومنذ أوروبا. يف
إىل يَفُد كان نفسه القرن أربعينيات وبحلول أمريكا». إىل الهجرة و«هوس التجوال»
قد األوروبية الدول معظم كانت عقدين، وبعد أسبوعيٍّا. أوروبي ألف املتحدة الواليات
أداء من انتهوا الذين الرجال عن فضًال النساء سفر عىل املفروضة القيود جميع رفعت
يف الريفيني العمال فائض بات عرش، التاسع القرن نهاية من وبدءًا العسكرية. خدمتهم
جديدة حياة لبدء األطلنطي املحيط يعرب واليونان ورصبيا وإيطاليا واملجر وروسيا بولندا
افتُتح ،١٨٩٢ عام ويف بلدانهم. داخل الصناعية املدن إىل آخرون وهاجر الخارج، يف
الهجرة بلغت وحينما نيويورك. مدينة ميناء يف إليس جزيرة يف للمهاجرين استقبال مركز
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وطفل وامرأة رجل مليون من يقرب ما كان العرشين، القرن من األول العقد يف ذروتها
عام. كل يف أمريكا إىل يفدون

هاجرت الهادي، املحيط منطقة ففي األنحاء؛ جميع يف دائبة تنقل حركة الناسيف كان
ونيو الربيطانية، وكولومبيا املاليو، جزيرة وشبه وجاوة، سيام، إىل الصينيني من موجات
ثالثة نحو وتوجه اليابان. من مهاجرين أيًضا جذبت التي وكاليفورنيا، ويلز، ساوث
نحو املجمل يف وهاجر نازحني.9 عمال شكل يف أفريقيا ورشق نيبال إىل هندي ماليني
وهاجر آسيا، رشق جنوب منطقة إىل والهند الصني جنوب من نسمة ماليني خمسة
من وهاجر ومنشوريا.10 وسيبرييا الوسطى آسيا إىل والصينيني الروس من العدد نفس
إىل اإليطاليون وتوجه الالتينية. وأمريكا كوبا إىل نسمة ماليني عرشة عىل يزيد ما إسبانيا
اقتصاد تطور ورغم الجزائر. إىل الفرنسيون وتوجه وتونس. واألرجنتني املتحدة الواليات
ونيوزيلندا املتحدة الواليات إىل وامرأة رجل مليون ١٢ منها هاجر العظمى، بريطانيا
وبمجرد الشمالية. وأمريكا الربازيل إىل أملاني ماليني ستة هاجر بينما وأسرتاليا، وكندا
تكرار كان الخارج، يف السويديني أو األيرلنديني أو للبافاريني قدم موطئ يرتسخ كان أن
املمارسات أن جليٍّا واتضح واألصدقاء. لألقارب بالنسبة أسهل يصبح الهجرة رحلة

املدى. وبعيدة عميقة تأثريات تُحدث كانت بالرأسمالية املرتبطة الجديدة االقتصادية
إذ املتحدة؛ الواليات يف سكاني انفجار حدث األوروبيني، السكان عدد ازداد وبينما
نسمة مليون ٧٦ إىل ١٨٠٠ عام نسمة مليون ونصف ماليني خمسة من سكانها عدد ازداد
كان وبينما نسمة. مليون ٩٢ األمريكيني عدد بلغ الزمان، من عقد وبعد .١٩٠٠ عام
أجل من األوروبيني املهاجرين أعداد لزيادة يتُوقون البيض من الالتينية أمريكا سكان
للرجال حاجة يف املتحدة الواليات يف املصنعون كان السكان؛ عىل األبيض الِعرق هيمنة
من وطفل وامرأة رجل مليون ٥٦ مجمله ما فَعَرب مصانعهم، تشغيل أجل من والنساء
الرقيق تجارة وساهمت التاريخ.11 يف هجرة أكرب ُعدَّت فيما األطلنطي املحيط األوروبيني
كانت والذكور، الشباب من كانوا املهاجرين معظم ألن ونظًرا نسمة. مليون ١١ جلب يف
طاقتهم، بكل ونسائها رجالها عمل ظل يف املتحدة الواليات يف منخفضة اإلعالة نسبة

كربه. أو السن لصغر نتيجة العاملني غري األشخاص من نسبيٍّا قليل عدد هناك وكان
األوروبيني السكان عدد ازداد ،١٩٠٠ عام إىل ١٧٥٠ عام من ونصف قرن غضون يف
العالم، سكان من ٪١٧ يشكل املايض يف عددهم وكان نسمة. مليون ٤٣٠ إىل ١٤٠ من
ناجمة السكان عدد يف الهائلة الزيادة لهذه املبارشة األسباب كانت الربع. فيشكل اآلن أما
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القرن وأوائل عرش التاسع القرن مدى فعىل الوَفيَات. معدل انخفاض عن األول املقام يف
العمري األمد زيادة عن األدوية وتطور الصحية واألدوات الصحة تحسن أسفر العرشين،
الكولريا مثل الفتاكة القديمة األمراض عن الناجمة الوَفيَات معدل انخفض بينما للبرش،
االرتفاع سبب الخصوبة معدالت ارتفاع ويفرس والتيفوئيد. والجدري والسل والتيفوس
لكن ما، حدٍّ إىل رسيًعا الزيادة هذه انخفضت ،١٨٧٠ عام يف السكان. عدد يف املدى طويل

للبرش. ع املتوقَّ العمر أمد الزدياد نتيجة يزداد ظل السكان عدد
تفاقم إىل — اقتصادي نمو من يتطلبه ما غياب مع — السكاني االكتظاظ أدى وقد
أوروبا بلدان من وغريها وبولندا روسيا يف وقعت التي املذابح فأسفرت العرقية؛ التوترات
يتدفقون الذين املهاجرين موجة م ضخَّ الذي األمر اليهود، من كبري عدد هجرة إىل الرشقية
بني الوطن هجرة دوافع وتنوعت .١٩١٤ عام إىل ١٨٨٠ عام من األمريكية الشواطئ عىل
املغامرة، لخوض والتعطش الرضائب، من التهرب يف والرغبة العسكرية، الخدمة تجنُّب
للحرية السعي أو الخصبة، األرض المتالك والسعي أعىل، أجور عىل الحصول يف والرغبة
تعريفة ظلَّت بينما املسافرين نقل رحالت وترية البواخر رسعت والدينية.12 السياسية
يف الرخيصة للعمالة املنتظم ق التدفُّ هذا جاء قليلة. متنها عىل الثالثة بالدرجة الركوب
للعمل الالزمة املهارات سقف تقلل كانت التي األمريكية، للرشكات بالنسبة املناسب الوقت

باملصانع. التجميع خطوط إنشائها مع الوظائف من العديد يف
حرص ال وعدد الصغرية، املصنوعات وورش النفط، ومصايف الصلب، مصانع كانت
أولئك تجتذب ونيوارك وتوليدو، ويانجزتاون، وبافالو، بيتسربج، مدن يف املصانع من له
الذين بعض لكن املصانع، يف املهاجرين معظم فعمل إليس؛ جزيرة أقدامهم تطأ الذين
أيوا واليات يف حديثًا املفتوحة األرايض لتمهيد غربًا توجهوا والنرويج السويد من وفدوا
أو باملنازل، الخدمة يف أو املصنع، وظائف يف تعمل املرأة وكانت ومينسوتا. وويسكونسن
عادات مع يتماىش ملا وفًقا واملالبس، والقبعات االصطناعية الزهور لتصنع بيتها يف تقبع
تشكل الخياطة ماكينة وكانت أيرلندا. أو أملانيا أو اليونان من أكانت سواء األم، وطنها
بأكملها عائالت كانت األحيان بعض ويف حيويٍّا. اخرتاًعا تحديًدا األخرية املجموعة لهذه

صغرية. عمل ورش إىل صباح كل إفطار عقب تتحول التي منازلها داخل تكدح
عنرص اإلنتاج، عنارص أحد من املعروض يف وفرة اإلضافيون العمال هؤالء شكل
األمريكية املدن معظم ويف أجورهم. باألحرى أو أسعارهم، النخفاض أدى مما العمالة؛
مولودين إما السكان ثلثا كان نسمة، ألف ٥٠٠ من يقرب ما سكانها عدد يبلغ كان التي
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كانت حينما أمريكا إىل وصلوا قد كانوا وأمهات آلباء ُولدوا أبناء أو أمريكا خارج
أصول من املنحدرين الربوتستانت األنجلوساكسونيني البيض املستوطنني ِقبل من تُدار
َطة»، الرشَّ ذوي «األمريكيني فئة عليها يطلق كان فئة يشكلون فأصبحوا وأملانية، بريطانية
أمريكي-إيطايل أو أمريكي-بولندي، نقول: عندما املستخدمة طة الرشَّ يف الحال هو كما

األم. وطنهم بحسب إلخ، …

الرأسمالية أصول نقاشحول

استجابة وتباينت (الربوليتاريا)، العاملة الطبقة تشكيل الصناعية الثورة أعادت لقد
ضمن بالدهم وضع تغري كانت التي االقتصادية املتغريات إزاء الجديدة الربوليتاريا أعضاء
الوسطى العقود خالل وفرنسا وبلجيكا أملانيا إىل التصنيع وصول وكان العالم. بلدان
كان املتحدة. والواليات العظمى بريطانيا إىل وصوله من أرسع عرش التاسع القرن من
العمل أماكن ميكنة بدأت األنجلوأمريكي العالم يف بينما املتبعة، األعراف يهاجم وصوله
أجيال مدى عىل الوئيدة الوترية هذه امتداد لكن ببطء. انترشت ثم عرش الثامن القرن يف
قدرة عن يكشف تطور من جزء أنه عىل األمريكي التصنيع إىل النظر املعقول من تجعل
آدم إليه ذهب ما وفق وذلك االقتصادية، التنمية تحقيق عىل الطبيعية األمريكي املجتمع
إىل النقاد نظر فهناك األوروبية؛ القارة يف السائد الرأي هو هذا يكن لم لكن سميث.
طبقتي تدمري عىل الحريصني النعمة حديثي من عليا طبقة أدارتْه تحوًُّال بوصفه التصنيع
االضطرابات من بالحماية املايض يف يتمتعون كانوا الذين والفالحني، األرستقراطيني

االقتصادية.
باإلرضار تتسم الصناعية الرأسمالية أن ترى التي العامة النظر وجهة ظل ويف
أكثر توصياتهم يف مختلفني املعارضون وكان برسعة، املعارضون ازداد واالستغالل،
أيديولوجية مجموعات يف فترشذموا أوروبا، رضبت التي الكارثة فهم يف اختالفهم من
الذين العمال، حقوق عن للدفاع النقابات تشكيل دعاة أو — «النقابيون» وكان كبرية.
مثل — مبارشة خطوات باتخاذ يؤمنون — الخصوص وجه عىل فرنسا يف بسطوة تمتعوا
من العمل أماكن عىل السيطرة انتزاع من يتمكنوا كي — العامة اإلرضابات تنظيم
املسئولية موقع يف العمالية النقابات أو االتحادات تكون أن أرادوا وألنهم أصحابها.
شكل إلغاء يريدون الفوضويون كان أخرى، ناحية من «النقابيني». اسم اتخذوا فقد
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األسايس منظِّرُهم وقال الصناعة. رجال مع تتعاون الحكومة أن بحجة برمته؛ الحكومة
التي املؤثرة الفكرة عىل برودون يشدد وهنا رسقة.» امللكية «إن برودون: جوزيف بيري
تستخدم أداة إنها بل طبيعي نحو عىل موجودة ليست الخاصة امللكية أن إىل تذهب
كان األصل. يف الثروة هذه يصنعون الذين العمال من الصناعية الثروة فوائد ملصادرة
التبادلية من نوًعا يحمل مستقبل إىل وتطلعوا اآلخرين، من مثالية أكثر الفوضويون
تعقيًدا أكثر نظرية قدم فقد ماركس كارل أما االجتماعية. القرارات توجه التي الطوعية
توزيع لعملية حتمي تطور يف مرحلة أنه عىل التصنيع رأى فقد ذاته؛ حد يف التاريخ عن
تمثل الشيوعية أن يعتقد وكان املجتمع، يف الصناعة رجال صنعها التي الضخمة الثروة
حكم وليس األمور، إدارة عىل تقترص الحكومة سيطرة سيجعل الذي النهائي التطور

الناس.
الستقطاب الرامية الجهود تدعم التي التنظيمية املبادئ هي النظريات هذه أصبحت
أو عرش من تتكون التي العمل أيام كانت وملا الفكرية. املذاهب هذه العتناق األشخاص
صحة عىل خطًرا تشكل املصانع يف أسبوعيٍّا أيام ستة مدى عىل اليوم يف ساعة عرشة اثنتي
ألن تدعو بحملة األمر بدأ النقابي. العمل منظِّمي بفكر العمال رحب والنساء؛ الرجال
وأتباعهم الراديكاليون أسس ١٨٦٤ عام ويف فقط. ساعات ثماني العمل يوم طول يكون
تعقد وكانت األوىل»، «األممية تُدعى ما كثريًا وكانت لندن، يف العاملية العمال جمعية
أعضائها عدد ببلوغ ذروته نشاطها وبلغ الغربية، أوروبا يف تقع مدن يف سنويٍّا اجتماعها
عام األوروبية الدول من عدد يف التمرد حركات الندالع نتيجة لكن نسمة. ماليني خمسة
جعل الذي األمر بارتياب؛ العمال تحريض دعاوى مع تتعامل الحكومات صارت ١٨٤٨

بانتظام. العمالية التجمعات يحرضون واملخربين الرشطة أفراد
آمن فقد القوة؛ استخدام يف اختلَفا لكنهما اآلخر، يف أحدهما وبرودون ماركس أثَّر
«األممية يف املاركسيني عن الفوضويون انفصل بينما السلمي، التغيري بإمكانية برودون
العدالة خدمة سبيل يف العنف استخدام الفوضويون أيَّد الحق وقت يف لكن األوىل».
العمال مؤيدو اختلف الراديكالية، التفسريات من مجموعة وجود ظل ويف االجتماعية.
إىل االنضمام أو الحكومة، تغيري أجل من سيايس حزب تشكيل عليهم كان إذا ما حول
توزيع أجل من منظومة ضمن العمل أو الرأسمايل، النظام سقوط انتظارهم يف املاركسيني

التصنيع. ثمار
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أوروبا يف العمال نشطاء

اعتداءين وقوع وبعد الرأسمايل. الغرب يف الزعماء قلق الراديكالية الجماعات نمو أثار
التنظيمات جميع األملانية الحكومة حظرت ،١٨٨٣ عام األول فيلهلم القيرص حياة عىل
ثالث كل القانون هذا تجدد وكانت والشيوعية. واالشرتاكية، االجتماعية، الديمقراطية
االجتماعي، الدعم يعزز بُعرف تمتاز — املتحدة الواليات عكس عىل — أملانيا كانت سنوات.
تنظيمات بشأن الصارم القانون وكان ماضية. حقبة من املوروث األبوي املذهب من نابع
قال وقد االجتماعية. بالرعاية تتعلق أخرى ترشيعات من موجة وسط صدر قد العمال
أن تدرك أن العمالية الطبقات عىل إنه ذلك، يف بسمارك فون أوتو األملاني املستشار
تخدم … الرفاهية لتحقيق مؤسسة أيًضا إنها بل فحسب رضورية مؤسسة ليست «الدولة
قوانني إصدار من تمكن قد كان الزمن، من عقد غضون ويف ومصالحهم». احتياجاتهم
أرباب صار وملا واإلعاقة. والشيخوخة، الصناعية، والحوادث املرض، ضد العمال لتأمني
جميع ويف بكفاءة تطبق التأمني وثائق صارت الربامج، هذه تنفيذ عن مسئولني العمل

الحاالت.
األرستقراطيني من التقرب إىل املصنِّعني يدفع العمالية االضطرابات من الخوف كان
يدفع االشرتاكية خطر كان حني يف — كبرية بدرجة ذلك يكن لم وإن — الربوسيني
أيًضا أدى اجتماعي ترشيع تأييد إىل — الربوسيني سيطرة تحت كانت التي — الحكومة
التعليم عىل بسخاء تنفق األملانية الحكومة وباتت أملانيا.13 من الهجرة وترية إبطاء إىل
العاملني من الصناعة استفادت صحيٍّا، متبادًال تأثريًا يَُعد وفيما والثانوي. االبتدائي
عىل العمال الصناعية املهن شجعت حني يف القراءة، يجيدون باتوا الذين رين املتنوِّ
يعترب والتصويت االنتخاب بحق املتمتعني رشيحة توسيع وكان السيايس. النشاط ممارسة
الحكومة حظر من الرغم وعىل الثروة. توزيع إلعادة الرامي الراديكايل للمسعى كابًحا
الجذور ذي — الديمقراطي االشرتاكي الحزب دعم ظل الراديكالية، الجماعات تكوين

النمو. يف مستمرٍّا — املاركسية
إىل مسرية يف والنساء الرجال من إنجليزي مليون نصف عىل يزيد ما خرج عندما
حوَّلوا فقط، ساعات ثماني العمل يوم جعل أجل من للتظاهر ١٨٩٠ عام بارك هايد حديقة
بدأت الالتينية، أمريكا ويف للعمال. عاملي عيد إىل القديمة الوثنية مايو شهر من األول عطلة
والفوضويون النقابيون ونظم العرشين. القرن من الثاني العقد يف العمالية االضطرابات
مكاسب لتحقيق تهدف تكن لم عامة إرضابات وأوروجواي والربازيل األرجنتني يف
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ك وُمالَّ العمل أرباب مع تتواطأ كانت التي بالحكومات لإلطاحة أيًضا بل فحسب عمالية
أحزاب تقدمت املتحدة، الواليات يف حتى العاملة. الطبقة عىل السيطرة عىل األرايضلإلبقاء
أعضاء برتشيح الشيوعي والعمل املزارعني، والعمال االشرتاكي، والعمل الوطني، االشرتاكي
األفكار األمريكيون العمال يتبنَّ لم ذلك، ومع و١٩٢٠. ١٩١٨ عامي انتخابات يف منها
واألجور. األوضاع تحسني أجل من النظام إطار ضمن العمل لوا وفضَّ بسهولة، الراديكالية
عىل املحافظني مع تتنافس قوية عمالية أحزاب ظهرت العظمى وبريطانيا أملانيا يف
العمالية الحركة وداخل الحكومة ضد النضال من عقود وبعد السياسية. السلطة نيل
كانت التي املهنية النقابات أما .١٩٠٠ عام العمل حزب اإلنجليز العمال شكل املتشعبة،
استهداف عىل أنشطتها قرصت فقد تعليًما، وأفضلهم أجًرا، العمال فئات أعىل تمثل
شكلوا الذين — املهرة غري العمال كان العمل. وظروف األجور يف املطَِّردة التحسينات
االعتقال مواجهة عىل وجرأة عدوانية أكثر — عرش التاسع القرن ثمانينيات يف نقابات
يف ساعات لثماني بالعمل تنادي كانت التي الصاخبة العامة مظاهراتهم جراء والسجن
وجوههن تشوهت نساء املأل عىل يعرضون وكانوا للعمال. سالمة أكثر وبظروف اليوم
غري العمال يتمكَّن لم الثقاب. صنع يف عملهن أثناء الفوسفور مادة مع التعامل نتيجة
إىل ولجئوا تفعل، املهنية النقابات كانت مثلما مهنهم إىل االنضمام تقييد من املهرة
بأعمال القيام وبات االنتباه، جذب أجل من الحاشدة واملسريات واالعتصامات اإلرضابات

املألوفة. األمور من الشغب
منافسة من تواجهه كانت ما بسبب عصيبة أوقات يف الربيطانية الصناعة تدهورت
الربيطانيون العمال وأصبح العاملية. األسواق من حصتهما نيل عىل وأمريكية أملانية
الربيطانيني املثقفني من مجموعة فشكلت األجور، وتدنِّي الوظائف فقدان ظل يف يعملون
الصناعات تأميم مثل اشرتاكية تدابري بتأييد العام الرأي إلقناع الفابية» «الجمعية البارزين
غضون ويف مسعاهم. يف نجحوا من هم سياسية حركة بناء فضلوا الذين لكن الرئيسة.
بصفته الليربايل الحزب محل حل قد الربيطاني العمال حزب كان الزمن من عقدين

املحافظني. لحزب الرئييس املنافس

األمريكيني للعمال االستثنائي النضال

األمريكيون كان فقد للنظر؛ الفتًا اختالًفا يختلف املتحدة الواليات يف العمال وضع كان
وجود لعدم نتيجة جامعة، ديمقراطية دولة يف متمايزين غري أعضاء بأنهم يشعرون
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الفوارق وكانت االستعماري. العهد يف بها معرتَف صفوة حتى أو أرستقراطية طبقة
حتى إذ ألنفسهم؛ األمريكيني تصور تشوِّه — بوضوح وجودها من الرغم عىل — الطبقية
التاسع القرن خالل التصويت يف الحق لديهم كان يشء أي يمتلكوا لم الذين الرجال
أيًضا، األفارقة األمريكيني للرجال عينه الحق للدستور عرش الرابع التعديل كفل كما عرش.
البيض للعمال جديدة فرًصا خلق األهلية الحرب بعد التصنيع انتعاش أن إىل باإلضافة
توسعت والرشاكات، املالكة العائالت محل الرشكات حلت وحينما أمريكا.14 يف املولودين
أمريكا يف املولودين العمال تعليم ساهم حينئٍذ بالتجارة؛ املتعلقة الحكومية اإلجراءات
من التحول من منهم الكثريين ومكَّن مهنيٍّا، دعًما منحهم يف األمريكية بالعادات ودرايتهم
إىل املصانع جو من خرجوا ومرشفني موظفني إىل وبتحولهم املوظفني. فئة إىل العمال فئة
األمريكيني، جميع وكحال أفضل. وأجوره أقل، وساعاته أنظف، العمل حيث املكاتب، جو
األمريكية؛ املصانع يف الوظائف لشغل جاءوا الذين املهاجرين ق تدفُّ ثبات من استفادوا
الزراعة وظلت منخفضة. السلع أسعار يُبقي كان العاملة األيدي انخفاضسعر ألن وذلك
أجود أن من الرغم عىل عرش، التاسع القرن معظم خالل املتاحة الخيارات أحد أيًضا
عام حتى يزداد املتحدة الواليات يف للمزارع الفعيل العدد ظل وقد نفدت. قد األرايضكانت
ُمطَّرًدا. انخفاًضا انخفضت بالزراعة للعاملني املئوية النسبة أن من الرغم عىل ،١٩٥٠

العظمى، بريطانيا ففي الصناعيون. العمال يواجهها التي الصعوبات تفاقمت ثم
ق تدفُّ وأدى امتيازاتهم. ضمان عىل ركزت التي املهنية لالتحادات املَهرة العمال انضم
بالقليل يتمتعون الذين املهرة غري العمال من الضخمة األعداد زيادة إىل الوافدين العمال
… ذلك شاء «وقتما فصلهم يستطيع العمل رب كان إذ العمل؛ موقع يف الحقوق من
يكون أن دون األخالقية، الناحية من باطل لسبب حتى أو سبب دون أو وجيه، لسبب
يتبع الذي العام، األمريكي القانون وكان قانونية».15 مخالفة أي بارتكاب مذنبًا بذلك
قرون عمرها ترشيعات بموجب العمال شكاوى مع يتعامل العظمى، بريطانيا قانون
سبيل عىل العبد. ال السيد ملصلحة تنحاز بحيث ومطوَّعة بعبيدهم، سادة عالقة تنظم
كان إذا العمل مكان يف لعامل حادث وقوع مسئولية يتحمل العمل صاحب يكن لم املثال،
تنظيمات العمالية االتحادات يعترب القانون وكان آخر. عامل إهمال عن ناجًما الحادث
امللكية حقوق كانت ما ودائًما للرتحيل. يتعرضون الوافدة العمالة زعماء وكان تآمرية،
أُدخلت التي للعمال املنارصة التدابري من الرغم عىل املحاكم، أمام اإلنسان حقوق عىل تعلو
العمل أرباب كان حينما الرخاء، أوقات خالل أفضل االتحادات أداء كان القوانني. عىل

تنازالت. لتقديم استعداد عىل مرضية أرباًحا يحققون الذين
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يعريون ال عام بوجه وكانوا األعىل واملساواة املواطنة َمثل حماس يف األمريكيون تبنى
حثيثًا سعيًا يسعون األجانب العمال وكان بينهم. فيما الثروة يف الهائلة للفوارق انتباًها
يشكلون كانوا السود لكن اختاروه. الذي البلد يف الكبرية الوسطى الطبقة إىل لالنضمام
واليات أقرت إن فما األعراق؛ جميع باستيعاب أمريكا التزام يف الواضحة االستثناءات أكثر
الحرب بعد واملطاعم والحافالت املدارس يف والبيض السود بني الفصل نظام الجنوب
املالئم». وضعهم «يف األفارقة األمريكيني إبقاء بفكرة مهووسني سكانها صار حتى األهلية،
لم الذي األمر األعراق؛ بني العالقات يف يُالحظ مطلق شبه اجتماعي تقسيم يوجد وكان
فرًصا ر وفَّ الرتتيب هذا أن العزاء من قليًال يشكل ما لكن أوروبا. يف وجود أي له يكن

ملجتمعاتهم. وخدمات سلع تقديم من تمكنوا بحيث السود األعمال لرواد
تتعارض املتحدة الواليات يف العام الخطاب سادت التي املتمايزة األيديولوجية كانت
برعاية مكلَّفني كأفراد العمال إىل للنظر يميل الجمهور كان فقد العمال؛ تنظيمات مع
الحكومة دور من الحد جعل قد جيفرسون توماس الرئيس وكان وأرسهم. أنفسهم
يعتقد وكان العاديني، األمريكيني نظر يف بطًال جيفرسون كان راسخة. أمريكية قيمة
أن ورغم الثرية. النخبة نفوذ لتقليص وسيلة أفضل هو الفدرالية السلطة تقليص أن
الجمهور استغرق افرتاضاته، قوَّض الصناعية املؤسسات يد يف للسلطة الجديد الرتكُّز
الصناعية املشاريع ملراقبة مؤهلة حكومة لوجود حاجة ثمة أن يدرك كي طويًال وقتًا
— الراديكاليني عىل يطلق كان الذي االسم وهو — الشعبويون أما وشكمها. الكربى
— العرشين القرن مطلع يف اإلصالحي مسارهم أكملوا الذين — ثقافة األعىل والتقدميون

املحكومة. غري االقتصادية القوة مخاطر إىل العام الرأي تنبيه يف أخريًا نجحوا فقد
ترشيع لنيل الالزمة السياسية الضغط عنارص متنوعة ساخطة مجموعات وفرت وقد
عىل املعتمدين املزارعني من املجموعات هذه تنوعت الكونجرس. طريق عن إصالحي
رشكات تلتهمها بأن املهددة الصغرية الرشكات أصحاب إىل الحديدية السكك رشكات
فيها تعيش التي البائسة االجتماعية البيئة النساء من اإلصالح زعيمات فضحت وقد أكرب.
منازل يف عملهما خالل من — كييل وفلورنس آدامز جني فكشفت املهاجرة؛ العائالت
مساكن من مواجهته األجانب العمال عىل كان ما — الحرضية املناطق يف االستيطان
عمالقة يصفون العرشين القرن مطلع إصالحيو كان مؤذين. عمل وأرباب آمنة غري
العتيقة الرنانة الكلمات من الوصف هذا مستلهمني اللصوص» «البارونات بأنهم الصناعة
األرستقراطية. بالترصفات الطغيانية ترصفاتهم يضاهون وكانوا لألرستقراطية، املناهضة
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بال بأنها طويًال تتفاخر كانت البالد ألن املتحدة الواليات يف رواًجا املصطلح هذا لقي
العمال من البيضاء الوسطى الطبقة وكانت أوروبا. يف الحال هي كما إقطاعي ماٍض
يف بالعنف اتسمت ما كثريًا التي واالحتجاجات اإلرضابات أن يرون أمريكا يف املولودين
الطبقة تحظ ولم األوروبي، الفكر من مستوحاة عرش التاسع القرن من األخرية العقود

طويل. وقت بعد إال — باملشاهدة اكتفى الذي — الجمهور بتأييد العاملة
لنوعية تهديًدا يشكالن وأنانيتها الرشكات اكرتاث عدم بات حينما بالقلق الناس شعر
يوجه كي «الغابة» رواية سنكلري أبتون األمريكي الكاتب ألَّف فقد يتناولونه؛ الذي الطعام
عىل أبتون واستعرض اللحوم. تعليب مصانع يف املريعة العمل ظروف إىل مواطنيه انتباه
مثل مختلفة شوائب من يحويه بما يعبأ السجق كان كيف تفصيليٍّا يكون يكاد نحو
الكونجرس فأقر القراء؛ أذهان يف عالقة الحية التفصيالت هذه ظلت وقد الخشب! نشارة
نُرشت الذي العام نفس يف السليمة واألدوية األغذية وقانون اللحوم، عىل التفتيش قانون
فئتي من العمال لحماية ترشيعات تضع الواليات وبدأت .١٩٠٦ عام «الغابة» رواية فيه
املسترشي املحليات فساد كبح إىل املدنية الخدمة هيئة إصالح وأدى واألطفال. النساء

«الذهبي». بأنه وصف الذي العرص به اتَّسم الذي
القراء جمهور ألباب تاربل أيدا األمريكية والكاتبة الصحفية خلبت ١٩٠٢ عام يف
حكاية وهي أويل، ستاندرد رشكة تاريخ تناولت حلقات سلسلة بنرش آخر تلو شهًرا
يستعني روكفلر كان حيث كيد، الكابتن مغامرات روعة رائعة فيها تفصيلة كل كانت
عىل الجمهور فصار كيد. الشهري القرصان بها استعان التي األخالقية البوصلة بنفس
احتكار عليها انطوى التي األمور وكل الرشير والتالعب املشبوهة، والصفقات بالحيل علم
إدارته قامت الذي روزفلت تيودور للرئيس موجًها تاربل كتاب كان للنفط. روكفلر
ذلك رغم االحتكار.16 ملكافحة شريمان قانون بموجب أويل ستاندرد رشكة بمقاضاة
دستورية بعدم حكمت التي العليا املحكمة يف يواليها من عىل تعثر روكفلر رشكات ظلت
ولم الحد. عن زائًدا تقييًدا السوق يف العمل حرية تقيِّد أن شأنها من أن رأوا التي القوانني
عني واملرشِّ العمل أرباب من املطلوب املستوى إىل يرقى اهتماًما العمال سالمة مسألة تلَق
جرس بناء عند ١٩٣٧ عام إال البناء مواقع يف األمان شبكات نصب يْجِر ولم سواء. حدٍّ عىل

شخًصا. ٢٠ حياة الشبكة هذه أنقذت حيث كاليفورنيا؛ والية يف الذهبية البوابة
املولودين األمريكيني بعض استياء يثري سنويٍّا أجنبي شخص مليون وفود كان
يكن لم إذ مدنهم؛ عىل يستولون أنهم بدا الذين الغرباء هؤالء إزاء املتحدة الواليات يف
يف منهم الكثري كان بل فحسب، قتامة أكثر وشعر برشة بلون يتَّسمون الجدد الوافدون
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كحال الربوتستانت ال اليهود، أو الكاثوليك من عرش التاسع القرن من األخرية العقود
الهجرة باب غلق إىل هذه األجانب كراهية مشاعر فأدت األمريكيني. من العظمى الغالبية
الواليات بأن بالشعور العامة بعض تشبُّع ظل ويف .١٨٨٢ عام الصينيني املهاجرين أمام
إثارة أن يرون كانوا أوروبا، يف السيئة الظروف من للمهاجرين آمنًا مالذًا شكلت املتحدة
العمال معظم أن مع للجميل، نكران أوضاعهم تحسني أجل من العام الرأي املهاجرين
ال حدٍّ إىل الغريب الجديد البلد مع بالتكيُّف االنشغال أشد منشغلني كانوا املهاجرين
بالفعل الراديكايل الفكر اكتسبوا قد كانوا إذا إال االتحادات منظمي مع يتجاوبون يجعلهم
إىل — الرشقية املدن يف واقعة مساكن يف املكتظني للمهاجرين املدقع الفقر لكن أوروبا. يف
الهجرة. من بالحد املطالبة الحمالت واستنهض الشكوك أثار — الغريبة عاداتهم جانب

تحديًا. يشكل مؤثرة عمالية حركة إىل العرقي التنوع بهذا عمل قوة تحويل كان لقد
الواليات يف العمال» لفرسان واملقدس النبيل «النظام منظمة خياطني سبعة كوَّن
فرسان منظمة تأسست أن ومنذ الجدد. املهاجرين عليهم أُطلق من وصول قبل املتحدة
امتدت وقد الحكومي. القمع لتتالىف التامة الرسية عىل حافظت ،١٨٦٩ عام العمال
يشكلها التي األكثرية عن فضًال والنساء، والسود، املهرة، وغري املهرة العمال لتشمل
واملرصفيني، األطباء، تضم رسميٍّا املحظورة الجماعات كانت البيض. الذكور من العمال
بجعل املطالبة يشمل برنامجها كان واملقامرين. الكحولية، املرشوبات ومنتجي واملحامني،
املرافق وتأميم الدخل، رضيبة وتصاعد األطفال، عمل وحظر ساعات، ثماني العمل يوم
تعاونية، عمالية مؤسسات وإنشاء للعمل، املالئم األجر ودفع الحديدية، والسكك العامة
عن بديًال تكون نفسه، الوقت يف إدارتها يف ويشاركون العمال بها يعمل مؤسسات وهي
اإلرضابات، تتحاىش بداياتها يف كانت الفرسان منظمة أن ورغم أجر. لقاء باملصانع العمل
بدرجة أدى الذي األمر هايماركت؛ ساحة يف اندلعت التي الشغب أعمال يف شاركت فإنها
من مجهول ألقى حينما الشنعاء الحادثة هذه بدأت الصاعد. ملسارها حد وضع إىل كبرية
املدنيني وعرشات ضباط سبعة فلقي الرشطة، أفراد عىل قنبلة شيكاجو متظاهري بني
ما العمالية، والنقابات االتحادات منظمي عىل ا حادٍّ انقالبًا الجمهور فانقلب مرصعهم؛

فيهم. اإلعدام حكم وتنفيذ الفوضويني من أربعة إدانة نسبيٍّا سهل
إىل العمال فرسان أعضاء تقلَّص القرن، من األخرية عرشة الخمس السنوات خالل
االنخفاض، هذا أعقاب ويف عضو. مليون نحو قبُل من كانوا بعدما فقط عضو ألف مائة
اتحاد — للسيجار صانًعا يعمل كان إنجليزي مهاجر وهو — جومربز صامويل شكل
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املتحدة الواليات يف نجاًحا األكثر النقابي التنظيم هذا وتمكن .١٨٨٦ عام الفدرايل العمال
ظل الذي — جومربز كان فيه. مشاركة كانت التي املهنية النقابات استقاللية نيل من
تعود أن يمكن التي الفوائد يرى األمر واقع يف — ١٩٢٤ عام وفاته حتى االتحاد يرأس
واملطلق املجرد «االلتزام عىل يؤكد االتحاد كان وملا الرأسمايل. النظام يف العمال عىل
العاجل التحسني تحقيق أجل من يعمل كان ألنه مطَّرًدا نموٍّا شهد االتحادية» باملبادئ
الذي والنساء والسود، املهرة، غري العمال عىل انفتاحه لكن وأحوالهم. العمال لرواتب
ألعضاء التحيز عن منه جزء يف ناجًما ذلك وكان الزمن، بمرور انتهى بداياته يف به تميَّز
يف — النساء إىل ينظرون وكانوا السود. العمال نقابات ضد التمييز فرضوا الذين االتحاد
منخفضة، األجور بقاء يف يساعد العمايل التجمع من جزءًا باعتبارهن — األحوال أحسن
أنهن عىل األحوال، أسوأ يف أو حاليٍّا. الرشعيني غري للمهاجرين بالنسبة الحال هي مثلما

اإلرضاب. حاالت يف املرضبني العمال محل لسد بها يُستعان احتياطية عمالة يشكلن
عىل قيوًدا يفرض الذي ١٨٨٢ عام قانون بتجديد الكونجرس طالب ،١٩٠١ عام يف
ألعضائه قوي والء من االتحاد به يدين ما مع يتماىش كان ما وهو الصينيني، هجرة
العمل. قوة إجمايل من ٪٥ من أكثر قط تضم لم االتحاد عضوية لكن امُلهمني. البيض
كانوا والذين أمريكا يف املولودين األمريكيني ألن عصيبًا رصاًعا يخوض االتحاد وكان
مستوى يف حقيقية تحسينات شهدوا األهلية الحرب بعد املدينة إىل الريف من ينتقلون
الطبية الرعاية عىل وحصولهم الثابتة، املصانع وظائف يف عملهم بفضل معيشتهم،

املجاني. الحكومي والتعليم
تحسني عىل تركز نقابية فلسفة عن عبارة وهو — التجاري» النقابي «العمل أثار
عموًما، الرأسمايل النظام إصالح عىل الرتكيز من بدًال وظروفه، العمل وساعات األجور،
بالنظام اإلطاحة يريدون كانوا الذين الراديكاليني، استياء — جومربز يمارسه كان الذي
كان العمال. إنتاجية من الناتجة لألرباح منصف غري احتكاًرا اعتربوه الذي الرأسمايل
األمريكية العمالية الحركة إىل الراديكالية بعض صدَّروا قد العالم يف الصناعيون العمال
بهم فاض الذين والفوضويني واالشرتاكيني النقابيني بني ومن .١٩٠٥ عام بدأت حينما
بيل وبيج هيل، وجو ليون، دي ودانييل دبس، يوجني جومربز: ممارسات من الكيل
فأسسوا األمريكي، الراديكايل النهج يف بارزة شخصيات وجميعهم جونز، و«األم» هايوود،
فقد تماًما. الفدرايل العمال اتحاد عكس عىل يكون يكاد الذي الصناعيني العمال اتحاد
شعار وتحت الرأسمايل. النظام لقلب يكفي بما العمال تضامن لتقوية يسعون كانوا
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يطلق كان آخر اسم وهو — «الغاضبون» أرص للجميع» إصابة هي الواحد «إصابة
وعمالهم. العمل أرباب بني يؤلف أن يمكن يشء من ما أن عىل — االتحاد هذا عىل
العمال اتحاد لعضوية األوىل النواة شكلوا الذين املناجم لعمال القوية العدوانية وظهرت
املهاجرة، العمالة فئة من الجوالني والعمال الحطابني، أيًضا االتحاد وضم الصناعيني،
غرب شمال ويف الجنوب أقىص يف منهم كثري كان الذين النسيج وعمال الحرير، وصنَّاع
إنشاء من األولني العقدين خالل إرضابًا ١٥٠ يف «الغاضبون» شارك الهادي. املحيط
ضعيفة، املتحدة الواليات يف النقابية الحركة ظلت العمالية، التحركات عدد ورغم االتحاد.

األوروبية. الدول يف بنظريتها قورنت ما إذا خاصة
العنف يثري أن يف يأملون — األجانب من أكثرهم كان الذين — الفوضويون كان
بريكمان ألكسندر هما — منهم اثنان ودبَّر الصناعي. النظام مفاسد ضد أمريكا عمال
اململوك الصلب مصنع مدير — فريك كالي هنري لقتل ١٨٩٢ عام — جولدمان وإيما
فريك، قتل يف فشل بريكمان لكن الصلب. عمال نقابة شوكة كرسه إثر — كارنيجي ألندرو
يف تأثريًا املتحدثني أكثر إحدى جولدمان إيما صارت حني يف السجن، يف عاًما ٢٨ وقىض
الرئيس عىل النار أطلق الذي تشولجوز، ليون حالف النجاح لكن الراديكاليني. أوساط
وقد .١٩٠١ عام األمريكية الواليات معرض حضوره أثناء ماكينيل ويليام حديثًا املنتخب
قوية فعل ردود األمريكية املؤسسات إزاء العدواني الصناعيني العمال اتحاد موقف أثار
كانت التي األهلية األمن حفظ جماعات عن فضًال واملدن، الواليات حكومات جانب من

عليهم. الصارمة العدالة أحكام بعض لتطبيق تتوق
،١٩١٧ عام السلطة زمام الشيوعيني تويل عن الروسية الثورة نجاح أسفر أن بعد
حكم إن حتى بينهم. املوجودين الفوضويني من الخوف أشد يخافون األمريكيون أصبح
موظفي من اثنني قتل بتهمة فانزيتي وبارتولوميو ساكو نيكوال بإدانة املتعصبني القضاة
أساس عىل قائًما كبري حد إىل كان ماساتشوستس، بوالية برينرتي، مدينة يف األجر رصف
ما بإعدامهما؛ الحكم تنفيذ بعد شهداء وفانزيتي ساكو أصبح الفوضويني. من كونهما
وإصابة قتيًال ٣٠ سقوط عن أسفر سرتيت وول يف آخر تفجري تدبري إىل الفوضويني دفع
تضمنت جماعي، ترحيل عملية ذلك تلت مورجان. بي جي مكتب وتدمري شخص، ٢٠٠
مقتل خرب لسمعهما تناهى ترحيلهما أثناء يف أنهما ويذكر وجولدمان. بريكمان ترحيل

الرب.» له رحَّ قد «ها ساخًرا: بريكمان فعلق فريك؛ كالي هنري
٪٥ بعضوية لتفاخره الفدرايل العمال اتحاد ينتقد الصناعيني العمال اتحاد كان
عضو، ألف الخمسني قطُّ يتجاوز لم أعضائه عدد أن مع األمريكية، العمل قوة من فقط
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االغتياالت تفِلح ولم تقدمه. عرقلت له العامة وكراهية الداخلية شقاقاته أن إىل باإلضافة
الراديكالية الجماعات معظم كان األمريكيني. العمال إثارة يف الفوضويون لها خطط التي
التضامن قوَّضت الحرب أن كبري حد إىل آمالهم خيَّب ا وممَّ األوىل. العاملية الحرب ضد
اندلع فحينما العالم؛ يف العمال بني قرن نصف من أكثر مدى عىل بنَوه قد كانوا الذي
أكثر الفدرايل العمال اتحاد كان ثَمَّ ومن بالده؛ جانب إىل عمايل تجمع كل انحاز القتال،
اعتداًال أكثر سياسات من به يتسم ملا املتحدة الواليات يف واالستمرار البقاء عىل قدرة
حينما بعُد، فيما العادل جزاءه لقي لكنه أعضائه. مجموعات بني الخالفات يف وتسامًحا

.١٩٣٨ عام املهرة غري العمال يضم الصناعية» املنظمات «كونجرس أصبح
األمريكية العمالية النقابات يف القوي األجنبي العنرص إىل ينظرون الناس عامة كان
يف النقابات تنفذها التي اإلرضابات أن يرون وكانوا النقابات. عدوانية يف سبب أنه عىل
التغلُّب من املتحدة الواليات إىل الجدد املهاجرين لوفود كراهيتهم وتمكنت الخطورة. غاية
تمرير عىل الحكومة حمل يف املهاجرين أعداء نجح حينما للعمال املؤسسات تعطش عىل
نظام ١٩٢١ القانون وضع فقد املهاجرين؛ بعض وفود تحظر قرصية هجرة قوانني
عام إىل ١٨٨٠ عام من الفرتة يف معينة دول من الجدد املهاجرين عدد يقيد حصص
بحد مهاجر ألف ٣٥٧ سنويٍّا املهاجرين عدد يكون بأن يقيض القانون كان .١٩١٤
أوروبا. غرب شمال من القادمني للمهاجرين العدد هذا من حصة أكرب مانًحا أقىص،
تم قد الجنسيات، املختلطو أو طة»، الرشَّ ذوو «األمريكيون كان آخر، جيل غضون ويف
به معموًال ظل القومية األصول حصة نظام لكن األمريكي، املجتمع يف تماًما استيعابهم

.١٩٦٥ عام حتى

للمستهلكني املتزايدة األهمية

يشكل بحيث اجتماعية، بنية أي شكل لوصف يستخدم ما غالبًا الذي الهرم من بدًال
قمته تستدق أن إىل أعىل، إىل صاعًدا يتدرج ثم العريضة، القاعدة الناس من عدد أكرب
الطماطم، بثمرة أشبه األمريكي املجتمع شكل كان القمة، عىل الضيقة النخبة تضم التي
بالتدريج. تَضيق تلبث ال عريضة وسطى رشيحة تليها ثم األعىل، يف الغنية الرشيحة حيث
عاملة طبقة عىل واحتوائها األرستقراطية الطبقة من املتحدة الواليات مايض لخلو ونتيجة
وسطى طبقة نمو شهدت فقد املزارعني؛ من باألساس مكوَّنة قريب وقت حتى ظلت
إال قائمة، ظلت اإلقليمية واألهمية والتعليم الذوق يف االختالفات أن صحيح النطاق. واسعة
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األذواق أن شك وال نفوذ. ذات عليا طبقة وجود يف لها يتوفر الذي الدعم إىل افتقرت أنها
لكنهم متغطرسون، يوجد وكان املغلقة. االجتماعية الدوائر يف الرعاية تلقى كانت الرفيعة
أن يحبون كانوا األمريكيني معظم أن عىل عالوة قليل. هم سمُّ الحديقة، كثعابني كانوا

بعض. مثل بعضهم يكونوا
من جديدة ظاهرة عىل املتحدة الواليات يف البيض السكان بني التجانس انضوى
األمريكيني معظم يُكن لم االستهالكية. للسلع الشاملة السوق يف تمثَّلت الرأسمالية ظواهر
يشرتيها التي األشياء نفس برشاء ما حد إىل يتمتعون كانوا بل التميُّز، عىل حريصني
املساواة؛ عن وإنما التميُّز عن بحثًا لبعضهم الجريان» «مواكبة تكن لم الواقع يف جريانهم.
االنتماء وكان األصدقاء. يملكها التي األشياء نفس رشاء عىل بقدرتها تفتخر األرس كانت إذ
لنظام مثاليٍّا وضًعا يشكل الذي األمر بالراحة؛ للشعور مدعاة متجانسة وسطى لطبقة
األجهزة، صنع عىل يركز الذي االقتصاد عن الرشكات تحوََّلت وحينما الضخم. اإلنتاج
العرشين، القرن من األوىل العقود يف اإلنتاج عنارص من وغريها الحديدية، السكك ومد
والسلع األطفال، ومستلزمات املنازل، ديكورات من موحدة أنماط إنتاج من تكثر بدأت

الرائجة. واملوضات الرتفيهية،
من الشهي القدر هذا كل تستقطب كي املدن يف األقسام متعددة املتاجر ظهرت
املشهورين املعماريني املهندسني املتاجر أصحاب واستأجر واحد. سقف تحت املستهلكني
خلب يريدون كانوا لو كما البضائع، متنوعة مجموعاتهم لتستوعب رائعة مباٍن لتصميم
شاسع ببهو املحيطة الساللم كانت مبهر. جوٍّ يف املرشقة بضائعهم بعرض الزبائن لب
الطبخ، وأواني الجاهزة، باملالبس حافلة املتتالية الطوابق منظر يرى الرائي تجعل
واألقمشة. التجميل، ومستحرضات واملجوهرات، املنزلية، واألجهزة واملفروشات واألثاث،
األرضية طوابقها يف كربى زجاجية عرض بواجهات امتازت التي التجارية املحالُّ وكانِت
رادت التي وارد، ومونتجومري وروبك، سريز، مثل التجارية الرشكات من بريًقا أكثر
الشهرية الكتالوجات كانت ،١٩٠٠ عام ومنذ بالربيد. الطلب طريق عن بالتجزئة البيع
الرحمة عدم منطق ظل ويف صفحة.17 ألف يف منتجاتها صور تعرض املحال لهذه
حرب الضخمة الحديثة التجارية املراكز هذه بدأت السوق، يف النجاح عليه ينطوي الذي
كانت طاملا التي الصغرية التجارية واملحال األرسية، املنتجات متاجر ضد طويلة استنزاف
حرب ساحة للرأسمالية الخالق» «التدمري أوجد وهكذا قبُل. من املحلية األحياء تخدم

جديدة.
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حيث املدن ضواحي يف مساكن بناء صار الرتام، وعربات القطارات لظهور نتيجة
املدن، بني تربط التي املرتو وعربات الرتام، عربات نفس وكانت مجديًا. أمًرا الناس يعمل
التجارية املراكز حيث — التجاري» املدينة «قلب إىل الرجال تنقل التي الخاصة والسيارات
الذين — املتسوقني لنقل أيًضا متاحة ونهايته العمل يوم بداية يف — الشهرية الضخمة
تجانس عىل تعمل أخرى قوة هذه وأضحت النهار. وسط يف — النساء من معظمهم كان
أن من أفقر األرس بعض كانت األمريكيني. املستهلكني من العريضة الوسطى الطبقة
بالربيد الطلب كتالوجات يف واملصورة األرفف عىل املصفوفة بالبضائع االستمتاع تستطيع
حافًزا يشكل البضائع وجود كان لكن هذه، الكبري اإلنفاق فورة يف املشاركة عن وتعجز
أرصفة توافر ل سهَّ وكذلك املستهلكني. حشود إىل لالنضمام للسعي األرس هذه يدفع جباًرا
التجارية املراكز من بأيٍّ البعيدة األحياء ربَط الهاتف وخطوط املعبَّدة والشوارع املشاة

البالد. أنحاء جميع يف منترشة كانت التي
الرأسمالية خلقت ما، وبطريقة االستهالكي. اإلنفاق فورة تتأتى كي الكثري حدث لقد
من حشود تكون العمالقة الرشكات تأسس واستتبع العمال، أجور نََمت فقد مستهلكيها؛
املبيعات وموظفي واملختزلني، والكتبة كاملحاسبني البيضاء، الياقات ذوي من املوظفني
كثري يف املتزوِّجات النساء توظيف عن تُحجم كثرية رشكات كانت واملرصفيني. واملحامني
الرأسمالية. التفضيالت من أكثر االجتماعي بالتحيُّز ارتبطت ألسباب الوظائف هذه من
بنايات لتمألن باملدن، التجارية األوساط يف املتزوجات غري النساء قت تدفَّ املقابل، يف لكن
وازداد املعييش، املستوى وتحسن الكربى. التجارية املحال جانب إىل ارتفعت التي املكاتب
وتقليل النفوس إلبهاج االخرتاعات من مستمرٍّا سيًال املصانع وأمطرت املتوقع، العمر أمد

واملصنع. واملزرعة، املطبخ، يف الشاق العمل
الرشائية.18 عاداتهن خالل من االقتصاد يف وقوية جديدة قوة النساء أصبحت
للهيمنة القاضية الرضبة االستهالكية» «الثقافة اآلن نسميه ما ظهور وجه أوروبا، ويف
مستهلكي من واسعة رشيحة املقابل يف وظهرت والسلوك. الطراز مجاَيلِ عىل األرستقراطية
األجهزة من كبري عدد اخرتاع وأدى السوق. عىل تفضيالتهم فرضوا الذين الوسطى، الطبقة
والغساالت والثالجات واملواقد كالخالطات — املنزلية األعباء خففت التي الكهربائية
عن مسئوالت أيًضا النساء كانت ق. للتسوُّ وقتًا النساء من الكثري منح إىل — واملجففات
املتعددة. الخيارات ذي الجديد العالم هذا يف الجيدة الخيارات التِّخاذ أطفالهن تأهيل
والسعي الرتويح، أماكن لنرش الوقت لهن توفر فقد تعملن تكن لم الالتي النساء أما
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املوظَّفات من الغفرية األعداد كانت حني يف الخريية، الجهود ودعم الرفيعة، الثقافة وراء
الرجال. بني وحتى الحرضية، املناطق يف املوضة حس تشحذن الشابات والبائعات
للمرء تتيح متعددة ألوان لوحة تشكل االستهالكية السلع من املتنوعة املجموعة وصارت

شخصيته. رسم
كانت املنتجني. أمام تحديات االستهالكي السلوك من الجديدة األنماط هذه خلقت
كان الذي الطلب تلبية يف كبري حد إىل نجحت قد النقطة هذه حتى الرأسمالية الرشكات
األكرب الجزء ينفقون الناس كان املرن. غري الطلب االقتصاديون: يسميه والذي ثابتًا،
والصناعات التحويلية الصناعات وكانت وامللبس. واملأوى الطعام عىل األرسة ميزانية من
ذلك كل لكن محددة. استهالكية بحاجات للوفاء ات ومعدَّ ماكينات تشرتي االستخراجية
ومع عادية. امرأة — األرجح عىل — أو عاديٍّا رجًال املهم املشرتي صار حينما تغريَّ
توفري يستطيع الناس من أكرب عدد صار الرائعة، الجديدة البضائع أسعار انخفاض
عدم حالة يف تمثلت التي املشكلة تكُمن كانت وهنا ذلك. أرادوا إذا لرشائها الالزم املال
يف الرغبة من النابع واإلنفاق املستهلك، ملزاج يخضع الذي االختياري اإلنفاق إزاء اليقني
كبرية مبالغ يُنفقون العرشين القرن مطلع يف املستهلكون كان إذ االحتياج؛ ال اإلنفاق
د، املنَجَّ األثاث وقطع األزياء، إكسسوارات مثل رضورية غري أشياء رشاء يف املال من
يعكس الطلب يكن لم الرتفيهية. واملمتلكات والسيارات، املريحة، الكهربائية واألجهزة
تلك عىل وكان التفضيل. قوة نسميه أن يمكن ما أيًضا يعكس بل فقط، الرشائية القوة
من أسوأ هو ما — أو األذواق مع تتجاوب أن املستهلكني احتياجات تلبي التي الرشكات

مذهلة. برسعة وتختفي تظهر كانت التي املوضات مع — ذلك
ما ورسعان خرباءه. يفرخ أن الجديدة االستهالكية األذواق مثل مهم ألمر بد ال كان
املتعلقة املعلومات لنرش جهودها كرست التي اإلعالن وكاالت شكل يف الخرباء هؤالء ظهر
فيه ظهرت الذي الوقت نفس يف اإلعالن إىل الحاجة ظهرت وقد الطلب. وتحفيز بالسلع
وللوكاالت لنفسها املكسب لتحقيق وسيلة أصبحت التي اإلذاعية والربامج الرائجة املجالت
— الجمهور انتباه لفت تضمن التي — واإلذاعية املطبوعة اإلعالنات فأَْولت اإلعالنية؛
١٩٠٠ عام يف البرشية. النفس طبيعة وفهم امُلقِنعة، واألصوات امللونة، للصور اهتماًما
مركًزا — الجيد املنزيل التدبري أو — هاوسكيبينج» «جود الرائجة: املجالت إحدى أنشأت
للمنتجات املوافقة» «خاتم تمنح باتت ما ورسعان الجديدة. املنزلية السلع الختبار تجريبيٍّا
مألوفة ظاهرة الخارجية الكهربائية الضوئية الالفتات وأصبحت عنها. تعلن كانت التي
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عىل يعمالن الرتفيه وتقديم للمنتجات الرتويج كان .١٩١٠ عام بحلول الكربى املدن يف
كما التجارية اإلعالنات بأغاني يدندنون الناس جعلت شعبية ثقافة خلق عىل تفاعيل نحٍو

الرومانسية. باألغاني يدندنون
تجعل كي بعضها مع تتنافس كانت الرشكات ألن أيًضا؛ ا مهمٍّ التسويق أصبح
اليد حقائب أو الطريق خرائط أو األدوية أو — الشامبو أو الصابون من تنتجه ما
البقالة، ومحال والصيدليات املتاجر يف — البيع» «نقطة عليها يطلق فيما الجوارب أو
جعلت بدرجة مشهوًرا بعضها وأصبح املشرتين، والء عىل التجارية املاركات وتنافست
«كلينيكس». ومحارم «هوفر» مكانس مثل للمنتجات شائعة أسماء إىل يحولونها الناس
ألحد الشهرية الجملة مثل العام الخطاب يف جديدة مقوالت اإلعالنية الحمالت ونرشت
علبة عىل ألحصل ميل مسافة أميش ألن «مستعد «كاميل»: ماركة من السجائر إعالنات
«نقي بأنه جامبل آند بروكرت رشكة تنتجه الذي الصابون من نوع وصف أو كاميل.»
بشأن النصح تقديم مهمتها تماًما جديدة تجارية أنشطة وظهرت .«٪٩٩٫٤٤ بنسبة
آجال تمديد وكذلك حتمية، مسألة الزبائن أذواق تلبية وأصبحت بالرشاء. الجديرة السلع
ووضع باألجل، ويسدد يشرتي كي للعميل جارية حسابات املتاجر فتح طريق القروضعن
العرشين القرن بداية يف ظهرت التي املتاجر سلسلة كانت ما وكثريًا للتقسيط. خطط
أن عىل الطفل تدريب يف تساعد أيًضا املدارس كانت اآلجلة. بالقروض الزبائن تغري
واحتدم اإلنفاق.19 وترشيد َخار االدِّ تشجع التي الربامج خالل من حكيًما مستهلًكا يكون
من املشرتين تخدع اإلعالنات كانت إذا ما حول العرشين القرن طوال املتواصل الجدل
يستخدمون الذين هم املستهلكني أن أو خاطئة، عات وتوقُّ مزيفة بحاجات إيهامهم خالل

سلع. من يرغبونه ما تقديم عىل السوق لحمل الرشائية قوتهم
العمالة سوق ظلت العمالية، النقابات منظِّمي من كامل جيل بذله الذي النشاط رغم
العقد يف املصالح تقارب أنَّ ولو لقوانني، خاضعة وغري بالغة حرية حرة املتحدة الواليات يف
إىل ذلك فأدى العمال؛ تعويضات قوانني تمرير إىل الواليات دفع العرشين القرن من الثاني
عنه الناجمة األمراض أو العمل ممارسة أثناء تقع التي الحوادث بشأن النزاعات خروج
خسائر تعويض أجل من مقدًما مدفوع تأمني توفري إىل أدَّى وكذلك املحاكم، ساحات من
وعىل املسئولية. محدودية وقبلوا الالزمة التكاليف العمل وأرباب العمال وتقاسم العمال.20
وتطلق إرضابات، وتنفذ العمل، عن مصانَع توقف كانت العمالية االتحادات أن من الرغم
كانت مجٍز، أجر عىل والحصول ساعات بثماني العمل يوم بتحديد للمطالبة قوية حمالت
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عىل لديها العاملني إىل النظر يف صعوبة تجد الرشكات غالبية كانت فقد تنترص؛ ما نادًرا
نقابات تفضل كانت ثَمَّ ومن لبضائعها؛ محتملون مشرتون أو عاديون مواطنون أنهم
الرشكات، تديرها التي واملتاجر الرشكات، تقيمها التي السكنية واملدن الرشكات، عمال

العمل. قوة عىل تسيطر أن يمكنها حيث
االتجاه يف عقدين أو بعقد األخرى الرأسمالية الدول سبقت قد املتحدة الواليات كانت
بميوله معروًفا جومربز الفدرايل العمال اتحاد رئيس كان وملا االستهالكي.21 االقتصاد إىل
الجديدة الصناعية الطاقة جراء العمال أمام ستتفتح فرًصا أن رسيًعا الحظ فقد التجارية،
السوق؛ يف املسجل الطلب عىل تزيد سلًعا الطاقة هذه تنتج حينما خاصة السلع، إلنتاج
نفس من كبريًا قدًرا ينتج أنه ملجرد مربًحا — يشء كل رغم — الضخم اإلنتاج كان إذ
لكونهم مستغلة غري منافع والنساء الرجال من العمال لدى أن يرى جومربز وكان السلعة.
التي الكيفية حول سائدة كانت التي الرؤية لكنَّ فحسب. إنتاج عنارص مجرد ال مشرتين،
أن ترى كانت عرش، التاسع القرن أوائل يف اقُرتحت والتي األجور، تحديد خاللها من يتم
األرسة. ملعيشة الالزم األدنى الحد إىل األجور تخفيض عىل سيعملون ما دائًما العمل أرباب
القرن سنوات معظم خالل النحو هذا عىل يعمل لألجور» الحديدي «القانون هذا ظل
من االرتفاع هذا يحققه ما رؤية يمكن كان ترتفع، األجور كانت حينما لكن عرش، التاسع

ككل. لالقتصاد تحفيز
النظام يف أسايس عنرص األجور لتخفيض املتواصل الضغط أن يرى ماركس كان
القيادات وكانت البقاء. يف يستمر أن يمكن ال النظام هذا أن يف السبب من وجزء الصناعي،
إىل الرأسمالية بأن راسًخا إيمانًا تؤمن املتحدة والواليات أوروبا يف املاركسية العمالية
ترسيح حاالت إزاء مختلًفا مسلًكا اتخذ — منظًِّرا يكن لم الذي — جومربز لكن زوال.
عام فقال العمال، يقاسيها التي الطوال الساعات ذات العمل وأسابيع املتكررة العمال
من واملزيد املال، من املزيد «املزيد»: إىل بحاجة والنساء الرجال من العاملني إن ١٨٨٧
شدد حينما الرأسمالية روح بعيد حد إىل يمثل وكان الحرية. من واملزيد الفراغ، وقت
عن نتوقف ولن املزيد. نطلب سنظل املزيد، لدينا يصبح وعندما املزيد، نريد «إننا قائًال:

عملنا.»22 ثمرة عىل نحصل أن إىل باملزيد، املطالبة
كائنات باعتبارهم العمال مع التعامل رضورة «املزيد» لطلب جومربز حملة بينت
القدرة يف تتمثل والتي التجاري، للعمل األساسية للمعضلة الحل وأنهم واجتماعية، ثقافية
مع يتفقون الشباب االقتصاديون كان املشرتين. عدد يفوق السلع من قدر تقديم عىل
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وقد الطلب. عىل تركز التي النظرية وتبنوا العمل قيمة نظرية نبذوا ألنهم رأيه؛ يف جومربز
ينترش وبدأ — متفرقة حاالت يف حدث ذلك أن من الرغم عىل — بالفعل األجور ارتفعت
لم األجر. معدل يف انخفاض حدوث دون من ساعات ثماني يتضمن الذي العمل يوم
أساًسا يعتمد اقتصاد من جذريٍّا تحول قد االقتصاد أن أدرك الذي الوحيد جومربز يكن
سايمون األمريكي االقتصادي الخبري أضاف فقد بالوفرة؛ مدفوع اقتصاد إىل الندرة عىل
للحضارة» جديد «أساس بعنوان كتاب يف ١٩٠٧ عام نرشت التي دراسته يف باتن نيلسون

حل. قد الوفرة عرص بأن القائل للمفهوم فكرية قوة
السابع القرن أواخر يف إنجلرتا يف االقتصادية النقاشات األذهان إىل املسألة هذه تعيد
تأثريًا يُحدث قد الشعبي اإلنفاق أن إىل الذاهبة الفكرة املرة ألول ظهرت حينما عرش،
يحفزون بنشاط الخارجية التجارة يف يعملون من كان الوقت، ذلك يف االقتصاد. عىل
رغبات يف القول وأبلغوا امللونة. القطنية الكاليكوس أقمشة من يجلبونه بما جديدة أذواًقا
الطلب هو ليس واملأوى الغذاء عىل املرن غري الطلب إن يقولون وكانوا الالمحدودة. البرش
ثالثة بلوزة اقتناء مثل الكمالية السلع عىل الطلب وإنما األمام، إىل االقتصاد سيدفع الذي
كساىل، أنهم عىل العاديني الناس إىل ينظرون كانوا الذين — املصنِّعني لكن رابعة. أو
هذا بشدة يعارضون كانوا — وكادحون للحوادث، ومعرَّضون ومتبلدون، ومرسفون،
إىل الرأسماليني من املجموعتني هاتني بني التوتر تحول قرون، ثالثة وبعد اإليجابي. الرأي
األدنى الحد وقوانني الجمركية، التعريفات كفرض حمائية إجراءات تطبيق عىل معارك
املتنامية اإلنتاجية القدرة لكن االجتماعي. الدعم من املستفيدين رشيحة وتوسيع لألجور،
تعزيز أو منخفضة األجور إبقاء بني االختيار رضورة من زادت الرأسمالية لالقتصادات

والنساء. الرجال من للعمال الرشائية القوة
ق حقَّ وقد العمل. يحبون فهم بالتأمل، مولعني ليسوا بطبيعتهم األعمال رجال إن
خالل العالم أنحاء مختلف يف واملناجم املصانع، يف العجائب الصناعية الرأسمالية حيتان
شعوًرا يحملون كانوا إنجازات، من حققوه بما افتخارهم ومع عرش. التاسع القرن
وظل تنازالت. تقديم عىل إلجبارهم التجمع قوة يستخدمون الذين العاملني تجاه باالزدراء
اكتشافه. من تمكَّنَا وباتن جومربز لكن االقتصادي، نظامهم قلب يف كامن محري لغز هناك
الوقت يف وزبائن األسعار، تحديد يف عنرص هم ثم ومن مستخَدمون؛ أشخاص فالعمال
تستغرق األفكار لكن مشرتياتهم. خالل من املبيعات زيادة عىل القدرة ويملكون نفسه،
مدفوعة برسعة، االستهالكية الرأسمالية تقدمت بعُد، فيما لكن األحداث. تواكب كي وقتًا
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ومعارضوهم الصناعة عمالقة

كثرية أدواًرا يلعبان واملرأة الرجل أن كشفت وقد والتلغراف. الكهرباء بمعجزتي قدًما
واملنِفق، ِخر، واملدَّ جزئي، بدوام أو كامل بدوام والعامل امُلعيل، بني تتنوع االقتصاد يف
لالقتصادات واٍف تحليل أي أن شك وال املستقبل. عمال ومنتج األذواق، ومحدد واملستهلك،
وتأثريها. املرء، خربة من املراحل هذه جميع داللة يستكشف أن ينبغي الغرب يف النامية
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الرأسامليون احلكام

مغامرة، رأسمالية دوًال األوروبية الدول أصبحت عرش، التاسع القرن من األخري الربع خالل
فعىل العالم. دول بقية من الكثري وعىل نفسها هي عليها سعيدة غري بنتائج عاد ما وهو
الذي املسار يتبع الحرة السوق اقتصاد كان ذلك، قبل املنرصمة سنة املائتي مدى
التي — للسوق الرسمية غري التواصل عمليات وكانت الخاص. القطاع مستثمرو رسمه
أفضل اختيار إىل املشاركني توجه — واملعدالت األسعار لغة باستخدام فيها التحدث يجري
واملستثمرين واملنتجني العمال ه توجِّ مادية سلعة ذاتها حد يف املعلومات وباتت الصفقات.
مسانًدا، دوًرا تلعب الحكومات كانت هذه، الطويلة الحبل مرحلة وخالل مصالحهم. نحو
العقود يف وتبت الجمركية، التعريفات وترفع الصناعي، التجسس عمليات ترعى فكانت
لكن وطنية. بنوًكا س وتؤسِّ الحديدية السكك تبني كانت البلدان، بعض ويف محاكمها. يف
والحرب للدبلوماسية العليا السياسة منحوا الوزراء ورؤساء واملستشارين والرؤساء امللوك

اهتمامهم. من األسد نصيب
شعوبهم ومشاهدة املدرجات، يف الجلوس يف راغبني األوروبيون القادة يَُعد لم ثم
األثرياء، رعاياهم من املال من الكثري اكتسبوا قد كانوا وحدها. املعجزة هذه دفة تقود وهي
كان مثلما — الجزية ينتزعوا لكي ال الشاسعة، اإلمرباطوريات إقامة يف استثمارها وبدءوا
أشياء ليصنعوا ومواردهم الرعايا عمالة يديروا لكي وإنما — واملغول الرومان يفعل
االهتمام من الكثري إيالء وتم مشاريع، أصحاب الدولة ورجال امللوك فأصبح للسوق.
رأس زيادة تأثري كيفية دراسة تلَق لم بينما املال، رأس ملراكمة امليل يف املتمثل للتحدي
عرش، التاسع القرن وبنهاية االهتمام. من القليل سوى االقتصادية الخيارات عىل املال
ماًال، يصنع الوقت طوال يظل أن ينبغي املال أن يعرفون الغرب يف الناس معظم بات
هذا يف غريهم عن كثريًا الحكام يختلف ولم بغيضة، املستَغل غري العاطل املال فكرة وبدت
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فقد مرتفعة، وإيطاليا وأملانيا وبلجيكا وفرنسا بريطانيا قادة إيرادات كانت وملا الصدد.
األرباح توليد عىل الفريدة الرأسمالية قدرة وأعادت الخارج، يف متهورة مغامرات خاضوا

السيايس. املشهد تشكيل
بسلطة يَِعد الرأسمالية فلك داخل الالتينية وأمريكا وأفريقيا آسيا شعوب جمع كان
الحاد التنافس شأن من الرأسمالية تُصلح لم — لألسف ويا — لكن أوروبا. لحكام وثروة
البرش، بني الود إشاعة عىل التجارة تعمل أن يتوقع بني توماس كان األوروبية. الدول بني
لتسليح املال من املزيد تمتلك الرأسمالية بعد البلدان أضحت بل يحدث، لم ذلك لكن
أوروبا بلدان بدأت إذ أعظم؛ طموحات األسلحة من املزيد امتالك ولَّد ثَمَّ ومن نفسها.
وبريطانيا وفرنسا إسبانيا لدى كانت حني يف الخارج، يف األقاليم عىل تتنافس الغربية
قدَّم للدخل جديدة مصادر إيجاد إن لتستغلها. قديمة إمرباطوريات والربتغال العظمى
انتهى الذي الدويل التنافس يف لالنخراط أوروبا حكام حفزت التي والدوافع الوسائل

الكارثية. األوىل العاملية بالحرب
يف بنفسها الغربية الدول زجت أن بعد حالهما عىل الرأسمالية وال العالم يظل لم
َعني التوسُّ بني الفارق وأصبح الجديدة. الخام املواد عن بحثًا أفريقيا من النائية املناطق
كانوا الذين وأولئك وخدمهم التجار تمس التجارة كانت حاسًما. والتجاري الصناعي
يتضمن غريبة أراٍض يف السلع إنتاج كان بينما فقط، السواحل من بالقرب يعيشون
فعلته ما كان وقد الجدد. أسيادهم أجل من للعمل بأكملها سكانية مجموعات إرسال
الخارجية الغزوات يف مألوًفا عرش التاسع القرن ثالثينيات يف الصني مع العظمى بريطانيا
األفيون لرتويج تجارة إقامة عىل حريصة الربيطانية الرشقية الهند رشكة كانت إذ املبكرة؛
مخدر باستخدام لشعبها السماح ترفض الصينية الحكومة وكانت الهند. يف يُزرع الذي
االحتجاجات اندالع ورغم الربيطانيني. ار التُّجَّ وطردت التجارة فحظرت كهذا؛ إدماني
نجحوا الساحلية، املدن قصف وبعد الصني. عىل إرادتهم الربيطانيون فرض البالد، داخل
التدخل هذا كان كونج. هونج عىل وسيطروا صينية موانئ خمسة يف التجارة ممارسة يف

محدوًدا. كان لكنه عنيًفا،
ألن الرأسمالية؛ للمشاريع األخالقي الطابع الخارج يف العاملة األيدي تعبئة آلية غريت
والنساء بالرجال لإليقاع االقتصادية الحوافز من أكثر هو ما تتطلب كانت املشاريع هذه
حصاد خلق االستوائية. والغابات النفط تواجد أماكن من بالقرب يعيشون كانوا الذين
أماكن من بالقرب العمال لوجود الحاجة النفيسة املعادن واستخراج االستوائية املحاصيل
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الكاريبي بمنطقة السكر قصب مزارع يف املقامة املصانع كانت بالطبع الخام. املواد هذه
نموذًجا تشكل عرش والثامن عرش السابع القرنني خالل وبريو املكسيك يف الفضة ومناجم

لإلنتاج. مراكز املستعمرات لجعل الجديد الرأسمايل للتحرك
بالقوة العمال تجنيد عىل القدرة الرشكات: إليه تفتقر ما تمتلك الحكومات كانت
نظام لها ليس التي املناطق اقتحام أو املذعنني، قادتهم من التنازالت انتزاع طريق عن
وكانت الكربى. الصحراء جنوب أفريقيا من كثرية مناطق يف حدث كما به، معرتَف سيايس
التجارة لرحالت الدعم تقدم بحيث السواحل عىل بالفعل موجودة األوروبية املستعمرات
الخطط أفريقيا عمق يف املوجودة املستغلَّة غري الثروات أثارت ثم الطويلة. املسافات عرب
كثريًا التفكري دون ماذا، عىل سيحصل من عىل تتعارك األوروبية الدول وبدأت االستعمارية.
والتسليح املسيحي والتبشري والفضول الطمع وتضافر هناك. تعيش التي الشعوب يف
— الوطن أرض يف مقبولة تكن لم التي — املعاملة إساءة وباتت القوي. العدواني
النسيان غياهب يف وانطوى األصلية. حدودها خارج الرأسمالية خرجت أن بعد شائعة
العمل إيقاعات مع يتأقلموا كي املايض يف الوقت من املستعمرين أسالف استغرقه ما
ال الجدد أسيادهم جعل ما وهو متخلفني، الجديدة املستعمرات رعايا لهم فبدا الحديثة؛

بالعنف. تقابل منهم مقاومة أي وكانت لرفاهيتهم، جهد أدنى يبذلون

أفريقيا يف األوروبيون املبرشون

الصحراء جنوب أفريقيا عن املعروفة املعلومات قلة مدى الدهشة عىل الباعثة األمور من
لالستكشافات املذهل االمتداد إىل بالنظر وذلك عرش، التاسع القرن خمسينيات قبل الكربى
كانت كما لالستعمار مرشحة أبًدا املنطقة تلك تكن لم ما فلسبٍب الوقت. ذلك يف الغربية
والهند. وإندونيسيا ونيوزيلندا وأسرتاليا والجنوبية الشمالية ألمريكا بالنسبة الحال
استكشاف يعتربون األوروبيني تجعل — املالريا سيما ال — الفتاكة األمراض وكانت
ديفيد هو واحًدا، شخًصا أن أيًضا للدهشة املثري ومن قاتلة. ُمخاطرة األفريقية الصحراء

القارة. من الرشقي النصف إىل الطريق فتح الذي هو ليفنجستون،
بالضآلة يشعرون العاديني البرش تجعل التي ري السِّ من ليفنجستون حياة سرية إن
والعرشين الرابعة سن حتى العارشة سن من يعمل كان فقد تفاصيلها. معرفة لدى
العلم اكتساب عىل عينيه فتح قد وكان اسكتلندا. رأسه مسقط يف للقطن مصنع يف
رشًطا كانت التي الالتينية، اللغة نفسه فعلَّم مراهقته، ِسِني أواخر يف املسيحية والعقيدة
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خالل القراءة من تمكِّنه طريقة ابتكر إنه حتى الجامعي، التعليم يف للقبول مسبًقا
املال من يكفي ما وادََّخر الغزل. عجلة عىل كتبه يعلق كان إذ عرشة؛ األربع عمله ساعات
طبيبًا أفريقيا جنوب إىل ذهب هناك ومن ولندن، جالسكو يف الطب بكليتي لاللتحاق
وجد ما ورسعان املرموقة. التبشريية العائالت إحدى من زوجة اتخذ أن لبث وما تبشرييٍّا،
من وجيزة فرتة بعد مقدام ومستكشف مسيحي كمعالج التوأمتني مهنتيه ليفنجستون
التالية، عاًما الثالثني طوال متضافرتني املهنتان ظلت .١٨٤١ عام تاون كيب إىل وصوله
الظلمة عن تعرب كانت شائعة تسمية وهذه ظلمة»، األشد «أفريقيا إىل رحالت ينظم وكان

السكان. برشة لون وقتامة املعرفية،
الثريان متون وفوق األقدام، عىل سريًا يرتحل حياته أيام آخر حتى ليفنجستون ظل
وهابًطا الجبلية السالسل صاعًدا األنهار، مسارات متتبًعا السمراء، القارة وسط متوغًال
طريقه فشق قبُل. من أبيض رجل قدَما تطأها لم التي املناطق يف حولها وسائًرا منها
والجداول والبحريات والصحاري والسهول البكر، السافانا غابات من األميال آالف عرب
وعن والحيوانية النباتية الحياتني عن مثرية بتفصيالت يومياته دفاتر ومأل واملنحدرات،
ليفنجستون كان املسيحية. بالعقيدة التزامه عىل تأكيدات تتخللها كانت أفريقيا، يف الناس
الهندي. املحيط ساحل إىل األطلنطي املحيط ساحل من األفريقية القارة يعرب أوروبي أول
خاضه ما ووسط شعبها. وَجَلد أفريقيا جمال مواطن املضنية الرحالت هذه يف واكتشف
يعالجها، كان التي األمراض حول ديني بطابع يكتب كان واملالريا، األسود مع معارك من
لكن الكينني. مادة استخدم حينما بفعالية عالجها يف أفلح التي املالريا بينها ومن
حتى استمرت إنها حتى فتاًكا، مرًضا املالريا وظلت حظٍّا، أقل كانوا الالحقني املستكشفني

سنويٍّا. أفريقي رضيع مليون نصف وفاة يف تتسبب ٢٠٠٦ عام
مادية تفاصيل من كتبه بما مواطنيه طمع إذكاء يف قصد دون ليفنجستون تسبب
«رحالت كتابه نرش ،١٨٥٧ عام إنجلرتا إىل عاد فحينما البكر. باملوارد املليئة األرض عن
حققها التي اإلثارة تضارع بدرجة القراء أثار الذي أفريقيا» جنوب يف وبحوث تبشريية
الحايل الوقت يف املفقودة» السفينة «رواد جونز إنديانا أفالم سلسلة من األول الجزء
كان أنه عىل الكل أجمع فقد جونز؛ إنديانا يكن لم ليفنجستون لكن املشاهدين. لجمهور
القبائل قبول نيل يف دائًما ينجح كان كيف تفرس التي السمة وهي الرجال، ألطف من

لتدخله. الرافضة
احتك بهم، التقى الذين أولئك إىل املسيحية وعقيدته الطبية مهارته تقديم سياق يف
باللغة واملتحدثون املسلمون األفارقة مارسها التي الرقيق بتجارة مبارشة ليفنجستون
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الرشقي أفريقيا ساحَيل اخرتقوا قد األقوياء العرب القادة كان أفريقيا. وسط يف السواحلية
دينهم. العتناق األفريقية القبائل من الكثري وحولوا عرش، التاسع القرن خالل والغربي
فارس، وبالد زنجبار، يف املشرتين إىل ويرسلونهم أيًضا، األفارقة يستعبدون وكانوا
حياته من األخري العقد ليفنجستون كرَّس العربية. الجزيرة شبه ومزارع ومدغشقر،
وروافده» «زامبيزي كتابه نرش وحينما أفريقيا. رشق يف الرقيق تجارة وحشية لفضح
ازدادت التي الشنيعة التجارة هذه بإلغاء مطالبني املسيحيني مئات تظاهر ،١٨٦٥ عام
من باالشمئزاز الشعور أن تبني وقد إسالمي. طابع من تحمله ملا نظرهم يف كراهة
البيانو آالت صنع يف املستخدم العاج عىل النَِّهم األوروبي والطلب هذه الرقيق تجارة
وأدى اآلخر. أحُدهما يعزِّز عامَلنْي كانا األثاث؛ وتطعيمات واملجوهرات البلياردو وكرات
تصدير أجل من وقوية جديدة حملة حفز إىل ليفنجستون به يحظى الذي العاملي االحرتام
كم إلخفاء غطاء األوروبية الفكرة هذه كانت لكن املظلمة». «القارة لشعوب الحضارة
األفريقي العمق يف توغل أخرى، مرة أفريقيا إىل ليفنجستون عاد حينما اآلثام. من هائل
باملراسلني اتصاالته كل وانقطعت النيل. نهر منابع منطقة املرة هذه يستكشف كي
مزيًدا اإلنسانية املجاالت يف املرموقة سمعته عىل أضفى ا ممَّ سنوات؛ خمس ملدة األوروبيني

الجذاب. الغموض من
من ويلزي مهاجر وهو ستانيل، مورتون هنري ظهر القصة من املرحلة هذه عند
صحفيٍّا ومراسًال األهلية، الحرب يف املحاربني قدامى من ستانيل كان املتحدة. الواليات
هريالد» «نيويورك صحيفة بها كلفته التي املهمة فقبل الجغرافيا؛ لعلم وهاويًا خارجيٍّا،
الجانبني ِكَال صفوف يف قاتل قد ستانيل كان املفقود. ليفنجستون عىل بالعثور ١٨٧١ عام
ستانيل بحث استغرق شخصيته. ازدواجية عن فكرة يعطينا ما وهو األهلية، الحرب خالل
العام ذلك نهاية يف نجح لكنَّه أشهر، ستة أفريقيا وسط منطقة عرب ليفنجستون عن
أنك «أعتقد قائًال: املفقود العظيم التبشريي عىل الشهرية تحيته ألقى حينما مهمته، يف
اسمني وليفنجستون ستانيل صار التالية، القليلة السنوات خالل ليفنجستون؟» الدكتور
بدءوا الذين األوروبيني نفوس يف والطموح والفضول الخيال أخبارهما وشحذت شهريين.

لهم. مملوًكا بأرسه العالم يعتربون
بحرية حول وأبحر التالية، الست السنوات خالل أفريقيا استكشاف ستانيل واصل
مجرى ت غريَّ برحلة رحالته واختتم النيل، لنهر الجنوبية املنابع واكتشف فيكتوريا،
باآلخرين، الظن حسن كان الذي ليفنجستون من العكس وعىل الكونغو. نهر إىل التاريخ
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هو سلوكه وكان جيًدا، تسليًحا مسلًحا رجًال ١٩٠ قوامها فرقة بصحبة يرتحل ستانيل كان
الرجال تفكري كبري حد إىل يشبه تفكريه كان املتواضع. املسيحي ال الغربي السيد سلوك
القارة اعترب إنه إذ عرش؛ السابع القرن يف الشمالية أمريكا إىل ذهبوا الذين اإلنجليز
بعني أخذهم ينبغي الذين األشخاص من خالية األقل عىل أو الناس، من خالية األفريقية
يف املسكتشفني أعظم أحد باعتباره إنجلرتا إىل عودته لدى باحتفاء ستانيل حظي االعتبار.
لكن أفريقيا، قلب استعمار عىل الربيطانية الحكومة لحمل جهده قصارى وبذل التاريخ،

جدوى.1 دون

بلجيكا ملك لليوبولد االستعمارية الطموحات

الواعدة أفريقيا أثارت مهم أوروبي رجل ثمة كان اإلنجليزية، القناة من اآلخر الجانب عىل
الكثري ورث قد ليوبولد كان بلجيكا. ملك الثاني ليوبولد إنه شهيته. ستانيل وصفها التي
بينها من كان التي الصناعية، البلجيكية املشاريع بذكائه طور الذي والده عن املال من
بهدف ما مستعمرٍة نيل عىل عازًما ليوبولد كان أوروبا. يف الحديدية للسكك نظام أول
يف الهند جزر بأرشيف املوجودة املستندات يفحص فَظلَّ الصغرية، بالده أهمية تعزيز
أنباء يتابع وكان مستعمراتها.2 من إسبانيا عىل عادت التي الفوائد َكمِّ عىل للتعرف مدريد
وقت يف إليه تُجلب كانت التي اللندنية، التايمز املفضلة، صحيفته قراءة خالل من أفريقيا
أن يعلن إنجليزي مكتشف عن فيها فقرأ خاص. رسول بواسطة يوم كل صباح مبكر
كانت الوقت، ذلك يف رأسمايل». «مغامر انتظار يف الوصف» تفوق «التي أفريقيا ثروات
حسابات من أوردته بما القراء روع تثري وفاته بعد صدرت التي ليفنجستون يوميات
وحتى — والنساء الرجال يختطفون الضمري عديمي العبيد تجار كان كيف تبني تفصيلية
الرقيق تجارة إلنهاء ليوبولد تحمس وكان العبيد. سوق يف ويبيعونهم األفارقة — األطفال
خططه يف استغلَّها التي العوامل من — قبُل من كبري حد إىل معروفة تُكن لم التي —
إلغاء ومؤيدي والجغرافيني، ين، املبرشِّ استخدم فقد أفريقيا؛ يف مستعمرة لتأسيس الرامية
الحقيقة يف لكنه واإلنسانية. والعلم املسيحية باسم تعمل تنظيمات إىل لالنضمام العبودية

الرائعة».3 األفريقية الكعكة من «رشيحة يسميها كان ما لنيل خطًطا ا رسٍّ يضع كان
عاملنا عن عرش التاسع القرن عالم باختالف إحساًسا يمنحك أن شأنه من يشء ال
اكتساب يف العظمة بجنون املدفوع بعزمه نجح الذي ليوبولد مسار تتبع من أكثر اآلن
صحيًحا ليس ذلك لكن مرة. ٧٦ بلجيكا بالده مساحة مساحتها تفوق أفريقية مستعمرة
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ملكية كانت الغطرسة بهذه ليوبولد أنشأها التي الحرة الكونغو دولة إن إذ تماًما؛
ونظًرا خاصة. رشكة وكأنها املايل ودعمه البلجيكي الربملان بموافقة يديرها شخصية
من الداخلية املناطق يف مستعمرة عىل بالحصول اهتمام أي يُبدوا لم بريطانيا قادة ألن
يف االستكشاف سنوات من املقدام الناجي بستانيل، االستعانة من ليوبولد تمكن أفريقيا،
إىل أخرى مرة الفور عىل وأرسله سنوات خمس مدته عقد بموجب فاستخدمه أفريقيا؛
نهر شبكة عرب املحطات وإنشاء الطرق لبناء الالزمة باألموال إياه مزوًدا أفريقيا وسط
سنوات خمس مدى عىل ستانيل فعله ما وهذا املعاهدات. وإبرام األرايض، ورشاء الكونغو،
حقوًقا منحه مقابل هداياه بقبول الكونغو حوض حكام من ٤٥٠ أقنع إذ فائقة؛ بمهارة

إقليمية.
دعم ستار تحت رائعة دبلوماسية حملة يقود ليوبولد كان أوروبا، يف األثناء تلك يف
لخداع وراءها يسترت واجهة سوى الدولية الكونغو جمعية تكن ولم الخريي. والعمل العلم
يف شاسعة أراٍض عىل استحواذه تقبل كي وفرنسا وأملانيا وبريطانيا املتحدة الواليات
يف يرغب ليوبولد يكن لم الشخصية.4 سيادته عىل قيود أية فرض دون أفريقيا وسط
إدراًكا خلده يف يضمر كان ألنه المتالكها؛ تاَق التي األرض من األصليني السكان تهجري
بعد حدث ما وكان لديه. للعمل تؤهلهم التي القوية وظهورهم املاهرة سواعدهم ألهمية
للثروات النهمة الغرب شهية إىل عزوها ويمكن مثيًال، العالم لها يََر لم وحشية مهزلة ذلك

األفريقية.
يف أنشأ ألنه باملرة؛ حرة — عليها ليوبولد أطلق كما — الحرة الكونغو دولة تكن لم
قد كان التي العبودية استغالل قدر بنفس والنساء الرجال يستغل خبيثًا نظاًما الواقع
الناس معظم وبات له، مملوكة املزروعة األرايضغري جميع أصبحت عليها. بالقضاء د تعهَّ
والجنود البيض، الجنود من دعم من يلقاه ليوبولد كان ما عىل واعتماًدا أرًضا. يملكون ال
يستخدم كان املوالية، القبائل زعماء لحساب يعملون الذين والجنود السود، املرتِزقة
املطاط جمع عىل الكونغوليني إلجبار شامًال؛ تدمريًا القرى بتدمري مدعوًما بالقتل، التهديد
كفل العاج. عىل للحصول الفيلة واصطياد املاس، عن والتنقيب الربية، املطاط أشجار من
كأنه كثب عن السوق مؤرشات يتابع ليوبولد كان للكونغو. التجاري النجاح وحده املطاط
يرسل كان أنه مذهلة قسوة عن ينم ا وممَّ ج. متوَّ ملك ال حديثة لرشكة تنفيذي رئيس
األمازون، حوض يف مماثلة مأساة وقعت الكونغو. يف ألتباعه البنادق من منتظمة شحنات

األصليني.5 للسكان وأسلحتهم أمراضهم املطاط جامعو نقل حيث
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ال انتقادات أثارت قد الكونغو لشعب ليوبولد معاملة كانت القرن، نهاية وبحلول
السويديون املبرشون فَشنَّ يجري؛ كان فيما يرتابون الرشكة موظفو وبدأ لتجاهلها، سبيل
ليوبولد مرشوع ضد شعواء حملة املعاملة سوء عىل عيان شهود كانوا الذين واألمريكيون
كونان آرثر السري مثل آرائهم عن التعبري عىل القادرون األشخاص وبدأ الكونغو. يف
أثارت وكذلك الخادعة. ليوبولد وحشية عن يكتبون توين ومارك كونراد، وجوزيف دويل،
أن بلة الطني زاد وما بريطانيا. يف حر تاجر كل سخط ليوبولد احتكرها التي الثروات
حفل الذي — ترفورين متحف بنى حينما هذه الخري عمل مرسحية يف متماديًا ظل ليوبولد
والعبودية!6 الوثنية من الكونغويل الشعب تحرير بعيد احتفاًال — األفريقي الفن بمظاهر
لألمة (الكونغو) ضيعته عن تنازل ،١٩٠٨ عام نهايتها عىل ليوبولد حياة قاربت وحينما

البلجيكية». «الكونغو اسم عليها وأطلق البلجيكية،

أفريقيا يف األخرى األوروبية الدول

األوروبيني جريانه لكن األوروبي، الجشع سري بني تطرفا األكثر هي ليوبولد سرية كانت
والية فرنسا فقدت أن فبعد وشعبها؛ أفريقيا نهب لعملية االنضمام يف وقتهم يُهدروا لم
عام وحتى ١٥٣٤ عام من أمريكا شمال يف الفرنسيون استوطنها (مساحة الجديدة فرنسا
إمرباطورية أسست عرش، الثامن القرن نهاية يف الهند يف ممتلكاتها إىل باإلضافة ،(١٧٦٣
الفرنسية الحرب يف الهزيمة بألم الشعور ظل ويف .١٨٣٠ عام الجزائر بغزو جديدة
يف ونجحت السنغال، نهر إىل بعثات فرنسا أرسلت ،١٨٧٠ عام وقعت التي الربوسية
ماليني أربعة مساحة أي أفريقيا، قارة من الغربي الشمايل الجزء عىل االستيالء يف النهاية
تونس ذلك يف بما مربع، ميل مليون ١٢ البالغة القارة مساحة إجمايل من مربع ميل
تاهيتي، جزيرة عىل استولت الصينية والهند أفريقيا يف ممتلكاتها إىل وباإلضافة واملغرب.7

.١٨٩٠ عام مرسمه جوجان بول الشهري الفرنيس الرسام أقام حيث
امللك شأن ذلك يف شأنهم — حديثًا الدويل التنافس حلبة دخلوا قد األملان كان ملا
القرن يف مغامرات يف يشاركوا لم ألنهم مستعمرة عن يبحثوا أن عليهم كان — ليوبولد
مكان عىل عثروا أفريقيا، نحو يندفعوا أن وقبل الجديد. العالم القتحام عرش السادس
األهلية الحرب جراء الخام القطن يف الحاد النقص كان الهادي. املحيط جنوب شمس تحت
صادرات عىل تعتمد التي واملوانئ النسيج ملصانع فادحة خسائر يف تسبب قد األمريكية
منطقة إىل مندوبني هامبورج من ومبدع مرموق أعمال رجل فبعث الراين؛ وادي يف القطن
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من وتمكن القطن، لزراعة تصلح االستواء خط طول عىل أراٍض عن للبحث الهادي املحيط
إسبانيا بإقناع املحاولة هذه األملانية الحكومة أتبعت ثم ساموا. يف قدم موطئ عىل العثور
ولم وبيليو. وماريانا، وكارولني، سولومون، جزر بني تقع التي الجزر غالبية تبيعها بأن
الجنوبية الهادي املحيط جزر عن للتنازل مستعدتني العظمى بريطانيا وال فرنسا تكن
مختلفة. مجموعات ثماني إىل املتبقية الجزر بينهما فيما قسمتا لذا ألملانيا؛ هذه الخصيبة
الصني مع عاًما ٩٩ مدتها معاهدة ١٨٩٨ عام العظمى بريطانيا وقعت الغرب، أقىص يف
ملناطق ملكيتهم األملان أعلن أفريقيا، يف األثناء هذه ويف كونج. هونج عىل بموجبها حصلت

األفريقية. القارة جانبي كال عىل الواقعة وتنجانيقا، وناميبيا، والكامريون، توجوالند،
فاستولت األفريقية؛ األرايض عىل التهافت لهذا انضمت التي الدول آخر إيطاليا كانت
أيدي عىل مخجلة بهزيمة منيت لكنها الصومال، أرض من وجزء وإريرتيا ليبيا عىل
التي املستعمرة — وليبرييا إثيوبيا سوى مستقلة أفريقية أراٍض أي تتبقَّ ولم اإلثيوبيني.
أرايض عىل املفتوح األوروبي النزاع هذا خالل — املحررين للعبيد األمريكيون أسسها
وقت يف أسست قد كانت التي القدم مواطئ أصبحت وبريطانيا، لفرنسا بالنسبة أفريقيا.
أنها من الرغم عىل العالم، مستوى عىل أخرى استباحة لعمليات انطالق منصات سابق

ملحوًظا. اختالًفا مختلفة بأساليب تجري كانت
أكثر العظمى بريطانيا كانت ١٨٧٥ عام خططه تنفيذ من ليوبولد انتهى عندما
وكانت مرص. عىل سيطرتها فأحكمت األرايض، عىل االستحواذ من التجارة عىل حرًصا
غزا قد كان الذي نابليون هزيمة بعد مرص يف مصالحها وراء تسعى بدأت قد بريطانيا
واٍه ارتباط ظل يف مرصية مالكة عائلة مرص تحكم كانت رسميٍّا .١٧٩٨ عام البالد
هذا وأصبح األوروبي. النفوذ دائرة ضمن البالد ظلت عمليٍّا لكن العثمانية. باإلمرباطورية
عن تحريضاتهم أسفرت الذين املرصية، بالقومية املؤمنني بني جدل مثار املهني الوضع
أعداد بدأت وكذلك مرص. يف العظمى لربيطانيا الضخمة االستثمارات هدَّد اجتماعي ثوران
١٨٦٩؛ عام افتتاحها بعد السويس قناة تستخدم التجارية بريطانيا أساطيل من متزايدة
املتوسط، األبيض بالبحر األحمر البحر ميل ١٠٠ بطول املمتد املائي املمر هذا ربط فقد
الربيطانيني؛ للمستثمرين بالنسبة مرفوًضا احتماًال عنف ألي تعرضه احتمال وكان
املصالح بني االندماج عىل يدل فيما ،١٨٨٢ عام مرص بغزو الربيطانية الحكومة فأمرت

متزايد. نحو عىل وضوًحا أكثر بات الذي والخاصة العامة االقتصادية
جنوب يف مشكلة تواجه العظمى بريطانيا كانت القارة، من املقابل الجانب عىل
الحروب خالل الهولندية الرشقية الهند رشكة من عليها استولت قد كانت التي أفريقيا،
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الربيطانية للتجارة بالنسبة حيويٍّا دوًرا تلعب تاون كيب مدينة كانت النابليونية.
والقادمة الرشق إىل املتجهة وامللكية التجارية األساطيل تخدم كانت حيث الخارجية،
الهولنديني املزارعني من سكانية مجموعة أيًضا هولندا عن َورثَت قد بريطانيا وكانت منه.
العبودية ضد حملة بريطانيا شنَّت أن بعد الربيطاني الحكم ظل يف تمرًدا ازدادوا الذين
كانوا كما البوير، أو — الهولنديني األفارقة هؤالء من آالف ستة حوايل فقرر ١٨٣٣؛ عام
نحو معهم آخذين بهم، خاصة مستوطنات إلنشاء شماًال الرحيل — أنفسهم عىل يطلقون
الربيطانيون يكن ولم عليها. يعتاشون كانوا التي واملاشية األغنام وقطعان عبد آالف ستة
خصوًصا الحرة، أورانج لوالية وال ترانسفال ملقاطعة ال سيادة أي ملنح استعداد عىل
األمر هذا يحسم ولم .١٨٦٧ عام أيام أحد يف هناك املاس عىل األفارقة أحد عثر بعدما
الذي الوقت يف القرن، من األخرية السنوات يف اندلع دموي رصاع سوى بريطانيا ملصلحة

للعيش. الصالحة القارة أرايض معظم عىل سيطرتهم أعلنوا قد األوروبيون فيه كان
األرايض عىل استيالئهم يف لألوروبيني كبريًا عونًا قدمت التي األشياء من أن تبني لقد
يستخدمه أن ذهنه ويف ماكسيم هريام األمريكي ره طوَّ الذي الرشاش املدفع األفريقية
يرغب كان إذا أنه ماكسيم عىل اقرتح قد أحدهم كان بعض! ضد بعُضهم األوروبيون
ذبح من األوروبيني هؤالء يمكن أن شأنه من شيئًا «يخرتع أن فعليه املال، كسب يف
الجديد ماكسيم سالح استخدموا الواقع يف لكنهم سهولة». أكثر بطريقة بعًضا بعضهم
الدقيقة يف طلقة ٥٠٠ يطلق املحمول األوتوماتيكي الرشاش املدفع ذلك كان األفارقة. ضد
كل ارتداد قوة أيًضا ويستغل — بندقية ١٠٠ من النار إطالق قوة يعادل وهذا — الواحدة
التي االشتباكات إحدى ويف التالية. الطلقة وإدخال املستهلك الخرطوش إلخراج رصاصة
نحو عىل بريطانيٍّا جنديٍّا ٥٠ تغلب زيمبابوي، دولة اليوم باتت التي األرايض يف وقعت
البندقية أن شك ال الرشاشة. ماكسيم مدافع من فقط أربعة بفضل محارب آالف خمسة
كبرية خدمة أوروبا خدمت ماكسيم رشاش عىل أدخلت التي املتعددة والتحسينات اآللية،
ترسيع يف يرغبون كانوا الذين األعمال رواد أيدي أو الجنود أيدي يف كانت حينما سواء

أفريقيا. احتالل وترية
يعملون األحيان بعض يف كانوا الذين الطرق قطاع أفريقيا اجتذبت جبهة، أي ومثل
سيسيل كان األرايض. عىل بالدهم استحواذ عمليات إمكانية عىل للوقوف استطالع رجال
أفريقيا جنوب إىل بشقيقه لِحق قد رودس كان الرجال. من النوع هذا عىل مثاًال رودس
استحوذت التي للتعدين، بريز دي رشكة كوَّن الزمان من عقد غضون ويف .١٨٧٠ عام
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يستلهم رودس وكان الالحق. القرن طوال أفريقيا من املجلوب املاس من األكرب الجزء عىل
أثار هذا لكن القاهرة». اىل تاون كيب «من الربيطاني العلم بغرس حلمه من حماسه
أفريقيا. رشق يف باالستيطان منشغلني كانوا الذين واألملان موزمبيق يف الربتغاليني مخاوف
من التي الوقاحة عىل معتمًدا قرن نصف ملدة اسمه تحمل ظلت منطقة عىل رودس استوىل
املطاف نهاية يف الربيطانية الحكومة عززت كربى. إمرباطوريات تبني أن أحيانًا شأنها
هذه. املتعالية أساليبه إزاء فعلها رد يف بطيئة كانت وإن األرايض، عىل السيادية سلطتها
من شاسعة رقعة عىل ممتدة الربيطانية السلطة هذه صارت الذميم، رودس وبفضل

الجنوبية. أفريقيا
كشاف مثل األحيان من كثري يف تترصف الطويل تاريخها خالل الرأسمالية كانت
منذ موجودة كانت التي واملنتجات للنباتات جديدة استخدامات أوجدت بحيث املواهب،
ويف الكونغو يف املطرية الغابات يف بوفرة بريٍّا ينمو فهو ذلك؛ عىل مثال واملطاط عصور.
للمياه مانعة خواص وله والهند، ماليزيا أنحاء وجميع الربازيل من االستوائية األرايض
كيفية جوديري تشارلز األمريكي اكتشف فقد فوائدها؛ إدراك تم التي لدونته عن فضًال
ذات املركبات لجعل ضخم نطاق عىل تجاريٍّا استغالله لكن لُزوجته، من املطاط تخليص
إطارات صنع يف دانلوب جون اإلنجليزي نجح أن بعَد إال يبدأ لم القيادة سلسة العجالت
ركوب رصعة انتشار ذلك عىل ترتب .١٨٨٧ عام العجالت ثالثية ابنه لدراجة هوائية
التكنولوجي التقدم حركة من أدنى أو قوسني قاب السيارات صناعة وباتت الدراجات.
ستة يف للتطوير تخضع الحديثة للسيارات األوىل النماذج فيه كانت الذي الوقت نفس يف
املناطق بدمج يبرش السيارات لصناعة الالزم املطاط عىل الطلب كان ثَمَّ ومن بلدان؛

العاملي. االقتصاد يف قبل من مهملة كانت التي أوسطية والرشق االستوائية
اكتسب بل جديدة، استخدامات لها اكتشفت التي الوحيدة املادة املطاط يكن لم
يحدث اآليل الحصاد وكان تجارية. قيمة الصبار أوراق وحتى النرتات وحامض النفط
زراعية آلية ظهور عن واسع نطاق عىل استخدامه وأسفر األمريكية. الزراعة يف تحوًال
يف األرايض ُمالك وتعلَّم مجدولة. بحزم القمح عيدان تربط كانت التي الحزم آلة أخرى،
خيوط صنع إمكانية وأدركوا هذا من ما بطريقة والجافة الفقرية يوكاتان جزيرة شبه
كانوا الذين األعمال رجال من مجموعة الفور عىل فظهرت الصبار؛ نبات من الحزم
تقليم يف مناجلهم استخدام عىل لحملهم — األمر لزم إذا — الفالحني الستعباد مستعدين
مجموعة عانت الرأسمالية، تاريخ يف األحيان من كثري يف يحدث ومثلما الصبار. أوراق
املوقف؛ هذا يف الحال كانت وهكذا بفضلها. أخرى مجموعة ازدهرت بينما التنمية، بسبب
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أحوال انتعشت هزيل، أجر مقابل الصبار أوراق يقطعون املكسيكيون العمال كان فبينما
يد عثرت الحايل، العرص ويف عملهم.8 ميكنة جراء األمريكية السهول يف الزراعية العائالت
— الكونغو يف يوجد ا جدٍّ خاص معدني خام وهو — الكولتان خام عىل الرأسمايل التجديد

املحمولة. الهواتف حجم تقليص عىل يساعد الذي
األقل جريانها مع األحيان بعض يف تتعامل الكربى األوروبية الصناعية القوى كانت
اشرتت ١٨٧٣ عام ففي أفريقيا؛ يف به تعاملت الذي املتعجرف األحقية حس بنفس تقدًما
األندليس الساحل عىل الواقعة اإلسبانية املناجم والربيطانية األملانية الرشكات من مجموعة
تحتوي وهي سليمان. للملك مملوكة كانت إنها األسطورة تقول التي تينتو، ريو منطقة يف
تينتو ريو رشكة جلبت الفينيقيني. زمن إىل تعود العالم، يف النحاس مناجم أقدم عىل ربما
أحد هذا كان ربما الربيطانيني. ملوظفيها سكنيٍّا مجمًعا وأقامت الحديثة املعدات الجديدة
دخول منع أجل من باألساس بني والذي العالم، يف املغلقة» السكنية «املجمعات أول
مجمع يف العيش يف الحق يفقد إسبانية من يتزوج إنجليزي مواطن أي كان اإلسبان.
القمر كسطح مقفر مشهد إىل املنطقة الرشكة حولت ما ورسعان السكني. بيالفيستا
١٨٨٨ عام ويف النحاس. كربيتيد من لتالل املنتظم حرقها جراء بيئية كارثة يف وتسببت
— الكربيت تنفس سئموا الذين من — ومترضر غاضب ألف عرش اثني من أكثر أطلق
أخبار ترددت وقد اإلسبانية.9 السلطات جانب من مفرط بعنف إخماده تم احتجاًجا
ورشكة األمريكية األلومنيوم رشكة دت وحَّ عندما ،٢٠٠٨ عام أخرى مرة تينتو ريو رشكة

تينتو. ريو رشكة أسهم من ٪١٢ لرشاء قوتيهما الصينية األلومنيوم
الهنود إجالء خالل من عرش التاسع القرن معظم خالل املتحدة الواليات توسعت
من املدعومون املسلحون املستوطنون وكان األبالش. جبال وراء يعيشون كانوا الذين
باحتالل « البنيِّ «مصريها تعتربه كانت ما تحقيق يف البالد يساعدون األمريكي الجيش
رسيًعا، وواشنطن وأوريجون كاليفورنيا واليات اتحاد ظل ويف الشمالية. األمريكية القارة
مًعا. وأطلسية باسيفيكية قوة باعتبارها املتحدة الواليات إىل ينظرون البالد قادة رشع
فرصة الحت ثم األمريكيني، من للعديد كربى إمرباطورية تكوين يف الرغبة حمى وَرست
تتسابق األخرى األوروبية القوى كانت فبينما فلوريدا. سواحل من فقط ميًال ٩٠ بعد عىل
عىل بسيطرتها االحتفاظ يف مشكلة تواجه إسبانيا كانت جديدة، مستعمرات عىل لالستيالء
التي اإلمرباطورية ممتلكات من األخرية ممتلكات الثالث وهي والفلبني، وبورتوريكو، كوبا،
االستقالل نيل أجل من الكوبي النضال استحوذ ١٨٩٨ عام ويف ما. يوًما عظيمة كانت
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املندلع التمرد إذكاء يف الجديدة الصفراء صحفهم بدأت الذين األمريكيني، تعاطف عىل
هناك.

األمريكية، البوارج إحدى أصاب الذي االنفجار يف إسبانيا عىل رسميٍّا اللوم إلقاء وبعد
إعالن وأيًضا إسبانيا ضد القوة باستخدام السلطة لرئيس األمريكي الكونجرس سمح
عىل مانيال، خليج يف الحرب يف اإلسباني األسطول املتحدة الواليات أغرقت كوبا. استقالل
وويك. وميدواي، جوام، جزر الفور عىل وضمت كوبا. من ميل آالف عرشة من أكثر بعد
منطقة يف األثناء هذه يف .١٨٩٣ عام منذ أمريكية محمية تشكل باتت قد هاواي جزر كانت
عن وتنازلت لكوبا، االستقالل إسبانيا منحت — مناوشات عدة وبعد — الكاريبي البحر
وظلت أخرى، دولة إىل تسليمهم جراء الفلبينيني غضب ثار املتحدة. للواليات الفلبني
كان عاًما. عرش ستة مدى عىل الجدد أسيادهم ضد نضالهم تغذي االستقالل يف رغبتهم
كان التي الفظائع من يرتاعون كانوا أنفسهم األمريكيني الجنود إن حتى عنيًفا، القتال
انضمت أمريكا، داخل لالستعمار املناهضة الحركة قوة من الرغم وعىل يرتكبها. جيشهم
سنة وأربعني لثماٍن ينتظروا أن الفلبينيني عىل وكان املستعِمرين، لنادي املتحدة الواليات
— األوروبيني نظرائهم مثل — األمريكيون املستعمرون كان استقاللهم. ينالوا كي أخرى
فتوحاتهم جراء ستزداد التي والوظائف والتجارة الصناعات يف بالتوسع يباهون

الجديدة.10

الغربي الضمري استيقاظ

وهنري ليفنجستون ديفيد أصبح الكربى، أفريقيا غنيمة تقسيم أعقبت التي السنوات يف
يرمز ستانيل كان أفريقيا. الرتياد األوروبيني دفعا اللذان الحافزان هما ستانيل مورتون
رفاهية تحقيق سبيل يف التفاني يمثل ليفنجستون كان بينما املتغطرس، لالستغالل
كمغامرة — الشخصية املغامرات تسببت لقد والروحي. املادي املستويني عىل اآلخرين
سوى كثرية أشياء يف قوية كانت التي للبلدان الثقافية الوحدة عىل القضاء يف — ستانيل
بالشعوب يهتمون كانوا املسيحيني ين املبرشِّ أن صحيح الغرب. جربوت صد عىل قدرتها
الفاصلة األخالقية الهوة ورغم تغيريهم. عىل نفسه بالَقدر عازمني كانوا لكنهم األفريقية،
سمات مع ملحوًظا تماثًال تتماثل سمات الرجلني ِكَال أبدى وليفنجستون، ستانيل بني
قصرية املشقة تحمل عىل وقدرتهما النهم، فضولهما من يتبني كما املغامر، املال رأس

الغالبة. ومثابرتهما املدى، طويلة أهداف تحقيق سبيل يف املدى
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شكل — أوروبا دول بني التنافس جراء حدة ازداد الذي — التجاري الطمع غري لقد
لسيطرة يخضع األرضية الكرة نصف بات االستحواذ، عمليات َهبَّة انتهت فبعدما العالم؛
وبريطانيا والربتغال إسبانيا من لكلٍّ األلوان من لونًا تعني أن مثًال حاولت ولو دول. تسع
لسيطرة الخاضعة املناطق تظهر كي وبلجيكا املتحدة والواليات وأملانيا وهولندا وفرنسا
خارطة فستبدو — جرينالند يف ملستعمرتها لونًا ستحتاج أيًضا الدنمارك حتى — منها كلٍّ
أن الغربية للرأسمالية الوطنية الهوية ناقيل عىل كان باأللوان. حافلة قماش كقطعة العالم
و«مناطق «االنتداب» مفردات فظهرت املمتلكات، هذه لتسمية جديدة كلمات يستحدثوا
مختلف يف الدول هذه لسيطرة الخاصة الطبيعة تحدد كي و«الضم» و«الحماية» النفوذ»
عىل املؤتمرون صدق ١٨٨٤-١٨٨٥ من الفرتة يف برلني يف ُعقد مؤتمر ويف العالم. أنحاء

املؤتمر. حرضت التي الدول لكل اململوكة األفريقية املستعمرات
الخطة من جزءًا ذلك معتربين العالم، أنحاء جميع عرب مسريتهم يف الغربيون استمر
ينظر ما نادًرا مكان كل يف املوارد استغالل يف امللحة الرغبة كانت البرشي. للتقدم الكبرية
بأن االفرتاض ضمن تنطوي ما كثريًا كانت بل الرأسمالية، حراك من جزءًا باعتبارها إليها
اإلنجازات من العديد بالفعل الغربيون حقق وقد التاريخي. التطور منفذو هم األوروبيني
الهياكل ت وتزمُّ املحليني للملوك الشديدة القسوة بأعينهم وشهدوا الخارج، يف الطيبة
أعماهم فقد ذلك، ومع األقلية. يد عىل األكثرية قمع تكفل كانت التي االجتماعية الهرمية
أو طبيعتهم يفهموا لم الذين الناس بني يوقعونه كانوا الذي الرضر عن املريض صلفهم
تحقق إنما أوروبا خارج الغربية بالهيمنة ارتبط تقدم أي إن قليًال. إال بشئونهم يهتموا

بالنقص. ومثبًطا دائًما شعوًرا األجانب رعاياهم منح يف تَمثَّل باهظ ثمن مقابل
املشكلة عىل إصبعها أرندت هانا السياسية املنظِّرة وضعت العرشين، القرن يف
ممارسات يف لالنخراط استعداد عىل كانوا حدودهم خارج األوروبيني أن وهي الحقيقية،
معارصيهم من عنًفا أكثر األوروبيون يكن لم الحقيقة، يف أوطانهم.11 يف محظورة كانت
والدمار املوت نرش — غريهم دون — يستطيعون كانوا لكنهم العالم، أنحاء جميع يف
من عقد كل بمرور القوة من املزيد اكتساب — الرأسمايل املحرك وكان أكرب. نطاق عىل
إزاء االزدراء شعور وكان االستباحة. تربر فتوحات تحقيق إىل األوروبيني يدفع — الزمان
الحضارة ناقيل ضمائر وخز يخفف غريبة عادات يمارسون الذين املختلفة الوجوه ذوي
أعاد إذا املرء ويستطيع العبودية. إزاء البيض األمريكيني ضمري وخز ف خفَّ مثلما هؤالء،
أخذت حينما رشيًرا مظهًرا اكتسبت الرأسمالية إن يقول أن املايض أحداث يف النظر

الرأسمايل. العرض أبطال كانوا الذين املستثمرين من املبادرة زمام الحكومات
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نفسه الوقت ويف اإليجابية، سماتها مدح عىل معتادون الرأسمالية عن املدافعني إن
اإلنسان ارتكاب إمكانية عىل القائمة املربرات من كومة أسفل انتهاكاتها روايات طمس
مثاًال دايموند جاريد لنا ويرضب العنف. عىل القدرة تلك انتشار يف شك ال لألخطاء.
تبنَّى لطاملا الجنوب بحر يف تقع معزولة جزيرة حالة يف األمر ذلك عىل للغاية مروًعا
أقارب وهم — نيوزيلندا) (شعب املاوريون سمع وحينما اللطيفة. العادات سكانها
أرسلوا أسلحة أي امتالكهم عدم عن — قرون منذ عنهم انفصلوا قد كانوا الصلة بعيدو
وَسبَت الرجال جميع فذبحت املجتمع، عىل وقضت الجزيرة إىل أبحرت استكشافية رحلة
فضيلتهم عىل بإرصارهم حفروها التي الحفرة يف األوروبيون وقع لقد واألطفال.12 النساء

بغيضة. غايات لنيل يسعون كانوا بينما املتسامية
ضد البداية يف موجهة كانت باألمور الوعي يف ثورة وقعت عرش، الثامن القرن خالل
عىل قائمة جديدة، إنسانية نزعة ترسخت ثم األوروبية. املجتمعات يف املوجودة الرشور
هذه ظهرت وحينما مختلفني. كانوا مهما اآلخرين البرش مع الشخيص التعاطف أساس
هوية األوروبيني منحت والفني، والفلسفي األدبي األوروبي اإلنتاج يف جلية اإلنسانية النزعة
الذي — االسم بهذا ابنه سمى قد بونت دو إرينيه إلوتري والد كان عذوبة.13 أكثر جديدة
التي الجديدة الروح هذه لكن التنوير. عرص بأهداف احتفاًال — والسالم» «السعادة يعني
بفعل جاذبيتها بعض فقدت واملساواة» واإلخاء «الحرية الفرنسية الثورة شعار يف تجلت
التاسع القرن يف العلمية البحوث أدت الوقت، ذلك يف أوروبا. عىل للسيطرة نابليون حملة
دون وجودها، يف والسبب العرقية االختالفات وجود كيفية تصف دراسات ظهور إىل عرش
األوروبية اإلمرباطورية بناة منح الخطاب وهذا لإلنسانية. الخري حب نزعة من التنصل

العدواني. سلوكهم لسرت الغطاء من نوًعا
والنساء الرجال أن األوروبية: لالنتهاكات مربِّران ُقدِّم الشعبي، املستوى عىل
لهم، يحدث ما يدركوا أن من بالخرافات إيمانًا وأكثر وأكسل أجهل كانوا املترضرين
دينها يف تتجىل التي املتفوقة، ثقافتهم من كريمة لهبات حاملني كانوا األوروبيني أن أو
ومستوى العام، التعليم تجلب فهي متحرضة األوروبية األمم وألن وثرواتها. ومعداتها
الجدد رعاياها إىل للمرأة، احرتاًما أكثر ومواقف أفضل، نقل ووسائل النظافة، من أعىل
الفوائد بني الواسعة الفجوة علنًا اإلصالحيون أوضح حينما لكن الجهل. ظلمة يف الغارقني
عىل بريقه، اإلمرباطورية بناء مرشوع فقَد الواقع، أرض عىل الفعلية واإلنجازات املرجوة
كامتداد امتدت حربًا يشعل ألن يكفي بما قويٍّا كان ُقدًما امُليض عىل عزمه أن من الرغم

العالم. أنحاء جميع يف أوروبا ممتلكات
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الرشق يف منافسجديد

تشهد كانت األوروبي التوسع من الفرتة هذه خالل اليابان أن املالحظة عن يغيب ا ممَّ
إصالح أمام الطريق اإلقطاعي توكوجاوا نظام أفسح عندما ذروته بلغ ملحوًظا تحوًال
أرسة من الثالث (الحاكم) الشوجون كان غامضة، تزال ال وألسباب .١٨٦٧ عام ميجي
البالد».14 منافذ «غلق يفرض مرسوًما ١٦٣٧ عام أصدر قد اليابان يف الحاكمة توكوجاوا
وإنجلرتا وفرنسا وهولندا والربتغال إسبانيا وجود إزاء دفاعي فعل رد هذا كان ربما
يتالءم كان الزهد عن ينم الذي املرسوم هذا أن شك وال والهادي. الهندي املحيطني يف
الغربيني، سخط أثار لكنه اليابانية. الوطنية الروح يف لألجانب املعادي ه التوجُّ مع جيًدا
البلدان إزاء الغربي الصرب نفاد وصار أرادوا. حيثما الذهاب عىل معتادين كانوا الذين
الفكر استحوذ حينما ملحوًظا ضدها يتحيز تجاري نظام إىل االنضمام عدم فضلت التي
١٨٦٣ عام كاجوشيما الربيطاني األسطول فقصف األوروبيني. القادة عىل االستعماري
تدمري عن القصف وأسفر اليابان، جنوب الواقعة ساتسوما منطقة إىل الوصول أجل من

املدينة. ثلث
يطالب أمريكي أسطول وصول اتجاهها: لتغيري اليابان دفعا مؤثران حدثان وقع ثم
سلميني؛ شبه انقالبني ووقوع الرسمي، غري العاملية التجارة لنظام باالنضمام اليابان
أنحاء جميع يف للتجارة األمريكية الشهية كانت .١٨٦٩ عام والثاني ،١٨٥٣ عام األول
املكسيكية الحرب يف كاليفورنيا موانئ عىل االستيالء نتيجة ازدادت قد الهادي املحيط
لقليل سوى تحتاج ال كمحارة لألمريكيني اليابان وبدت .١٨٤٨ عام انتهت التي األمريكية
أسطول رأس عىل بريي ماثيو الكومودور فأرسلوا آللئها؛ عن تكشف كي الضغط من
هدفه درس فقد املهمة؛ لهذه املناسب الرجل هو بريي كان لفتحه. الهادي املحيط عرب
بريي كان بالفخامة. الحافلة والطقوس الحديثة األسلحة من رائع بمزيج ووصل بعناية،
اليابانيني انبهار إثارة إىل الضخمة املدافع تحمل التي بواخره استعراض وراء من يرمي
األمريكية للسفن املهيب االصطفاف مشهد أحدثه ما بالتأكيد وهذا الغربية، بالتكنولوجيا

طوكيو. ميناء يف السوداء
ياباني أي بطرد للقتال استعداده ويُبدي سلطة أعىل مع إال يتعامل ال بريي كان
مهلة اليابانيني منح فقد أيًضا؛ صبوًرا وكان سفنه. إحدى متن عىل الصعود يحاول
أن يدركوا كي لهم بالنسبة كاٍف وقت هذا أن وتبني قرارهم. التخاذ عام نصف طالت
يستفيدوا أن هي الخارجي النفوذ لصد قوة تكوين من تمكنهم التي الوحيدة الطريقة
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طغت التي املتوترة املفاوضات من شهًرا عرش خمسة وبعد لألجانب. الحديثة القوة من
اليابانيني. كربياء وجرح بمعاهدة الفوز يف بريي نجح القوة، باستخدام تهديدات عليها
من إصالحي جناح كان اليابان، ترضب املزعومة الفتوحات هذه كانت بينما
مجمل من ٪٧ نحو يشكلون الذين — التقليدية األرستقراطية الطبقة — الساموراي
قادة وكان واالستعمارية. النبيلة للقوتني ترتيب إعادة عملية يدبرون اليابانيني، السكان
الكفاية فيه بما انتهازيني — الشاب اإلمرباطور اسم اتخذت التي — ميجي إصالح حركة
راضني غري كانوا وملا حديثة. دولة إىل اليابان تحيل قد غربية فكرة كل يقتبسون بحيث
مميزة يابانية عادات يعززون رشعوا بالدهم، عىل ُفرضت التي التجارية املعاهدات عن
كقوة ا مهمٍّ أمًرا مشرتك دين وجود وأصبح اإلمرباطور. بألوهية الشنتوي االعتقاد مثل
القوي والشعور الوالء غرس يف أيًضا الجيش وقوات املدارس وساعدت للشعب. دة موحِّ
نظام مصلحي أن أهمية أكثر كان الذي اليشء وربما اليابانيني. بني الوطني بالواجب
األخالقية املنظومة من بدًال وتقنية علمية أكثر وأخالقية تعليمية منظومة وضعوا ميجي
إن — لالهتمام مثرية مفارقة يَُعد وفيما القديمة. الكالسيكية الكونفوشيوسية والتعليمية
تجعل التي السمات عىل الحفاظ يف يرغبون كانوا ميجي قادة أن — تناقًضا يكن لم

القوميات. ومتعدد حديث عالم لدخول شعبهم تهيئة نفسه الوقت ويف فريدة اليابان
إىل االكتفاء ذاتية القرى من البالد شبكة بالفعل تحول املدى طويلة التغريات كانت
فيها املعيشة مستوى كان اليابان، يف الزراعة انتعاش ظل ويف وتجاري. متكامل اقتصاد
ناشئة وسطى طبقة وكانت جريانها. من بلدان ثالثة أعىل ضمن الثالث املركز يف يَقع ربما
تقدم الحرضية املناطق يف العاملني واملهنيني التجار وصغار املزارعني أثرياء من مكونة
املركزية السلطات رشعت الالحقة، القليلة العقود مدى وعىل اإلصالح. لجهود حيويٍّا دعًما
القوة تستخدم السلطات هذه كانت نفسه الوقت ويف اليابان. لتحديث مكثف برنامج يف

العظمى».15 القوة «مكانة تحقيق الهدف وأصبح العسكرية. قوتها لبناء الصناعية
مجال نيل يف آملني اإلصالح، يؤيدون الريفية املناطق يف والحرفيون التجار كان
صدر ،١٨٨٩ عام ويف السياسية. الحياة يف للمشاركة فرص جانب إىل الحر للعمل أوسع
— الياباني) (الربملان الدايت — نواب مجلس مجلسني؛ من ترشيعية هيئة أقام دستور
لكنَّ اإلمرباطور، سلطات معظم عىل الدستور أبقى وقد النبالء. من استشاري ومجلس
االهتمام لكن سياسية، أحزاب هناك كانت السلطات. هذه يمارسون الذين هم مستشاريه
التناغم هذا يقتضيه ما لتفرس جديدة أرستقراطية فئة ووجود التناغم، بتحقيق الغالب
اإلنجاز قمة يمثل ذاته حد يف الدستور كان للغاية. األحزاب هذه فعالية تحديد إىل أدى
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حصلوا الذي من ليربالية أكثر نظام وجود يف يأملون كانوا الذين ميجي حركة ملنتقدي
عليه.16

أن دون من والواقعي التجريبي النهجني يتبعون ميجي حركة مسئويل أن تبني
كما — بالركب» و«اللحاق الغرب. بركب اللحاق يف املتمثل هدفهم تحقيق يف يتهاونوا
بالتقاليد، والولع اإلقطاعية، التدابري من البالد تخليص يعني كان — بعُد فيما اتضح
حساب عىل اإلقطاعيني األسياد يحابي الذي الرضيبي والنظام املكلفة، الساموراي وفئة
بنكي مال كرأس استخدامها يمكن سندات إىل الساموراي رواتب فحولوا الفالحني؛
القديم االقتصاديان القطاعان فنما واحدة. عملة وأصدروا املتعددة العمالت ووحدوا
الواقع، يف اآلخر. أحدهما يعززان األحيان من كثري يف وكانا الوقت، نفس يف والجديد
والحرف النسيج حرف يف النمو وترية ترسيع عن ناتًجا للتحديث الالزم املال رأس كان

املبجلة. التقليدية
تقليًدا يشكل املنزلية والصناعات الزراعة مجايل يف العائلية العمالة استخدام كان
بعد طويلة لفرتة املنزل يف املنسوجات صنع يف استمروا وقد اليابانيني. املزارعني لدى قديًما
عن كبرية يعوضبدرجة العمالة كثيف العمل هذا كان املدن. يف الحديثة املصانع أنشئت أن
وخيوط القطنية، واألقمشة الخيوط تصدر اليابان كانت إذ اليابان؛ يف املال رأس نقص
الواقية املظالت شملت الثمن معقولة السلع من ومجموعة الحريرية، واألقمشة الغزل
والزجاجات، والفخار، الورقية، واملنتجات األوروبي، النمط عىل واملظالت الشمس، من
األسمدة تجلب الخارجية التجارة وكانت والصابون.17 والحصري، والحبال، واملصابيح،
الحرير صادرات عىل الطلب وتضاعف والنسيج. الغزل لصناع القطن وأصباغ للمزارعني،

سنوات.18 خمس يف الياباني
املالية البالد موارد تنظيم وأعادت وطنيٍّا، مرصفيٍّا نظاًما الجديدة الحكومة وضعت
بمجموعة القديمة الزراعية الرضيبة عن واستعاضت الساموراي، خفضرواتب طريق عن
عن الناجمة الفوائد ومانحة رأسمالية أصول إىل األرض محولة األرايض، رضائب من
برسعة واخترصت األرض. ألسياد منحها من بدًال الجدد، األرض مالك للمزارعني التحسن
وحررت عرش والسابع عرش السادس القرن إنجلرتا يف أجريت التي الزراعية التغريات
الحكومة استثمرت كما والصناعية. التجارية املشاريع يف لالستخدام املال ورأس العمال
التجارية. البحرية واألساطيل الرسيعة، والطرق الحديدية السكك يف ضخمة استثمارات
«دولة شعار تحت البالد يف واألولويات واملدارس، القوانني، تغري الجديدة القيادة ورشعت
امليالدي التقويم واعتمدت الصني من املقتبس القمري التقويم ونبذت قوي»، وجيش غنية
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من اعتباًرا يوًما ١١ فقدان استوجب ا ممَّ — ١٧٥٢ عام اعتمدته قد إنجلرتا كانت الذي —
سبتمرب ١٤ فأصبح قيرص) ليوليوس إىل (نسبة القديم اليوليويس التقويم من سبتمرب ٣
السكك وطرق الهاتف، وأعمدة املداخن، انترشت ما ورسعان الجديد. التقويم ظل يف
اليابانية الصورة صانعة املشهد يف الفحم ومناجم السفن، بناء وأحواض الحديدية،

املثالية.19
عبادة أيديولوجية خالل من — معزولة البالد أبقت التي — األجانب كراهية تجلت
محاكاة أصبحت حينما حالها انقلب لألجانب اليابانية الكراهية هذه لكن اإلمرباطور.
الجربية التنازالت لكن الوطن. بحب مرتبطًة والتكنولوجيا والجماليات اللباس يف الغرب
الياباني الكربياء تؤرق ظلت اليابان من املتحدة والواليات العظمى بريطانيا انتزعتها التي
أن تهديًدا أكثر كان وما توسعية. خارجية سياسة نحو الدافع الوجداني الوقود وتقدم
السكك نشاط ترسخ أن بعد وكوريا، وسخالني، منشوريا، نحو رشًقا تتحرك كانت روسيا
تطمح أيًضا الصني كانت عرش. التاسع القرن تسعينيات خالل لسيبرييا العابرة الحديدية
كانت التي اليابانية الحكومة به لتسمح كانت ما أمر وهو كوريا، عىل السيطرة من ملزيد

األسلحة. ونظم الجنود عىل الوطنية امليزانية ثلث إلنفاق استعداد عىل
جزءًا آسيا رشق يف كبرية بدرجة توغلت التي الغربية القوى طرد عىل العزم كان
يف بريطانيا — بالفعل موجودة القوى هذه كانت لالستقالل. اليابان سعي من يتجزأ ال
يف تاهيتي جزيرة يف وفرنسا الفلبني، يف وإسبانيا وتيمور، ماكاو يف وهولندا كونج، هونج
ألوشيان وجزر أالسكا املتحدة الواليات اشرتت ،١٨٦٧ عام بعد، وفيما — الهادي املحيط
عىل قادرة الجديدة ميجي حكومة وباتت ملمتلكاتها. ميدواي جزيرة وضمت روسيا من
اليابانية الصينية الحرب يف الناجح الصمود يف تمثَّل ما وهو الصيني، التحدي مجابهة
املزيد ذلك استتبع منشوريا، إىل روسيا توسعت وعندما و١٨٩٥. ١٨٩٤ عامي دارت التي
مما املشرتك؛ النفوذ مناطق حول واليابان روسيا بني املفاوضات فانهارت التدابري، من
ذلك وأعقب .١٩٠٤ عام مطلع يف منشوريا يف آرثر بورت عىل ياباني هجوم شن إىل أدى
السالم مفاوضات وضعت ثم الناشئة. الياباُن مجدًدا فيها انترصت للغاية، رسيعة حرب
للرئيس للسالم نوبل جائزة ومنحت العدائية، لألعمال ا حدٍّ هامبشري نيو يف ُعقدت التي

.١٩٠٦ عام املفاوضات هذه يف توسط الذي روزفلت، تيودور
بأوبريت يتمتعون أيًضا كانوا االنتصارات، بهذه يسمعون اإلنجليز كان بينما
عن ساخرة شعبية محاكاة ويعرض ١٨٨٥ عام وسوليفان جيلربت ألفه الذي «امليكادو»
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الياباني. للكربياء جرح من تسببه سوف ملا اهتماًما يعريوا أن دون االستعمارية، اليابان
،١٨٩٥ عام ضمتها التي تايوان مستعمرة إىل ١٩١٠ عام كوريا مستعمرة اليابان وأضافت
يكون أن دون الصني، نحو ذلك بعد اليابان انتقلت ثم .١٩١٠ عام لها كوريا ت ضمَّ وبذا
األوروبيني أساتذتها وكحال الغرب. من جريانها «إنقاذ» عىل الحرص باب من ذلك
هذا يف املتخلِّفني. جريانها تمدين هي رسالتها أن تعترب اليابان كانت االستعمارية، يف
وبدءوا اليابانية، الجماليات واألوروبيون األمريكيون واملعماريون الفنانون اكتشف الوقت،
املعتادون — الغربيون املستهلكون واستجاب أعمالهم. يف اليابانية التصاميم يدمجون

والطرز.20 املواد لهذه كبري بحماس — التجديد عىل
بالضبط يصف قوي»، وجيش غنية «دولة ميجي، إصالح لحركة الشهري الشعار إن
الغربية. التقنيات بأحدث الرجعية األساليب عن اليابان استعاضت حينما يحدث كان ما
للمطالب اليابان رضخت فقد أهمية؛ أكثر الشعار هذا عنها يكشف ال التي األمور لكن
نيل أجل من بِجدٍّ يعملون فيه قادتها كان الذي الوقت نفس يف عزلتها من بالخروج
املدار ضمن ضمها جرى غربية غري كثرية بلدان تحقيقه من تتمكن لم الذي االستقالل
االقتصادية التنمية نحو الحكومة ه توجُّ عىل الحفاظ لها بالنسبة يعني كان وهذا الغربي.
هم — األعمال رجال كبار ال — املهرة املديرون وكان قوي. عسكري وجود بناء أجل من
االستفادة يف راغبة دائًما كانت الثانية الفئة أن من الرغم عىل التصنيع، عىل يرشفون الذين
وحتى بقروضها. مشهورة اليابان وصارت األفق. يف تلوح اقتصادية فرص أي من
يتجنبون كانوا قادتها لكن اإلنجليزية، السياسية للنظم احرتاًما يعكس كان دستورها
كانت اليابان إن القول يمكنك املوارد. تخصيص عىل الحرة السوق بقدرة الغربي اإليمان
بالتجارة تتعلق التي النظريات عدا فيما الغربية االقتصادية الجعبة يف ما كل تحاكي

الحرة.21
تسوشيما، مضيق يف الرويس البلطيق أسطول إغراقها بسهولة الغرب اليابان فاجأت
الطويلة األوروبية الهيمنة ألن ذلك؛ رسهم لقد اآلسيويني. ذهول العرضلرباعتها هذا وأثار
بلد هو وها بالنقص. مرير شعور اعرتاه الغضب، من إرثًا خلفت قد كانت أوطانهم عىل
إذ املتخلفة؛22 القيرصية روسيا هي املهزومة كانت وإن الجبابرة، األوروبيني يهزم منهم
آسيوية. دولة يد عىل كهذه ية مدوِّ هزيمة باألوروبيني لحقت أن قبُل من أبًدا يحدث لم
تعبريًا بورو» «رباعية الروائية رباعيته يف توير أنانتا برامويدا اإلندونييس الكاتب ويقدم
املذهل النرص هذا جراء البعيدة ماليزيا يف حتى الناس به شعر الذي االبتهاج عن غنائيٍّا

املتعجرفني. األوروبيني عىل واملفاجئ
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فقد العالم؛ موازين بانقالب منهما كلٌّ أنذرت ثورتني االستعمارية اليابان ولَّدت
األوان. قبل ١٩٠٥ عام الروسية الثورة قادة بروسيا لحقت التي املهينة الهزيمة حركت
الصينيني؛ الثوريني شجعوا اليابانيني القادة أن وهو مبارشة، أكثر كان الذي اآلخر الحدث
عدد فارتفع منشوريا. عىل للسيطرة خططهم يسهل أن شأنه من ذلك أن منهم اعتقاًدا
إىل ١٩٠٢ عام طالب ٥٠٠ من للدراسة اليابان إىل يفدون كانوا الذين الصينيني الطلبة
من للوطن السياسيني الثوريني هؤالء من كثري وعاد .١٩٠٦ عام بحلول طالب ألف ١٣
الذي — الصني جمهورية قيام تدعم اليابانية الحكومة وكانت سن. يات صن دعم أجل

منشوريا. يف السلطة يف فراًغا سيحدث ذلك أن منها ظنٍّا — ١٩١٢ عام بنجاح تم
جزرها. حدود خارج شاسعة أراٍض عىل تسيطر اليابان صارت ميجي، إصالح منذ
والصناعي املايل القطاع قادة عن فضًال العسكريني، القادة قوة املقتنيات هذه وزادت
طبقة لسيطرة قبُل من خاضعة كانت التي السياسية األحزاب يف يشاركون بدءوا الذين
اإلسبانية الحرب خالل ١٨٩٨ عام الفلبني املتحدة الواليات غزت وعندما األرايض.23 ك ُمالَّ
الجميع دعوتها يف كريمة بدت اليابان أن ورغم املفتوح. الباب سياسة أعلنت األمريكية،
فتعاون الصني؛ يف للهيمنة الرامية املواتية لخططها تهديًدا ذلك يف رأت فقد للمشاركة،
يف الصناعة رجال كبار مع — عقد كل بمرور قوة يزداد كان الذي — الياباني الجيش
رئيسية؛ استعمارية منطقة باعتبارها منشوريا بشأن الحكومة رؤية مساندة يف اليابان

األمد. طويل لرصاع ً مهيَّأ املرسح كان وبذا

الرشكات هيكلة إعادة

مرة وهيكلها رسعتها تغيري عىل املتلونة الرأسمالية عملت العرشين، القرن مطلع يف
كانت جديدة، أراٍض اكتساب عىل االستعماري التدافع نهج مع حادٍّ تناقض ويف أخرى.
وكفاءة، عقالنية تزداد — األساسيني الالعبني تمثل أصبحت التي — التجارية الرشكات
الحديدية السكك يف سابق وقت يف حدث الذي التطور كان بكثري. تنظيًما أفضل وصارت
وقد الوقت. نفس يف رضورية وجعلها املعقدة األعمال كيانات ظهور أتاح قد والتلغراف
وساعدت بعضها. عن املتباعدة واملدن والبلدات القرى عزلة والتلغرافات القطارات كرست
باتت وحينما واملعلومات. والبضائع الناس حركة استمرار عىل الحديدية وسككها طرقها
رشاء إىل باإلضافة التكاليف خفض حجمها أتاح جيًدا، تنظيًما منظمة الجديدة الرشكات
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التنظيمية الهيكلة إعادة الحجم كرب عزَّز وهكذا الزبائن. وجذب اإلنتاج، وتنظيم املواد،
كلفتها. وسدد

الذي البغيض الدخيل ذلك الرأسمالية تعد لم العرشين، القرن مطلع حلول مع
والواليات أوروبا يف املسيطر االقتصادي النظام هي صارت بل الراسخة، العادات يُربك
التطور دائمة التكنولوجيا بني الوثيق االرتباط عرش التاسع القرن وأظهر واليابان. املتحدة
بريطانيا عىل املتحدة والواليات أملانيا ق تفوُّ تجربة كانت وقد املغامرين. األعمال ورواد
بالنسبة الدارسني. باهتمام َحظيَت ما نادًرا أنها ولو الدروس، من للعديد مصدًرا العظمى
الرأسمايل، الحراك من — مزعج لكنه — أساسيٍّا جزءًا املخاطر خوض كان للمبتدئني،
يقل االستهالك تشجيع يكن ولم االقتصادية، التنمية استمرار عىل يساعد االبتكار وكان
أحًدا بأن الناس تذكر والركود املايل الذعر موجات وكانت اإلنتاج. توسيع عن أهمية
املشاركني بعض كان لو حتى الحرة، األعمال اقتصاد عن واضحة مسئولية مسئول غري
يف الحقيقة تلك مع التكيف أن وتبني سواهم. ممن القوة من بكثري أكرب قدًرا يملكون
يظهر الذي الخيارات تراكم إن والحكومات. الشعوب عىل بمكان الصعوبة من ذاتها َحدِّ
واإلقراض والعمل، والتوظيف واإلنفاق، واالدخار باإلنتاج الخاصة الشخصية القرارات يف
سارة. كلها ليست مفاجآت إحداث عىل قادًرا — وسيظل يزال، وال — كان واالقرتاض،

يف األرباح تلتهم الرشسة املنافسة صارت عرش، التاسع القرن من األخرية العقود يف
تبتلع التكنولوجية االبتكارات كانت بينما يحدث ذلك وكان الرأسمايل، العالم أنحاء جميع
لكن األسعار، حروب تهدئة يف األمل هي التجارية الروابط كانت البداية، يف املال. من املزيد
«الرشكة» منظومة سادت فعالية. أكثر حالٍّ كان كثرية مؤسسات تضم قابضة رشكة إنشاء
وكارنيجي عرصفاندربيلت نهاية يف — خاصة» «مؤسسة ملصطلح مختزلة مفردة وهي —
أوف أويل «ستاندرد رشكته حققت حينما جديدة بخطوة روكفلر قام الواقع، يف وروكفلر.
ميثاق فبموجب التكرير؛ ومصايف األنابيب، وخطوط النفط، لحقول احتكار شبه أوهايو»
أوهايو، والية خارج أسهم بامتالك قانونًا له مسموًحا يكن لم له، املمنوح أوهايو والية
املتعددة، رشكاته يف أسهًما ليمتلكوا أمناء مجلس كون إذ جديدة؛ اسرتاتيجية فابتكر
فحسب، أخرى رشكة أي منافسة يمنع لم وهذا .١٨٨١ عام للنفط احتكاريٍّا اتحاًدا وأنشأ
كلفته. تتحمل شامل إداري لتغيري تحتاج صارت بحيث كبرية الجديدة الرشكة باتت بل
سبقها ا عمَّ الرشكة ميَّز الذي اليشء هي تكن لم البريوقراطية أن االستغراب يثري ومما
أن قبل طويل وقت فمنذ اإلدارة؛ عن للملكية وفصل وبريوقراطية تجارية تنظيمات من
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بني التجارة «لجنة مثل: التاريخية البريوقراطية كياناتها املتحدة الواليات حكومة تضع
ودو بنسلفانيا، حديد سكك رشكات: كوَّنَت والبورصات»، املالية األوراق و«لجنة الواليات»
تمخض متطورة منظمات والتلغراف للهاتف الدولية والرشكة أويل، وستاندرد بونت،
حينما رفيعة مكانة املديرون اكتسب وقد اإلدارة. جديدة؛ مهنة ميالد عن البالغ دها تعقُّ
وعمل تعقيًدا. أكثر مؤسسات لتخلق املتزامنة التطورات وتضافرت جديدة. مهارات تعلموا
كيفية املَدرَّبون املديرون تعلَّم بينما العمل قوة بمستوى االرتقاء عىل اإللزامي التعليم
والوثائق والتعاقدات، االتفاقات واسرتاتيجيات املالية، والتقارير اإلحصاءات استخدام

الفنية.
التنظيمي املخطط إىل نظرت إذا الجديدة األعمال كيانات وراء املبدأ تفهم أن يمكنك
تدل العليا. الطبقة من هبوًطا تتدرج التي املربعات من كومات من فيه بما النموذجي
من يملكه بما اإلدارة مجلس يقع بحيث السلطة؛ عىل عمودية بصورة املرتبة املربعات
أيام لسبعة ساعة ٢٤ طوال مسئولني كانوا الرؤساء أن إال املخطط، قمة يف نهائية سلطة
بعُد فيما عليهم يطلق بات الذين — األجر ذوو التنفيذيون املديرون وأصبح األسبوع. يف
تنظيمية وحدة لكل وكان أصحابها. عن نيابة الرشكات يديرون — التنفيذيون الرؤساء
من فيها بما الخاص، الهرمي ترتيبها واقع من العملية هذه يف محددة مهمة الرشكة يف
وحدات حالة ويف — مبيعات ومندوبي وفنيني ومهندسني ومحاسبني وموظفيهم مديرين
أعىل هم ملن تقارير يقدمون هؤالء الوحدات مديرو وكان ومالحظني. عمال — اإلنتاج
تدفق خالل من بعٍض مع بعضها ومتصلة األوامر من ثابتة سلسلة خالل من منهم

وإيابًا. ذهابًا يتحرك للمعلومات
هيكله حيث من اليشء بعض عسكريٍّا كان الجديد التنظيم أن من الرغم وعىل
يف الدقيقة للتغريات برسعة االستجابة عىل والقدرة السالسة جوهره يف كانت الصارم،
التي — الرشكات لدى حافز َة ثَمَّ كان معها. تتعامل أن الرشكة عىل التي األسواق جميع
الهيكل العتماد يدفعها — العمالة عىل اعتمادها من أكثر املال رأس عىل تعتمد كانت
كان الدوري.24 التجديد إيقاع اتِّباع من استفادة أكرب تحقق كانت ألنها الجديد التنظيمي
مباراة صافرة يسمعون من أكثر هم التنفيذيني املديرين من وفريقه التنفيذي الرئيس
إبقاء عىل يحرصون — املهرة الجنراالت مثل — املحرتفون املديرون وكان عالية. املنافسة
ويغالبوا باالبتكار، اطالع عىل يظلوا وأن سوقهم، توسع التي بالطرق دراية عىل فرقهم
كانت والتطوير. البحث استمرار من بد ال وكان التكاليف.25 ويخفضوا بقوة، املنافسني
أصبح وقد أعمالها. خط عىل تسيطر بحيث يكفي بما كبرية الجديدة الرشكات من العديد
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املثال، سبيل فعىل النجاح؛ قاموس يف الثابتة باألرباح يرتبط اآلن السوق حصة مفهوم
جنرال حصة رفع من االبن، سلون ألفِرد موتورز، جنرال لرشكة األسطوري املنظم تمكن
.١٩٥٦ عام إىل ١٩٢٠ عام من املهنية حياته مدى عىل ٪٥٢ إىل ١٢ من السوق يف موتورز
بني فيما أسعار بحروب مقرون آخر اقتصادي انكماش حدوث أدى ١٨٩٣ عام يف
وقد الدمج. طريق عن املنافسة لكبح محفزات إيجاد إىل املال رأس كثيفة الصناعات
يسمح رشكات قانون خالل من لذلك مخرًجا األمريكية الرشكات جرييس نيو والية منحت
فيه حصلت الذي املكان عن النظر برصف أخرى، رشكات يف أسهم حصص بامتالك لها
مفضلة اسرتاتيجية الرشكات دمج أصبح الوقت، ذلك يف التأسيس. رخصة عىل الرشكة
العريق باملبدأ عمًال — االندماج عمليات مكَّنت وقد املتحدة. الواليات يف املنافسة من للحد
التكاليف بانخفاض التمتع من كبرية رشكات أربع أو ثالث — الكبري الحجم القتصاديات
التكاليف.26 توفري إىل يؤدي كان إذا إال يفيد ال الحجم كرب لكن الكبري، الحجم عن الناجمة
عىل الحصول أو رشكات، اتحاد تشكيل خيارين: أحد املتعاونة الرشكات أمام كان
أسفرت بالفعل. القائمة الرشكات أسهم تضم جديدة رشكة بإنشاء الوالية من ترخيص
الوقت؛ ذلك حتى الرشكات عالم شهدها اندماج حركة أكرب إطالق إىل االنتعاش عودة
١٨٩٥ عام من منفصلة صغرية رشكة ١٨٠٠ عمالقة رشكة ١٥٧ من أكثر ابتلعت فقد
حصة تمتلك الجديدة الرشكات هذه من رشكة مائة من يقرب ما وكان .١٩٠٤ عام إىل
الكبرية الرشكات وانتعشت فيها. تتعامل التي األسواق من ٪٤٠–٧٠ بني تراوحت غالبة
فعليٍّا لكن واضًحا، انتعاًشا والسيارات الصلب وصناعة والتبغ النفط مجاالت يف العاملة
الحجم من االستفادة تستطع لم ألنها النموذج هذا التِّباع األخرى املحاوالت مئات فشلت

النطاق.27 أو
عائلية رشكة من التحول هو خطورة السبل أكثر كان الرشكات، من للكثري بالنسبة
وشوابس، وإيستمان، وديرز، سويفتس، مثل عائالت حافظت شخصية. غري مؤسسة إىل
عىل سيطرتها عىل وآرمرز ووستنجهاوس، وماكورميك، وواطسون، وداوز، وفايرستون،
عمليات طريق عن ال داخلية تطورات إحداث طريق عن نَمت ألنها الفرتات ألطول رشكاتها
تحديات باتت الكثري، تساوي كانت والعائلية الشخصية االرتباطات أن ورغم استحواذ.
يتمتعون رشكات ورثوا من جميع يكن ولم رشاسة. أكثر أنشطتها وتنويع الرشكات نمو
أن عن فضًال واسعة، دراية يتطلب التوسع توجيه وكان اإلمكانات، من القدر بنفس
الكبرية التكاليف لتغطية كبرية تمويل مصادر تمتلك تكن لم العائلية الرشكات معظم
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هي فاندربيلت رشكة كانت املثال، سبيل عىل اإلداري. التنظيم وإعادة الرأيس للتكامل
الحديدية. للسكك نظامها لتحديث الالزم املال تمتلك كانت التي الوحيدة

بونت دو كان أفضل. نحو عىل النقطة هذه توضح بونت دو بيري مواهب ولعل
عام بعد موتورز جنرال ورشكة ،١٩٠٤ عام بعد بونت دو رشكة هيكلة إعادة عن مسئوًال
املال لسوق للجوء يضطر لئالَّ يكفي بما املالية الشئون يف ومحنًكا ثريٍّا جعله ما ١٩٢٠؛
الذين املديرين تمييز من يمكِّنه بديهي شعور لديه وكان التوسع. لتحقيق سرتيت وول يف
املهمة مع تعاملهم حال لهم الطريق إلفساح سليم وحس غريهم، عن النجاح يحققون
رشكة ففي األرباح. مستوى عىل الوقت نفس يف الحفاظ مع العمليات لتحديث الشاقة
لكن الرشكة.28 انتعاش بضمان كفيلة سلون أللفِرد بونت دو ترقية كانت موتورز، جنرال
املؤسسات لقيادة رضورية الفذة املوهبة كانت فإذا أخرى؛ نقطة يثري االستثنائي نجاحه
األكثر الدور يلعب األمرين فأي املضني، التغيري جرس تعرب التي الرشكات مثل املعقدة

األمثل؟29 الهيكل أم نوعه، من الفريد الفرد النجاح: إلحراز أهمية
التي الهياكل عن صورة تعطينا أن ١٩١٧ عام يف رشكة ٢٠٠ أكرب تضم لقائمة يمكن
وصانع املالبس، وخياطة بالتجزئة، يبيع الذي واملزارع املحيل، اللحوم متجر محل حلت
كويكر، وشوفان للمطاط، املتحدة والواليات األمريكية، التبغ رشكات: مثال خذ العجالت.
وعاملني باملاليني أصوًال الرشكات هذه امتالك ظل ففي للبلور؛ وبيتسربج أويل، وستاندرد
والورق واألثاث واألخشاب واملالبس واملنسوجات والتبغ الغذائية املواد تنتج كانت باآلالف،
واآلالت واملعادن والزجاج والجلود واملطاط والنفط الكيميائية واملواد املطبوعة واملواد
عليه يطلق والذي — عمالقة رشكات شكل يف الدمج هذا واألجهزة.30 النقل ومعدات
واملسئولية األبدية، للرشاكة القانوني األساس عىل يعتمد كان — اإلدارية الرأسمالية أحيانًا
تسمح كانت الواليات حكومات ألن ونظًرا العمل. صالحيات نطاق وحماية املحدودة،

قدرها.31 حق املنحة هذه يقدرون املساهمون كان ما نادًرا بسخاء، الدمج بعمليات
الرشكات ألسهم سوًقا — مورجان بي جي مثل — الخاصة املصارف أوجدت
صناعات د توحِّ كانت التي العديدة االندماج عمليات تمول املبيعات هذه وكانت الصناعية.
ممارسة من لتمكينها يكفي بما األسهم من ضخمة حصًصا تشرتي البنوك وكانت بأكملها.
املساهمني. اجتماعات يف واالستثمار األرباح توزيع بسياسات املتعلقة القرارات يف تأثري
طالب الذين العامة، مصالح يهدد املرصفيني نفوذ أن تبنيَّ أن إىل ساريًا النظام هذا وظل
البنوك فقدت الزمن وبمرور املالية. الرأسمالية هذه من تحد بقوانني عنهم املدافعون
لظهور ذلك يكن ولم عرش. التاسع القرن نهاية يف مارسته قد كانت الذي النفوذ بعض
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املتاح املال لرأس جديدة مصادر هناك كانت بل فحسب، الفدرالية القوانني من مزيد
أو الجديدة الرشكات وأصبحت األسهم. من إصداراتها أو كمدخراتها الكبرية، للرشكات
نطاق وباتساع سرتيت.32 وول بنوك عمالء أهم التوسع طور يف التي األصغر الرشكات

اإلدارة. مراقبة عىل املساهمني قدرة ضعفت امللكية، عن اإلدارة فصل
عملت منفصلة، خطوات إىل اإلنتاج عملية تجزيء الجديدة املاكينات أتاحت ومثلما
إصدار تشمل التي الورقية األعمال تسهيل عىل واإلدارات للمكاتب املعقدة الرتتيبات
التسويقية املواد وإعداد الرسائل، وكتابة الحسابات، دفاتر ومسك والفواتري، الطلبيات
تابعة تسويقية مادة كل تكون بحيث منفصلة؛ وحدات يف كمياتها وتدوين لتخصيصها
املواد رشاء من تراوحت التي املتنوعة األنشطة تنسيق هو الهدف كان اإلداري. لفريقها
البضائع وتسليم والتسويق بالتصنيع مروًرا العمل، قوة وتدريب املصانع، وبناء الخام،
توظيف وأصبح الصلة. ذات البحوث ومتابعة التكاليف، وحساب الشيكات، تحرير إىل
شئون مكاتب إضافة بعد مهنيٍّا طابًعا يحمل — العمال مالحظ مهمة كان الذي — العاملني
البريوقراطي التنظيم اتَّخذ التعقيد، هذا وبوجود الرشكات. إىل الكفاءة وخرباء املوظفني

الوظيفي». «التخصص تعبري يلخصه والذي نعهده، الذي الشكل
حول الذي املكلِّف التحويل ل تموِّ للرشكات الضخمة التمويل مصادر كانت
دور ظل حيث — املتحدة الواليات ويف بيعها. يمكن سلع إىل اإلبداعية التصميمات
يف االجتماعية املنظمات أكرب التجارية الرشكات هذه أصبحت — نسبيٍّا صغريًا الحكومة
تنظيم إعادة أمام العقبات تقلل الوالية مستوى عىل الحكومة وكانت تعقيًدا. وأكثرها البالد
جرييس، نيو والية قانون يقيض وكما إلجرائها. املهمة الحوافز بعض وتقدم الرشكات
املصالح يخدم — القومية والحكومة الوالية بني مشرتكة بسلطة — الفدرايل النظام كان
تراخيص إصدار وكان املوارد، عىل تتنافس الواليات صارت جيد. نحو عىل التجارية
إدارات مجالس تمنح بدرجة قوية الحوافز وكانت رضيبية، عائدات يجلب الرشكات إنشاء
من وبالرغم املرن. بقانونها الرشكات غالبية جرييس نيو والية جذبت ترغبه. ما الرشكات
الناجحة؛ تلك من أكثر الفاشلة الجهود كانت عمالقة، رشكات لتأسيس السائد االتجاه
الوطنية، الحوائط وورق الوطنية، والنشا الوطنية، وامللح الوطنية، االبتكار مثل: فرشكات
معظم يعمل الحايل، الوقت يف وحتى أبوابها. وأغلقت جميعها تدهورت الوطنية، والحبال
أنشئت التي الخمسمائة الثرية الرشكات من اليوم يبَق ولم صغرية. رشكات لحساب الناس

فقط.33 رشكة وعرشين تسع سوى ١٩١٠ عام قبل
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الواليات يف السوق تقود التي العمالقة الرشكات تكوين شجعت التي للمنافسة كان
عام إىل ١٨٧٣ عام من ساد الذي الكساد شجع فهناك أملانيا؛ يف مختلفة نتيجة املتحدة
يف املنتجني يضم تنظيم عن عبارة وهي تجارية، اتحادات تكوين عىل املصنِّعني ١٨٩٦
كان ١٩١١ عام وبحلول مشرتكة. جماعية أهداف تحقيق إىل ويرمي بعينه واحد قطاع
العام القانون كان .١٩٢٣ عام ١٥٠٠ ثم تجاري، اتحاد خمسمائة عىل يزيد ما هناك
تقييًدا التجارية االتحادات به تقوم الذي األسعار ضبط يعترب املتحدة والواليات إلنجلرتا
خالل الكبري الكساد فرتة خضم يف — روزفلت ديالنو فرانكلني رعى وحينما للتجارة.
فرض الذي الوطني، اإلصالح قانون الكونجرس خالل من — العرشين القرن ثالثينيات
القانون. هذا دستورية عدم العليا املحكمة أعلنت التصنيع، رشكات عىل تعاونية قواعد
تكوين إمكانية يعني هذا كان األوروبي. املدني القانون يف كهذا لعائق وجود َة ثَمَّ يكن لم
قواعدها إنفاذ إمكانية عدم مع لكن املتحدة، الواليات يف أو بريطانيا يف التجارية االتحادات
ومطلع عرش الثامن القرن خالل الرشكات ميَّز الذي الرشس التنافس وكان املحاكم. يف

للمنافسة. املدمرة الجوانب حدة تخفيف رضورة تطلَّب قد عرش التاسع القرن
تهدف كانت ألنها فنظًرا ودفاعية؛ حذرة اسرتاتيجية التجارية االتحادات عكست
بطيئًا تقدًما يحرز منها كلٌّ كان الفرص، استغالل ال األرباح مستوى عىل الحفاظ إىل
املنتجني أقل ملستوى وفًقا األسعار تحدد كانت ما وعادة الخاصة، صناعته يف ومنتظًما
هذه أصبحت السعر، تحديد من أكثر هو ما يتطلب االستقرار أن تبني وحينما كفاءة.
للرشكات — كوتات أو — السوق من تخصيصحصص خالل من تدخًال أكثر االتحادات
االتحادات لدى كانت طويلة، زمنية لفرتة تسود التي املؤسسات كل وكحال ألفراد. اململوكة
القديمة املمارسات من الحد إىل تميل كانت فقد سواء؛34 حد عىل ومميزات عيوب التجارية
ضبط خالل من العائدات يف حادة تقلبات حدوث دون وتحول املعلومات، نرش خالل من
األحيان، بعض ويف فردي، نحو عىل القرار صنع تعرقل كانت أيًضا لكنها األسعار.

أيًضا. تصاحبه التي االبتكارات
يرسمه الذي االتجاه عىل يعتمد كان ثَمَّ ومن تعاونيٍّا؛ مسًعى التجاري االتحاد كان
واسعة صناعية قرارات التخاذ لالتحاد الرئييس املقر يف يعملون الذين املحرتفون املديرون
رشكات يحمون الذين أيًضا هم وكانوا التجارة. تقلبات حدة تهدئة شأنها من النطاق
للصلب كارنيجي رشكة من كلٌّ كانت حني ويف أكرب. منشآت تبتلعها أن من األفراد
يف الحديدية القضبان من و٤٥٪ الصلب سبائك من ٪٣٥ تنتج الفدرالية الصلب ورشكة
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٪١٠ نسبة الرور وادي يف الصلب صناعة كيانات من أيٍّ إنتاج يصل لم املتحدة، الواليات
35 املنتجني. هذين من أيٍّ يف

كانت شديدة، بريوقراطية من اإلمرباطورية األملانية الحكومة به اتسمت ما وبفضل
الحكومة كانت الحال واقع يف لكن االقتصادية. التطورات توجيه من يمكنها موضع يف
الحكومة فعلته ما كان كبري. حد إىل وشأنهم الصناعيني ترتك الواليات وحكومات االتحادية
من نرشه تم الذي والتقني العلمي البحث بدأت أن عرش التاسع القرن بداية منذ الربوسية
صناعات يف التنافيس أملانيا ق تفوُّ مصدر أصبح وهذا الهندسة.36 كليات من شبكة خالل
الرسوم الحكومة فرضت أن وبعد والثقيلة. الكهربائية واآلالت واملعادن الكيميائية املواد
اإلنجليزية املنافستني من األملانية والصلب الحديد صناعات حماية بغرض الجمركية
الدول حذو املتحدة الواليات حذت رشكاتهم. إدارة مهمة للصناعيني تركت والبلجيكية،
وبحلول الوطنية». «الصناعة لحماية الجمركية الحواجز زيادة يف األخرى األوروبية
واضًحا واألمريكي األملاني االقتصادي التفوق صار عرش، التاسع القرن تسعينيات

ومتسارًعا.
وبلجيكا هولندا إىل باإلضافة — الحرة التجارة سياسات رواد — اإلنجليز رفض
بالكثري يَحَظوا ولم القرار. هذا جراء معاناًة وواجهوا الجمركية، التعريفات حواجز فرَض
شبَّه حينما املتحامل الرأي هذا عن الدبلوماسيني أحد أعرب فقد ذلك؛ عىل الثناء من
ثم الفاكهة بثمار عامرة شجرة تسلق بشخص الحرة للتجارة العظمى بريطانيا سياسة
استعداد إن إذ يستفيدون؛ الجميع كان الواقع يف لكن بعيًدا.37 عليه صعد الذي لََّم السُّ ركل
كان العاملي االقتصاد بها َمرَّ التي الركود فرتات خالل الحرة بالتجارة لاللتزام بريطانيا
وهي لبضائعها، منفذ إيجاد تستطيع كانت اإلنتاج يف إفراًطا تعاني التي البلدان أن يعني
الرغم عىل الطويل، املدى عىل السوق استقرار يف الفضل لها كان بالهينة ليست خدمة
حينما الخدمة هذه يقدر أصبح الكل لكن هي.38 تحملتها التي القصري املدى تكاليف من
يَُعد ا وممَّ .١٩٣١ عام قيادتها عن التخيل عىل العظمى بريطانيا العسرية الظروف أجربت
يف الرشكات إدارة عىل لإلبقاء يميلون كانوا أنهم للربيطانيني» أخرى خصوصية «ميزة
األمريكيون فعل كما الرشكات هيكلة بريطانيا تُِعد لم وهكذا تملكها، التي العائالت أيدي
حصص أكرب ذهاب الرشكات هذه شهدت حينما مؤمًلا بذلك القيام عدم وكان واألملان.
كان ربما منافسيها. إىل واألصباغ الكهربائية، واملعدات الصلب، ملنتجات الدولية األسواق

عرش. التاسع القرن نهاية يف فعاًال يكن لم لكنه جميًال، شيئًا الرشكات حجم صغر
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هادئة، عمل بيئة بالرضورة والتعريفات التجارية االتحادات تخلق أن املرء يتوقع قد
الزخم وكان املحلية. السوق حصص عىل وتنافسوا حسنًا، بالءً أبَلْوا األملان املنتجني لكن
جعل بحيث يكفي بما قويٍّا القرن منتصف يف الحديدية السكك تشييد عن نجم الذي
يكاد الدقيقة األجهزة وهندسة والكيمياء الكهرباء مجال يف الجديدة التقنيات إىل ل التحوُّ
يف الرابحة الجديدة العنارص بهذه العالم يف الطريق رواد األملان أصبح سلًسا.39 يكون
العاملية. الهيمنة نحو سبيلها يف األملانية الكهربائية الهندسة صناعة وكانت الرأسمالية.
السوق يف الكهربائية املنتجات نصف تبيع أملانيا صارت العرشين، القرن مطلع وبحلول
املواد يف األوروبية للتجارة كامل شبه احتكاًرا تحرز كادت نفسه، الوقت يف الدولية.

والبرصيات. واألصباغ األساسية الكيميائية

الصناعات نطاق

أهمية إيالئهم يف األوروبيني شاركوا وإن العلمي، للتعليم ضخمة موارد األملان خصص
يتوصلوا لم عرش التاسع القرن يف األملان الباحثني لكن الكالسيكية. للدراسات كربى
اكتسب مذهلة! التطبيقات تلك وكانت الحق. وقت يف إال الكتشافاتهم عملية لتطبيقات
وبريطانيا فرنسا يف نظرائهم معرفة تفوق والبرصيات والكهرباء بالطاقة معرفة األملان
يطلق كان فيما بيٍد يًدا يعملون األعمال ورجال األكاديميون الباحثون وكان مًعا. العظمى
أملانيا يف الكيميائيني عدد كان ١٨٩٠ عام وبحلول رسيٍّا». «زواًجا أحيانًا املعارصون عليه
عام قبل األصباغ ملواد فعليٍّا احتكاًرا لبالدهم فحققوا العظمى؛ بريطانيا يف عددهم ضعف
بعد واألصباغ. األسمدة مثل الطبيعية، املواد تركيب يف سبَّاقة مخترباتهم وكانت .١٩١٤
عىل تُركز أن لبالدهم األفضل أن إىل البعض َخلُص نابليون يد عىل النكراء أملانيا هزيمة
نموٍّا ألملانيا الصناعي اإلنتاج نما فردان، ومعركة ووترلو معركة وبني واالقتصاد.40 العلوم
ونصف، أضعاف ثالثة الزراعي اإلنتاج زاد بينما ضعًفا، وأربعني خمسة بمقدار مذهًال
الزراعية اإلنتاجية واكبت حينما مالتوس؛ خطأ وثبت الضعف. من ألكثر السكان عدد وزاد

السكاني. النمو
ل حوَّ فقد أملانيا؛ مسار عن املتحدة للواليات التكنولوجي املسار اختلف أخرى مرة
ورشهم — ِبل جراهام وألكسندر إديسون ألفا توماس مثل — أفراد أمريكيون مخرتعون
الخرتاعاتهما، األوىل العائدات من مختربات الرجلني ِكَال وأنشأ كربى، رشكات إىل الخاصة
منهما كلٌّ كان الكهربائية. الطاقة أحدثته ما الستغالل مرموقة تأسيسرشكات يف ونجَحا
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ِبل كان ثانية. بمثلهما الزمان يجود أن الصعب من لكن ،١٨٤٧ السنة، نفس يف مولوًدا
خالل من الهاتف الخرتاع وتوصل املتميزين، االسكتلنديني املعلمني من لعائلة وحفيًدا ابنًا
أنفسهم علَّموا ممن إديسون وكان السمع. نعمة ُحرموا من ملساعدة كرَّسه العمل من زمن
نفسه ثقف وقد التعلُّم. بطيء بأنه مقتنعني املعلمون كان املدرسة، ترك وحني بأنفسهم.

تلغراف. عامل وظيفة يف يعمل كان بينما الكيمياء يف
قىض الذي الساطع، الكهربي بمصباحه األول املقام يف يُذكر الذي — إديسون وكان
بنبوغ يتمتع — الحريق خطر أو حرارة أو سخام أو دخان دون من الليل ظلمة عىل
نال ألنه االخرتاعات يف عاملي قيايس رقم أعىل صاحب يزال ال وهو أيًضا. ومربح وافر
إديسون مخترب من خرج فقد آخرين؛ أشخاص موهبة رعى وكذلك اخرتاع. براءة ١٠٩٣
عدد كان املذياع. اخرتاعه براءة العليا املحكمة أقرت مجري مهاجر وهو ِتسال، نيكوال
وقت يف املذياع اخرتاع عىل يعملون البلدان من العديد من املوهوبني الرجال من كبري
األمريكي، األسنان طبيب لوميس ومالون االسكتلندي، ماكسويل جيمس فيهم بمن واحد،
ِبل بدأ التلغراف. من إديسون أفكار من الكثري انبثق وقد ماركوني. جولييلمو واإليطايل
الصوت. نقل مهمة تؤدي الكهرباء جعل هو الكبري إسهامه وكان بالتلغراف، اآلخر هو
أجهزة تطوير من والتلغراف الكهرباء عىل تجارب يُجرون كانوا ممن غريهم وتمكَّن
ترفيهية أساليَب االخرتاعات هذه تسويق وعزز املتحركة. والصور والهواتف، الفونوغراف،

العرشين. للقرن الثقايف الطابع تشكل أصبحت شائعة
من جديًدا شكًال رت وفَّ فقد جديدة؛ اخرتاعات إلهام مجرد الكهرباء فضل تعدى
مجاالت يف الكهربائية للطاقة البخار طاقة من التحول أن تبنيَّ وقد الطاقة، أشكال
ملعدات تغيري بل تحويل، إجراء مسألة مجرد تكن لم فاملسألة ومكلِّف؛ معقد التصنيع
التوربينات كانت الكهربائية. الطاقة مصادر تدبري من بد ال وكان بالكامل. مصنع أي
من الكهربائي التيار رشاء يمكنهم كان الذين للمصنِّعني الكهرباء تولِّد والبخارية املائية
وستنجهاوس جورج لعب وقد مصانعهم. مواقع يف توليدها أو الجديدة املرافق رشكات
توصيل استطاعت التي املحوِّالت تطوير خالل من الكهرباء استخدام تعميم يف كبريًا دوًرا
بافالو مدينة إضاءة يف نياجرا شالالت قوة ر سخَّ فقد طويلة؛ مسافات عرب الكهرباء
وستنجهاوس كان توليد. محطات طريق عن وذلك ميًال ٢٠ مسافة الشالالت عن البعيدة
كان املستمر. التيار ينارص إديسون كان بينما املرتدد التيار عىل االعتماد ينارص أيًضا
وستنجهاوس تيار كان بينما ميل، مسافة يقطع أن بعد يضعف أنه املستمر التيار عيب
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حينما غريبًا منعطًفا التنافس هذا اتخذ وقد قوته. بكامل األميال مئات عرب ينتقل املرتدد
الفعال استخدامها بدليل ثبتت املرتدد التيار خطورة أن إديسون دعاية حملة وكالء ادَّعى

املرتدد. التيار سمعة تشويه يف منهم رغبة نيويورك؛ لوالية الكهربائي الكريس يف
كانت قرن. نصف من أكثر واستغرق مطَّرًدا، الكهرباء إىل البخار من التحول يكن لم
املعادن قليلة فرتة بعد بها لحقت ثم التحول، هذا يف سبَّاقة والطباعة املالبس رشكات
سبيل عىل — فاملصاعد متوقعة؛ غري تداعيات تكشفت وقد النقل.41 ومعدات املصنَّعة
الكهرباء وغريت الحديثة. العمارة ميَّزت التي السحاب ناطحات بناء أتاحت — املثال
واملخرطة، الدائري، املنشار أجهزة أدت فقد البناء؛ مهنة وهي تقليدية، املهن أكثر إحدى
ظل إذ برشية؛ العمل إيقاعات ظلت لكن البناء. أعمال وترية ترسيع إىل والحفار واملثقاب،
البناء موقع يف الخشبية العارضات فوق يميش الذي األحيان) بعض يف (واملرأة الرجل
املطابخ تمأل بدأت التي الرائعة األدوات عىل أيًضا هذا وينطبق بيده. التي األداة يف يتحكم

املنازل. يف الغسيل وحجرات
للسيارة. أويل نموذج عىل يعمل عبقري ميكانيكي كان تقريبًا، غربي بلد كل يف
بالطاقة تعمل مركبة صمم قد كونيو جوزيف نيكوال الفرنيس كان ،١٧٧١ عام ومنذ
داخيل احرتاق محرك تصميم يف مايباخ وفيلهلم ديملر جوتليب األملانيان نجح ثم البخارية.
ذات سيارته بنجاح احتفل وقد سيارة، إنتاج بنز كارل منافسهم وبدأ أسطوانتني. ذي
أولدس رانسوم األمريكي وخلب .١٨٨٨ عام جولة يف زوجته باصطحاب الثالث العجالت
«مريي الشهرية األغنية لها روَّجت التي بالسيارة ١٩٠١ عام األمريكي الجمهور لب
العرشين القرن مطلع ويف وفرية. بأعداد تنتج سيارة أول هذه وكانت أولدزموبيل»،
وجنيهات وفرنكات وماركات دوالرات من املاليني تجذب ناشئة رشكة ٥٠ هناك كانت
تركها ثم عربة داخل ماكينة وضع إمكانية استغالل يحاول الكل كان حيث االستثمار،
لألثرياء. سيارات تنتج أن الجديدة موتور فورد رشكة تدعم التي املجموعة وأرادت تنطلق.
خفض لكيفية يتوصل أن أراد فقد أخرى؛ فكرة فورد هنري مخرتعهم لدى كان لكن
عادي.42 رجل لكل السيارة وتوفري له، رشكاء باعته وجعل اإلنتاج، وترسيع التكاليف،

عبقريته لكن اخرتاع، براءة ١٦١ عىل حصوله خالل من التقنية فورد براعة ظهرت
وإدارة واإلنتاج، املنافسة، يف املتمثلة الكالسيكية الرأسمالية األنشطة يف ظهرت الحقيقية
يفعله ما كل كان ناجحة، رشكة أي لتشغيل الجوانب هذه جميع ففي والتسويق. العمل،
برنامجه، عىل يوافقوا لم وحينما مثله. مستثمروه يكن ولم تماًما، مبتكًرا مبتكًرا، فورد
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تذهب التي رؤيته الهائل فورد لنجاح بالنسبة حسًما العوامل أكثر كان حصصهم. اشرتى
وتعزيز التكاليف خفض استطاع إذا الجميع متناول يف تكون أن يمكن السيارة أن إىل

الهادية. منارته بمثابة الرؤية هذه كانت املصنع. ال ُعمَّ كفاءة
يف واحدة سيارة بمعدل الحرفيني بأيدي تصنع السيارات كانت فورد، بدأ عندما
بسيطة بمهام وتكليفهم املهرة، غري العمال بتوظيف اإلنتاج يف ثورة فأحدث مرة؛ كل
اإلنتاج اخرتع وهكذا إنتاج؛ خط يف السيارات وتجميع العمل تقسيم من شامل نظام يف
خمسني من واحد مصنع يف الضخم اإلنتاج هذا ينتجون الذين العمال كان الضخم.
هو معرفته إىل حاجة يف أحدهم كان ما كل ألن يهم؛ يكن لم هذا لكن مختلفة، جنسية
خط أن حقيقة واقع من فورد نجاح قياس ويمكن فقط.43 واحدة بمهمة القيام كيفية
الطراز ظهر دقيقة! ٩٨ يف الواحدة السيارة ينتج بات — اكتمل بعدما — الشهري تجميعه
كان «طاملا لون بأي ومتوفًرا والهندسة، التصميم حيث من أنيًقا وكان ،١٩٠٨ عام تي
األمريكيني من الوسطى الطبقة أفراد معظم أن ذلك من األهم فورد. قال كما أسود»،
دوالرات خمسة بأجر معه العمل بدءوا الذين فورد، عمال فيهم بمن سيارة، رشاء استطاع
ما لرشاء الكفاية فيه بما مرتفعة أجوًرا رجاله يكسب أن هدفه كان .١٩١٤ عام اليوم يف

بالفعل. تحقق ما وهذا ينتجونه،
الذي تايلور، وينسلو فريدريك اهتمام بالفعل جذبت قد للعمل العلمية اإلدارة كانت
القرن وتسعينيات ثمانينيات خالل الصلب صناعة يف يعملون الذين الرجال بعناية الحظ
تستطيع العلمية اإلدارة بأن مقتنًعا تايلور كان أبحاثه، إىل وباإلضافة عرش. التاسع
لكن فيه، مبالًغا ًعا توقُّ هذا كان األرجح عىل والعمال. العمل أرباب مصالح بني املزج
اإلدارة وجعل دقة أكثر العمل موقع يف والحركة الوقت جعل كيفية وصف تايلور
ساعات جدول يف راحة فرتات إدخال فكرة وقدم العمال. إيقاعات مع انسجاًما أكثر
أدولف من كلِّ بإعجاب يحظى بأنه يمتاز تايلور كان اإلنتاج. معدالت وارتفعت العمل.
إدارة لرتشيد املثايل املكمل هو (التايلورية) تايلور منهج وأصبح لينني. وفالديمري هتلر
الضخم اإلنتاج بني الخلط أو «الفوردية»، منهج باسم يُعرف أصبح وما الرشكات،

الجماعي. واالستهالك
عرش كل سيارة ينتج ميشيجن والية يف الروج نهر مصنع كان ،١٩٢٩ عام بحلول
٢٥٠ أو ٢٦٠ إىل ٨٥٠ من تي الطراز تكلفة انخفضت السابقني، العقدين وخالل ثواٍن.
األمريكيون كان فورد. تجميع خط يف يعمل لشخص يومني أجر يساوي وهذا دوالًرا،

286



الرأسماليون الحكام

— والعرشين السادسة سن دون نصفهم — الوقت ذلك يف مليونًا ١٢٢ عددهم البالغ
جيدة نسبة تشكل فورد سيارات وكانت سيارة، مليون ١٧ قيادة ببهجة يستمتعون
من أقل العظمى وبريطانيا وأملانيا فرنسا يف السيارات عدد كان نفسه، الوقت يف منها.44
الواليات سكان عدد يماثل كان الدول لهذه الكيل السكان عدد أن رغم سيارة، مليوني

والصناعي. الزراعي الناتجني يف عامليٍّا تفوقت أمريكا أن الدهشة، يثري ومما املتحدة.
أن يمكن التي املناطق يف بيع وكاالت أسس إذ آخر؛ تسويقيٍّا ابتكاًرا فورد ابتدع
بمشرتين — تسمى كانت كما ليزيز» «تني أو — تي الطراز من سياراته فيها تحظى
تابعة بيع وكالة آالف سبعة هناك كانت ،١٩١٢ عام وبحلول الصيانة. خدمة لها وتقدم
إىل هيوستن إىل هاريسبريج من املستهلكني لجذب رائعة عرض بصاالت مزوَّدة لفورد
رشكات من رشكة ٢٧٣ مع يتنافس أن عليه كان ذلك، رغم بورتالند. إىل بورتسموث
احتلت قد السيارات كانت ،١٩٢٠ عام وبحلول 45!١٩٠٩ عام األخرى السيارات تصنيع
هنري أغلق وحينما االقتصاد. محرك يف األول الرتس بوصفها الحديدية السكك مكانة
إيه، الطراز إنتاج إىل يتحول كي ١٩٢٧ عام أشهر ستة ملدة الروج نهر يف مصنعه فورد

46.٪١١ بنسبة األمريكي الصناعي اإلنتاج مؤرش تراجع
صناعة مجال يف واحدة عبقرية من ألكثر متسًعا هناك أن ديورانت ويليام أثبت
وانتهز أولدزموبيل رشكة الحًقا اشرتى ثم بويك، بالسيارة إنتاجه بدأ قد كان السيارات.
رشكات من الكثري واشرتى ١٩٠٧ عام البورصة اجتاحت التي الذعر موجة فرصة
عام ويف السيارات. إكسسوارات تصنِّع كانت رشكات إىل باإلضافة األخرى، السيارات
فورد رشكة لتفوق سبيلها يف كانت التي موتورز، جنرال رشكة أسس قد كان ١٩٠٨
تجاري يتعرضالنهيار ديورانت كاد ما أرواح، السبعة ذي القط ومثل املنافسة. يف رشاسة
الطراز من فورد لسيارة رشًسا منافًسا لينتج رسيًعا لياقته استعاد حتى ،١٩١١ عام
عىل فورد إرصار أن لديورانت بدا وملا شيفروليه. اسم عليها أطلق التي السيارة إنها تي؛
للمشرتين أنتج تفوت، ال فرصة يمثل كالصناديق تبدو التي السوداء السيارات صناعة
(التي الخمس موتورز جنرال طرازات إحدى لرشاء وفرصة وثرية، ومقاعد جذابة، ألوانًا
صار وحينما بالتقسيط.47 وشيفروليه) وبونتياك، وأولدزموبيل، وبويك، كاديالك، تشمل:
ولكل ميزانية لكل «سيارة لديهم إن قال الحق وقت يف موتورز لجنرال رئيًسا سلون ألفِرد
بني السائد املنافسة نمط هذا وصار حذوه، يحذو ألن فورد اضُطر ما ورسعان غرض».

ديرتويت. يف السيارات صناع
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جنرال لرشكة رئيًسا وأصبح السيارات، صناعة مناصب يف االبن سلون ألفِرد تدرج
ماساتشوستس معهد من متخرًجا كهربائيٍّا مهندًسا سلون كان .١٩٢٣ عام موتورز
يف السيارات تصنيع رشكات أكرب إىل موتورز جنرال رشكة حوَّل وقد للتكنولوجيا،
السيارة جعل العرشين، القرن ثالثينيات ويف واألرباح. املبيعات حيث من وأعالها العالم
استفاد األمريكيني. املشرتين ملعظم املفضلة السيارة — الفورد السيارة ال — شيفروليه
سنويٍّا سياراته طرز يف جديدة تغيرياٍت فقدم النمطي بالتصميم فورد ولع من سلون

األمريكيني. املستهلكني إلسعاد
األول العقد خالل السيارات إنتاج يف الخلل مكامن معالجة يجري كان وبينما
الورقية، الطائرات عىل تجارب يجريان رايت وأورفيل ويلبور كان العرشين، القرن من
حِظيت التي الطائرة بالرحلة قيامهما قبل املزدوج الجناح وذات الرشاعية، والطائرات
عام كاروالينا نورث بوالية هوك كيتي من ثانية ١٥ واستمرت مكثفة إعالمية بتغطية

.١٩٠٨

السيارات قيادة متطلبات

سلس. نحو عىل حدث الخاصة النقل وسائل إىل ل التحوُّ أن لنا سيرتاءى املايض، تأملنا إذا
يف الجلوس من فبدًال كثرية؛ مستجدات من السيارة تطلبته ما إىل النظر ينبغي لكن
القيادة وكانت دة. معقَّ آلة تشغيل يتعلموا ألن العاديون الناس اضطر القطار، أو الحافلة
يف يباع النفط كان قبل من الوقود. ر توفُّ عن فضًال الطرق تشييد عىل تتوقف مسافة ألي
محطات يف التجزئة تجارة من جديًدا نوًعا شجع عليه السيارات طلب لكن البقالة، متاجر
جديدة عادات الكتساب أيًضا الناس اضطر املدن. بني الطرق طول عىل املنترشة البنزين
قطعها املمكن من كان التي — املحدودة املسافة صارت فقد السيارات؛ ظهور مع للتأقلم
العيون نظر مرمى من أبعد هو ما إىل وامتدت أكرب — قبُل من الخيل ظهور فوق أو مشيًا
حيز وتوافر ل التنقُّ نطاق اتساع أدى ثَمَّ ومن الرشطة. ورجال والرؤساء، لآلباء، اليقظة
يخشونه. اآلباء كان ما هذا األقل عىل أو الجنسية، الحرية من أكرب قدر إتاحة إىل مغلق

العربات تسلكها كانت التي الوعرة الطرق السيارات استخدمت األمر بادئ يف
يف الرغبة لظهور أدى الركاب اهتزاز لكن الخيول، تجرها التي والصندوقية املكشوفة
كانت التي بالحصباء املرصوفة الطرق وكانت سالسة. أكثر السيارة رحالت تكون أن
السيارات، ظهور مع لكن قرن، نصف منذ موجودة املكسورة الحجارة أجزاء بدكِّ تُشيد
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استخدام نجح وقد استواء. أكثر الطرق هذه لجعل املختلفة اإلضافات بعض ُوضعت
لها املناسب الحل السيارات تطلبت أن إىل الوقت، من لفرتة املسحوقة والحجارة القار
من واملزيد املزيد ينتج النفط عىل املطَّرد الطلب فصار الطرق؛ رصف تحدي يف واملتمثل
كان الطرق. رصف يف ممتاز أنه أثبت الذي األسفلت مثل البرتولية، املشتقات منتجات
ذلك يف كانت التي األرصفة لبناء ومالءمة مالسة أكثر ألنه األسمنت يفضلون املدن سكان
جميع إىل أُرِسَلت التي البناء فرق آالف تصور املذهل ومن للمدن. جديدة إضافة الوقت
تطلبتها التي املعبَّدة الطرق من اآلخر تلو ميل ورصف تسوية أجل من البالد أنحاء

الشاحنة. الخشنة؛ عمها وابنة السيارة
منح الذي األمر املمتلكات؛ وتدمري الناس إيذاء عىل أيًضا قادرة السيارات كانت
اآلالت هذه لضبط املدرَّبني للميكانيكيني الحاجة وظهرت كبرية. َدفعة التأمني صناعة
محرك غطاء تحت نظرة إلقاء كان الذين الناس، ماليني مرائب يف استقرت التي املعقدة
يميض بات أمريكي فتًى من فكم ، تغريَّ ذلك لكن بالدوار. إلصابتهم يؤدي سيارتهم
إطارات كانت وملا محركها. إلصالح محاولة يف األرسة سيارة تحت مستلقيًا السبت أيام
ذخرية ضمن رضورية مهارة تغيريها أصبح هواء؛ من تحويه ما تفرغ ما كثريًا السيارات
سبعينيات يف (التيوبلس) باألسالك مة املطعَّ اإلطارات ظهرت أن إىل الذكورية، املهارات
املعالجات استخدام أدَّى واآلن املايض. من شيئًا اإلطارات تفريغ وجعلت العرشين، القرن

سياراتهم. تصليح من الهواة حرمان إىل الدقيقة الحاسوبية
عىل قدرتها أو العاملي انتشارها يف السيارة ضارع آخر اخرتاع من ما أنه املرجح من
من السيارة ينتج فورد كان ربما والنفط. املطاط مثل الخام املواد تسويق عملية ترسيع
يستغرق كان التجميع خط لعمل الالزمة املواد عىل الحصول لكن دقيقة، ٩٨ إسيف الطراز
الكونغو ليوبولد: امللك دولة يف يٍّا برِّ ينمو الذي — املطاط فاكتسب بكثري. ذلك من أكثر وقتًا
األرباح بدأت وملا جديدة. قيمة — املاليزية والغابات الربازيل، يف األمازون وحوض الحرة،
للغاية فوضوية عاداتهم وبدت بالفعل، يُستعبَدون املطاط جامعو بات األفق، يف تلوح
نظام من الرأسمالية إليه تتحول بدأت ملا بالنسبة — للسيطرة خضوعهم ظل يف حتى —
ويكهام، ألكسندر هنري هو بريطاني، نبات عاِلم نجح وحينما رشًدا. يزداد اقتصادي
يف املطاط لزراعة مزارع العظمى بريطانيا أنشأت الربازيل، من أُرسَلت بذور تهجني يف
ومناطق وأفريقيا الربازيل يف الربي املطاط جمع اختفاء إىل الوقت بمرور أدت ماليزيا
يف كان ر التطوُّ هذا لكن االصطناعي، املطاط إنتاج هي التالية الخطوة وكانت أخرى.

الثانية.48 العاملية الحرب خالل املطاط يف الحاد النقص يف تمثل آخر دافع انتظار
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الذي — النفط صار فقد للوقود؛ الرشهة السيارات شهية ظهرت الحال وبطبيعة
هو كان الكريوسني أن ولو للحرارة، مصدًرا — العالم أنحاء جميع يف األرض من خرج
مشتقات من مهم غري ثانويٍّا ناتًجا البنزين وكان املصابيح. إشعال يف يُستخدم الذي
وأوستن، وديملر، وبنز، وبويك، وأولدزموبيل، فورد، سيارات إنتاج بدأ حينما لكن النفط؛
محركات صارت ما ورسعان هائًال، ارتفاًعا البنزين عىل الطلب ارتفع وبيجو، وموريس،
روكفلر جعل الذي األمر العسكرية؛ واملركبات والشاحنات الحافالت تسريِّ الداخيل االحرتاق
األعمال رواد انترش العديدة، ومشتقاته النفط عىل الطلب وبارتفاع أمريكا. يف رجل أغنى
السنني آلالف املخبوء الحفري الوقود عن بحثًا العالم أنحاء جميع يف النفط مجال يف
أدى األجانب، املستثمرين يُثري كان األسود» «الذهب ألن ونتيجة األرض. سطح تحت
عرش، التاسع القرن ثمانينيات يف أوروبا ويف املحلية. الِعَمالة سعر ارتفاع إىل النفط هَوس
يف تعمالن املتفجرات مجال يف نوبل وعائلة املرصيف، القطاع يف روتشايلد عائلة صارت

روسيا. يف باكو منطقة يف النفط إنتاج
روبل ألف وعرشين بخمسة القوقاز منطقة إىل ذهب قد نوبل عائلة أبناء أحد كان
هناك إىل وصل قد كان وملا أخيه. لرشكة البنادق صناعة يف املستخدم الجوز خشب لرشاء
عائلته وأقحم الجوز خشب من بدًال مصفاة برشاء قام فقد النفطية، الطفرة ِخضم يف
تحويل إىل روكفلر وأمثالهما ونوبل روتشايلد منافسة دفعت الدولية. النفط تجارة يف
جزيرة يف النفط عىل الهولنديني الزوار أحد عثر وحينما دولية.49 رشكة إىل أويل ستاندرد
فيالم من إذن عىل حصل إنه حتى األدغال، وسط يف املوقع ذلك يف يحفر بدأ سومطرة،
عام كوراساو يف النفط عىل عثر وعندما شل. رويال رشكته يسمي بأن هولندا ملك الثالث
سوق منطقة يف وظهرت العاملية. الرأسمالية من جزءًا مجدًدا الجزيرة أصبحت ،١٩١٤
شل رويال رشكة بَنَتها التي النفط تكرير معدات من معقدة مجموعة القديمة العبيد
الكريوسني صفائح يستخدمون آسيا أنحاء جميع يف الناس وصار الهولندية. والحكومة
رشكة من املنتجة الحمراء أو أويل ستاندرد رشكة من املنتجة الزرقاء سواء — الفارغة

كمواقد. — شل
للتنقيب سعت حينما مصرييٍّا قراًرا واألمريكية والهولندية الربيطانية الرشكات اتخذت
وافرة، بكميات عليه عثرت وقد املجاورة. واألرايض العربية الجزيرة شبه يف النفط عن
يف منيف الرحمن عبد ويستعرض الكراهية. بذور غرس دون من يَُمر لم ذلك لكن
األوسط الرشق أبناء من الكثري بني اتصال أول الذع نحو عىل امللح» «مدن الرائعة روايته
يف يعملون الذين العمال مع املتغطرسني الرشكات مديري احتكاك خالل من والغربيني،
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يف أفريقيا يف حدث ما وتكرر العرشين. القرن ثالثينيات يف شيدت التي النفط حفارات
أجنبية مؤسسات يف يشاركون واألمريكيون األوروبيون كان حيث األوسط، الرشق منطقة
املؤسسات هذه استغلت وجدتها. التي للثقافات أو للشعب االحرتام من القليل إال تحمل ال
محليني حكام عىل واعتمدت آٍت، غد هناك يكن لم لو كما البعيدة األرايض هذه موارد

أرادتها. التي واملوارد العمال إىل الوصول من تمكينها يف ُمَواِلني
يف األخرى الدول كل عىل املتحدة الواليات بها تفوَّقت التي املذهلة الرسعة وبسبب
من هالة اإلداري وتنظيمها الضخم إنتاجها اكتسب العرشين، القرن من األوىل العقود
الرأسمالية املشاريع مناطق داخل من الهالة هذه تولدت وقد املثايل، الكاسح التطور
التي التنظيم وإعادة الدمج عمليات إن إذ مضلل؛ التقليدي التفسري هذا لكن تحديًدا.
اتجاهات من مفروضة أو حتمية األحوال من حال بأي ليست األمريكية الرشكات ابتكرتها
املثال سبيل عىل منها اجتماعية؛ وقيم سياسية ظروف نتاج كبري حد إىل كانت بل أكرب،
جمهور ووجود الرخيصة، العاملة األيدي وفرة الحكومة، ضعف التالية: الثالثة الظروف
خاطر طيب عن األمريكيون لعب فقد التصميم. موحدة النمطية للمنتجات متقبل كبري
الشكل بنفس جميًعا بدت لو حتى الرخيصة، السلع رشاء عىل وتهافتوا املستهلك، دور
تستطيع الرشكات أن يعني كان املوحد للنمط التقبُّل هذا الذوق. نفس من وكانت
تكن لم استجابة وهذه الضخم، اإلنتاج حالة يف املتحقق التكاليف توفري من االستفادة
قيمة يقدرون األوروبيون املشرتون استمر حيث دائًما، عليها لتُعول أوروبا يف الرشكات

يدويٍّا. املصنوعة البضائع

األمريكية الفدرالية السلطة

لجنة الكونجرس أسس عندما ،١٨٨٧ عام الرشكات لنفوذ ِجدِّي تقليص أول حدث
حدود خارج املمتدة النقل خطوط تنظيم من تمكنت التي الواليات بني املشرتكة التجارة
التي األوىل الطعنة هو االحتكار ملكافحة شريمان قانون كان سنوات، ثالث وبعد والية. كل
لكن للتجارة. مقيًدا بوصفه حجمها إىل النظر يمكن التي الكبرية الرشكات إلدارة وجهت
الرشكات أقدمت فقد بالفعل. اإلسطبل من هربت قد الخيول وكانت فات قد كان األوان
سيطرت عاًما، عرشين غضون ويف الكبرية. الحكومة عرص يحل أن قبل التوحد خطوة عىل
رشكة. ألف أربعمائة عددها البالغ البالد رشكات أصول نصف عىل رشكة ٦٠٠ من أقل
االحتكار مكافحة لقانون االحتكارية االتحادات تخضع بأن العليا املحكمة حكمت وحينما

قليًال. إال االندماجات عدد يرتاجع لم
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أصغر رشكات من تجمًعا أسس االحتكاري، اتحاده حل عىل روكفلر أُجرب حينما
قرَّرت عندما ١٩٠٩ عام ففي رأسمالية. أخالقية لعبة تضمن وهذا أويل، ستاندرد تماثل
عىل ساخطني كانوا الذين — املديرون حظي أويل، ستاندرد رشكة حل فدرالية محكمة
أساليب لتجربة بفرصة — نيويورك يف الرئييس مقرها يف رشكة أي إدارة سلطة تمركز
الشهرية شومبيرت جوزيف ملالحظة طبيعية نتيجة يمثل وهو هنا، خفيٌّ قانون ثمة جديدة.
الدورية الفرتات من تستفيد فالرأسمالية خالًقا. تدمريًا تتضمن الرأسمالية إن تقول التي
والتعلم واالبتكار، التجريب، إىل يتوقون الذين أولئك لتُحرر القائمة؛ السلطات من للتحرر

الجديدة.50 األفكار من
موجة وأدت عرش، التاسع القرن بنهاية املتحدة الواليات يف الرشكات قوة ازدادت
هذه جعل إىل وآسيا أفريقيا عىل الغربية الحكومات شنَّتها التي االستعمارية الغزوات
التعديل عىل التصديق األمر وتطلب املحليني. رأسمالييها مع تعاونًا أكثر الحكومات
لزيادة فعالة وسيلة إىل الفدرالية الحكومة تصل كي ١٩١٣ عام للدستور عرش السادس
االستثنائية بالحدود شعوًرا يمنح الدخل عىل رضيبة فرض صعوبة لكن اإليرادات،
من املتحدة.51 الواليات يف التجارية املصالح مواجهة يف الحكومة سلطة عىل املفروضة
عىل صارمة قيوًدا الواليات فرضت والجنسية، العرقية املسائل مستوى وعىل آخر جانب

الودود. السلوك قواعد عىل ت وحضَّ األفارقة، األمريكيني حركة
— ممالك معظمها يف كانت التي — الغربية الدول رشعت العرشين، القرن بداية مع
عن فضًال — الحديثة واملؤسسات والتوجهات األدوات حاملة الرأسمالية، مغامراتها يف
مهيمنًا نفوذًا مارست وقد وأفريقيا. آسيا إىل — الثقايف التفوق عن تنم التي السلوكيات
الحضارية الرسالة عىل نفسها وهنَّأت متخلفني، تعتربهم كانت الذين أولئك عىل ومتغطرًسا
الرشكات سيطرة مع الصغرية الرشكات تصفية جرت الخاص، القطاع يف بها. تضطلع التي
اإلنتاج اعتماد وازدياد السكان من باملزيد الكوكب اكتظاظ ظل ويف األسواق. عىل العمالقة
ينذر بمعدل — الحفري الوقود سيما ال — الطبيعية املوارد استخدام زاد امليكنة، عىل
العام الرأي عن املدافعني عن فضًال — الغرب خارج الصغرية البلدان وصارت بالخطر.
باتت الحجم املتنامية والرشكات االستعمارية الدول أن حقيقة لتقبُّل كفاح يف — الغرب يف

تدهسهم. أن املرجح ومن السائق، مقعد تحتل التي هي
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احلربوالكساد

املوقف تصاعد للجيوش. متدرجة تعبئة عملية بعد أوروبا عىل الحرب حلَّت ١٩١٤ عام يف
أهبة عىل قواتها لتكون مبكًرا تبدأ أن الدول بعض ارتأت فحينما تدريجي؛ نحو عىل
دول وكانت حراك. دون تقف أال يجب أنها تدرك ألن أخرى دوًال الحرص دفع االستعداد،
هذه لكن الدولية، التوترات احتدام ظل يف تحالفات خالل من السالمة توخت قد عديدة
واإلمرباطورية أملانيا واجهت العداءات. إثارة دواعي زيادة عن إال تُسفر لم التحالفات
العظمى بريطانيا — بعُد فيما العثمانية اإلمرباطورية لهما وانضمت — النمساوية املجرية
سببًا املنرصم القرن نصف خالل الرأسمالية ولدتها التي الثروة كانت وفرنسا. وروسيا
سفنهم عن واالستعاضة ضخمة جيوش بناء من املحتملني املحاربني جميع تمكني يف
إلجراء الصناعية املؤسسات العسكرية القوة ودفعت مصفحة. ببوارج الخشبية البحرية
التسلُّح، عتاد تطوير يف أرباحها إنجلرتا يف فيكرز مثل مؤسسات فصبت واعدة؛ تحسينات
أوروبا قادة اندفاع كان والصلب. للحديد األملانية الرشكة كروب، منافستها فعلت وكذلك

باملنعة. شعوًرا لديهم ولَّد الذي األمر العالم؛ حول مواردهم تعدد من ينبع
لإلعجاب املثري األملاني التطور غذَّى قد كان الذي — الصناعي التفوق سباق دخل
العظمى بريطانيا مع املستعمرات عىل التنافس يف ثانية جولًة — عرش التاسع القرن يف
ما ورسعان القومي. العداء نريان الدولتني كلتا أشعلت وقد عرش. التاسع القرن نهاية يف
سباق تربر — دولة لكل االستعمارية الطموحات تربر كانت التي — الشوفينية صارت
— الفرتة هذه يف جديًدا معنًى اكتسبت التي الكلمة وهي — الدعاية وروَّجت أيًضا. تسلُّح
الحرب يف املتحاربون به شجع الذي الشغف يزال ال القومي. التفوق حول عدائية رسالة
اندالعها أن يف ريب وال اآلن. إىل للدهشة مثاًرا ودوافعه الحرب شن وسائل األوىل العاملية
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التقدير وسوء الغالب التهور سوى لذلك الحقيقة يف سبب أي غياب رغم — ١٩١٤ عام
مفرط. بعزم يتَِّسم كان — الفادح

الظاهرة قدرتهم تضارع الدولية النزاعات حل عىل العرص ذلك أبناء قدرة تكن لم
كالحرب — قصرية ستكون حرب أي بأن التوقعات أن عىل عالوة الثروة. كسب عىل
امليل استرشاء يف ساهمت — ١٨٧١ إىل ١٨٧٠ عام من وقعت التي الربوسية الفرنسية
الحرب عن نجم الذي الدم ام حمَّ تذكُّر — القليلني عدا — نفسه أحد يكلف ولم للقتال.

و١٨٦٥. ١٨٦١ عامي بني وقعت التي األمريكية األهلية
ذكريات أن إال عرش، السادس القرن منذ مدمرة حربًا شهدت قد أوروبا تكن لم
عدم يفرس هذا ولعل األمريكيني، نفوس يف حية تزال ال كانت األمريكية األهلية الحرب
ذلك يف سنوات. لثالث مشتعًال ظل أن بعد ،١٩١٧ عام إال األوروبي الرصاع دخولهم
حرب اتخذت فقد طويًال؛ يدوم لن القتال بأن الوهم من تحرروا قد الجميع كان الحني
امتداد عىل الديمومة من نوًعا لتربيرها سبيل ثمة يكن لم التي الحمقاء الطاحنة الخنادق
يف األمور إليه ستئول الذي السوء مدى تبني وقد الغربية. الجبهة عليها يطلق بات ما
جندي. املليون ونصف مليون أرواح القتال حصد حينما الحرب، من األوىل شهور الثالثة
كل إدراك إن إرصاًرا. إال النرص عىل الجانبني عزم الضحايا عدد ارتفاع يزد لم
ة الخسَّ مدى عن ذهنه يف يملكها التي الصورة عزَّز املروِّعة الخسائر هذه لفداحة شعب
ثالثة إىل باإلضافة األقل عىل أوروبي مليون ٦٤ تعبئة جرى العدو. جيش بها يتَِّسم التي
من جندي، مليون ١٢ وحده الرويس الجيش تعداد وكان أوروبا. خارج من آخرين ماليني
وأُعِلن مليونًا، ٢١ وأصيب ونصف، ماليني ٨ مات وبحار، جندي مليون ٦٤ مجمل بني
يف الصناعي اإلنتاج أن تعني الشاملة الحرب كانت املفقودين. عداد يف آخرون ماليني ٧
يف سيما ال العمل، قوة إىل النساء من كبري عدد وانضم وساق. قدم عىل يجري الوطن
عىل قذيفة مليون واحد يوم يف األملان (أطلق الذخائر. تنتج التي التجميع خطوط أنظمة

الفرنسية.) فردان قلعة
حرب من — واليابان املتحدة الواليات عدا — املشاركة البلدان من بلد كل خرج
تبدو ال اإلحصاءات هذه لكن الديون. يف وغارًقا األمل، وخائب منهًكا، هذه االستنزاف
عاًما. ٢١ بعد اندلعت التي الثانية، العاملية الحرب ضحايا بعدد قورنت ما إذا مهمة
تفىشَّ الذي األنفلونزا وباء حصد فقد رشاسة؛ األرواح حاصدي أكثر هو املرض ويظل

وكما العالم. أنحاء جميع يف وطفل وامرأة رجل مليون ٢٠ أرواح و١٩١٩ ١٩١٨ عامي
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معاناة املدنيني معاناة تجاوزت عرش، السادس القرن خالل عاًما الثالثني حرب يف حدث
املقاتلني.

الثورات من سلسلة أدت عندما نهايتها، قبل إثارة الحرب هذه أحداث أكثر وقع
الجمهوريات اتحاد وأثار العالم. يف الشيوعية األنظمة أول وإقامة الروسية امللكية إلسقاط
االثنتني وخالل والربملاني. امللكي النظامني؛ كال برفضه العالم ذهول السوفييتية االشرتاكية
مباهيًا مراًرا الغربي العالم تحدَّى السوفييتي، االتحاد وجود من التالية سنة والسبعني
الفور عىل املركزي التخطيط مسئولو وبدأ الحر. والعمل امللكية لحقوق اكرتاثه بعدم
بقمع تقابَل السوفييتية للمبادرات داخلية مقاومة أي وكانت السوفييتي. االقتصاد إدارة
نرش عندما التقليدية السياسية األعراف عىل الخروج بنيته السوفييتي االتحاد وأومأ شديد.
لم حينئٍذ أوروبيني؛ دبلوماسيني إحراج يف تسببت والتي القيرصية، للدولة الرسية األوراق

فجره. انبلج قد جديًدا عهًدا أن يف القليلني سوى يُشكَّ
كربيطانيا — متطور اقتصاد ذات دولة تتحول أن يتصور ماركس كارل كان
بالركب اللحاق إىل تحتاج التي كروسيا متخلفة دولة ال الشيوعية، إىل — أملانيا أو العظمى
السوفييت القادة كرَّس الحرب، من االنسحاب وبعد استقاللها. عىل الحفاظ أجل من
حقوق تعزيز بني تنوع جهد وهو البالد، لتحديث والنساء الرجال وقدرات روسيا موارد
املزارع وحلت الصحية. النظافة مجال يف جديدة معايري فرض إىل األمية ومحو املرأة
الفالحني. جانب من العنيدة املقاومة من الرغم عىل الخاصة، املزارع محل الجماعية
وأعربت املوجه. االقتصاد برنامج للعالم عرضت خمسية خطة السوفييتية القيادة وأعلنت
من ممكن قدر ألقىص وانسحبت الذهب، معيار اتفاقية مثل باتفاقيات استهانتها عن
أدركت عندما الرأسمالية البلدان لدى الشيوعية يف عميق َشكٌّ فرتسخ الدولية؛ التجارة

السوفييتي. التحدي خطورة تماًما
للحكمة؛ العالم افتقار ثبت األوىل العاملية الحرب خالل ُسفك الذي الدم حمام بعد
الكلور وغاز الثقيلة، املدفعية إنتاج يف مهارتهم أن واألمريكيون األوروبيون أثبت فقد
أكرب االصطناعية واألطراف الحربية، والطائرات والدبابات والغواصات الرشاشة، واملدافع
الجانبني ِكَال صورت قد الحرب زمن يف الدعاية كانت جريانهم. مع التفاهم يف مهارتهم من
حق. عىل كانوا بأنهم متعجرفة قناعة الحلفاء االنتصار ومنح مفرتسة. وحوش أنهما عىل
باالنتصار ارتباط كل خرست فقد — الحرب من انسحبت أن بعد — روسيا حليفتهم أما
مختلف إىل جلوسهم عند واإلنجليز الفرنسيني يحرك االنتقام كان الغالب. للطرف املعنوي
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كثري يف املراجع تذكر وكما الحرب. عن املتخلفة املعقدة املشاكل لحل السالم طاوالت
مكتبة جمعت وقد أوروبا. خريطة رسم يعيدون املعاهدات واضعو كان األحيان، من
— القديمة اإلمرباطوريات من للوجود ستظهر جديدة دوًال أن منها إدراًكا — الكونجرس
السالم محادثات يف املشاركة الوفود ف ترصُّ تحت ووضعتها الخرائط من رائعة مجموعة
ل فضَّ بل قط، املجموعة لهذه التفاتًا يُِعر لم أحًدا لكن الراقية. باريس فنادق أحد يف

الورق. من قصاصات عىل يعملوا أن الدبلوماسيون

األوىل العاملية الحرب حيال العاملية الفعل ردود

فضًال العثمانية، واإلمرباطورية املجرية، النمساوية اإلمرباطورية زوال يف الحرب تسببت
الواليات يمثل كان الذي — ويلسون وودرو الرئيس وألهب األملاني. امللكي النظام عن
بدعوته العالم أنحاء جميع يف املقموعة الشعوب حماس — السالم مفاوضات يف املتحدة
حربًا خاضت قد األوروبية الدول كانت وملا الشعوب. لجميع املصري تقرير لحق املؤثِّرة
يبدو لكن الشاسعة. االستعمارية ممتلكاتها شملت التي مواردها، جميع عبأت فقد عاملية،
انتهاء بعد اآلن سوى يتضح لم هذا أن ولو — فحسب أوروبا يف يفكر كان ويلسون أن
للشعب العرقية الهويات من هوية لكل مستقلة دول لبناء دعواته أن رغم — األحداث هذه
فقد الفرنسية. الصينية والهند والهند والصني، مرص، يف القوميني عيون يف بطًال جعلته
يف َجدَّ — منه تيش هو يدعى — الفيتناميني الشباب أحد إن حتى أيًضا، هم خطبه قرءوا
يتمكن بأن مستحيل أمل عىل باريس إىل للذهاب منها يكفي ما يجمع كي النقود ادخار

ويلسون. إىل التحدث من
كيفية بشأن وبريطانيا وهولندا فرنسا قادة عقدها التي الرسية االتفاقات تشري
قد أنهم وبما االستعمار. باستمرارية الدول هذه إيمان إىل األوسط الرشق إقليم تقسيم
القوى وقمعت الحرب. ثمار بكامل التمتع عن إثناؤهم املمكن من يكن لم انترصوا،
إىل الوصول بإمكانها وبات االستقالل. لنيل يهدف تحرك أي بوحشية االستعمارية
وأمريكا األوسط والرشق آسيا بلدان ارتباط وصار أيًضا. أفريقيا يف األملانية املمتلكات
االستقالل لحظة تكن لم الحرب. بعد أوروبا يف املتمركز التجارة بعالم متانة أكثر الالتينية
القوميون بها ُمِني التي الساحقة األمل خيبة لكن بعُد، حانت قد األوروبية الهيمنة عن
ملعاهدات الجزائية للرشوط ويلسون أذعن حينما األوسط والرشق آسيا أنحاء جميع يف
عملية التذكُّر أن شك ال املتحدة. للواليات معادية دائمة ملشاعر األساس وضعت السالم

296



والكساد الحرب

من أكثر أذهانهم يف حية ذكرياتهم تبقى للظلم يتعرضون الذين أولئك لكن انتقائية،
ظامليهم.

املصري تقرير حق إلخماد الكئيب النمط هذا وسط مرشق واحد استثناء هناك كان
تركيا دولة إىل العثمانية اإلمرباطورية مركز أتاتورك كمال مصطفى حوَّل فقد الوطني؛
اإلسالمية الخالفة — الشبان» «األتراك عليهم أطلق الذين — وأتباعه هو وألغى العلمانية.
الجمهورية. إقامة يف للمشاركة الشباب ودعا البالد. لتحديث مكثف برنامج يف ورشع
أسسها التي تركيا ويف كبرية. بدرجة حيٍّا يزال ال إرثًا خلف رائع دولة باني أنه وتبني
تركيا من جزء لوقوع ونظًرا القضاء. منصب تتوىل أن تستطيع باتت املرأة حتى أتاتورك،

أوروبا. يف الوحيدة املسلمة الدولة اعتبارها يمكن أوروبا، قارة يف
فيلهلم القيرص وكان جوًعا، املوت وشك عىل خربة دولة أملانيا كانت الحرب، بنهاية
مطلع يف — فايمار جمهورية — التالية الحكومة تأسست وقد هولندا. إىل َفرَّ قد الثاني
كان فقد الحالة؛ هذه يف الصحيحة الكلمة هي «تأسست» كلمة كانت لو هذا ،١٩١٩ عام
العسكرية شبه االشرتاكية الجماعات ضد االستقرار تحقيق أجل من تناضل أن عليها
بلفري تيودور كتاب ولعل امللكي. النظام لعودة يتوقون الذين املهزوم الجيش وقادة
سالم معاهدة صعبت وقد حدث. عما يعرب ما أفضل هو باقون» والجنراالت امللك، «يذهب
سكانها من ٪١٠ وتوزيع أراضيها من ٪١٣ أخذ خالل من عافيتها أملانيا استعادة فرساي
الحلفاء واحتل فرنسا، إىل صناعيٍّا الغني واللورين األلزاس إقليم وأُعيد أخرى. دول عىل
معيشة واقع يكمن العادية العبارات هذه وراء لكن عاًما. عرش خمسة ملدة الراين منطقة
من يكن لم انغرست مريرة وذكريات عقب، عىل رأًسا انقلب الذي األملان من اآلالف مئات

النسيان. طي تذهب أن املمكن
تعويًضا هذا كان أملانيا. عىل ساحق نحو عىل باهظة تعويضات أيًضا ُفرضت
الفرنسية الحرب أعقاب يف ألملانيا تعويضات دفع عىل أُجِربوا قد كانوا الذين للفرنسيني
تسوية يف آملني األمم عصبة املنترصون القادة وأنشأ مضت. عاًما ٣٨ منذ الربوسية
نظام محل وتحل للجميع األمن تكفل ضمانات وتقديم علنية تسوية املستقبل يف النزاعات
إىل االنضمام األمريكي الكونجرس ورفض .١٩١٤ عام الحرب إىل أدَّى الذي املعاهدات
األكثر اليشء العصبة. رعاية تحت عقدت التي املؤتمرات من عدد يف شارك لكنَّه العصبة،
ألنها األوىل؛ العاملية الحرب عقب املالية الرتتيبات يف رئيًسا دوًرا لعبت أمريكا أن أهمية،
خالل من املالية االضطرابات إحداث يف فعليٍّا ساهمت وقد الرئيسية. الدائنة الدولة كانت
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من لتتمكنَا اقرتضتها قد العظمى وبريطانيا فرنسا كانت كبرية ديون بسداد مطالبتها
الحرب. لشن بشدة الباهظة التكاليف تمويل

اقتصادية متاعب حدوث عىل الدالة اإلشارات التبست العرشين، القرن عرشينيات يف
يتمثل تحدٍّ هناك وكان بعُد. فيما حدث الذي الكبري االنكماش أحد يتوقع لم وشيكة.
أناس به اضطلع الذي املرشوع وهو الحرب، عن الناجمة الكبرية الخسائر تعويض يف
الزراعية قدراتهم السابقون املتحاربون استعاد ذلك، ومع نفسها. الحرب من تماًما أُنِهُكوا
استغرقت الحرب عن الناجمة التشوُّهات لكن سنوات، ِستِّ أو خمس غضون يف والصناعية
الذين العالم ملزارعي كبريًا تحديًا تشكل مسلَّح رجل مليون ٦٧ تغذية كانت أطول. وقتًا
أراٍض واستصالح املحاصيل زراعة يف باإلفراط الحرب زمن مطالب تلبية استطاعوا
املواد من فائًضا املزارعني هؤالء لدى خلَّف العدائية األعمال وقف لكن للزراعة. جديدة
أوروبا يف خصوًصا — البلدان من كثري يف تزال ال الزراعة كانت وملا الخام. واملواد الغذائية
حينما االنهيار حافة عىل بأكملها اقتصادات كانت لالقتصاد، الفقري العمود — الرشقية

الزراعي. الركود َحلَّ
ويوغوسالفيا ورومانيا وبلغاريا والنمسا املجر — الجديدة الدول جعلت
الحرة التجارة نبذهم بسبب صعوبة أكثر الدولية التجارة انتعاَش — وتشيكوسلوفاكيا
اإلمرباطورية ضمن أيًضا كانوا أنهم رغم الدانوب، نهر حوض سكان بها تمتََّع التي
بلوغ يف املتمثِّل املستحيل الهدف إىل تسعى الجديدة الدول هذه كانت املجرية. النمساوية
املفروضة الجمركية التعريفات بعٍض عىل بعُضها فرفعت االقتصادي، الذاتي االكتفاء
ظهرت ذلك بعد صعبًا.1 جعلوه آلخر بلٍد من بينها فيما االنتقال حتى الواردات، عىل
الورقية بالنقود واالستعاضة الحرب وديون التعويضات مبالغ تسببت إذ املالية؛ املشاكل
مايو ففي جامًحا؛ تضخًما أملانيا وعانت تقريبًا. مكان كل يف م تضخُّ حدوث يف الذهب عن
صار نوفمرب شهر وبحلول مارك، ٢٧٥ األمريكي الدوالر رشاء سعر كان ١٩٢٢ عام
السندات وعوائد التقاعد معاشات عىل يعيشون كانوا من كل تقريبًا وانهار مارك. آالف ٧
وستينيز تايسن رشكة مثل األملانية والرشكات الدائنني لكنَّ َخرات، املدَّ أو اإليجارات أو
الذي املكلِّف اإلرث كان الفائدة.2 منخفضة القروض طريق عن ديونهم دفع من تمكنوا
العالم تطبيب يف املساعدة خيار عىل مفضًال شعبيٍّا خياًرا االنتقام يجعل الحرب خلفته

الرشيدة. القيادات يف ندرة هناك أن بنيَّ وهذا الطبيعي. وضعه إىل ليعود الجريح
الذين لألشخاص بالنسبة مثرية الصاخبة» «العرشينيات فرتة املسماة الفرتة كانت
كانوا سنٍّا األكرب وأخواتهم إخوتهم لكن العرشين، القرن عرشينيات يف الرشد سن بلغوا
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الواليات يف الناس عانى وقد بالجرح. والشعور التشاؤم وربما لإلحباط، ُعرضة أكثر
خالل — األهلية الحرب ضحايا عدد من أقل لكنه — الضحايا من كبري عدد فقدان املتحدة
أن واضًحا أصبح ما ورسعان الرصاع. البالد فيها خاضت التي الوجيزة شهًرا العرشين
سيما ال التقليدية، القيم من العديد عىل قضت فقد البرش؛ من أكثر هو ما قتلت الحرب
والتنانري املقصوص الشعر ترسيحات وأظهرت واملرأة. الرجل عالقات عىل تؤثر التي تلك
جميع يف االنخفاض يف آخذًا الخصوبة معدل كان تحرًرا. أكثر اجتماعية روًحا القصرية
الواليات يف األرس جعل الذي األمر عرش؛ التاسع القرن سبعينيات منذ الغربي العالم أنحاء
— أطفال أربعة من أقل — حجمها نصف إىل عرش التاسع القرن نهاية تنخفضيف املتحدة
اعتبار املمكن ومن الرجال. من أكثر النساء يف التحول هذا أثَّر بدايته.3 يف عليه كانت الذي
أن ينبغي ذلك، إىل وباإلضافة املرأة. لتحرير بدايًة كان الخصوبة يف االنخفاض هذا أن
املنزل خارج العمل وتجربة املكتبية، النسائية الوظائف وانتشار املنزلية، األجهزة تُدرج
كانت ١٩٢٥ عام وبحلول املرأة. تحرير عىل عملت قوى باعتبارها جميعها الحرب زمن يف
عىل كاملة ثورة يحمل اجتماعي نمط صاَحبها رخاء، مرحلة إىل تنتقل االقتصادات معظم

تة. املتزمِّ الفيكتوري العرص أعراف
مكون وهو الفونوغراف— أجهزة صناعة رشكة استخدمته الذي الشهري الشعار كان
الفونغراف لكن سيِده». «صوت إىل يستمع كلبًا يصور — الجديد الثقايف للنمط شعبي
هذا كان األسود. األمريكي املجتمع من القادمة الجاز بموسيقى يصدح كان الحقيقة يف
الناطقة األفالم وحلت الشمال. إىل شبابه يرسل كان إذ حراك؛ حالة يف أيًضا املجتمع
.١٩٢٠ عام تجارية إذاعية محطة أول املتحدة الواليات يف وظهرت الصامتة. األفالم محل
املذياع.4 بوجود يباهي األمريكية البيوت نصف من أكثر كان سنوات، عرش غضون ويف
بحلول املذياع تمتلك أرسة ماليني ثالثة نحو صارت العظمى، وبريطانيا أملانيا يف حتى
العام الحراك هذا خضم ويف التاليش. يف آخذًا الريفية املناطق انعزال وكان .١٩٢٩ عام
وبارتفاع الكبري». «الصعود مرحلة نيويورك بورصة بدأت العرشينيات، لحقبة الصاخب
مالية أوراًقا ويشرتون األوروبية االستثمارات من ينسحبون األغنياء بدأ األسهم، أسعار
فأكثر، أكثر، األسعار ارتفعت األسعار، فقاعة عىل نموذجيٍّا مثاًال يعد وفيما أمريكية.

ارتفاع. كل مع املتهافتني املستثمرين من املزيد جاذبة فأكثر،
أنحاء بقية ويف الهادي، املحيط منطقة يف اضطرابًا األوىل العاملية الحرب أحدثت
األوروبية االستعمارية القوى مجموعة ضمن بدخولها فازت قد اليابان وكانت أيًضا. العالم
أجل من الحرب بخوض قرارها كان 5  .١٨٨٥ عام برلني مؤتمر يف أفريقيا قسمت التي
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أن من الرغم عىل لكن العرص. روح مع جيًدا يتالءم آسيا رشق منطقة يف الهيمنة تحقيق
العمليات من القليل سوى تخض لم فإنها الحلفاء، قوات ضمن محسوبة كانت اليابان
الذخائر عىل الحلفاء قوات طلبات من اقتصادها فاستفاد الكثري؛ تنتج وكانت القتالية
واألسواق املحلية أسواقها من الغربية املنافسة زوال اعتبار ويمكن األخرى. الحربية واملواد

الحرب. غنائم من أخرى غنيمة املهمة اآلسيوية
إىل األوىل العاملية الحرب عىل التايل الحتمي الركود امتد العرشينيات حقبة خالل
التي الكبرية الرشكات تفضل التحديث نحو التحرك بداية يف الحكومة كانت اليابان.
خالل الوطنية. األهداف مع تتماىش وألنها املال لرأس الحاجة عند عليها االعتماد يمكن
املرشوعة غري املنافسة لصد احتكاريٍّا اتحاًدا يابانية صناعة كل كونت العرشينيات حقبة
ثالثينيات يف نيسان رشكة مثل العمالقة الرشكات من املزيد وظهر العصيبة. األوقات يف
عدة وتحولت السنة. يف سيارة ألف ١٥ إلنتاج طموحة خطًطا حاملة العرشين، القرن
والنقل األسماك ومصائد والتعدين الكيميائية املواد صناعة يف العمل إىل قابضة رشكات
كان للركاب، سياراتها أوىل نيسان رشكة طرحت وحينما املدنية. والهندسة البحري

املفضلة».6 السيارة هي وداتسون العلم، هي املرشقة «الشمس شعارها
انتماء يفلح ولم مادية. كانت ما بقدر وفكرية عاطفية الحرب نتائج كانت أوروبا، يف
تفتحت إذ الحرب؛ عنه تمخضت خطريًا وضًعا يجنبها أن يف املنترص للجانب إيطاليا
بنيتو اسمه اشرتاكي صحفي صنع وقد راديكالية. سياسية أفكار عىل اإليطاليني عقول
الغرب نظام به يتَّسم ملا الرتويج خالل من جديًدا حزبًا وشكل سمعة لنفسه موسوليني
تلقائيٍّا. أوضاعها تصحح التي واألسواق االنتخابية السياسة يف تتمثل عيوب من الليربايل
كان وملا .١٩٢٢ عام السلطة إىل حمله إىل موسوليني قادها التي الفاشية الحركة أدت ثم
املعارضة، إسكاِت عىل يعمل بدأ ما رسعان ا، حادٍّ تحرًكا اليمينية النزعة نحو تحرك قد
السيايس النشاط من آخر نوع أي إىل باإلضافة العمالية، النقابات وقمِع الربملان، وسحِق
الحكومة كانت كونفدرالية اتحادات يف والعمال العمل أرباب موسوليني ونظم املستقل.
أجل من والدعم والحصص التعريفات واستخدم بينها. فيما العالقات تدير التي هي
يف الفاشية قدمت لقد العاملية. التجارة من ممكن حد أقىص إىل اإليطايل االقتصاد حماية
مؤسسة شكل يف البالد ووحدت الشخيص، الرَضا محل لتحل حية قومية األمر حقيقة

الدوتيش. يقول كان كما الجميع، مصلحة األفراد فيها يخدم عمالقة
إيطاليا تفعله أن يمكن ما إلظهار استعداد عىل موسوليني كان ،١٩٣٥ عام بحلول
مضت. عاًما ٤٠ منذ اإليطاليني صد يف نجحت قد كانت التي إثيوبيا، فغزا حدودها؛ خارج
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البلدان لكن عقوبات، املتحدة األمم عصبة فرضت املحض، العدائي العمل هذا عىل ا وردٍّ
إىل النفط مبيعات خسارة سيما ال تضحية، أي لدعم استعدادها عدم أثبتت األعضاء
سبيًال إثيوبيا وكانت العصبة، تهديد جدية من التثبت ينشد موسوليني كان إيطاليا.
ضعف مقابل إيطاليا قوة إلظهار يهدف عنيًفا حاسًما ذكوريٍّا عمًال هذا كان لذلك.
مفهوم أن عىل عالوة الفردية. القرارات واتخاذ املدنية بالحريات وإيمانها أوروبا بقية
تعزز باستثمارات مدعوًما اقتصادي، ذاتي واكتفاء تضامنية لدولة الداعي موسوليني

واألوروبي. األمريكي األفق يف يلوح كان الذي الركود إيطاليا جنَّب العسكرية، القوة

متفشٍّ عاملي كساد

الذي االقتصادي الركود حدة زيادة تفسري يف يساعدا أن بطيئني قويني لحراكني يمكن
الرجال بدأ فقد العرشين؛ القرن ثالثينيات أوائل يف بدأ الذي الكساد ذلك يف تجسد
الريفية املناطق وظائف يف العمل من يتحولون — عادة الشباب فئة من — والنساء
الرشكات وصارت الحرضية، املناطق يف الصناعية املراكز وظائف إىل والخدمات كالزراعة
التقدم، عىل يدل التطورين هذين من كالٍّ أن وبرغم العاملية. بالسوق ارتباًطا أكثر الوطنية
أماكن من اآلتي الرضر إىل والرشكات الناس من املزيد تعريض يف كذلك تسبب فإنه
من أخرى سمة وهناك فشيئًا. شيئًا تقلُّ اقتصاداتها عىل الدول سيطرة كانت بعيدة.
يمكن السمة وهذه مؤلم. نحو عىل مفاجئًا الركود هذا جعل يف ساهمت الرأسمالية سمات
عىل يتعني حيث الحرة، املشاريع من يتجزأ ال جزءًا يشكل الذي بالتفاؤل مبارشة ربطها
النتائج أجل من ومواردهم وقتهم استثمار يف ليستمروا مغرية أرباح تخيُّل املشاركني
الشمس عىل والرتكيز البعيدة الغيوم تجاهل هي حيٍّا األمل إلبقاء الطرق وإحدى مستقبًال.
لكن صعب. أمر والحذر التفاؤل بني التوازن تحقيق أن شك ال مرشقة. تزال ال التي
من مزيد نحو عامة اتجاهات عىل تنطوي الراكدة الثالثينيات لحقبة الكثرية التفاصيل

قدًما. امليض عىل مرصة وروح العاملي التكامل
مثل ألن — وقوعه يف بالسبب يتعلق ال الكبري االقتصادي الكساد بشأن املهم والسؤال
بالسبب بل — السوق القتصاد مألوفة مالمح صارت االقتصادي النشاط يف السقطات هذه
عىل املعارصين أحد تعقيب من يتضح وهذا يحدث. لم لالقتصاد الطبيعي التعايف أن يف
أزمة، إىل اقتصادية، دورة من العاملي االقتصاد انتقال يف السبب عن تساءل حني ذلك
كانت .٪٣٠ نحو إىل الوطنية البطالة معدالت وارتفاع الرشكات إفالس من شالل إىل
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والسكر والقمح القطن أسعار فركدت والحظائر، املخازن يف مكدسة املبيعة غري السلع
محصول من الركود وانتقل والذرة، والتبغ واألرز واملطاط والزبد والحرير والبن والصوف
من بدًال االدخار تشجيع إىل وتشاؤم وخوف تثبيط من ذلك عن نجم ما أدى ثم آلخر،
من الرغم وعىل سوءًا. أكثر العصيبة األوقات تجعل التي الحماقات إحدى وهذه اإلنفاق،
حدثت، التي االنتعاش حاالت تُدم لم السلبية، الظروف هذه لعالج بُذَلت التي الجهود كل
حتى لالنتعاش، سبيلها يف األمور أن جميًعا ويعتقدون الصعداء يتنفسون الناس كان وما
هناك كان هذا كل ولتفسري جديد. من ا حادٍّ انخفاًضا تنخفض واألسعار املبيعات يشاهدوا
والتخطيط، والتدخلية، السوق، واستقرار النقدية، للنظرية املؤيدين آراء يف مذهل تباين

نفسها.7 تلقاء من تُحل األمور ترك فلسفة وأصحاب التدخل، عدم ودعاة والنقابية،
إجماع يوجد ال — الكبري الكساد حقبة من عاًما ٨٠ من يقرب ما بعد — واليوم
يف ساهمت التي العوامل عىل متفقون الناس معظم لكنَّ وقوعه، أسباب عىل الخرباء بني
القوة كفاية عدم الخام، واملواد الزراعية السلع من الفائض زيادة تشمل: وهي وقوعه،
النظام استقرار وعدم إنتاجها، يجري التي املصنَّعة السلع كمية مع يتماىش بما الرشائية
املضاربة هَوس يف املتمثلتني املتتابعتني والرضبتني املرتفعة، الجمركية والتعريفات املايل،
القوية الهزات الحال، وبطبيعة الصفر، نقطة من االستثمارات باقرتاب املتبوعة باألسهم
أن أحد يتوقع لم األخطار، هذه كل وجود مع لكن األوىل. العاملية الحرب استتبعتها التي
الدولية التجارة يف ارتفاًعا ١٩٢٩ عام شهد الواقع، يف القليلني. سوى دولته اقتصاد ينهار

.١٩٢٥ عام نسبتهما عن ٪٢٠ بنحو الصناعي واإلنتاج
حدث الذي الحاد االنخفاض أن وهو عليه، الخرباء يُجمع واحًدا شيئًا ثمة لكن
سبب يكن لم ١٩٢٩ عام أكتوبر ٢٤ املوافق األسود الثالثاء يوم األمريكية األسهم ألسعار
وتم سابق وقت يف بدأت قد كانت األسباب ألن — كبري حد إىل — ذلك ويرجع الركود،
الكثري إىل االقتصادي االنهيار أدى األسهم. لسوق العام النشاط حالة خضم يف تجاهلها
٣٨١ من األسهم سوق أسعار مؤرش انخفاض بسبب بالحرسة وشعور املالية األزمات من
عامني. بعد نقطة ٧٩ إىل انخفاضه ليواصل أسابيع ثالثة غضون يف نقطة ١٩٩ إىل
بنوك فيها بما البنوك، يف الثقة فقدان هو الكساد عىل مبارش تأثري له كان الذي واألمر
للغاية مالئمة أنها أثبتت قد البنوك كانت املركزية. والبنوك البلدات وبنوك الكربى املدن
لهم وتدفع أمان، يف الناس أموال تحفظ فكانت واملقرتضني؛ املدَّخرين احتياجات لتلبية
الجديدة املشاريع تُقرض وكانت ذلك. شاءوا متى لها الفوري الوصول لهم وتوفر فائدة،
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البنوك جعل وهذا بعينها. لحظة أي يف بها املوجودة الفعلية األموال تفوق ما عادة أمواًال،
يف أموالهم سحب عىل املوِدعني تهافت من موجة تواجه ألن استثنائي نحو عىل معرَّضة
حدث ما هي املوجات هذه كانت مدخراتهم. سالمة عىل خشيتهم نتيجة الوقت نفس
آالف ٩ أغلق حينما املتحدة، الواليات يف سيما ال الرأسمايل، العالم أنحاء جميع يف بالضبط
املرصيف النظام انهار فقد أملانيا يف أما .١٩٣٣ عام إىل ١٩٣٠ عام من الفرتة يف أبوابه بنك

برمته.
عىل صعبًا األمر كان الكبري. الكساد حل أن إىل إيقافه يستحيل كتيار التقدُّم بدا
باتت الذين املستهلكني، عىل أكثر يعتمد اقتصادها ألن خاصٍّ نحو عىل املتحدة الواليات
األوراق سوق انهيار وأسفر سابق. وقت يف عليه كانت ا ممَّ صعوبة أكثر فعلهم ردود قراءة
انتحروا مستثمرين أخبار تحمل الصحف تصدَّرت رئيسية عناوين عن ١٩٢٩ عام املالية
الركود حالة من ا حقٍّ روا ترضَّ الذين الشعب أفراد لكن العالية. املباني قمم فوق من قفًزا
يحدث كان الذي العمال ترسيح وصار منه. بالقرب أو القاع يف بالفعل كانوا ذلك تلت التي
الرشاء. عن فوا وتوقَّ الثقة فقدوا الناس ألن دائمة؛ ظاهرة معينة مناسبات يف قبُل من
ومصادرة العقارية الرهون سداد عن التخلُّف بفعل التقاعد وخطط املدخرات وتالشت
شبكة عىل الضغط وازداد العمل. عن عاطلة بأكملها عائالت وباتت واإلفالس. املمتلكات
عىل قاربت حتى الكنسية الرعاية وبرامج املتبادلة املساعدة جمعيات يف الخريية األعمال
القطاع تخفيف عىل تعتمد املتحدة الواليات كانت األوروبية، الدول عكس فعىل االنهيار.
عدم بيَّنت الكبرية االقتصادية األزمة لكن االقتصاد. أحوال تسوء حينما للوضع الخاص

األمر. هذا كفاية
يف الشحن عربات من ُمتدلِّني عمل عن بحثًا البالد يجوبون العزاب الرجال كان
جانبي عىل العشوائية املترشدين بلدات تكونت حيث أخرى، إىل مدينة من القطارات،
هربرت الرئيس إىل إشارة يف هوفر» «مدن البلدات هذه عىل يطلق كان ما غالبًا القضبان.8
كان عهده. خالل األمريكيني تهجر بأن الرخاء ألوقات سمح ألنه يُالم كان الذي هوفر
اكتساب عىل للتنافس سعيًا األسعار خفضوا فقد له؛ حل ال مأزوم موقف يف املصنعون
الرجال هؤالء يملكه ما انخفاض ظل ويف لديهم. العاملني أجور وقلَّصوا جدد، زبائن
جانب تقليل يف بهذا تسببوا فقد الرضوريات؛ خالف األخرى األشياء يف لينفقوه والنساء
يشجع السنوات هذه خالل العمال محنة تجاُهل كان االقتصادية. املعادلة من االستهالك
االشرتاكية، رايات تحت انضَوْوا الذين الرأسمالية منتقدي تضم تنظيمات تشكيل عىل

املزارع. إىل للعودة الحنني دعاوى أو االقتصادية، والعدالة والتنظيم، والنقابية،
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بريطانيا وكانت قبطان، بال جانحة سفينة كبري حد إىل يشبه العاملي االقتصاد كان
خاصة طويًال، القيادة مارست قد — عرش الثامن القرن منذ الرأسمالية رائدة — العظمى
األخرى الوطنية العمالت وكانت الدولية. املرصفية والقروض النقدية املبادالت مجال يف
يضع كان إنجلرتا بنك أن إىل جزئيٍّا يُعزى وذلك الربيطاني، اإلسرتليني الجنيه مقابل تقيَّم
بريطانيا تعد لم ،١٩٣١ عام وبحلول اإلسرتليني. الجنيه مقابل الذهب من محددة كمية
الواليات فعلت وكذلك الذهب، معيار عن وتخلَّت االلتزام، هذا عىل الحفاظ عىل قادرة
الدول هذه أن يعني مما واحدة؛ سنة بعد أخرى دولة وعرشون ستٌّ تبعتهما املتحدة.
الربيطاني الجنيه شمل العمالت من متباين خليط فظهر بالذهب، عمالتها تدعم تعد لم
املتقلِّبة األخرى العمالت كل إىل باإلضافة كاملة) حرية (الحرَّيْن امُلعوَّمني األمريكي والدوالر
يف اعتمدته قد الرأسمالية الدول معظم كانت الذي — الذهب معيار يعد ولم كبري. حد إىل
هذا كل لكن الدولية. الحسابات تسوية ليسهل موجوًدا — عرش التاسع القرن ثمانينيات
الدولية التجارة عىل االقتصادات معظم تعول لم لو الرضر من كثري يف ليتسبب كان ما

هائلة. أبعاد ذو ركود حل فقد اقتصاداتها؛ نشاط عىل تحافظ كي
الصناعي إنتاجها كان فقد اإلطالق؛ عىل اقتصاد أقوى املتحدة الواليات لدى كان
وبريطانيا ألملانيا الصناعي اإلنتاج وضعفي العاملي، الناتج من ٪٤٠ من أكثر يشكل
لكنها العالم يف االقتصادي لالستقرار جديد كراٍع تتدخل أن يمكنها وكان مًعا.9 العظمى
من املحلية أسواقها حمت فقد فحسب؛ استقرارها برعاية تقوم أن لة مفضِّ تفعل، لم
استخدام ورفضت اإلطالق، عىل مسبوق غري ملستًوى الجمركية التعريفات رفع خالل
األمريكية الجمركية الرسوم بت صعَّ وقد العمالت. رصف أسعار تقلبات تثبيت يف ثروتها
بيع من تتمكن لم الدول هذه ألن الحرب ديون دفَع وأملانيا وبريطانيا فرنسا عىل املرتفعة
البلدان. لهذه القروض من املزيد األمريكية البنوك تقدم لم نفسه، الوقت يف بضائعها.

والربازيل والهند وإسبانيا واملكسيك تشييل فيها بما — الدول من لكثري بالنسبة
هذا لكن خفية»، «نعمة املثل يقول كما صادراتها أسواق انهيار أن تبني — واليابان
ظل ويف .١٩٢٩ عام مستوياتها عن ٪٥٠ من بأكثر الرشائية قوتها انخفاض تضمن
بدأت املصنعة، السلع ثمن لدفع األجنبية العمالت من احتياطيٍّا الدول هذه امتالك عدم
هذه الواردات» «استبدال لعملية ونتيجة قبل. من تستوردها كانت التي األشياء تصنع
من وغريه األسمنت من إنتاجها الهند فزادت الصغرية؛ الصناعية املشاريع عرشات نشأت
حدة تخفيف بهدف تتلفه ثم البن تشرتي الربازيلية الحكومة وكانت املصنَّعة. السلع
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ضخت الحكومة أن ذلك من واألهم املحصول. هذا يف تعانيه كانت الذي املفرط الفائض
من ٪٩٠ يصنعون الربازيليون املصنعون صار العقد، نهاية وبحلول الصناعة. يف أمواًال
مجاالت يف الذاتي االكتفاء من اليابان واقرتبت البالد. يف واألثاث والجلود واملالبس القماش
يف تسدد أثمانها كانت التي الكهربائية، واآلالت الحديدية، السكك ومعدات املنسوجات،

الحرير.10 صادرات من الناتجة األرباح من املايض
بمن — السياسيني القادة معظم كان والعابرة، الهيكلية املشاكل هذه كل رأس عىل
بكل واملرصوفات) اإليرادات (بني املتوازنة بامليزانيات مقتنعني — االشرتاكيون فيهم
نطاق توسيع كان ربما الشمس. حول تدور األرض بأن اقتناعهم يضارع الذي العناد
الحكومات لكن العمل، عن العاطلني سيساعد وبالتأكيد االقتصاد، سيحفز البطالة إعانات
بدرجة شحيحة الوظائف كانت ميزانياتها. يف التوازن لتحقيق البطالة إعانات خفضت
كانوا املزارعني أن من الرغم عىل الريف، إىل عائدة تهاجر العائالت من العديد جعلت
الخرباء من الكثري أعرب وقد والقطن. والذرة القمح محاصيل من كبري بفائض مثَقِلني
االبتكار عرص أن من خوفهم عن — سخفها فرط من الضحك تثري ترصيحات يف —
للبرش عتاب باعتباره الكساد عن النقاد بعض وتحدث نهايته. من يقرتب كان والتوسع
العيش طريقة إىل للرجوع فرصة يمنح الكساد إن قالوا مادي. عرص يف انغماسهم عىل

البخاري. املحرك اخرتاع قبل سائدة كانت التي البسيطة
االقتصاد بأن القائل االدِّعاء دحض إىل واستمراريته وعامليته الكبري الكساد شدة أدت
سمة إلظهار املتحدة الواليات استعداد عدم وكان أوضاعه. لتصحيح الخاصة طرقه له
بعض لتلقي ا مستعدٍّ الزعيم يجعل والذي — الذاتية املصلحة عىل املستنري الحرص
أيًضا الكساد وبنيَّ لآلمال. مخيبًا — الطويل املدى عىل االنتعاش تحقق سبيل يف الرضبات
الالعبون بدأ السلع. وتدفق والقروض العمالت يف االستقرار لتحقيق آليات إىل الحاجة
أملانيا عىل عالوة املتحدة، والواليات والسويد وهولندا وبلجيكا وفرنسا بريطانيا — الكبار
آليات تحسني أجل من السيايس العمل بأهمية يعرتفون — الوقت من لفرتة وإيطاليا
شكل يف الجديد الوعي هذا وظهر بإحكام. بها مرتبطة اقتصاداتها صارت التي السوق،
— العاملي االقتصادي كاملؤتمر — منها كثري كان مؤتمرات إىل باإلضافة ولجان دراسات
القوة من تكن لم لكنها موجودة، التعاون يف الرغبة كانت ملموسة. نتائج دون ينتهي

الوطنية. األولويات هيمنة عىل تتغلب بحيث
صانعي طريق عن الرأسمالية تاريخ االقتصاد عمل بطريقة املتعلقة النظريات تدخل
أهمية لها تصبح ثَمَّ ومن بنتائج، للتنبؤ استخدامها يمكن تحليالت تقدم وهي السياسات.
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حد إىل يشبهون السياسات وصانعو املرجوَّة. النتائج تحقيق كيفية تقرير يف حاسمة
أدواًرا يلعبون أو الكواليس، يُِعدون أو املرسحيات، يكتبون ال فهم املسارح؛ مديري كبري
مواصلة يمكن مدى أي إىل تحديد يستطيعون — مسارح كمديري — لكنهم تمثيلية،
وشك عىل جديد اقتصادي نص ثمة كان مأساوية، أبعاًدا الكساد وببلوغ العرضبسالسة.
ماينارد جون الربيطاني أشار االقتصادي، التفكري أسس يف نظر إعادة وبعد يعرض. أن
واالستدانة، املال، إنفاق يف وتبدأ ميزانياتها موازنة عن تتوقف بأن الحكومات عىل كينز

اقتصاداتها. بندقية» «تعمر أن أجل من األمر، لزم إذا
عارض بل موازنتها، ينبغي الوطنية امليزانيات بأن االفرتاض بطعن كينز يكتِف لم
شأنهما من السوق يف واإلنفاق الرشاء أن إىل تذهب االقتصاد علم مسلَّمات من مسلَّمة أيًضا
صحيًحا؛ ليس هذا أن كينز وأوضح للتشغيل. أمثل ومستوى إيجابي توازن عىل الحفاظ
األجور، يف تخفيض عن أسفرت البطالة ألن متوقًعا كان كما مجدًدا يحدث لم فالتوازن
لن الناس أن كينز ويؤكد مجدًدا. اإلنتاج يف للرشوع يغريهم ما يجدون ال املصنِّعني وألن
سيفضلون إنهم أي نقدية؛ بسيولة االحتفاظ يفضلون الشدة أوقات يف ألنهم يستثمروا
العمال وسيطرد والخدمات، السلع تُنتج ولن األموال، تُستثمر لن ثَمَّ ومن أموالهم، ادِّخار
يكتب كينز كان حينما العرشين، القرن ثالثينيات يف حدث ما بالضبط هذا وظائفهم. من
الحكومة توفر بأن كينز أوىص التداعيات، هذه كل ملواجهة الضخم.11 النظري مجلده
القطاع توظيف يف العجز يعوض أن شأنه من فهذا جديدة؛ برامج خالل من عمل فرص
اإلطالق. عىل السلع أثمن هي الثقة وتلك االقتصاد، يف الثقة استعادة عىل ويساعد الخاص
الصفقة باسم واملعروفة — املتحدة الواليات يف االقتصادي التعايف خطة بدأت
من أكثر أوروبا يف شائًعا االجتماعية الرعاية قانون كان الوصفة. هذه تتبع — الجديدة
الذات. عىل واالعتماد الفردية للحرية التقليدي انحيازها عنها املعروف املتحدة الواليات
إصدار الشهرية األوىل» املائة «أيامه خالل روزفلت ديالنو فرانكلني الرئيس رَعى وقد
مشاريع تمويل جاء ذلك، بعد العمل. عن للعاطلني مبارشة إعانة تمنح قوانني الكونجرس
العامة، األشغال وإدارة األشغال تطوير إدارة لتشكل الحق وقت يف اندمجت التي العمل،
املاليني وانضم والطرق. والجسور املدارس إىل الطائرات حامالت من يشء كل بنتا اللتني
ومشاريع العامة، الفنية املشاريع وأقاموا الربيد، مكاتب وبنَْوا الحكومية، الرواتب لقائمة

الصيانة.
— الوطني اإلصالح قانون — الصناعية السياسات لتنسيق املبذول الكبري الجهد كان
الحرية بتغليب االلتزام مبدأ خصوصية؛ وأكثرها األمريكية املبادئ أقوى أحد يتعارضمع
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تغريم جرى فقد العامة. املصلحة عىل الفردية الحقوق وتغليب االجتماعي، التخطيط عىل
عليهما وحكم اليهودية للرشيعة وفًقا املذبوحة اللحوم يبيعون الذين الجزارين من اثنني
عىل للطعن معركة وبعد للسعر. املفِسد التخفيض — عليه أطلق ما — بتهمة بالسجن
«األخوان باسم عرفت التي القضية فازت العليا، املحكمة إىل لتصل امتدت الحكم هذا
الوطني اإلصالح قانون يتضمنه الذي الصناعي القانون أن عىل باإلجماع بقرار شخرت»
أعضاء عدد يزيد أن حاول روزفلت، سياسة عرقلة يف القرار هذا تسبب وملا دستوري. غري
باملحكمة العبث لكن سياساته. عىل يوافقونه من تعيني من يتمكن بحيث العليا، املحكمة
أن املحكمة أعلنت أن وبعد الخطوة. هذه عن هو وتراجع لألمريكيني، يُرق لم العليا
التي األقسام هذه الكونجرس اقتطع دستورية، غري الوطني اإلصالح قانون من أقساًما
فرص كبري بشكل عزز الذي ،١٩٣٧ لعام للعمل واجنر قانون يف ووضعها بالعمالة تتعلق
املهن نقابات أصبحت ما ورسعان العمل. أرباب مع ناجحة مفاوضات االتحادات إجراء

اإلطالق. عىل بلغته تمثيل مستوى أعىل وهو العمل، قوة من ٪٣٦ تمثل الزراعية غري
فرصة منح الذي املدنية، الخدمة فيلق كان الجديدة الصفقة برامج أنجح لعل
و٢٣ ١٨ بني أعمارهم ترتاوح الذين للشبان وسنتني أشهر ستة بني ترتاوح ملدة عمل
عىل أساًسا يعمل الفيلق كان وملا لعائالتهم. أجرهم معظم بإعطاء وعدوا والذين عاًما،
خالل من الرتبة تآكل مكافحة يف تساعد األرايض استصالح دائرة كانت فدرالية، أراٍض
والتنزه، للتخييم مواقع تبني الوطنية الحدائق خدمة دائرة وكانت املصاطب، وبناء الزرع
واألمراض. والحرائق الحرشات من األخشاب تحمي املتحدة الواليات يف الغابات وإدارة
موازنة بهدف أخل مما الربامج؛ هذه تمويل أجل من لالقرتاض الحكومة واضطرت
لم نفسها ستصحح السوق بأن الكالسيكيني االقتصاديني قناعة لكن الفدرالية. امليزانية
لكن رئاسية. مدد ألربع للبالد رئيًسا بانتخابه روزفلت كافأ الذي الجمهور تقنع تُعد
عادت فقد وعودهم؛ من القادة يتملص جديدة، أفكار ظهور حالة يف مراًرا يحدث كما
االنتخابات يف الساحق روزفلت فوز وبعد ثانية. الوطنية امليزانية ملوازنة التقليدية العقيدة
كينز. تنبأ كما أخرى مرة البطالة فارتفعت اإلنفاق، وخفض الرضائب رفع ،١٩٣٦ عام
سيوفها املتحدة الواليات استلت أوروبا، يف حرب اندلعت وعندما دولية. أزمة وقعت ثم
ألن الكفاية فيه بما عالية مستويات الحكومي اإلنفاق فبلغ العظمى؛ بريطانيا ملساعدة

الركود.12 حالة من البالد تخرج
أسبابًا هناك ألن فهذا الخرباء؛ تراوغ الكبري الكساد إىل أدَّت التي األسباب كانت إذا
اقتصاد يف بعينه مسئول يوجد ال أنه عىل يؤكد وهذا خفية. بطرق تتفاعل كانت كثرية
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فجميع سواهم؛ من بكثري قوة أكثر يكونون الناس بعض أن من الرغم عىل الحرة، السوق
والنقل، املالية، واألدوات املصانع، وطاقة املتاح، املال رأس — لالقتصاد املادية الجوانب
من مزيًدا يسبب ا وممٍّ واملؤسسية. الشخصية الخيارات عىل تعتمد — االتصاالت وأنظمة
تتباين بل فحسب، الثقافية قيمهم تختلف ال القرارات يتخذون الذين األفراد أن الحرية
الكساد عارصوا قد يكونون بحيث العمر يف متقدِّمني كانوا إذا ملا تبًعا أيًضا توجهاتهم
واالقتصاد حديثًا. التجارة عالم دخلوا أو عرش، التاسع القرن نهاية يف وقع الذي السابق
مرَّت كساد آخر تكرار ملنع تدابري اتخاذ عن الحكومات تعجز بحيث الغموض شديد ليس

القريب. املستقبل جعبة يف متوقع غري تطور هناك يكون ما عادة لكن به،

األوىل العاملية الحرب خلفتها املآيسالتي

سياسية. بل اقتصادية، األوىل العاملية الحرب عواقب أسوأ تكن لم أسف، بكل تبني كما
السلطة هتلر أدولف تسلم ،١٩٣٣ عام مارس شهر يف روزفلت لتنصيب التايل اليوم يف
الليربالية الديمقراطيات سمعة الثالثينيات حقبة تجارب شوهت لقد أملانيا. لحكم الكاملة
سياسية وحريات حرة وأسواق مدنية، وحقوق نيابية ترشيعية مجالس من تحويه بما
يصاحب الذي االستياء عىل يتغذى — موسوليني نجاح مثل — هتلر نجاح كان شخصية.
خططه يف طموًحا هتلر كان وملا الحرب. تعقب التي الفرتة خالل االقتصادات تدهور
فقد — األوىل العاملية الحرب قبل اقتصاد أكرب ثاني يشء كل رغم كانت التي — ألملانيا
معاهدة متحديًا أملانيا تسليح يعيد كان بينما عمل فرص لتوفري ضخمة نفقات أنفق
الحزب يف تابعيه استخدام يف حذوه فحذَا بموسوليني، معجبًا هتلر كان للسالم. فرساي
أيًضا هتلر ووحد كالصحف. املستقلة السياسية املؤسسات وكافة النقابات لقمع النازي
فيهم يخطب كان حيث العمالقة، والتجمعات العسكرية بالعروض حماسهم غذَّى أشياًعا
الحرب بعد معاملة من لُقوه ما حيال مواطنيه سخط يشحذ كان انقطاع. بال لساعات
لتخليص رهيبة حملة خالل من للسامية املعادية تحيُّزاتهم عىل ويلعب األوىل، العاملية

وثقافتهم. اليهود من العالم
الحرب أنهت التي املعاهدة رشوط من الكثري واحد جانب من ألغى قد هتلر كان
تستيقَظا لم وفرنسا بريطانيا لكن وتشيكوسلوفاكيا، النمسا عىل استوىل األوىل. العاملية
سبتمرب يف بولندا بغزو قام حينما إال الحرب وتُعِلنا هتلر يشكله الذي التهديد عىل
التي الخاطفة، للحرب هتلر اسرتاتيجية تواجهان وفرنسا بريطانيا صارت حينئٍذ .١٩٣٩
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نجح باملركبات. املنقولة املشاة وقوات ودبابات طائرات من الحركة تقنيات كل استغلت
االتحاد الجديد؛ حليفه مع بالتنسيق بولندا عىل وأجهز األوىل، السنة يف مدويًا نجاًحا هتلر
،١٩٤٠ عام وبنهاية وفرنسا. وهولندا وبلجيكا والنرويج الدنمارك َغَزا ثَمَّ ومن السوفييتي.
سالح األملاني للغزو التعرُّض وبني بينها يحول وكان وحدها، أملانيا تواجه بريطانيا كانت
وبعد الجديدتني. للطائرات املضادة والدفاعات الرادار آليتي يستخدم الذي امللكي الجو
باتت ،١٩٤٠ يونيو يف القارة من الجالء عىل اإلنجليزية القوات جميع أملانيا أجربت أن
حني يف والهند، السويس قناة عن للدفاع الربيطانيون وتحول لها. ملًكا أوروبا معظم
بريطانيا القرار هذا منح املادي. الدعم لهم ترسل كي العتاد تعد املتحدة الواليات بدأت

األنفاس. اللتقاط فرصة
هتلر توقعات لكن واحدة. سنة بعد روسيا غزت حتى فرنسا تحتل أملانيا كادت ما
املدافعني للروس املتوقعة غري الرشاسة صخرة عىل تحطمت آخر رسيع انتصار بتحقيق
دفاعي. موقف يف الغزاة فوضعوا األملاني، الهجوم كرسشوكة يف نجحوا الذين وطنهم، عن
حاسمة؛ هزيمة أملانيا تهزم لم روسيا أن ورغم مروعة. خسائر وأملانيا روسيا وتكبدت
بريطانيا دكت الحلفاء. ملصلحة الحرب رجحت التي الرضبة لها وجهت التي هي فإنها
انخفاض عن أسفر ا ممَّ الجو؛ من املدنيني والسكان األملانية املصانع املتحدة والواليات
عىل واعتماًدا الهجمات. هذه ضد الدفاع لتمويل الثمينة األملانية املوارد وتحويل اإلنتاجية،
الليل. خالل القصف إىل ل التحوُّ من امللكي الجو سالح تمكن املطورة؛ املالحية األدوات
قاذفة أول املتحدة الواليات أنتجت الطريان، مجال يف التحسينات من مستمر تيار وبعد
صيف وبحلول فورترس. سوبر اسم حملت التي ،٢٩ بي طراز للقارات، عابرة قنابل
حرك فرنسا، إىل أخرى مرة الحرب لنقل استعداد عىل الحلفاء صار حينما ،١٩٤٤ عام
تاريخ يف األكرب هو باملركبات مدعوم غزو لشن الصفر ساعة وحدات جميع األمريكيون

العالم.13
وإيطاليا الهتلرية ألملانيا كحليفة — الثانية العاملية الحرب اليابان دخلت عندما
«نطاق شعار تحت رشسة حملة لشن تقريبًا عقد منذ بالفعل تسعى كانت — موسوليني
هذا ألن خادعة؛ الشعار هذا يف «مشرتك» كلمة كانت األكرب». آسيا لرشق املشرتك الرخاء
االستعمارية. سيطرتها تحت باالنضواء اليابان جريان إلقناع برنامًجا األمر حقيقة يف كان
الرجل عبء حول كيبلينج روديارد اإلنجليزي الكاتب قاله شعر بيت قلب الظرفاء أحد
األبيض الرجل كاهل اآلن تريح سوف اليابان إن قال حينما عقب عىل رأًسا األبيض،
الشمس آلهة سليل الياباني أن فكرة اليابانيون الرأي صناع وزرع العبء. هذا من
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الذي ر التأخُّ مستنقع من للخروج آسيا لقيادة يؤهله ثقافيٍّا وتفوًقا أخالقية طهارة يمتلك
بالخالص الوعد مع تجاوبوا اليابانيني املثقفني بعض أن ورغم الغربية. القوى صنعته
الحكومة أهداف كانت محلها، عام آسيوي دويل مجتمع وإحالل الغربية االستعمارية من
اليابان إليها تفتقر التي الخام املواد اكتساب عىل تركِّز كانت إذ واستغاللية، مادية أكثر

اآلسيوية. األسواق واحتكار
فرضت أن وبعد حقيقي. لتعاون إمكانية أيَّ الياباني الجيش وحشية أحبطت
بسهولة. والصني الداخلية منغوليا إىل انتقلت ،١٩٣٣ عام منشوريا عىل الحماية اليابان
تقدُّمهم، وقف يف فشل الذي شيك، كاي شيانج بقوات اليابانية القوات التقت وهناك
الواليات من ومساعدة البالد يف الشيوعيني جانب من تعاون من به حظي ا ممَّ الرغم عىل
ومناطق الصينية الهند إىل انتقلت الصني، يف األوضاع ن تؤمِّ اليابان كانت وبينما املتحدة.
شحن عىل حظر فرض يف األعمال لهذه األمريكية املعارضة تمثلت وجنوبًا. غربًا أخرى
ذلك بعد هاربر بريل قاعدة عىل للهجوم دفعها الذي األمر لليابان؛ والنفط الخردة الحديد
العرقية املساواة يفرض بند إدراج يف رغبته كعدم — الغرب تحديات ظلت سنوات. بأربع
للواليات األجناس بعض هجرة عىل استثناءات وفرضه األمم، عصبة ميثاق بنود ضمن
اليابانية. التوسع أعمال من الكثري غذت التي الغضب نريان تُذكي — وأسرتاليا املتحدة
العسكرية الهيمنة ضد وليدة محلية معارضة حركة خنق إىل الشاملة الحرب اندالع وأدى

الخارجية.14 السياسة مجال يف اليابانية
نهاية يف هاربر بريل بقاعدة الهادي املحيط يف األمريكي األسطول عىل الهجوم حقق
حربية سفن بسبع تلًفا وأحدث حربية سفن ٨ ر دمَّ حيث هائًال، نجاًحا ١٩٤١ عام
كونج. وهونج الفلبني عىل مدمرة بهجمات الفذة الرضبة هذه اليابانيون أتبع ثم أخرى.
الوجود حركة وشلوا الربي، بغزوهم الربيطانية البحرية ضباط فاجئوا سنغافورة، ويف
اآلن تواجه املتحدة الواليات وباتت عام. من ألكثر الهادي املحيط يف األمريكي العسكري
يف قوة أعظم كونها بميزة تتمتع كانت لكنها والهادي، األطلنطي املحيطني ِكَال يف عدوين
يف التحرك عىل تعتمد كانت التي املعارك يف حاسم أنه تبني الذي األمر الصناعي؛ العالم
أفضت أن وبمجرد مكان. كل يف األرض وعىل أوروبا، سماء يف والتحليق البحر، عرض
الرخاء «نطاق أصبح الثانية، العاملية الحرب يف االنخراط إىل اليابانية العسكرية الحمالت
مثل بشعارات تابعة محلية حكومات به يخدعون اليابانيون كان صوريٍّا شعاًرا املشرتك»
تشجيع الخطاب هذا عىل ترتبت التي املقصودة غري النتيجة كانت لآلسيويني». «آسيا

اليابان.15 احتلتها التي األرايض يف عنيف نحو عىل القومية الهويات تعزيز
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كوريا من امتدت التي بإمرباطوريتها الياباَن ناجٌح يابانيٌّ هجوٌم ربط ،١٩٤٤ عام يف
اليابان كانت الذي الوقت نفس يف مفتوًحا الهند جزر إىل الطريق كان حينئٍذ ماليزيا. إىل
ومعدن للنفط، حاجتها بسبب لها بالنسبة رضورة أكثر باتت شاملة حربًا تواصل فيه
وهي وبورما، الهولندية الرشقية الهند جزر من واملطاط األلومنيوم)، (لتصنيع البوكسيت
الحصول من اليابان تمكنت وأخريًا املطاف. نهاية يف كلها اليابان احتلتها التي املناطق
الجديدة ممتلكاتها كانت لألسف، لكن القتال، أعمال الستمرار الالزمة الخام املواد عىل

للهجوم. عرضة البحرية وأساطيلها تجارتها جعل مما بعيدة؛
فادًحا ً خطأ قبُل من ارتكبت قد كانت لكنها برباعة، الجوية رضباتها اليابان نفذت
حققتها التي النجاحات كانت للغواصات. ا مضادٍّ شامًال برنامًجا تطويرها عدم يف تمثل
االسرتاتيجيات واضعي لقنت قد األوىل العاملية الحرب يف بوت) (يو األملانية الغواصات
املركبات لهذه املضادة والدفاعات الغواصات أن مفاُده درًسا والربيطانيني األمريكيني
الواليات لدى وكان املستقبل. يف الحروب يف حاسًما دوًرا ستلعب الجديدة الغاطسة
ثَمَّ ومن الغواصات؛ يف املستخدمة الديزل محركات تنتج التي الرشكات من العديد املتحدة
كان كما الحرب. اندلعت حينما الغواصات إنتاج بترسيع لها يسمح جيد وضع يف كانت
ملكافحة البحرية قواتها أطقم تدريب شمل الغواصات، ملقاومة قوي نظاٌم أيًضا لديها
الشفرة فك من املتحدة الواليات تمكنت أن وبعد العدو. غواصات تشعلها التي الحرائق
الدمار األمريكي الغواصات أسطول ألحق سفنها، تحركات لتتبع املستخدمة اليابانية
الرشقية. الهند وجزر اليابان بني املياه يف تُبحر كانت التي اليابانية التجارية بالسفن
أرباع ثالثة دمر قد كان ،١٩٤٥ عام صيف وبحلول اليابانية، البحرية سفن ثلث ودمر

التجاري.16 أسطولها

الحرب زمن يف املذهل اإلنتاج

اقتصادات عىل الضغط من قدر أقىص تمارس الحرب لوازم إلنتاج املاسة الحاجة كانت
واالتحاد املتحدة، والواليات وأملانيا، العظمى، بريطانيا وكانت املتحاربة. األطراف جميع
الحرب. أهداف ومع املختلفة الصناعية قدراتها مع تنسجم طرق يف تتحرك السوفييتي؛
عمل فرص توفري خالل من الحرب زمن مطالب تلبي الدول هذه كانت األمر، بادئ يف
هذا املحيل. اإلنتاج تطوير من بدًال للكساد االقتصادية األزمة نتيجة العمل عن للعاطلني
صناعة كانت الرصاع، نشوب من عام وبعد الكبري. للكساد خاتمة وضع الحكومي اإلنفاق

311



الرأسمالية

الصناعي. العمل قوة من والثلثني النصف بني ترتاوح نسبة سحبت قد الحرب منتجات
اقتصاده يتحول كي محارب بلد كل السيايسيف النظام طبيعة مع الحرب أهداف وتفاعلت

له. املالئمة بالكيفية حرب اقتصاد إىل
— اسمها يوحي كما — التي الخاطفة، الحرب اسرتاتيجية املعتدية أملانيا ابتدعت
قواته تلزم قد أسلحة لتوفري األملاني اإلنتاج وتأهب والحركة. الرسعة عىل أساًسا تعتمد
علم عىل املتحدة والواليات إنجلرتا تكن لم بينما املقبلة، الحملة خالل الخاطفة الحرب يف
سيناريوهات ملواجهة تخططا أن عليهما كان لذلك كيفيته؛ أو األملاني الهجوم بمكان
يتجزأ ال جزءًا والبحرية الجوية القوتان فأصبحت أمده.17 سيطول رصاع ضمن مختلفة
املادية أو البرشية القوة إىل تفتقران كانتا ألنهما كبري حد إىل وذلك اسرتاتيجيتهما، من
كانت التي األملانية الدبابات لفرق املتفوقة الخواص الروس قلَّد فرنسا. إىل للعودة الجاهزة
الحرب. فرتة طوال طرازاتها تحسني عىل رائعة قدرة السوفييت وأظهر بلدهم. تدخل
يقاتلون هناك املتحاربني معظم كان لذلك األقىص؛ الرشق يف نادرة املتطورة األسلحة كانت

والسيوف.18 السكاكني أيًضا استخدموا كانوا وإن الخفيفة، واملدفعية بالبنادق
اعتمد بينما األداء، تحسني وتفاصيل الدقيقة بالحرفية كعادتهم األملان تمسك
فورد هنري األملاني بنز كارل وواجه الكبري.19 اإلنتاج يف خربتهم عىل األمريكيون
األمريكيون ظل بينما الدبابات، تصاميم من العديد عىل يعملون األملان كان األمريكي.
معظم وأصبحت محلها. بريشينج دبابات حلت أن إىل شريمان، دبابات بوفرة ينتجون
الرشكات هذه من أيٍّا لكنَّ الدفاع، معدات توريد مقاويل مثل الكبرية األمريكية الرشكات
العالم يف مصنع أكرب بنَت التي موتورز، فورد رشكة بها حظيت التي بالشهرة يحظ لم
ويلو تجميع خط كان ،١٩٤٣ عام أواخر وبحلول ميشيجن. بوالية رن ويلو مدينة يف
موتورز جنرال كانت وإن ،٢٤ بي طراز من قنابل قاذفة ٣٠٠ شهر كل يف ينتج رن
آخر مثاًال كايزر هنرى كان الحرب. منتجات يف فورد رشكة عىل متفوقة الحقيقة يف
من أكثر سفنًا كاليفورنيا بوالية ريتشموند مدينة يف بني فقد اإلنتاجية؛ العبقرية عىل
وأرسهم ملوظفيه صحية رعاية خطة تطبيق يف ينجح من أول وكان بل آخر، مصنِّع أي
اليابانية البحرية القوات الهادي املحيط يف الحرب استنزفت وحينما الوقت. نفس يف
وأنتجت جديدة. طائرات حامالت سبع اليابان بنَت ،١٩٤٢-١٩٤٣ الفرتة يف واألمريكية

سفينة.20 ٩٠ األمريكية السفن بناء مصانع
— املنطق لهذا وفًقا — ثَمَّ ومن هة؛ موجَّ االقتصادات جميع تصبح الحرب، زمن يف
الذين للحلفاء الحربي اإلنتاج عن كثريًا يختلف الشيوعية روسيا يف الحربي اإلنتاج يكن لم
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القومي بقائها مصري تحدد معركة تواجه روسيا كانت الحرة. السوق نظام يعتمدون
هذه يف جهدها قصارى فبذلت األملاني، لالحتالل أراضيها من كبري جزء خضوع ظل يف
فعالية أكثر كانت للحرب السوفييتي االتحاد تعبئة أن وغرابة، أهمية األكثر اليشء الحرب.
يتعلق فيما األقل الخربة ذات — املتحدة الواليات إن بل النازية، أملانيا تعبئة من بكثري
عام وبحلول الحربي. لإلنتاج أولوية إعطاء يف بكثري أداءً أفضل كانت — املوجه بالتخطيط
والعربات والشاحنات الدبابات من ضخًما تياًرا ترسل األمريكية املصانع كانت ،١٩٤٤
كل عىل أمريكا لتفوق ونتيجة الروسية. الدفاع لخطوط املعلبة األغذية وحتى املدرعة،
تورد تزال ال كانت بكثري، أكرب صناعية منشآت امتالكها حيث من اآلخرين املتحاربني
الحاجات ثلث توفر فكانت وتأجري؛ إعارة عقود خالل من أخرى دول إىل املادية الحاجات

السوفييتي. لالتحاد بالنسبة وربعها لربيطانيا املادية
العلم قدم الثانية العاملية الحرب يف لكن للتكنولوجيا، ز كمحفِّ الحروب عملت ما دائًما
وعلم املقذوفات، مسارات ترسم التي الكمبيوتر وأجهزة الرادار، بتطوير مذهلة مساهمات
محل لتحل املطورة الرتكيبية املنتجات من كبرية ومجموعة النفاثة، والطائرات الصواريخ،
للتطورات يكون وقد التجارة. طريق عن للمتحاربني متاحة تعد لم التي الطبيعية املوارد
األمريكي واإلرسال االستقبال جهاز مكن فقد كبرية؛ تأثريات األحيان بعض يف الصغرية
القنبلة هي — أخرى تكنولوجية طفرة وأدت دباباتهم. تكتيكات تحسني من الروس
مايو يف أملانيا استسالم عىل أشهر ثالثة بعد الهادي املحيط يف الحرب انتهاء إىل — الذرية

.١٩٤٥
أبعاد ذات جهوًدا املتحاربة الدول وبذلت بالحرب، معلًقا املاليني أرواح مصري صار
يتهددهم حينما جهدهم قصارى يبذلون البرش بأن يذكر مأساوي أمر وهذا بطولية،
معاناة وفاقت بل رهيبة، تكِلفة فيها املتحاربني الثانية العاملية الحرب كبدت لقد الفناء.
تجاوزت جديدة، أسلحة لتطوير متوقعة نتيجة يعد قد وفيما املقاتلني. معاناة املدنيني
فقد األوىل؛ العاملية للحرب البرشية الخسائر الثانية العاملية للحرب البرشية الخسائر
كان مليونًا، ٣٣ املدنيني من القتىل عدد وبلغ مرصعهم، مقاتل مليون ١٧ إجمايل لقي
قتلهم تم عديدة جنسيات من يهودي ماليني ستة عىل عالوة واألملان، الروس من أكثرهم
أو إصابتهم أو آخرين ماليني ترشيد يف الحرب وتسببت النازية. االعتقال معسكرات يف
والجسور والسفن املنازل يدك املكثف الجوي القصف وكان جوًعا. للموت فريسة تركهم
بعض يف أبيها بكرة عن ومدنًا واملوانئ، واملطارات واملصانع الحديدية السكك وخطوط

فقط. األمريكتني سوى الحرب رضاوة من ينُج ولم األحيان.
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وفرنسا العظمى لربيطانيا املمتدة اإلمرباطوريات الثانية العاملية الحرب وضعت
خطت قد الواقع يف تكن لم إن االنهيار حافة عىل وهولندا والربتغال وإيطاليا وبلجيكا
الرشقية الهند وجزر األمريكية، الفلبني عىل اليابان استولت الحرب فخالل نهايتها.
قام الهزيمة، وبعد الربيطانيتني. وماليزيا وبورما الفرنسية، الصينية والهند الهولندية،
كانت ما يغادرون كانوا بينما االستقالل عىل املحرضني وشجعوا املفسد، بدور اليابانيون
سنغافورة عنها انفصلت ماليزيا يف جديدة فدرالية وظهرت إندونيسيا. بعُد فيما ستصبح
هما قوميتني دولتني قيام العظمى بريطانيا وقبلت .١٩٦٥ عام مستقلة جمهورية لتصبح
سيالن جزيرة وكونت باكستان، عن بنجالديش وانفصلت .١٩٤٧ عام وباكستان الهند
من يقرب ما بعد ،١٩٤٦ عام االستقالل الفلبني املتحدة الواليات ومنحت رسيالنكا. دولة

به. وعدها من عاًما خمسني
العربية الدول لكن ،١٩٦٢ عام حتى الجزائر ضد األمد طويلة حربًا فرنسا شنت
الفرنسيون وحارب أكرب. بسهولة األوروبية الهيمنة من أفلتت أفريقيا شمال يف األخرى
املتحدة الواليات لكن االستقالل، عىل وكمبوديا الوس وحصلت أيًضا. الصينية الهند يف
انتشار لوقف الباردة الحرب خالل جهودها من كجزء فيتنام ضد فرنسا حرب استكملت
الوطني التحرر حركات الربتغال وأجهضت .١٩٧٣ عام هناك بالهزيمة وُمنيَت الشيوعية.
الدكتاتورية سقوط مع إال حريتها الربتغالية املستعمرات تنل ولم وموزمبيق. أنجوال يف
سنوات عرش بعد — أخريًا الربيطانيون رضخ ،١٩٦٣ عام ويف .١٩٧٥ عام الربتغالية
الرابعة املستقلة األفريقية الدولة كينيا لتصبح ماو املاو لثورة — الوحيش القتال من
العلم أُنزل حينما ،١٩٩٧ عام رسميٍّا نهايتها الربيطانية اإلمرباطورية وبلغت والثالثني.
وانتهت قرن. ملدة الصني من استأجرتها قد كانت التي املدينة كونج، هونج يف الربيطاني
حق بشأن اتفاقات لتوقيع هلسنكي يف دولة ٣٥ اجتمعت حينما الوطني التحرير حروب

.١٩٧٨ عام املصري تقرير
ال ولعلهم جوجرنات». «الطاغوت بأنها عظمى قوة أي الناس يصف ما أحيانًا
دات تجسُّ ثمانية أحد هو — الهندوسية األسطورة يف ورد كما — الطاغوت أن يعلمون
سيارة عجالت تحت أنفسهم برمي له حياتهم نذروا من يقوم الذي الهندويس، فيشنو لإلله
الرأسمالية صارت الثانية، العاملية الحرب وبنهاية السنوية. املواكب يف اإلله تمثال تحمل
عىل عبَدتُها وكان ظاهرة، قوتها كانت وال واضًحا، اتجاهها يكن لم الطاغوت؛ بهذا أشبه
تحديًا الرأسمايل الطاغوت واجه ،١٩٤٥ عام ويف فادًحا. تدمريًا أنفسهم لتدمري استعداد
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ا، حقٍّ غريبني زوجني كالهما كان الحرب. أثناء حليفه السوفييتي، االتحاد من جذريٍّا
األخرى البلدان يجعل ألن ويتوق االستثماري املال رأس عىل قائًما اقتصاده كان فأحدهما
عىل الشيوعية مؤسساته نرش بمهمة ويقوم موجًها اقتصاده كان واآلخر أساليبه، تتبنى
مليون ٥٠ إجمايل بني من ضحية مليون ٢٠ السوفييت الضحايا عدد كان العالم. مستوى
السوفييتي االتحاد خرج بحق، املروعة الخسائر هذه من وبالرغم ومدنية. عسكرية ضحية
يف بما الرشقية، أوروبا بلدان عىل سيطر أن بمجرد مىض وقت أي من أقوى الحرب من
من كتلة تواجه — السلطة تمركز تعارض التي — الرأسمالية وصارت أملانيا. ثلث ذلك

واستغاللها. وتضخيمها مثالبها فضح عىل املصممة الدول
السيارات أجل من الطرق شق وشاهدوا ١٨٨٠ عام ولدوا الذين األشخاص إن
ناطحات ببناء مدينة كل قلب تجديد وإعادة املنزلية واألجهزة الكهربائية األدوات وانتشار
سنوات وعرش عاملية حربًا يقاسوا أن عليهم تحتَّم فخمة، ومتاجر مكاتب تحوي سحاب
تفكَّر شيخوختهم ويف فظاعة. أكثر أخرى عاملية حرب يف القتال معاودة ثم الكساد من
شكل يف السوفييتي واالتحاد املتحدة الواليات بني التنافس من تماًما جديد نوع يف هؤالء
بني تعارًضا كونه ويعدو أساسية حقائق حول هائل رصاع كأنه الوقت ذلك يف بدا ما
تواجهان الغربية وأوروبا املتحدة الواليات كانت وبينما مختلفني. اقتصاديني نظامني
األوروبيون استعمرها التي الشعوب كانت الرشقية، أوروبا وبلدان السوفييتي االتحاد
املناطق تلوين املمكن من عاد وما .١٩١٨ عام منه ُحرمت الذي املصري تقرير بحق تطالب
قبل؛ من الحال كان كما األوروبية االستعمارية األلوان من قليل بعدد العالم خريطة عىل
التدمري. عىل الرأسمالية قدرة العالم، أنحاء جميع يف وركود عامليتان، حربان أظهرت فقد

املفيدة. خصائصها عن تكشف ألن الوقت وحان
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وطأة تحت معِجز شبه تحمًال وأظهروا مجهوًدا املتحاربة البلدان ونساء رجال بذل
التي الثقيلة الصناعات ذلك يف ساعدهم وقد الثانية. العاملية للحرب املتطرفة الضغوط
حطَّم إنتاج مستوى تحقيق أتاح الذي األمر الرأسمالية؛ االقتصادات عىل تسيطر أصبحت
املتنافسني جميع بظهور االخرتاع أُمُّ أنها أخرى مرة الحاجة وأثبتت القياسية. األرقام كل
والطريان، واالتصاالت، والطب، الرتكيبية، املواد مجاالت يف اخرتاعات يقدمون كانوا الذين
عىل الِعنان لها أُطلق التي التدمريية القوة عملت القتال، انتهى وحينما األسلحة. وبالطبع
مروًعا، عاًما ٣١ مرَّ لقد سواء. حد عىل واملنترصين املهزومني لصوابهم، الجميع إعادة

الحياة. قيد عىل وظلت نجت األغلبية لكن
الواليات راحت الثانية، وللمرة أوروبا. ُدمرت الزمن، من قرن ربع خالل الثانية للمرة
للرأسمالية معاٍد بلد يُظهر مرة وألول الرائعة. الصناعية عضالتها تستعرض املتحدة
الحربني من املستفادة الدروس من الحكومات تعلمت العاملية. الساحة عىل عنيًدا عداءً
االقتصاد وقدم االقتصادية. املسائل يف أكرب دوًرا تلعب أن بينهما الكبري والركود العامليتني
املسائل يف للحكومة دائم دور عىل لإلبقاء منطقية مربرات االشرتاكية والوصفات الكينزي
املتكررة. االقتصادي الركود فرتات خالل االقتصاد بطاريات لشحن األقل عىل االقتصادية،
وجمدت والعمال، للمنتجني قواعد املتحاربة الدول وضعت الثانية العاملية الحرب ويف
أن يمكن موارد أي واغتصبت الخاصة الرشكات بعض عىل واستولت واألجور، األسعار
البريوقراطيني من كثري هناك كان ،١٩٤٥ عام وبحلول الحربي. للمجهود رضورية تعترب
والعمال واملديرين األعمال ورواد املستثمرين عىل ليشريوا الالزمة الخربة يملكون الذين
بنَّاءة. توصياتهم يعتربون كانوا أنهم تماما الطبيعي من به. القيام عليهم يجب بما
يف البارزون االشرتاكيون ودعا االقتصاد. عىل الحكومية الرقابة باستمرار الكثريون نصح
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ا عمَّ مطروًحا السؤال كان التدخل. عدم سياسات لنبذ وفرنسا وإيطاليا العظمى بريطانيا
هربت الذي كذلك السيايس الفلك من حديث شكل إىل مجدًدا ستعود الرأسمالية كانت إذا

عرش. الثامن القرن يف منه
تأسيس إعادة مهمة واجهوا حينما الحرب بعد ما زعماء أمام مسارات ثالثة تفتحت
اقتصادهم تنظم كانت التي التجارية والرتتيبات املالية، واملؤسسات النقل، وأنظمة املصانع
األول النوع وإعالمية. وإلزامية، إرشادية، إىل: املسارات هذه نصنف أن يمكننا العاملي.
لغة تعمل ففيه الثالث أما اتباعها، الواجب الطريق يفرض والثاني التقدم، طريق يوضح
الحكومة تستجيب أمامهم. املتاحة بالخيارات فيها املشاركني إعالم عىل الرمزية األسواق
أكثر كان أيديولوجية. رضوريات من انطالًقا تترصف أن من بدًال للمعلومات أيًضا
امليدان لكن دويل، منها الكثري كان التي الرشكات، هي الحرب بعد قوة التجاريني الالعبني
الذين األشخاص من ا جدٍّ والكثري األصغر املؤسسات من مئات يحوي كان الرأسمايل

فقط. املظاريف ظهور عىل للمشاريع يخططون
أربع مدتها خطة ويف اإلرشادي. املسار العظمى وبريطانيا والسويد فرنسا تبنَّت
باإلعانات ذلك يف مستعينة االقتصادي، التخطيط اتجاه الفرنسية الحكومة حددت سنوات
شعار حاملة ١٩٤٥ عام السلطة الربيطاني العمال حزب حكومة وتولت والقروض.
والبطالة. والجهل، واملرض، والفساد، العَوز، الكربى: الخمس الباليا شأفة استئصال
ومصانع الفحم ومناجم إنجلرتا وبنك واملرافق الحديدية السكك الحكومة أممت ما ورسعان
اللحد». إىل املهد «من صحيٍّا تأمينًا توفر الصحية للرعاية وطنية خطة وُوضعت الصلب.
هذه جميع أكثر السويد كانت الشعبية. املساكن بناء يف ضخمة مبالغ الحكومة واستثمرت
يف ومعاشات صحي، وتأمني تقاُعد، معاشات للجمهور وفرت فقد كرًما؛ الصناعية الدول
الدخل لذوي مدعوم وإسكان للفقراء، ومساعدات واألرسة، للطفل وإعانات العجز، حاالت
الحرة. للمرشوعات املنشود االتجاه ورسمت أولويات، الحكومات هذه وضعت املنخفض.
تقريبًا. املشاريع جميع الدولة فيه تملك موجًها اقتصاًدا السوفييتي االقتصاد كان
ملؤرشات كبريًا اهتماًما يعريوا أن دون اإلنتاج أهداف يحددون املركزيون املخططون وكان
من النتزاعها ناضلوا التي الخاصة امللكية حقوق قيمة يقدرون األوروبيني وألن السوق.
ممتلكاتهم؛ عىل االستيالء يعارضون الروس من العديد كان طويل، زمن منذ امللوك
أعلن الحرب، وبعد السوفييتي. االقتصاد هيكلة إلعادة مصاحبًا السيايس القمع كان لذا
الحكومة كانت شدة. أكثر الرقابة جعلت جديدة اقتصادية أهداًفا السوفييت املخططون
له تعرضت كالذي مروع لغزو أبًدا أخرى مرة تتعرض أال عىل مصممة السوفييتية
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ورومانيا ويوغوسالفيا واملجر بولندا دول تضم عازلة منطقة خلقت لذا هتلر؛ يد عىل
كما — العزل هذا تضمن وقد أراضيها. حماية أجل من وبلغاريا وألبانيا وتشيكوسلوفاكيا
الحزب وحكم املوجه، االقتصاد نظام الدول هذه عىل يُفرض أن — بعُد فيما اتضح
جوزيف السوفييتي الزعيم قبضة من يُفلت ولم السوفييتي. لالتحاد والتبعية الواحد،

فقط. يوغوسالفيا سوى ستالني
اإلنتاج مستويات اقتصادها واستعاد الحرب، خالل رائًعا الروسية الصناعة أداء كان
زمن إمالءات غياب مع لكن سنوات. خمس غضون يف الحرب قبل يحققها كان التي
لم الواقع يف خطواتهم. بشأن يقينًا أقل الحكوميون التخطيط مسئولو أصبح الحرب،
السوفييت خطط عنها أسفرت التي السيئة العواقب عن املعلومات من القليل إال ر يتوفَّ
يف اليساريني املاركسيني منح وهذا ا. جدٍّ متأخر وقت يف إال تظهر ولم املتتالية، الخمسية
الدعوة ممارسة يف الحرية املتحدة، الواليات يف وحتى وفرنسا، وبريطانيا وأملانيا إيطاليا

بلدانهم. يف الشيوعية إىل
تجربة األمريكيني خوض عدم ظل ويف اإلعالمي. املسار األمريكيون القادة اختار
للربامج ضعيًفا ميلهم كان القوة؛ بالغة العمل تقاليد وافتقارهم بالدهم، داخل الحرب
روزفلت صفقة أعضاء وكان االقتصادية. املبادرات توجيه للحكومة تتيح التي املتطرفة
خالل محلهم حل قد السياسية السيطرة من املزيد فرض يفضلون كانوا الذين الجديدة
رجال وهم — سنويٍّا» الواحد الدوالر «رجال عليهم يطلق الذين األعمال رجال الحرب
دوالر قدره رمزي بأجر الحرب خالل الحكومة لخدمة تطوَّعوا الذين واألعمال الصناعة
— طوعية مجانية خدمات قبول للحكومة يبيح ال الذي القانون مع تمشيًا سنويٍّا؛ واحد
الثقة هذه أن ورغم الحربي. اإلنتاج أهداف تحقيق خالل من الشعب ثقة استعادوا الذين
يصبح أن تعارض التي حججهم تجددها عزز الكبري، الكساد فرتة أثناء ُفقدت قد كانت

املركزي. التخطيط من للمزيد مقدمة الحرب زمن يف الحكومة لتدخل السماح
الرخاء أوقات بني املتباين تأرُجُحها للرأسمالية: ضعف نقطتي أكرب الكساد كشف
القادة أن من الرغم وعىل تنتجها. التي للثروة كبري حد إىل املجحف والتوزيع والشدة،
أدركوا فقد سواء، حد عىل املركزية والتوجيهات املركزي التخطيط ضد كانوا األمريكيني
عقلية إىل للعودة سبيل هناك يكن ولم النزعتني. هاتني حدة لتخفيف حاجة هناك أن
الحر؛ للعمل والئهم عىل األمريكيون ظل لو حتى العرشين، القرن أوائل يف األعمال رجال
بني االختالفات تحول بعد أيديولوجي بمعنى محمًال نفسه املصطلح هذا أصبح فقد
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منظومة يف اختالفات إىل املبادئ عىل اختالفات من املتحدة والواليات السوفييتي االتحاد
الخارجية. السياسات

املنهكة األوروبية البلدان بناء إعادة يف املشاركون األمريكيون الدبلوماسيون كان
وقدرتها أمريكا ثروة ضخامة وكانت بمهمتها. تقوم بأن السوق لقوى السماح يفضلون
للتشغيل الِعنان سيطلق كان الذي األمر طاغيًا؛ نفوذًا هذا تفضيلها يمنح الثروة صنع عىل
وعي عىل القادة جعل الكبري الكساد لكن السياسية. األوامر اتباع من بدًال لألسواق الفعال
تعمل كي العاملية الحرة التجارة حيال القومية املشاعر بعض جماح كبح إىل بالحاجة
األمم عصبة إىل االنضمام عىل الكونجرس موافقة عدم ذكرى وظلت األمثل. النحو عىل
لتحقيق يخططون ومستشاروه روزفلت فبدأ أذهانهم؛ يف حية األوىل العاملية الحرب بعد
من االتفاقات وعقدوا التجربة، من تعلموا قد كانوا مشتعلة. الحرب كانت بينما السالم
املجالني يف املحليني منتجيهم وحماية املحلية، بعمالتهم العبث حلفاؤهم يبدأ أن قبل

والزراعي.1 الصناعي
السياسات؛ صياغة يف معه الجمهور إرشاك رضورة إىل دائًما متنبًها روزفلت كان
األمريكيني بأن لعلمه والزراعة، األغذية بشأن مؤتمر لعقد أولويًة منح فقد ثَمَّ ومن
دفع وقد الحرب. بعد جوًعا تتضوَّر التي الشعوب إلطعام امللحة بالحاجة سيشعرون
كينز ماينارد جون النقد الحاد الربيطاني االقتصادي — ١٩٤٣ عام عقد الذي — املؤتمر
بعد البناء إلعادة اسرتاتيجية أفضل أن قرر الحادة السياسية «بفطنته روزفلت بأن للقول
املدفوعات ميزان إىل وصوًال ُملتٍو عمل طريق سلوك ثم بالفيتامينات، البدء هي الحرب

الدويل».
املسائل حول كينز ينشده الذي املؤتمر عقد ،١٩٤٤ عام مؤكًدا االنتصار بَدا حني
متن عىل — بلًدا ٤٤ يمثلون كانوا الذين — موظفيهم مع مندوبًا ٧٣٠ وصل حينما املالية
وودز، بريتون يف ويقع حديثًا تجديده تم الذي واشنطن ماونت فندق إىل خاصة قطارات
للممارسات حد وضع عىل لإلعجاب مثري التِّفاق وتوصلوا البيضاء، هامبشري نيو جبال يف

الكبري.2 الكساد من التعايف تعرقل التي القومية
املمتد املتحدة الواليات نفوذ وكان االنتقام. روح سحق قد كارثيتني حربني وقوع كان
عىل البلدان كانت األقل عىل لكن للتجارة، دولية منظمة ظهور يف اآلمال وتالشت طاغيًا.
دارت وقد (الجات). والتجارة الجمركية للتعريفة العامة االتفاقية يف للمشاركة استعداد
العاملية. التجارة منظمة مظلة تحت اآلن كانت وإن الحني، ذلك منذ الجات مفاوضات
إلقامة األول الدويل، النقد وصندوق الدويل البنك وودز بريتون مؤتمر يف املشاركون أسس
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إلدارة والثاني األعمال، رجال عنها يُحجم التي التنمية خطط يف األجل طويلة االستثمارات
لندن من الحني ذلك منذ العاملية التجارة جذب مركز وانتقل العمالت. ومراقبة القروض
مثلما تماًما األوىل، العاملية الحرب بعد الواقع يف برزت التي املدينة وهي نيويورك، إىل
القرن يف جنوة عىل أمسرتدام وسادت عرش، الثامن القرن يف أمسرتدام عىل لندن سادت
يعمل وودز بريتون مؤتمر يف ُولد الذي النقدي النظام كان ،١٩٥٨ عام يف عرش. السابع
إىل الرئيسية األوروبية العمالت جميع تحويل املمكن من صار بحيث ا جدٍّ طيب نحو عىل

الدوالر.3
الحرب وأدت األمريكيون. به تمتع الذي الفوري االزدهار بتجربة األوروبيون يمر لم
وهو — ١٩٤٦-١٩٤٧ عام شتاء وكان البدائي. املايض إىل أخرى مرة البعض نكوص إىل
ومن البطاطس. محصول ودمر العادة غري عىل شديًدا — السالم عودة بعد الثاني الشتاء
بقيمة التنبؤ ألن لديهم؛ رت توفَّ إذا البطاطس يبيعون أملانيا يف املزارعون يكن لم ثَمَّ
ذروة ذلك قبل بلغت قد كانت التي — أملانيا وشهدت للغاية. صعبًا أمًرا كان العملة
أو كريس، أو بمصباح، الريف إىل يذهبون وهم املدن سكان منظر — الرأسمايل التطور
وحل منازلهم. إىل بها ليعودوا الثمينة البطاطس من أجولة مقابل يبيعوه كي صورة إطار
مدى عىل األسوأ ١٩٤٧ عام حصاد موسم كان مسبوقة. غري جفاف بموجة التايل العام
وجوههم عىل هائمني مأوى، بال أخرى أماكن ويف أملانيا يف املاليني وصار العرشين. القرن
لها أطلقت التي التدمريية القوة عىل أمارة مكان كل يف انترشت التي األنقاض خالل
ترحيلهم تم الذين واألطفال، والنساء للرجال مألوًفا وضًعا اللجوء أصبح الِعنان. الحرب
اليهود من ماليني عدة نجت فقد الحرب؛ نهاية يف السجن من إنقاذهم أو طردهم أو
أو الطرقات يف فهاموا للتحرُّك حرية لالجئني وتوفرت إلبادتهم. الوحشية هتلر خطط من

املرشدين. إليواء جديدة مخيمات يف تجمعوا
التعايف لتحقيق طموح برنامج تنفيذ للفقر االستثنائية األبعاد شجعت الواقع يف
كان منخفضة. بميزانية والخطأ املحاولة من كعملية كبرية بدرجة ذلك بدأ االقتصادي.
من األساسيات هو الحرب جراء ترضروا الذين الناس من العديد إليه يحتاج ما أول
التدمري آلثار إصالح لعملية الحاجة يف يتمثل تحديًا واجهوا ثم ومأوى. وملبس مأكل
يف اقتصادهم إلنعاش املال من دفعات إىل الربنامج منفذو احتاج وأخريًا النطاق، واسع
املتحدة، األمم خالل من أموال بتوزيع فبدأ واإلرادة املال يملك سام العم كان السلم. زمن
الناس إن املعونات. تقديم يف كبرية جهوًدا أيًضا كندا بذلت واشنطن. من مبارشًة أو
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لقبول املطلقة الرضورة أخريًا أمريكا زعماء أدرك وقد التجربة. من بالفعل يتعلمون
األوىل. العاملية الحرب بعد تتحاشاها كانت التي العالم قيادة مسئوليات املتحدة الواليات

الشامل مارشال مرشوع

الحرب مزقتها التي الدول مساعدة كانت والكندية، األمريكية املساعدات من بالرغم
وتثري بل الرأسمالية، حول الشكوك تثري بدرجة بطيئة جديد من أقدامها عىل للوقوف
األمريكي الخارجية وزير لقلق ونتيجة السوق. القتصاد الشيوعي البديل مع التعاطف
مرشوع حظي وملا جديد. برنامج عن ١٩٤٧ عام أعلن ذلك، حيال مارشال جورج
والبذور للغذاء وِمنح قروض شكل يف دوالرات خصصت الكونجرس، بتصديق مارشال
الالزم والوقود الخام واملواد الرأسمالية السلع لتوفري أموال ثم الناس، إلطعام واألسمدة؛
عن باألصالة رفض فقد للمشاركة، ُدعي السوفييتي االتحاد أن ورغم اإلنتاجية. لحفز
أوروبية دولة عرشة ست واجتمعت له. التابعة الرشقية أوروبا دول عن وبالنيابة نفسه
للتعاون لجنة تشكيل إىل اجتماعاتهم وانتهت األمريكي. العرض ملناقشة باريس يف غربية
فرانسيسكو الديكتاتور حكم تحت كانت التي — وحدها إسبانيا لكن األوروبي. االقتصادي
قبولها تم اليمينية الديكتاتوريات أن ولو املجموعة، إىل لالنضمام دعوة تتلقَّ لم — فرانكو
نطاق املتحدة الواليات مدت حينئٍذ الشيوعية. ضد الحرب يف للتحالف سنوات خمس بعد

هناك. جوية قواعد بإقامة إذن عىل وحصلت إسبانيا، إىل مساعداتها
يف األوروبي التعايف برنامج يف دوالر مليار ١٨ املجمل يف املتحدة الواليات استثمرت
العادي األمريكي الدين رجل فيه كان الذي الوقت يف ،١٩٥٢ إىل ١٩٤٨ عام من الفرتة
مرشوع من املستفيدون بها انتعش التي الرسعة كانت سنويٍّا. دوالر ٢٤٠٠ يتقاىض
،١٩٤٨ عام يف االقتصادي. التدهور أشكال لكل شاٍف عامٍّ كدواء يبدو تجعله مارشال
ترومان هاري الرئيس برنامج يف أوروبا خارج مارشال مرشوع يف الواردة املبادئ ُطبقت
الجهد هذا عنه أسفر الذي املتفاوت النجاح لكن للهند. الرابعة النقطة بربنامج املعروف
هذا لكن املال، من أكثر هو ما تتطلب االقتصادية التنمية أن إىل بوضوح أشار املكلف
— يتحدثون زالوا وما — الخرباء من العديد تحدث وقد باالنتشار. يحَظ لم االستنتاج
يعلمنا التاريخ لكن للطبيعة، املستقلة للقوانني حتمية نتيجة بوصفه السوق نجاح عن
غري شخصية تفاعالت خالل من — االجتماعية النظم من كغريها — تعمل الرأسمالية أن

سلًفا. معروفة
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يذكرنا املختلف مسارها ألن الرأسمالية؛ تاريخ يف كبرية أهمية الحرب بعد ما ألوروبا
استغرقت الحرب فبعد الحر؛ العمل يزدهر أن خاللها من يمكن عديدة طرًقا هناك بأن
عام ويف كاملة. الصناعية قوتها الستعادة سنوات خمس نحو املدمرة الغربية أوروبا
عام املتحدة للواليات اإلجمايل املحيل الناتج يعادل اإلجمايل املحيل ناتجها كان ١٩٥٠
العقدين ففي التفاوت؛ هذا مثل فيها يحدث التي األخرية املرة كانت تلك لكن !١٩٠٥
اإلطالق عىل سجلت االقتصادية التنمية من متواصلة فرتة أطول أوروبا شهدت التاليني
دول اقتصادات نمت ،١٩٥٢ إىل ١٩٤٨ عام من األربع السنوات ويف الوقت. ذلك حتى

.٪١٠ بلغت سنوية بنسبة مدهًشا نموٍّا الغربية أوروبا
والواليات السوفييتي االتحاد بني الرصاع أثاره والذي — ألملانيا الحلفاء احتالل كان
روسيا تحتلها رشقية منطقة إىل البالد انقسام طريق عن نفسه يحل بدأ قد — املتحدة
أدركت ما ورسعان وفرنسا. وبريطانيا املتحدة الواليات عليها ترشف غربية ومنطقة
كدولة رسميٍّا بها اعُرتف التي — الغربية أملانيا يف االقتصاد تعاىف أن الغربية القوى
محل املارك إحالل مجرد إن حتى رفاهيتهم. لتحقيق رضوري أمر — ١٩٤٩ عام مستقلة
العملة لخيار بهمة الغربيون األملان تحمس فقد تأثري؛ له كان الكريهة النازية العملة
دراميٍّا ظهوًرا هذا كان بالبضائع. عامرة املتاجر وأصبحت األموال، اكتناز فتوقف القوية،
يصفونها الناس بات ما ورسعان عاًما، ستني مدى عىل قوتها عىل حافظت التي للعملة
الرسيع االنتعاش عىل أيًضا تنطبق صارت ما رسعان صفة وهي اقتصادية، معجزة بأنها

الغربية.4 أوروبا دول كل يف تحقق الذي
تتجاوز جعلتها قصوى رسعة منحها إىل الغربية األوروبية االقتصادات انتعاش أدى
التكنولوجية التطورات من االستفادة إىل وتصل الصناعية مؤسساتها استعادة مجرد
إىل املتحدة الواليات وفرته الذي املال رأس وأدى السابقني. العقدين خالل تحققت التي
بلدان كانت االقتصادي. للتقدم نموذج وتقديم لالنتعاش الجديدة القاطرة عجالت تشحيم
املرصفية واألنظمة األذكياء، واملستثمرين املاهرة، العمل قوة بالفعل تمتلك الغربية أوروبا
الرئيسية قطاعاتها إلنعاش الالزمة العاملي املستوى ذات التعليمية واملؤسسات املتطورة،
أكثر ولعل الكهربائية. واملنتجات واألدوية والسيارات الصلب صناعة مجاالت يف املتمثلة
حدة وتخفيفه نرشها التي الثقة يف تمثلت مارشال مرشوع عن الناجمة الخفية الفوائد
بحيث املال؛ رأس إنتاجية تضاعفت و١٩٦٤، ١٩٤٨ بني الفرتة يف الوطنية. املنافسات
ازدهرت كهذه، بيئة ويف املتحدة.5 والواليات الغربية أوروبا بني الفجوة كبري حد إىل ضاقت

واليونان. والربتغال وإسبانيا أيرلندا حتى
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النمو وترشد ه توجِّ الحكومات كانت الرشكات. اقتصاد شكل أوروبا غرب بلدان تبنَّت
االستثماري، املال رأس فعليٍّا تحتكر املركزية البنوك وكانت والنقدية، املالية بالسياسات
التنمية وأصبحت الرشكات. إدارة مجالس يف العمال تمثيل بمهمة تقوم النقابات وكانت
أملانيا، عىل خاصٍّ نحو عىل هذا وانطبق العام. املشرتك الهدف هي باالستقرار املصحوبة
االشرتاكيون ذلك يف بما مسئولية، موضع شخصيف كل أفسد قد النازي النظام كان حيث
فيما الحتمي التنافس الحتواء آليات عن للبحث األملان فتحول الكبار؛ الصناعة ورجال
صفة املصالح جماعات النظام هذا منح الربح. تحقيق عىل السوق يف املشاركني بني

االقتصاد.6 اتجاه تحديد أجل من جديدة مؤسسات وخلق املرشوعية،
عجزت فقد الحرة؛ السوق واقتصاد الرشكات القتصاد واضحة مثالب هناك كانت
يف الحال كانت كما الشعب، أفراد كل حماية عن األوروبية الدول يف األمان شبكات
يف سيما ال — املمتازة البحوث ترعى الكبرية الرشكات كانت وبينما املتحدة. الواليات
أوروبا يف األمن بعد الثانية املرتبة يف يأتي االبتكار كان — الدوائية املستحرضات مجال
والعمالة واإلدارة بالبنوك املتعلقة القرارات اتخاذ جماعات أن وتبني األهمية. حيث من
حصول كان املتحدة، الواليات يف األفراد. املستثمرين من للمخاطرة كراهية أكثر والحكومة
ليواجهوا لشأنهم يرتكون كانوا لكنهم سهولة، أكثر الجديدة لألفكار دعم عىل األفراد
هة املوجَّ الجهود جميع من يستفيد عام بوجه االقتصاد وكان بمفردهم. الفشل أو النجاح
األمريكي. االقتصاد سمات من بارزة سمة ظل االضطراب لكن أفضل.7 منتجات البتكار
بني فيما مستمر دويل تعاون إىل مبارشة الحرب عقب عقدت التي االتفاقات أدت
كان الذي الشعور ذلك املشرتكة؛ باالهتمامات بالشعور مدفوعني العالم، يف الصناعة قادة
االقتصادي النمو أن الناس معظم وأدرك العامليتني. الحربني بني الواقعة الفرتة يف مفقوًدا
كما أيًضا، أثرياء جريانها كان إذا ثراء تزداد الدول كانت فقد الجار؛ إفقار يتطلب ال
تختِف، لم الحمائية الجمركية التعريفات أن ورغم مضت. سنوات قبل سميث آدم قال
ذلك ومع عرش. التاسع القرن منتصف يف عليه كانت مما بكثري اعتداًال أكثر صارت فقد
املزارعني حرمان يف واملتمثلة للجدل املثرية القضية معالجة عن الدول جميع أحجمت

املحيل. الدعم من — بلد أي يف قويٍّا سياسيٍّا فصيًال يشكلون الذين —
االقتصادي، والتعاون التنمية منظمة إىل األوروبي االقتصادي التعاون لجنة تحولت
الحق. وقت يف وأسرتاليا اليابان ثم وكندا، املتحدة الواليات وشملت عضويتها عت وسَّ التي
عىل األوروبي املدفوعات اتحاد عمل إثر ٪٨ بلغ سنوي بمعدل العاملية التجارة ونمت
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يف 8  .١٩٧٣ إىل ١٩٥٠ عام من أضعاف ثالثة العاملي الصناعي الناتج ونما فعال. نحو
زيادة من أيًضا الحكومات استفادت بل فحسب، هائلة قفزة اإلنتاجية تحقق لم الواقع،

النطاق. واسعة عامة خدمات تقديم يف اإليرادات

الدويل التعاون يف جديدة مبادرات

من عاًما عرشون بينهما يفصل مدمرتني عامليتني حربني واندالع نافعة.» ضارة «ُربَّ يقال:
الحربني بني السالم لفرتة الزمني الفاصل ويفرسضيق املقولة. هذه صحة يخترب أن شأنه
املجموعة (أبو الفرنيس والسيايس األعمال رجل مثل رجال شهد فقد النفع؛ جوانب أحد
النضج سنوات خالل شومان روبري الفرنيس الخارجية ووزير مونيه جان األوروبية)
هذان كان الثاني، الكارثي الرصاع نهاية وبحلول العامليتني. الحربني كال حياتيهما من
دراية اكتسب قد مونيه كان املرة. هذه مختلفة بطريقة األمور تسيري عىل عازمني القائدان
رشكة عن كمندوب املتعددة لرحالته نتيجة واألوروبية واألمريكية الربيطانية بالتجارة
الذي — شومان أما األمم. عصبة يف دبلوماسيٍّا يصبح أن قبل عائلته تملكها التي الرباندي
إىل واللورين األلزاس إقليم أعيد عندما فرنيس مواطن إىل أملاني مواطن من تحول قد كان
السياسية مجال يف مرموقة مهنية سرية صنع فقد — األوىل العاملية الحرب بعد فرنسا

الفرنسية.
أوروبا يف والصلب الحديد صناعتي ربط يف تمثلت طموحة خطة الرجالن اقرتح
عام ويف املناسب. وقتها حان فكرة بالتأكيد هذه وكانت واحدة. سلطة تحت الغربية
مجموعة ضمن ولوكسمبورج وبلجيكا وهولندا وإيطاليا وأملانيا فرنسا كانت ،١٩٥١
بات والصلب، الفحم ملنتجات واحدة سوق وبوجود األوروبية. الحجري والفحم الحديد
تمويل أجل من الربح اكتساب فشجعوا ثابتة؛ إمدادات عىل الحصول يف يأملون األعضاء
مونيه أرواح كانت فقد الثاني! الدم ام َحمَّ أحدثه الذي للفرق يا ثابتة. بوترية التحديث
لجورج االنتقامية الروح من تماًما العكس عىل النجاح عىل أعانوهم ممن وآخرين وشومان

فرساي. معاهدة مفاوضات يف كليمنصو
والفحم الحديد مجموعة نجحت وقد عملية، منها أكثر مشجعة الفعلية النتائج كانت
املفهوم أبقى اإلنجاز هذا األوروبية.9 الزمرة إىل مجدًدا أملانيا إعادة يف األوروبية الحجري
معاهدة بموجب أنشئت سنوات ست وبعد نابًضا. حيٍّا وطني عرب اتحاد لتأسيس القوي
خطت ثم األوروبية. االقتصادية الجماعة باسم رسميٍّا املعروفة املشرتكة السوق روما
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األوروبي االتحاد بتأسيس األمام نحو أخرى خطوة ١٩٩٢ عام ماسرتيخت معاهدة
السنوات وخالل باالتحاد. عضو دولة عرشة اثنتي أول لشعوب األوروبية واملواطنة
االتحاد توسع األوروبية، االقتصادية املجموعة تشكيل عىل انقضت التي والثالثني الواحدة
الرامية السياسات يشمل بات بحيث ماسرتيخت معاهدة بموجب والنقدي االقتصادي

القومية. عىل الرأسمالية انترصت وهكذا واألمن. الخارجية والعالقات العدالة لتحقيق
التكامل يكن لم بينما إذ هنا؛ توضيحها ينبغي الرأسمالية بشأن حاسمة نقطة ثمة
أجل من رضوريٍّا كان فقد السوق، مشاكل لجميع شامًال عالًجا األوروبي االقتصادي
العمل يشجعها التي السلوك أنماط يف يشء ال ذلك، ومع ورخائهم. فيه املشاركني سالم
الدولية والروح التنافس محل التعاون وإحالل التعاوني. الجهد هذا مثل إىل يشري الحر
القوانني من أيٍّ من وليس وشومان، مونيه مثل أفراد من جاء إنما الوطنية الروح محل
العالم عن يختلف بعالم يحلمون وغريهما الرجالن هذان كان االقتصادية. والترشيعات
استخدمت فقد مارشال؛ ملرشوع الحاسمة األهمية أتت هنا ومن أهواله. شهدوا الذي
مؤسسات تجاه تتحرك كي الحرب دمرتها التي البلدان إلنهاض هباتها املتحدة الواليات
تطلبتها التي التضحيات وطأة تخفف املال زخات كانت نفسه، الوقت يف الحرة. السوق
قبل من واتجاهها الرأسمالية شكل يتحدد ما دائًما هذه.10 املذهلة املصالحة أعمال
عىل الخرباء تعميمات وتحتوي صارمة. قوانني أي قبل من أبًدا وليس فيها، املشاركني
األخرى العوامل بقية ظلت طاملا النحو هذا عىل األمر «سيحدث مفادها: معلنة غري فرضية
تختلف حينما خصوًصا البرش، مع حاله عىل يشء كل يبقى ما نادًرا لكن حالها.» عىل

املتعاقبة. األجيال تستقيها التي الدروس
الترشيعات سن طريق عن الفرص تكافؤ مبدأ إلعمال األمريكية الجهود عكس عىل
من قطاع كل يف الرابح الفرس لتعزيز تميل األوروبية الدول كانت االحتكار، ملكافحة
دور وكان الداخلية. املنافسة من أكثر الوطني النمو إىل رامية الصناعية، قطاعاتها
تتجاوز لم استثماراتها لكن الحرب، قبل عليه كان ا ممَّ بكثري أكرب االقتصاد يف الحكومة
إذ للمسئولية؛ طيب تقسيم هناك كان الواقع، يف الوطنية. االستثمارات إجمايل ثلث قط
إلنتاج الخاص القطاع عىل وتعتمد املحتاجني، ملواطنيها املساعدة تقدم الحكومة كانت
دولة أن يعتقدون األعمال رجال كبار من العديد كان أوروبا، يف والخدمات.11 السلع
االقتصادي، الركود فرتات خالل الشعبي االستياء خففت االجتماعية والديمقراطية الرفاهية
الغربية أوروبا حصول إمكانية إىل وبالنظر األجور. بزيادة للمطالبة العمال ثورات وهدأت
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القول يمكن العسكرية، نفقاتها وانحسار املتحدة، الواليات تنتجها التي التكنولوجيا عىل
جيدة. صفقة عقدت بأنها

واملستحرضات السيارات وصناعة الصلب إنتاج يف ممتاًزا األوروبية الدول أداء كان
يف السيارات صناعة تطوير يف كبريًا دوًرا أيًضا أملانيا ولعبت واإللكرتونيات. الدوائية
التجارية. السيارات إنتاج رائدا أوتو ونيكوالوس بنز كارل كان الحرب. أعقبت التي الفرتة
صناعة رشكات حصول إىل العرشين القرن عرشينيات يف ساد الذي التباطؤ أدى وقد
موتورز جنرال رشكة فاستحوذت األملانية؛ السوق يف قدم موطئ عىل األمريكية السيارات
انخفاض إىل الكبري الكساد وأدى هناك. ناجحة تابعة رشكة فورد وأسست أوبل رشكة عىل
أوبل رشكتا منها رشكات، عرش نحو إىل ١٥٠ من األملانية السيارات صناعة رشكات عدد

قوية. كانت باقية ظلت التي الرشكات لكن وفورد،

والحرب السيارات صناعة رشكات

أراد فقد سياسيٍّا؛ طابًعا السيارات صناعة اكتسبت ،١٩٣٣ عام السلطة النازيني تويل مع
عىل ظهر املرحلة هذه عند ضخمة.12 بكميات سيارة إنتاج يف فورد رشكة يقلد أن هتلر
للسيارات ديملر كانترشكة بورشه. فرديناند النمساوي السيارات صناعة عبقري الساحة
إدارة مجلس تعجب أفكاره تُكن لم بنز، مع اندماجها بعد لكن أملانيا، إىل به أتت قد
يمتاز ملا تصميمه اختار الذي هتلر، بوجود تحسنت أحواله أن إال بنز، مرسيدس رشكة
جديد، مصنع لبناء هتلر وخطط القوة. خالل من القيادة متعة تمنح خصائص من به
السجناء من املصنع هذا عمل قوة تألَّفت الصناعي. الروج نهر مجمع من أملانية نسخة
وكانت والروس. البولنديني، الحرب وأرسى االعتقال معسكرات ونزالء األملان، العسكريني
انتهاكات.13 من فيها يحدث بما االعتقال معسكرات تشبه املصنع حول نشأت التي املدينة
من نوًعا ينتج املصنع كان قط. املبدئي النموذج مرحلة الشعب سيارة تجتَْز لم
الربيطاني الجيش عليه استوىل أن إىل الحرب أثناء الجيب سيارات تشبه األملانية السيارات
آالف ١٠ من بطلبية وأمر فاجن، فولكس باسم السيارة تسمية الجيش فأعاد ١٩٤٥؛ عام
شكل من سخرت التي الربيطانية، السيارات صناعة رشكات عىل املصنع عرض ثم سيارة،
صناعة رشكات وال أيًضا، فورد رشكة إعجاب املصنع ينل ولم املضحك. فاجن فولكس

األملانية. للحكومة املصنع فأعيد الفرنسية؛ السيارات
حرب، مجرم بوصفه شهًرا عرشين ملدة بورشه فرديناند اعتُقل األثناء هذه يف
بتهمة — السيارات صناعة رجال كبار أحد — رينو لويس الفرنسية الحكومة واعتقلت
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السيارات صانعي تورط كان السجن. يف رينو وتويف النازية، فييش حكومة مع التعاون
أملانيا جانب من تجاهلها املمكن من يكن لم مدوية فضيحة يشكل الجريمة يف هذين
كأبيه — كان لكنه سياسيٍّا، بورشه نجل فريي كان عليها. انترصت التي الدول أو
رساح إلطالق الالزم املال لتدبري ماسة بحاجة فريي كان وملا بارًعا. مصمًما — فرديناند
الذي بورشه، اسم تحمل سيارة أول ٣٥٦ بورشه وأصبحت رياضية. سيارة صنع والده،

الفارهة. الطرازات من بسلسلة ارتبط ما رسعان
ومنحتها فاجن فولكس تصميم عىل تعمل أن بورشه رشكة من الحكومة طلبت
تقديًرا (الخنفساء) بيتل تسمى صارت التي للسيارة املستقبلية املبيعات كل عىل عائدات
يقرب ما بورشه رشكة أنتجت ذلك، تلت التي السنوات يف املميَّز. فاجن فولكس لشكل
فولكس بيتل سيارة مليون ٢٠ خرجت نفسه الوقت ويف ،٣٥٦ طراز سيارة ألف مائة من
العرشين القرن تسعينيات يف العالم. بلدان كل يف الشوارع لتجوب اإلنتاج خط من فاجن
فاجن فولكس أخرج من وهو بيش، فرديناند املدعو فرديناند حفيد هو آخر، بورشه ظهر
العالم. يف السيارات تصنع رشكات أربع أكرب من واحدة إياها جاعًال املايل، الركود من
لهذه كبري حد إىل الثانية العاملية الحرب بعد أملانيا انتعاش عودة يف الفضل ويُعزى
السيارات صناعة عىل تعتمد الدولة يف وظائف سبع كل من وظيفة صارت فقد النجاحات،

السوق. عىل تسيطر التي دابليو إم بي أو بنز، ديملر أو فاجن، فولكس رشكات يف
تدفُّق دون من ليستمر ١٩٥٠ عام بعد الغربية أوروبا يف النمو معدل يكن لم
العمال توفري واصلت األوروبية الزراعة أن من الرغم عىل املهاجرين، من جديدة دفعات
وقد الزراعية. امليكنة استخدام إىل األوروبيني املزارع أصحاب التجاه نتيجة الزراعيني
الذين الالجئني من سيل عن االقتصادية الصعوبات جانب إىل السيايس االضطراب أسفر
يف ا جدٍّ ا حادٍّ العمالة نقص وأصبح فيها. الوظائف لوفرة الغربية أوروبا بلدان اجتذبتهم
تدعو وبلجيكا وسويرسا وفرنسا وأملانيا إنجلرتا جعلت بدرجة العرشين القرن ستينيات
وتركيا ويوغوسالفيا واليونان وإيطاليا وإسبانيا الربتغال من الوافدين» «العمال إليها
الكاريبي منطقة يف الكومنولث بلدان من املهاجرين إنجلرتا استقبلت أفريقيا.14 وشمال
الناجني اليهود ووجد وأسرتاليا. نيوزيلندا إىل واالسكتلنديني اإلنجليز بعض هاجر بينما
ودولة املتحدة والواليات الغربية أوروبا يف جديدة أوطانًا هتلر اعتقال معسكرات من
موجة وظلت السابقة. الفلسطينية األرايض عىل ١٩٤٨ عام تأسست التي الجديدة إرسائيل
بلدان من الوافدين عدد لكن الثانية، العاملية الحرب بعد قوية املتحدة الواليات إىل الهجرة

أوروبا. من الوافدين من أكرب كان الوسطى وأمريكا آسيا
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القوي االقتصادي لنموها نتيجة وظائَف الغربية أوروبا دول إىل املهاجرون وجد
أوروبا دول تكن لم إذ اختاروه؛ الذي املجتمع يف مريًحا وضًعا يجدوا لم لكنهم ا، جدٍّ
وكانت — املتحدة للواليات بالنسبة الحال هي كما — للمهاجرين» «أرايض نفسها تعترب
مناطق اتخاذ إىل ينزعون الوافدون العمال وكان نسيجها. يف الجدد الوافدين اندماج تقاوم
واألفارقة الالتينية البلدان أبناء كان وكذلك املجتمع، فصائل بقية عن منفصلة سكنية
أواخر يف حدث كما — النمو تباطأ وعندما املتحدة. الواليات يف يفعلون األمريكيني
أوطانهم.15 إىل «الضيوف» هؤالء بإعادة املطالبات ظهرت — العرشين القرن سبعينيات
كان ذلك، ومع لألجانب. املعادية السياسية األحزاب تكوين يشجع وجودهم كان أيًضا
املواليد زيادة جذوة خبت أن بعد األفق يف يلوح العاملة األيدي يف األمد طويل النقص
نحو عىل أوروبا يف املواليد معدالت وانخفضت و١٩٦٠، ١٩٤٦ بني الفرتة يف سادت التي
وصلت قد أوروبا أنحاء جميع يف الدول كانت العرشين القرن ستينيات خالل متسارع.
املجتمع) يف الوفيات حاالت عدد محل يحل الذي املواليد معدل (هو استبدال معدل إىل
كانت التي األعراف تغري إىل املرأة وظائف نطاق واتساع الرخاء أدى فقد ٢٫١؛ عن يقل
الرأسمالية مركز من الفردي القرار صنع عدوى ورست املاضية، سنة األلف خالل سائدة

بأكملها.16 مجتمعات إىل

نشاطه أوج يف األمريكي االقتصاد

يف يجري اإلطالق عىل تحوُّل أرسع الحرب بعد عامني أول شهد املتحدة، الواليات يف
املسلحة القوات رسحت مما بأرسع الرقابية الحكومية اللجان اختفت فقد السلم؛ وقت
رجل مليون عرش االثنا وانخفض البحريني. وتجارها وممرضاتها وبحارتها جنودها
،١٩٣٩ عام (يف فقط. مليون ١٫٥ إىل العسكري الزي يرتدون كانوا الذين وامرأة
ألف ١٢٠ األمريكي الجيش أفراد عدد كان األوروبية، القتالية األنشطة اندالع بدء عند
متاهة اختفت أفرادها، املسلحة القوات بها رسحت التي الرسعة وبنفس وجندي!) ضابط
االحتياطية واملدخرات االقتصادية، والقيود االسترياد، وحصص واألولويات، املحظورات،
وتثبيت الرتشيد، وبرامج واإلعانات، األسعار، عىل والرقابة الصغرية، املرشوعات ملساعدة
يعد لم الكونجرس أن ورغم الحربي.17 اإلنتاج فرتة يميز كان ما وكل الفائدة سعر
التحول. عجلة يدفع كان فقد االقتصادية، بالقرارات يتعلق فيما العليا الكلمة صاحب
معدالت لكن ،١٩٨١ عام حتى ٪٨٧ نسبة عند الدخل عىل للرضيبة معدالت أعىل ظلت
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خالل بدأ قد واملرتبات األجور من الرضائب اقتطاع كان انخفضت. الرشكات عىل الرضيبة
تحتفظ األمريكية الدخل رضائب دائرة كانت ،١٩٥٩ عام ويف بعدها. واستمر الحرب،

العالم. يف الشخصية البيانات من مجموعة بأكرب
تأثري لها كان منًحا عليهم وزعت القدامى، ملحاربيها الحكومة امتنان عن تعبريًا
قانون من قديم محارب مليون من يقرب ما استفاد فقد االقتصادي؛ املناخ عىل صحي
معاًشا وقدم التقني أو الجامعي التعليم تكاليف بدفع تكفل الذي املحاربني ُقَداَمى
يقرب ما كان حيث الذروة، سنة هي ١٩٤٧ سنة وكانت املعيشة. مستلزمات عىل لإلنفاق
أوائل من أغلبهم وكان القدامى، املحاربني أرس من األمريكية الجامعات طالب نصف من
االستثمار هذا أنتج البحتة، الصدفة قبيل ومن أرسهم. يف الجامعي التعليم ارتادوا من
املاهرة العمالة اكتساب مع سيما ال سنوات، لعدة املهارات رصيد يف زيادة التعليم يف
املال «رأس مصطلح يضيفون االقتصاديني جعلت (أهمية العمل. قوة يف بكثري أكرب أهمية
املال.) ورأس واألرض العمالة يشمل: الذي اإلنتاج بعنرص املتعلقة ملناقشاتهم البرشي»
العمل عن عاطلني يزالون ال املحاربني قدامى من آخرون ألف ٩٠٠ هناك كان
دفع ا ممَّ — العمل عن العاطلني العمل قوة أفراد عدد نصف يشكل يكاد العدد وهذا —
أسبوًعا ٥٢ ملدة أسبوعيٍّا دوالًرا ٢٠ بواقع بطالة إعانات بمنحهم يصوت ألن الكونجرس
من املحاربني قدامى مكَّنت برامج عدة هناك وكانت عمل. عن بحثهم فرتة طوال سنويٍّا
والتشييد؛ البناء مجال يف طفرة حدوث شجع وهذا رخيصة، عقارية قروض عىل الحصول
مقربة عىل منزل ألف ١٧ — ليفيت ويليام ويدعى — املقاوالت متعهدي أحد شيد فقد
بوالية آيالند لونج يف والصلب للحديد املتحدة الواليات رشكة مصانع من كبري مصنع من
شيدت التي السكنية عات املجمَّ من عدد ضمن األوىل هي ليفيت مدينة كانت نيويورك.
املكوَّنة باملنازل األرض من مساحات يعمرون األنحاء جميع يف املقاولون بدأ فقد برسعة؛
منازل املقاولون هؤالء شيد أمريكا. مدن من بعيدة غري مسافات عىل واحد طابق من
ويف الخزانات. مثل العنارص من بالعديد ومزودة مماثلة وبتصميمات ضخمة بأعداد
هذه من السود استبعاد يجري كان ما عادة األيام، تلك يف سائًدا كان الذي التحيُّز ظل

السكنية. عات املجمَّ
إىل ستدوم الرخاء أوقات كانت لو كما وتستثمر تتوسع األمريكية الرشكات صارت
وذلك الحرب، زمن ومدخرات األرباح، وتحسينات امللكية، تحويالت تمول وكانت األبد.
٪٥ البطالة نسبة تجاوزت وحينما والسندات. األسهم من الجديدة اإلصدارات خالل من
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لسنة الرسيعة للطرق الفدرالية القوانني لتمرير الكونجرس أيزنهاور دوايت الرئيس دفع
منظومة بناء يف الحكومة أموال تدفقت الكينزية، للطريقة ووفًقا و١٩٥٨. و١٩٥٦ ١٩٥٤
عن ذلك ض وتمخَّ البالد، أنحاء لربط الواليات بني حارات أربع من مؤلَّفة رسيعة طرق
ثالثني قبل بالجيش مقدم برتبة شابٍّا أيزنهاور كان العمل. فرص من اآلالف مئات توفري
أنحاء جميع إىل أُرسَلت التي الجيش عربات من قافلة ضمن وكان الوقت، ذلك من عاًما
الغربي. الساحل إىل البالد رشق مناطق من القوات انتقال سهولة مدى لتستطلع البالد
استغرقت فقد سهًال»؛ «ليس االنتقال بأن يفيد القافلة هذه إليه انتهت الذي الجواب كان
الوحل. يف تغرز التي الشاحنات لسحب الثريان استخدام أحيانًا وتطلبت يوًما، ٦٢ الرحلة
الطريق — القديم املسار نفس تتبع الواليات بني الرسيعة الطرق منظومة صارت ثَمَّ ومن

18  .١٩١٩ سنة الجيش قافلة سلكته الذي — لينكولن للرئيس القديم الرسيع
واجنر، قانون صدور بعد األمريكي االقتصاد يف قوًة العمال تنظيمات أصبحت
حماية القانون هذا منح .١٩٣٥ لعام الوطني العمل عالقات قانون باسم رسميٍّا املعروف
يتحول — املحاكم قرارات عن فضًال — العام الرأي كان العمالية. للتنظيمات قانونية
ثم التجمع، يف بالحق مطالبتهم لدى العرشينيات يف أوًال ذلك حدث وقد العمال. لصالح
حظر فقد النقابي. التنظيم يف بالحق مطالبتهم يف الكبري الكساد فرتة خالل ذلك بعد
قرارات ويف ،١٩٣٢ عام العمال عات تجمُّ وقف يف املحكمة أوامر استخدام الكونجرس
الشوارع يجعل بأنه األول التعديل العليا املحكمة فرست و١٩٣٩ ١٩٣٨ عامي الحقة

السلمي. االعتصام تكفل عامة» «منتديات والحدائق
انسحبت حينما حقوقهم، عىل وحصولهم العمال تحرر أفسد ا حادٍّ تنافًسا لكنَّ
غري العمال لتنظيم اكرتاثه عدم عىل احتجاًجا األمريكي العمال اتحاد من اتحادات ثمانية
املنظمات «كونجرس إىل االستطالعية لجنتهم وتحولت الضخم. اإلنتاج صناعات يف املهرة
الوافدين باملهاجرين بكثري ترحيبًا أكثر الكونجرس هذا كان .١٩٣٨ عام الصناعية»
هذا ضم وناِضَال» تكاتَفا واألبيض! الزنجي «أيها شعار وتحت األفارقة. واألمريكيني
العنرصي التمييز كان الثانية. العاملية الحرب خالل أسود عامل مليون نصف الكونجرس
كونجرس لكن البيضاء، الياقات ذوي من العمال وبني األمريكية العمال اتحادات بني قويٍّا
جاهًدا يسعي كان لويس جون املتحمس املناجم عمال زعيم بقيادة الصناعية، املنظمات
املهاجرين توظيف يف أيًضا الكونجرس هذا ونجح الهدامة. املواقف هذه ضد للوقوف
لهؤالء تُبنيِّ ديمقراطية كقوة يترصف كان هذا ويف الثاني. الجيل من وأبنائهم الوافدين
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موطنهم يف مكانهم اتخاذ وكيفية العمل موقع يف بالسلطة املطالبة كيفية الغرباء الوافدين
الثقايف.19 التنوع ذي

كي عمالها مع تسويات إىل عديدة رشكات توصلت الحرب، أثناء اإلنتاج زيادة ظل يف
وحينما كبرية. زيادة العمالية االتحادات أعضاء أعداد زاد ا ممَّ عسكرية؛ عقود عىل تحصل
من نضالها يف االتحادات نجحت األجور، تقلِّص أن الحرب عقب الرشكات هذه حاولت
عرش الخمسة وخالل العمال. مكاسب زيادة أجل من أو حالها عىل األجور إبقاء أجل
األزمة يف املتمثلة املشرتكة املعاناة خالل من تشكل الذي — املواطنني تضامن من عاًما
األجور بأن األمريكيني معظم إقناع يف العمال نجح — والحرب الكبري للكساد االقتصادية
وطرحوا والطلب، العرض كقانون ما لقانوٍن املوضوعية االعتبارات تحددها أن ينبغي ال
من العمال ودمج مناسب معييش أجر عىل الحصول يف يتمثل مزدوًجا هدًفا ذلك من بدًال
حل أن بعد االزدهار نطاق يف كامًال دمًجا واملناجم) املصانع (عمال الزرقاء الياقات ذوي
الكبرية، والصناعة الكبرية، العمالية االتحادات فوجدت النزاعات، واستمرت أخريًا. السالم

العمل. من يمكنهم الذي التوازَن الكبري الدور ذات والحكومة
معظم الحرب جعلت فبينما األمريكي؛ لالقتصاد بالنسبة سحريٍّا مزيًجا هذا كان
يف ٪٥٠ بنسبة األمريكي االقتصاد نََما امُلعَدمني، عداد يف آسيا من وجزءًا أوروبا دول
أرسع، نحو عىل واألرجنتني كندا يف االقتصاد ونما !١٩٤٥ عام إىل ١٩٣٩ عام من الفرتة
منازل، رشاء من صغرية شقق يف حياتهم طوال يعيشون كانوا الذين األشخاص فتمكن
املواليد طفرة شكلوا الذين األطفال ينجبون وبدءوا الخدمة، إىل العائدون املوظفون وتزوج
يخدم منها الكثري كان التي الصغرية، الرشكات وازدهرت .١٩٦٠ إىل ١٩٤٦ من الفرتة يف
شابه وما التنظيف، وخدمات املتنقلة، املتاجر خالل من املنترشة، الضواحي يف العائالت
— ١٩٣٠ عام منذ املتباطئ — األمريكي السلم زمن اقتصاد وتحرك الخدمات. من ذلك

قرن. لربع راكًدا ظل أن بعد بأقىصرسعة،
التعايف عىل قدرته هي جيدة بصحة االقتصاد أن عىل الدالة األمارات إحدى كانت إذا
االقتصاد. هذا قوة عىل تدل السلم زمن إنتاج معدالت إىل العودة رسعة فإن االضطراب، من
إىل ١٩٤٥ عام من الفرتة يف تمكن فقد بحق؛ الدهشة تثري األمريكي االقتصاد مرونة إن
املحاربني قانون يشملهم لم ن ممَّ قديم محارب ماليني لتسعة فرصعمل توفري من ١٩٤٧
صلة ذات مناصب سابًقا شغلوا الذين موظف مليون وعرشين االثنني واستوعب القدامى،
استُثِمرت التي املدَّخرات تلك كل إىل باإلضافة — الغزير الطلب وشكل املسلحة. بالقوات
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الثقة استعادة عن الناتج العون بقدر يكن لم لكنه عوٍن، مصدَر — الحرب دعم سندات يف
حجم نصف يعادل املتحدة الواليات اقتصاد حجم كان الحرب، قبل الحرة.20 السوق يف
تجاوز سنوات، سبع وبعد مجتمعًة. السوفييتي واالتحاد واليابان، أوروبا، اقتصادات

مجتمعة. االقتصادات هذه حجم األمريكي االقتصاد حجم

جديد بارد سالم

للسيطرة خطة من جزء أنه عىل الدول من جريانه السوفييتي االتحاد قمع األمريكيون فرسَّ
عن الشيوعية احتواء نيته عن ترومان هاري الرئيس أعلن ،١٩٤٧ عام ويف العالم. عىل
تحاربان كانتا اللتني وتركيا، اليونان إىل واالقتصادي العسكري الدعم إرسال طريق
عن السوفييتي الضغط أن فكرة عىل ترومان عقيدة قامت الشيوعية. التمرد حركات
يشبه تسلسيل تأثري عن سيسفر — نجاحه حال يف — له التابعة التمرد جماعات طريق
ستتبعها الشيوعي املذهب واحدة دولة اعتناق حال يف أنه بمعنى الدومينو، قطع سقوط
وأمريكا روسيا بني املتزايد املتبادل العداء وحي من نشأت وقد األخريات. جاراتها ذلك يف
تركيا ترومان بها أََمد التي كتلك بمساعدات مدعومة النطاق، واسعة دعائية معركة
خطاب يف أعلن عندما بالذكر جديرة استعارة صاغ قد ترششل ونستون كان واليونان.
وحلت وغربها. أوروبا رشق بني أُسدل قد الحديدي» «الستار أن املتحدة الواليات يف ألقاه
مًعا. خاضوها قد كانوا التي الساخنة الحرب محل السابقني الحلفاء بني باردة حرب
تحمل الثروة إنتاج عىل قدرتها وباتت الغرب، يميز اقتصاديٍّا نظاًما الرأسمالية وأصبحت

جديًدا. أخالقيٍّا طابًعا
الواليات يف االشرتاكية من الهستريي شبه والتخوُّف روسيا يف االرتياب جنون كان
وأصبح الدولتني. بني والعداء الثقة بعدم متبادل شعور بناء عىل بفعالية يعمالن املتحدة
كل الكتسابه يسعى نًرصا األجنبية البلدان من بلد كل والء وبات للدعاية، مادة حدث كل
كانا والحكم املعتقدات نظامي أن واقعي شخص أي يضيف وقد الجانبني. من جانب
فالعمل ذلك. غري شكل أي عىل الحال يكون أن معها استحال درجة إىل للغاية متباينني
واملعتقد والتعبري ل بالتنقُّ يتعلق فيما الشخصية والحريات الحرة، واالنتخابات الحر،
كان بينما األثرية، الغربية القيم تلخص جميعها كانت السياسية، واملشاركة الديني،
معاملة يف واملساواة البالد، لسلع العامة وامللكية الكامل، بالتشغيل يفاخرون السوفييت
كما الجديد، والعالم الغربية أوروبا دول الشيوعية مناهضة دت وحَّ لقد الشعب. أفراد
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الذي األمر املتحدة؛ الواليات يف بالقبول تحظى التي السياسية األفكار نطاق من حدَّت
واملبادرة. االبتكار عىل القائم االقتصاد يحتاجها التي الحامية املناقشات بكبت هدَّد

الحربني خالل السابقة املنافسات من حدة أكثر والغرب الرشق بني التنافس أصبح
التطور من الباردة الحرب منع حاسم فارق هناك كان لكن والثانية، األوىل العامليتني
وبعد ،١٩٤٩ عام ففي الذري؛ العرص بدأ الثانية، العاملية الحرب انتهاء فمع واالشتعال.
الواليات أسقطتها التي لتلك مماثلة ذرية قنبلة السوفييت العلماء أنتج مكثف، برنامج
فقد كثب، عن املتحدة الواليات برنامج يتابعون السوفييت كان وملا اليابان. عىل املتحدة
بالستية صواريخ ومنظومة قوة أكثر هيدروجينية قنبلة بتطوير الذرية القنبلة أتبعوا
لقب استحقتا اللتني — الدولتني كلتا صارت حينئٍذ القنابل. هذه لنقل للقارات عابرة
خطًرا املتبادلة اإلبادة وأصبحت األخرى. إحداهما محو عىل قادرتني — العظميني القوتني
عىل الحصول من أخرى دول سبع تمكنت ذلك، تلت التي السنوات ويف ومرتبًصا. واضًحا
يف أخرى دول أربع تتحرك وربما حلفائها. من تسلُّمها خالل من مانهاتن مرشوع أرسار

الحايل. الوقت يف االتجاه هذا
السياسات تواجه الثانية العاملية الحرب من لتوِّها خرجت التي البلدان صارت
االقتصاد أداء نجاح مدى عن فكرة أي أحد لدى يكن ولم السوفييتي. لالتحاد العدوانية
هائلة. قتالية قوة األحمر الجيش أن يعرف كان الجميع لكن الوقت، ذلك يف السوفييتي
استعارة الحديدي ترششل ستار يعد لم ،١٩٦١ عام من أغسطس شهر ليايل إحدى ويف
الهاربني تدفق لوقف الرشقية برلني يف جداًرا الرشقية األملانية الحكومة أقامت إذ لغوية؛
بدأت التي املتحدة، للواليات العسكرية القوة عىل تعتمد الغربية أوروبا ظلت الغرب. إىل

الصواريخ. إلطالق ومواقع عسكرية قواعد بإقامة السوفييتية الكتلة قلق تثري
نجحت العرشين، القرن وستينيات خمسينيات يف للغاية مرعبة فرتات وجود ورغم
وقد املتبادل. التدمري وتجنَّبَا متطرفيهما، كبح يف السوفييتي واالتحاد املتحدة الواليات
عام دولة ٥٠ من فرانسيسكو سان مؤتمر يف تشكلت التي املتحدة، األمُم هذا يف ساعدهما
والجمعية األمن مجلس فإن املنحلة، األمم لعصبة تنكرت بعينها قًوى أن ورغم .١٩٤٥
اإليجابية بالروح تتسم تكن لم وإن التشاور، أشكال عىل حافَظا املتحدة لألمم العامة
ا ممَّ أكثر املتحدة الواليات لسيطرة تخضع كانت املتحدة األمم أن ورغم األحيان. كل يف
مجلس يف روسيا تملكه الذي النقض حق قوة كانت السوفييتي، االتحاد لسيطرة تخضع

التوازن. لتحقق آلية — مزعًجا كان وإن — األمن
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الدولية للتجارة جديدة مؤسسات

عاملية سوق لصنع فرصة النظر ببعد يمتازون الذين األشخاص بعض رأى الحرب، بعد
تطورات أحد كان سابق. وقت يف الحسنة النوايا تحققه لم الذي الهدف وهو نسبيٍّا، حرة
التي املحلية العقبات إزالة هو اقتصادية دفعة إنجلرتا منحت التي عرش السابع القرن
قيادة بمقدورك يكن لم فرنسا، يف الوقت ذلك يف بينما اململكة. داخل التجارة طريق تعوق
املرور أو جرس لعبور املال من مبلغ لدفع الحاجة دون من كيلومرتًا ٢٥ ملسافة مركبة أي
الكبري بالتقدير تحظى الرسوم جمع تتيح التي االمتيازات هذه كانت مخترصة. طريق عرب
بدًال وموحدة، واحدة سوق داخل تتنقل والناس البضائع فكانت إنجلرتا، يف أما والحماية.
للتنمية محفًزا هذا وكان أخرى. مناطق يف سائدة كانت التي واإلقليمية املحلية األسواق من
يف لتطبيقه جهد كل عرقلت الوطنية املنافسات لكن الناس، من واسع قطاع باعرتاف
التجارية املعاهدات مألت أو الجمركية الرسوم البلدان فرضت فقد الدولية؛ التجارة مجال

مصالح. ملجموعة أو مفضل ملنتج الخاصة باملعاملة تتعلق تافهة بمطالب
الواليات زودت فقد الدويل؛ للتعاون جديدة ُفرجة قدمت الثانية العاملية الحرب لكن
إعارة معاهدات خالل من الحرب دخولها قبل بالسالح األوروبيني حلفاءها املتحدة
جهد أقىص يبذلوا بأن املستفيدين األمريكية الحكومة طالبت املعاهدات، هذه يف وتأجري.
االنتعاش ترسيع شأنه من األطراف متعدد تجاري عالم خلق عىل ويساعدوا الحرب بعد
ورغم قرون. ثالثة قبل سابق وقت يف الداخلية إنجلرتا سوق فعلت كما النمو، وتعزيز
من بعُد فيما صارت فإنها الوليدة، بالصناعة يسمى ما حماية يف املتحدة الواليات تاريخ
األمريكيني املنتجني استياء تثري كانت التي األشياء ومن الحرة. للتجارة املؤيِّدين أقوى
وكحال الربيطاني. الكومنولث إطار ضمن للتجارة التمييزية الرشوط خاص نحو عىل
كفضيلة الحرة للتجارة املتحدة الواليات روَّجت عرش، التاسع القرن يف الربيطانية القوة
تترصف األحيان بعض يف املتحدة الواليات كانت األقوياء. عىل بالنفع تعود كسياسة ال
اإلعارة ملعاهدات النهائية التسوية يف حدث كما الغضب، رسيع لكنه ثري، عمٌّ وكأنها
املواقف فوق التسامي كان فقد االستغراب؛ كهذا سلوك يثري أن ينبغي وال والتأجري.21

مألوف. غري أمًرا الكريهة الوطنية
بني فيما االقتصادية للتنمية سانحة بيئة الحرب بعد أُنشئت التي املؤسسات خلقت
١٩٥٦ عام وبحلول الدولية. التجارة استقرار عىل الدوالر وحافظ تعاونت. التي الدول
اتحاد جانب من بدعم بسهولة، الغربية األوروبية العمالت جميع تحويل املمكن من بات
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التجارة فشجع املتحدة، الواليات من مقدَّمة بمنحة بدأ قد االتحاد كان األوروبي. املدفوعات
حصلت التي الدوالرات تستخدم لم السداد. وسائل تيسري خالل من األطراف متعددة
هذه مكَّنت بل فحسب، الرضورية السلع رشاء يف مارشال مرشوع من دولة كل عليها
يف تسويتها تجري دولة كل حسابات كانت بعض. من بعضها السلع رشاء من الدول

بالدوالرات. أو بالذهب الكبرية األرصدة أو الديون تسوَّى بحيث شهر، كل نهاية
حينما انتعش فقد االستهالك، نحو بالفعل موجًها األمريكي االقتصاد كان وملا
والغساالت والثالجات السيارات مثل مرتفعة بأثمان سلًعا الكبرية األرس ماليني اشرتت
اإلنفاق هذا إتاحة إىل واالقرتاض اإلقراض نظم يف التغيري إحداث أدى وقد فات. واملجفِّ
للبيع حسابات للزبائن تفتح الراقية البقالة ومحالت املتاجر كانت سابق، وقت يف الكبري.
تلك متجر ألي الداخيل للتصميم الواضحة السمات إحدى وكانت بالتقسيط. أو باألجل
قسم كل من السداد اآلجلة املشرتيات إيصاالت ملناولة املضغوط بالهواء تعمل التي األنابيب
االقرتاض يكن لم ثَمَّ، ومن شهرية. فواتري شكل يف فرُزها يجري حيث االئتمان، مكتب إىل
ركائز كإحدى قبل من استُخِدم أن يسبق لم لكنه لألمريكيني، بالنسبة مبتدًعا شيئًا
واملصنعني التجزئة وتجار البنوك شملت — متعددة أطراف عملت الحرب، بعد االزدهار.
عىل — والواليات الدولة يف واملسئولني والديون املستحقات تحصيل ووكاالت واملقرضني

مرتابط. وطني نظام إىل أمريكا يف العشوائية املحلية اإلقراض صناعة تحويل
الهائل ق التدفُّ الستيعاب الرشائية القوة من يكفي ما يملكون حينئٍذ األمريكيون كان
مبارشة لتذهب الحرب بعد ما فرتة يف بوفرة املصانع تنتجها كانت التي البضائع من
وجميع واملنازل السيارات رشاء كان املقرتضني، نظر وجهة من ومرائبهم. منازلهم إىل
ويف التضخم. يسودها فرتة يف الفائدة من الكثري يحقق تقسيط لخطة وفًقا املهمة األجهزة
معدل كان السوق، يف السلع وفرة وفرتها تضارع األجر وجيِّدة ثابتة وظائف وجود ظل
انغماًسا يعترب بالتقسيط أو باألَجل الرشاء يُعد ولم قليًال. الديون سداد عن العجز حاالت
القرن ستينيات وبحلول الرشيد. باإلنفاق أشبه ما حدٍّ إىل صار بل االستهالك، شهوة يف
اآلجلة للمشرتيات الفردية الحسابات محل تحل الوطنية االئتمان بطاقات بدأت العرشين،
باملوالت) (املعروفة الضخمة التجارية املراكز ظهور بداية أيًضا العقد ذلك وشهد السداد.
غالبًا محاطة تماًما، جديدة تسوق مساحات يشيدون املتعهدون بدأ أن بعد أمريكا، يف
التجارية املراكز هذه كانت وملا الجوية. األحوال قسوة ملقاومة الهواء ومكيَّفة بالجدران
زوال بداية إىل يشري البالد أنحاء يف انتشارها كان األقسام؛ متعددة شاملة متاجر تحوي

336



االزدهار من جديد مستوى

بطابع اتسم الذي العرص هذا يف حتى لكن املدينة. وسط يف املوجودة التجزئة تجارة محالِّ
كانت ذلك ومع والنساء.22 السود ضد تمييًزا يمارسون املقرضون ظل واضح، استهالكي
املنزل يف املرأة وعالم بالرجال الخاص العمل عالم بني الفصل عىل القائمة االفرتاضات
الخمسينيات، حقبة خالل جديدة قياسية مستويات تبلغ اإلناث عمالة وبدأت ببطء. تذوي

املنازل. إىل الحرب زمن يف تعملن كن اللواتي النساء عودة من الرغم عىل

للتكنولوجيا االجتماعي التأثري

اإلطالق. عىل ابتكار كأحدث األمريكية املعيشة غرفة التليفزيون دخل الخمسينيات، يف
نشأ امليكانيكية. العبقرية عشوائية عىل إثباتًا يعد فارنسورث، فيلو التليفزيون، ومخرتع
أن منذ الكهرباء عالم يف طريقه يتلمس وبدأ يوتا، بوالية بيفر مقاطعة يف فارنسورث
صورة ١٩٢٧ عام بثَّها تليفزيونية صورة أول وكانت عمره. من عرشة الثانية يف كان
أمام االخرتاع براءة نيل معركة خسارته من الرغم وعىل أفقي. خط ٦٠ من مكوَّنة دوالر
التفريغ، أنابيب فيها بما آخَر، جهاًزا ١٦٥ واخرتع عمله يف استمر األمريكية، اإلذاعة هيئة
رائًعا مثاًال فارنسورث ويعد (املهبط). الكاثود وأشعة الكهربائية، الضوئية واملاسحات
تجاهل تستطيع ال أنها االبتكار؛ عىل الرأسمالية اعتماد يف الكامنة القوة نقاط إحدى عىل

الهواة.
للتطورات نتيجة اإللكرتونيات لصناعة هائلة دفعة الثانية العاملية الحرب منحت
التقاربية.23 والصمامات الالسلكية املالحة ونُُظم والسونار الرادار أجهزة عىل أُدخلت التي
األمر األمريكية؛ الرشكات من الالسلكية املنتجات هذه من كبرية طلبيات توريد وجرى
أمكن التكلفة باهظة مختربات امتالك األمريكية اإلذاعة هيئة مثل لرشكات أتاح الذي
التليفزيون كان كثريًا. تأخرت التي التليفزيون اخرتاع ملشاريع املطاف نهاية يف تكريسها
لذوي أيًضا وصل فقد الثراء؛ بالغي األشخاص ترف مظاهر من مظهًرا كونه يتعدى
عىل ثمنه سداد إمكانية جانب إىل الحياة، ملدى ترفيهيٍّا استثماًرا باعتباره املحدود الدخل
أمريكية إحداهما رشكتني اندماج تمثل كانت التي — األمريكية اإلذاعة هيئة تولَّت أقساط.
التليفزيونات طرحت ثم التليفزيون. أجهزة تسويق يف املبادرة زمام — أملانية واألخرى
تحوي التي املنازل عدد كان ،١٩٦٠ عام وبحلول الخمسينيات. خالل األسواق يف امللونة
يف األفالم عروض حضور وشهد منزل. مليون وأربعني خمسة بلغ قد تليفزيون جهاز
السيارات. ُركَّاب من لإلذاعة املستمعني جماهري غالبية وصارت انخفاًضا، السينما دور
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مستجدات أكثر أحد ظهور إىل واسع نطاق عىل التليفزيون أجهزة امتالك أدى
امتداًدا كونها ورغم التليفزيونية. التجارية اإلعالنات إنها تطفًال؛ الخمسينيات حقبة
املحطات كانت للغاية. ة فجَّ بدت فإنها واإلذاعة، واملجالت الصحف يف لإلعالنات طبيعيٍّا
كرة ومباريات املرسحيات بها فتقطع املشاهدة، ذروة أوقات يف تعرضها التليفزيونية
يستمر مسلسل تتابع إىل كلمة ألف تساوي التي الصورة وتحولت األخبار. ونرشات القدم
ما ورغم أيًضا. حنقه وتثري وتقنعه للمشاهد املعلومات تقدم التي الصور من ثانية ٣٢
من يشء كل بيع يف نجحت فإنها انتقادات، من التليفزيون إعالنات له تتعرض كانت
السياسيون املرشحون تَنبَّه ما ورسعان الحياة. عىل التأمني وثائق إىل العرق رائحة مزيالت
من فعالية أكثر وألنها تولِّده. أن التليفزيونية التجارية لإلعالنات يمكن الذي الدعم إىل
ميزانيات من األسد نصيب حازت ما رسعان الناخبني، تأييد لكسب املرشح جوالت
وأظهرت األمريكية، السياسة يف جديدة أهمية التربعات جمع واكتسب االنتخابية. الحمالت

متوقعة. غري بطرق جديدة منظومات تشكيل عىل مجدًدا قدرتها التجارة
األمريكيني املستهلكني حياة عىل طرأت التي األخرى املستجدات أحد جوٍّا السفر كان
املتعلقة البحوث شجعت قد املتحدة الواليات حكومة كانت الثانية. العاملية الحرب بعد
الحرب بعد ذلك عن فت توقَّ لكنها ،١٩٠٣ عام رايت األخوين رحلة نجاح بعد بالطريان
إيرالينز ويونايتد إيرالينز أمريكان مثل األوىل الجوية الخطوط ظهرت األوىل. العاملية
العالم اهتمام ليندبريج تشارلز لفت ،١٩٢٧ عام ويف الطائرات. لصناعة رشكات من
أصبح ثم واحد. محرك ذات السطح أحادية بطائرة باريس إىل نيويورك من طار عندما
من الناتج الدخل عىل تعتمد كانت التي أمريكان، بان رشكة لدى طائرة قائد ليندبريج
التجارية الطريان رشكات شأن ذلك يف شأنها الالتينية، أمريكا دول إىل سيما ال الربيد، نقل
الطريان نشاط لقلة سببني التكلفة وارتفاع الخوف كان الثالثينيات، خالل األخرى. الرائدة
إحدى اكتشفت إذ العقبات؛ هذه ملواجهة التسويقية الجهود أحد تصدى وقد التجاري.
تجعلهن بدرجة أزواجهن سالمة بشأن قِلقات ُكنَّ الزوجات أن الجوية الخطوط رشكات
مجانية تذاكر الرشكة قدمت املشكلة، هذه وملعالجة جوٍّا. السفر من أزواجهن يمنعن
التي االستبيانات متابعة خالل من لكن العمل. رحالت يف أزواجهن ترافقن اللواتي للنساء
الردود واقع من — الطريان رشكات اكتشفت الرحالت، يف الزوجني تشارك بشأن أجريت

زوجاتهم! يصطحبون األزواج كل ليس أن — الزبائن من تلقتها التي الغاضبة
الطائرات تصميم يف تشرتك الحكومة الثانية العاملية الحرب جعلت أخرى، مرة
طائرات وحلت الحرب. عقب جوٍّا السفر ظهر األخرى، األمور من كثري وكحال وإنتاجها.
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أيًضا وحلَّت الستينيات، يف بمراوح املزودة املحركات ذات الطائرات محل النفاثة املحركات
البضائع تحمل كانت التي يس-٣، دي وطائرات األربعة املحركات ذات الطائرات محل
تستطيع الجديدة الطائرات هذه كانت مضت. عقود ستة مدى عىل فقط راكبًا ٢١ أو
الجديدة، للطائرات وكتحية أكرب. برسعة يريدون حيث إىل ونقلهم الركاب من املزيد حمل
طريان. رحلة يف سيُقلع كان لو كما يبدو رائًعا، مبنًى داالس مطار يف إيرو سارينن صمم
من يخرجون الناس جعلت بدرجة ا جدٍّ جديًدا أمًرا الطائرات هذه كانت األمر بادئ يف
الطريان إدارة وتولت واإلقالع.24 الهبوط عمليتي يشاهدوا كي املحيل املطار إىل بيوتهم

.١٩٥٨ عام الجوية الحركة ومراقبة السالمة قضايا الفدرالية
الشهري األمريكي الفيلم ففي فحسب. والطريان التليفزيون عىل املستجدات تقترص لم
تقيمه تخرج حفل يظهر مشهد يوجد ،١٩٦٧ عام كبريًا نجاًحا حقق الذي «الخريج»
الحوار خالل بالنصيحة البطل عىل العائلة أصدقاء أحد يشدد حيث الفيلم، لبطل األرسة
كانت فقد حق؛ عىل وكان البالستيك.» فقط: واحدة كلمة لك أقول أن «أريد التايل: القصري
ُمركب روا طوَّ قد الكيمياء علماء كان األصل يف عظيم. بمستقبل تبرش البالستيك صناعة
يُثري املركب هذا ظل البلياردو. كرات صنع يف املستخَدم العاج عن بديًال ليكون السليولوز
ظهر ثم تقريبًا. قرن مدى عىل وفرنسا وسويرسا املتحدة والواليات إنجلرتا يف اهتمامهم
الجوارب محل النايلون جوارب فحلت الثانية؛25 العاملية الحرب بعد البالستيك مركَّب
طريقه الفينيل مركب وعرف البالستيكية، باألواني املطابخ خزانات وحفلت الحريرية،
األعىل البالستيك مركب — إثيلني البويل مركب املصنعون واستخدم والكرايس. األرائك إىل
التنظيف وأكياس التخزين وعبوات الحليب وأباريق الصودا زجاجات صنع يف — مبيًعا
أرشطة وحلت اللَُّعب. متاجر يف امللون البالستيك معجون انترش ما ورسعان الجاف.
كان الحذاء. وأربطة املالبس، وكباسني البالستيكية األزرار محل الحق وقت يف الفيلكرو
تجاري مستوى إىل ترتفع الرتكيبية املواد جعل الكيمياء لعلم عظيًما انتصاًرا البالستيك

جديد.

العايل األمريكي بالتعليم االرتقاء

بل املتحدة، الواليات داخل من األمريكي التفكري يف عمًقا العلمية التأثريات أكثر يأِت لم
رطًال ١٨٤ يزن صناعيٍّا قمًرا السوفييت أطلق ،١٩٥٧ عام ففي السوفييتي. االتحاد من
يف وزنًا األثقل سبوتنيك الروسية الفضاء سفينة حلَّقت شهر، وبعد الخارجي. الفضاء إىل
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جميع يف أصداؤه ترددت دويٍّا الحدثان هذان أحدث اليكا. الكلبة متنها وعىل األرض مدار
أربعة غضون ويف قاضية. رضبة ْوا تلقَّ وكأنهم بالذهول، األمريكيون شعر العالم. أنحاء
أمريكي، صناعي قمر بأول الفضاء يف السوفييتي لالتحاد املتحدة الواليات انضمت أشهر
الدعائي، املستوى عىل املطلوب األثر أحدثت قد كانت الروسية سبوتنيك لكن ،١ إكسبلورر
هذا إزاء األمريكي الفعل رد أن شك ال متخلفون. السوفييت بأن القائلة الفكرة وبددت
لتاريخ بالنسبة األهمية غاية يف سبوتنيك يجعل ما هو التكنولوجيا مجال يف الرائع اإلنجاز
بذل إىل اضطرت املتحدة الواليات أن عىل والسياسيون املحللون أجمع وقد الرأسمالية.
الجامعات أن عىل كذلك وأجمعوا بل والهندسة، العلوم يف تفوًقا تحرز كي هائل جهد

ذلك. لتحقيق األساس هي كانت — الحكومية البحوث مرافق وليس — األمريكية
كان توسعية برامج يف والخاصة الحكومية الجامعات بدأت الزمن، من عقد خالل
السفينة إطالق وألن أخرى. أماكن ويف أمريكا يف العايل التعليم طبيعة تغيري يف تأثري لها
املنح تقليل اإلطالق عىل املمكن من يكن لم اإلنجاز، ذروة يمثل كان الفضاء إىل سبوتنيك
الجدد. الطالب من اآلالف مئات زيادة من الرغم عىل الجامعي، للتعليم املوجهة الحكومية
الذين الطالب عىل يطرأ الذي االزدهار مدى أظهر القدامى املحاربني قانون أن عىل عالوة
الجامعي. التعليم عىل حصولهم بعد فقرية حتى أو متواضعة اجتماعية ملستويات ينتمون
ما وكثريًا الحرب، تلت التي العقود يف كبرية بأعداد بالجامعات أيًضا النساء التحقت
األقليات طالب إدراج أجل من التحرك بدأ بقليل، ذلك بعد تقليدية. غري مجاالت طرقن
يف حدث الذي التعليمية القاعدة توسيع كان لكن الجامعي، التعليم مظلة تحت أيًضا
العايل التعليم كان الجهد. لهذا امُلحتذى النموذج هو سبوتنيك إطالق تلت التي املرحلة
العلماء من املزيد إعداد بهدف العليا الدراسات برامج عىل ا خاصٍّ تركيًزا يركز إنجلرتا يف

البالد. أنحاء جميع يف للكليات واألساتذة
ففي عام. رأي تشكيل يف رئيًسا دوًرا كري كالرك كاليفورنيا جامعة رئيس لعب
الجامعي للتعليم رؤية كري طرح ،١٩٦٤ عام هارفارد جامعة يف ألقاها شهرية محارضة
،١٩١١ عام كري ُولد حينما مميزة. لقلة مخصًصا شيئًا ال للجميع، ا عامٍّ ا حقٍّ باعتباره
سنة ١٨ أعمارهم تبلغ ممن الثانوية الدراسة بعد تعليمهم يكملون الذين نسبة كانت
عىل قادر طالب كل أمام الجامعي التعليم مجال البالد تتيح أن عىل فأرص فقط. ٪٥
مجموعة وتقدم الفروع، متعددة جامعات إىل تتحول أن إىل الجامعات دَعا وكذلك التعلُّم.
عملت سبوتنيك أن صحيح واملعارصة.26 القديمة والعملية، النظرية املعارف، من واسعة
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املهندسني عىل معتمًدا كان الرأسمالية نمو أن أيًضا الجيل من صار لكن محفز، كعامل
املهرة. وامليكانيكيني األعمال وخرباء والفيزيائيني

الرئيسية «الخطة كاليفورنيا يف الترشيعية الهيئة أصدرت التحدي، لهذا واستجابة
ثُمن يلتحق أن للطلبة: تعليمية مستويات ثالثة وضعت والتي ،١٩٦٠ لعام العايل» للتعليم
بجامعة الثانوية كاليفورنيا مدارس خريجي من — الدرجات أعىل عىل الحاصل — الطلبة
البقية أما الوالية، جامعة ُحُرم أحد يف مضمون مكان عىل األوائل ثُلث ويحصل كاليفورنيا،
فيما لاللتحاق تمهيًدا سنتان بها الدراسة مدة تمهيدية كليات إىل الذهاب فيستطيعون
متعددة فروًعا وجعلت النموذج، هذا عديدة واليات اتبعت وقد سنوات. األربع بكليات بعُد
بدأت سائًدا، الخاص التعليم كان حيث الرشق، ويف للوالية. األصلية الجامعة من تنبثق

الحكومية. للجامعات نظامني أول ونيويورك ماساتشوستس واليتَا
التكنولوجيا معاهد من بدًال الجامعات يف املتحدة الواليات حكومة توسعت حني
للفنون راعيًا أصبحت — وماساتشوستس كاليفورنيا والية يف املوجودة كاملعاهد —
املتحدة الواليات يف الجامعية الدراسة من األوليني السنتني ألن وذلك الليربالية؛ والعلوم
تجعل كانت أخرى وطنية ألنظمة خالًفا العام، بالتعليم يسمى ما لدراسة تَكرَّسان كانتا
جميع جانب إىل لذا، الثانوية. الدراسة مرحلة منذ دراسيٍّا تخصًصا يختارون الطالب
اآلالف هناك كان العايل، التعليم مجال يف جيدة وظائف وجدوا الذين الجدد العلماء
وجدوا ممن االجتماع وعلم السياسية والعلوم والتاريخ والفلسفة األدب يف األساتذة من
الحقل يوفره الذي الوظيفي الثبات ظل ويف املجال. نفس يف جيدة وظائف بدورهم
خارج من املتشككني تميز التي الالذعة اللهجة البالد مثقفي من الكثري َفقَد األكاديمي،
يخىش شومبيرت جوزيف االقتصاديُّ كان أوروبا. يف بكثرة واملوجودين األكاديمي، الحقل
مذهًال دعًما األمريكي الشعب قدَّم وقد الثقافيني. خصومها بسبب الرأسمالية تفشل أن
عرضة يكن لم ألنه جزئيٍّا يُعزى وذلك املجتمع، عاتق عىل الواقعة ومطالبها للرأسمالية

النقاد. جانب من املثبط للتعليق
لبناء الضخم الجهد وراء الخريية األعمال ورعاة الواليات يف الترشيعية الهيئات كانت
بالجميل العرفان ذلك مقابل ينتظرون وكانوا املالية. املنح خالل من الجامعية األنظمة
بؤًرا صارت أوروبا ويف البالد أنحاء جميع يف الجامعية الُحُرم لكن الطالب. جانب من
الطالب عدد ارتفاع ض تمخَّ املقصودة، غري العواقب ملبدأ ووفًقا الثوريني. للمتهورين
يف املتحدة الواليات كمجتمع — باألعراف ملتزم مجتمع يف ليربايل تعليم شكَّلهم الذين
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املدنية والحقوق التعبري بحرية تتعلق ومظاهرات احتجاجات عن — الباردة الحرب ذروة
جامعة مجلس أعضاء أقىص وقد فيتنام. يف تخوُضها املتحدة الواليات كانت التي والحرب
ذلك وبحلول الطالبي. النشاط من استيائهم بسبب ١٩٦٧ عام كري كالرك كاليفورنيا
الذي — كري علق وقد فروع. تسعة إىل الجامعة ع توسُّ عن مسئوًال صار قد كان الوقت،
منه وُطرد منصبه توىل بأنه — العايل للتعليم كارنيجي للجنة رئيًسا ذلك بعد أصبح

الحماس». «بنفس

األمريكية التكنولوجيا يف األملان العلماء مساهمة

استكشاف ل حوَّ فقد العايل؛ التعليم تشجيع من أكثر هو ما إىل سبوتنيك إطالق أدى
بسخاء الكونجرس فيها أنفق الباردة الحرب تنافس ساحات من ساحة إىل الفضاء
لكنها برسعة، املسلحة قواتها رسحت املتحدة الواليات أن صحيح الدوالرات. مليارات
الروس. فعل كما الجديدة، باألسلحة يتعلق رئييس وتنموي بحثي برنامج عىل أبقت
يف شأنها الحرب، زمن يف األملان أحرزها التي التطورات عىل الروسية سبوتنيك اعتمدت
األمريكي، جودارد روبرت أعمال عىل اعتمدت وكلتاهما األمريكية، ١ إكسبلورر شأن ذلك
يف نجح قد جودارد كان األملاني. أوبرث وهريمان الرويس، تسيولكوفسكي وقسطنطني
بالقليل سوى يحَظ لم هذا لكن ،١٩٢٦ عام السائل الوقود باستخدام صاروخ إطالق
فرينر كان أملانيا. يف حدث ا ممَّ تماًما العكس عىل وهذا املتحدة. الواليات يف االهتمام من
من قرأه ما خالل من الفضاء عرب السفر بإمكانية مفتونًا صار قد صغره يف براون فون
السابعة يف كان عندما صواريخ رشكة إىل انضم ويلز. جي وإتش فرين، جول كتابات
الحال، وبطبيعة وتسيولكوفسكي، جودارد، أعمال وفهم ١٩٢٩ عام عمره من عرشة
يف الدكتوراه شهادة حامًال كان وملا بالجيش. التحق سنوات، ثالث بعد أيًضا. أوبرث
الصواريخ طورت التي الصواريخ، فرقة اسم عليه أطلق ما َّس ترأ والعرشين، الثانية سن
هذه تطوره نموذج أول عىل جوبلز جوزيف النازي الدعاية وزير أطلق وقد البالستية.
فون إرشاف تحت تطويره تم الذي السالح هذا كان .«٢ رقم االنتقام «سالح اسم الفرقة
ميًال ٣٥٠٠ برسعة ميل ٥٠٠ ملسافة رطل ألفي زنة حربية رءوس حمل يستطيع براون
وقت حتى الفعيل لالستخدام جاهًزا السالح ذلك يصبح لم الحظ، ولحسن الساعة. يف

.١٩٤٤ عام من متأخر
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فعىل ا؛ حقٍّ مثرية الصواريخ قصة تصبح تحديًدا عندها التي املرحلة هي هذه لكن
أمريكية اخرتاع براءة عىل الحاصلة األجهزة من العديد عىل اعتمدوا األملان أن من الرغم
صنع بكيفية علم لديهم الذين الوحيدين كانوا فقد الجريوسكوبية، التحكُّم أجهزة مثل
والسوفييتي األمريكي الجيشني دفع وهذا السائل. الوقود بدفع تنطلق التي الصواريخ
الستقدامهم العلماء من ممكن أقىصعدد إيجاد عىل يتسابقا أن إىل أملانيا دخولهما بمجرد
يضع أن عىل وعزم مقبلة، الحرب نهاية أن يرى براون فون كان الوطن. أرض إىل
العلماء من ٥٠٠ نحو لتسليم رتب قد الواقع يف كان بل الغربية، القوى يدي بني عمله
١٩٤٥ عام صيف يف الوقت، نفس ويف فحص. وأجهزة معملية وثائق إىل باإلضافة األملان
بتهمة للمحاكمة لتقديمهم السابقني النازيني تالحق املحتلة الجيوش كانت وخريفه،
ما إذ نازيني؛ املالَحِقني العلماء كان فقد املشكلة، تكُمن كانت وهنا حرب. جرائم ارتكاب
الحزب إىل ينضم أن دون من كهذه حساسة برامج ضمن بالعمل له ليُسمح كان أملاني من
باعتباره يُدان أن املمكن من كان بعضهم أن أسوأ هو وما التابعة. مؤسساته إحدى أو
التي البلطيق بحر منطقة مصانع يف خرة السُّ عمالة استخدموا ألنهم نظًرا حرب مجرَم

الصواريخ. تنتج كانت
للحصول بطلبات املتقدمني األملان العلماء معظم األمريكية الخارجية وزارة اعتربت
وزارة مع معركة ذلك عىل وترتب فيهم. مرغوب غري املتحدة الواليات بدخول إذن عىل
العلماء من منتقاة مجموعة بجلب يقيض وسط حل عىل الوزارتان فاتفقت الحربية،
الِعلم كان كيف يبني وهذا معلومات. عىل منهم للحصول املتحدة الواليات إىل األملان
الدراسات إىل الصواريخ مجال يف العمل من وتنوع الحرب، خالل وعميًقا شامًال األملاني
هؤالء يستأنف أن يريد األمريكي الجيش كان البرشي. الجسم عىل اإلشعاع آثار عن
«متعصب» صفة وأصبحت محتمل. عدو أي من بمأمن املتحدة، الواليات يف العمَل العلماء
كان إذا يحدث كان ماذا لكن املتحدة. الواليات إىل الدخول من ما شخص بحرمان مرتبطة
يبدو الذين العلماء كان آخر. وسط لحل التوصل يجري كان «متعصبًا»؟ نازيٍّا الشخص
أمريكا. إىل بالوفود لهم يُسمح الذين فقط هم املتحدة الواليات ملصالح رضوريٍّا عملهم
يُطلق كان االختبار. بهذا األملان واملهندسني الفيزياء علماء من عالم مائة من أكثر َمرَّ وقد
كانوا العسكريني من أوراقهم يُراجعون كانوا من ألن وذلك الورق» مشابك «علماء عليهم
مشابك برنامج استمر أهميتها. عىل للتدليل أوراقهم عىل الورق تثبيت مشابك يضعون
حيث أمريكا، إىل أملاني عالم ١٧٠٠ مجموعه ما جلب عن وأسفر السبعينيات، حتى الورق
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وهانسفيل، مكسيكو، ونيو ساندز، وايت يف األمريكي الفضاء لربنامج األساس وضعوا
وأالباما.

ضخًما استثماًرا مثلت ألنها االقتصاد يف كبري حد إىل التعليمية الدفعة هذه أثَّرت
الكمبيوتر، مجاالت يف االبتكارات من جديدة ملوجة الفكرية التحتية البنية ووفرت للمال،
لكنهم العايل، للتعليم رائًعا نظاًما األمريكيون وضع لقد والطريان. الدوائية، واملستحرضات
من العسكرية، املعدات وتطوير البحث وترية ترسيع برنامج ثمن دفع عبء أيًضا تحملوا
األمن هدف كان التطور. بالغ فضائي برنامج إىل نووية وغواصات هيدروجينية قنابل
مستمرة. ظلت الحرب زمن هات توجُّ لكن الحرب، يف االنتصار هدف بعد مبارشة يأتي
أعضاء وأثبت باملشرتيات، يتعلق فيما الكفاءة عدم تغطي األحيان بعض يف الرسية وكانت
دولتهم. يف مصنوًعا اليشء كان إذا خاصة الالزم، من أكثر مجاِملُون أنهم الكونجرس يف
قاذفة أجزاء توزيع من الثمانينيات سنوات يف فتمكنت بهذا، علم عىل الدفاع وزارة كانت

الواليات. من والية كل عىل ٢ بي الشبح القنابل
— مختلفني مسارين يف تعمل التي — والبحرية الجيش قوات جهزت الحرب، خالل
الرياضيات وعلماء املهندسون كان الكمبيوتر. جهاز املستقبل؛ يحمله ما بأعظم الحرب آلة
للرياضيات املعقدة الحسابات برسعة يُجري أن شأنه من جهاز لتصميم جاهدين يسعون
أكثر حاجة يشكل االخرتاع هذا أصبح هاربر، بريل قاعدة يف حدث ما فبعد الحديثة.
خرج ،١٩٤٣ عام من يونيو ويف والقصف. النار إطالق مخططات لحساب رضورة
كانت التي بنسلفانيا، والية لجامعة التابعة املختربات من رقمي إلكرتوني كمبيوتر أول
يف تصميمه جرى كمبيوتر جهاز عىل البحرية حصلت ثم الجيش. مع لعقد وفًقا تعمل
وبينما أكرب. ذاكرة بسعة يمتاز الكمبيوتر هذا وكان للتكنولوجيا. ماساتشوستس معهد
االتحاد أجرى الباهظة، كلفته بسبب املرشوع عن التخيل وشك عىل البحرية سالح كان
كان للرتاجع. سبيل هناك يُعد لم عندئٍذ .١٩٤٩ عام ذرية لقنبلة تفجري أول السوفييتي
ذلك يف شخص ألي كان هل طنٍّا! ٣٠ ويزن الحجم ضخم الجيش ينتجه كمبيوتر أول
كمبيوتر أجهزة رشاء من الناس سيتمكن أخرى سنة ٦٠ بعد أن يتصور أن الوقت

أوسع؟! وتنوع أكرب، ورسعة أعىل، وإمكانات أقل، بسعر تمتاز محمولة
إىل ١٩٤٧ من امتدت التي الباردة الحرب خالل العسكرية البحوث عىل اإلنفاق ازداد
الكونجرس ضم الجديد، األمني الشاغل هذا عىل مؤسيس طابع إضفاء يف ورغبة .١٩٩١
.١٩٤٧ عام للدفاع وزارة يف الجوية والقوات البحرية، والقوات الحربية، القديمة: الوزارات
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واسع، تطبيقات بنطاق تمتاز التي الرقمي النقل بتقنية ثوريٍّا مفهوًما الكمبيوتر وأدخل
البت وحدة (أو الثنائية األرقام من تيارات إىل األصوات أو املعلومات تحويل يجري حيث
معدلة. مستمرة موجة شكل يف املعلومات ينقل التناظري النقل بينما عنها)، نسمع التي
اإلشارات حولت التي األبحاث األمريكية الحكومة موَّلت الثانية، العاملية الحرب خالل
نظام أول السبعينيات يف بت ونصَّ «البت»، وحدات من رقمي تيار إىل التناظرية الصوتية

الضوئية.27 األلياف كابالت عرب الرقمية البيانات لنقل
والتطوير البحث يف كبرية استثمارات فاستثمرت الجامعات، مع الحكومة تعاقدت
وأخذت االقتصادي. النجاح مفتاح أنهما قبُل من اكتشفت قد املؤسسات كانت اللذين
واختبارات الفضاء وتصاميم واالتصاالت اإللكرتونيات مجاالت بحوث يف املبادرة زمام
الثقيل، العبء الحكومة تحملت والخزافني. والكيمياء الفيزياء علماء يجريها التي املواد
البحوث. هذه من لكثري تجارية استخدامات إم بي آي مثل رشكات أوجدت الوقت ومع
بل، بمختربات املعروفة الخاصة مخترباتها تدير األمريكية والربق الهاتف رشكة وظلت

التطور.28 بالغة البحثية مرافقها عىل أيًضا األدوية رشكات وأبقت
من — الرئاسية واليته انتهاء من أيام ثالثة قبل — أيزنهاور دوايت الرئيس حذر
ب التأهُّ حالة إىل االنتباه لفت وقد العسكري. الصناعي املجمع اسم عليه أطلق ما مخاطر
األمريكيني من وطلب تتطلبها، التي بكثري تعقيًدا األكثر والتسليح البالد يف للحرب الدائم
أن يمكن العامة السياسة أن يف واملتمثِّل البالد يواجه الذي املماثل «للخطر يتنبهوا أن
أيزنهاور أشار أن بعد لكن والتكنولوجية». العلمية للنخبة أسرية نفسها هي تصبح
جميع دخل صايف من أكثر العسكري األمن عىل تنفق املتحدة الواليات صارت ذلك، إىل
الدفاعية اآللية بني السليم «الربط عىل األمريكيني أيزنهاور حث وقد األمريكية، الرشكات
يزدهر أن يمكن بحيث السلمية، وأهدافنا وسائلنا وبني الضخمة، والعسكرية الصناعية
الصناعي «املجمع شعار سوى الكالم ذلك كل من يبَق لم لكن مًعا».29 والحرية األمن
نظمت وقد االهتمام. من الكبري بالقدر يحظى أن دون فَمرَّ التحذير أما العسكري»،
تهدف قوية ضغط جماعة لتصري نفسها الحكومة سخاء من استفادت التي الرشكات
العسكري اإلنفاق تجاوز األمر نهاية ويف الدفاع. وزارة ميزانية يف تخفيضات أي لدرء

األخرى. الدول لجميع العسكرية النفقات مجموع األمريكي
بالبيئة اإلرضار يف تسببت الرأسمالية تاريخ من املجيدة الفرتة هذه أن األسف يثري ما
جديد، مصطلح وبدأ والثانية. األوىل العامليتني للحربني املريع الدمار سبَّبه ما يفوق بقدر
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العام. الوعي يقتحم — بمحيطها الحية الكائنات عالقات دراسة أي — البيئة» «علم
اعتداء عملية االقتصادي التقدم استتبع البيئية، النظر وجهة من ببيئتنا؟ نفعل ُكنَّا ماذا
عام نسمة مليار ١٫٦ من العالم سكان عدد وازداد البيئة. جوانب جميع عىل منظمة
الذين — البرش من الجديدة الزيادة وهذه .٢٠٠٧ عام نسمة مليار ٦ من أكثر إىل ١٩٠٠
ويكسحون الرتبة سطح ويجرفون نفاياتهم، من ويتخلصون الحفري، الوقود يحرقون
أمًرا املروعة العملية هذه عالج يكون ولن البيئة. واستنزفت وأفسدت لوَّثت — األنهار قاع

سهًال.
تعكس الذين األمم، لبُناة املنشود اإلنجاَز الضخمة السدود بناء صار األمر، واقع يف
ترششل ونستون زار حينما للعواقب. إشارة أي دون من االقتصادي التقدم روح كلماتهم
لكنه عنها، ينخفض الذي النيل نهر يف أوين شالالت من تندفع املياه رأى فيكتوريا، بحرية
«كل فقال: قوتها، من االستفادة عدم إىل نوَّه بل املياه، هذه ملنظر املذهل بالَجمال يُِشد لم
الطبيعية القوى عىل للسيطرة رافعة وجود عدم إن … هباء يذهب القوة من القدر هذا
جعل عن ستنجم التي للمتعة يا ويحفزه. الخيال يثري أن إال يمكن ال ألفريقيا، املهدرة
الذي — النارص عبد جمال الزعيم كان توربني!» يف بالغوص رحلته يبدأ العريق النيل
فيها هوادة ال بحماسة فخطط الرأي؛ هذا مع متفًقا — ١٩٥٢ عام مرص يف السلطة توىل
أهرامات بنينا القديمة العصور «يف النارص: عبد قال فقد بناءه، ل وموَّ أسوان، سد لبناء
نهرو جواهرالل الهندي الوزراء رئيس كان لألحياء.» أهرامات نبني واآلن املوتى. أجل من
أنتجت الحديثة». الهند «معابد بأنها بالده يف الجديدة السدود وصف حينما إيجاًزا أكثر
باهظة بتكلفة جاء ذلك لكن منتظمة، ري ومياه رخيصة كهربائية طاقة السدود هذه
مصائد وتدمري املستنَزفة، الرتبة إلثراء الالزمة النهرية الطمي رواسب ق تدفُّ منع يف تمثلت
ظاهرة أنفسهم وهم — البيئة حماة أطلق وقد الرتبة.30 ملوحة يف والتسبب األسماك،

البيئي. التدهور من املعقد النمط هذا من تحذير صيحة — جديدة
اإلشعاعية، البيولوجيا مجايل يف أبحاثهم املتحدة الواليات يف األملان العلماء واصل
بشأن لتحقيقات جميًعا وخضعوا الجديد. الفضاء رواد طب ومجال العيون، وطب
يف ُمرٍض حل ألي التوصل يتم أن دون من الطبية، التجارب يف لألرسى األملان استخدام
وتضميد املالريا، وعالج العدوى، مكافحة مثل أموًرا الحرب فرضت لقد القضية. هذه
الربيطاني العالم كان الطبية. لألبحاث خصبًا مستنبتًا يشكل هذا كان الجنود. جروح
الخبز عفن بتنمية قام حينما األوىل للمرة البنسلني عزل من تمكَّن قد فليمنج ألكسندر
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الواليات إىل بريطانيون علماء جاء ثم للمرض. املسبِّبة البكترييا عىل القضاء يف نجح الذي
بتجريب بطولية مجازفة فايزر رشكة وخاضت الحرب. خالل البحث هذا ملواصلة املتحدة
قوات هبطت عندما الصفر، ساعة وبحلول بالنجاح. ُكللت البنسلني إلنتاج جديدة طريقة
ويف الجرحى. لعالج متاًحا صار قد البنسلني كان ،١٩٤٤ يونيو يف فرنسا يف الحلفاء
سنتًا. ٥٥ إىل دوالًرا ٢٠ من منه الواحدة الجرعة تكلفة انخفضت سنوات، ثالث غضون
جديدة فئة واكتشفوا فليمنج، بنسلني إنتاج عملية الحيوية الكيمياء علماء تجاوز
الرئوي االلتهاب مكافحة مجال يف سيما ال استثنائية، فعالية أثبتت التي العقاقري من
نتائج نرش قد فليمنج كان األمراض. من وغريها البكتريية واألمراض السحايا والتهاب
متاحًة لرتكيبها، ل توصَّ التي السلفا) (أو السلفوناميد عقاقري وصارت .١٩٢٩ عام أبحاثه
مسحوق من حصة يحمل جندي كل وكان الجانبني. ِكَال من الحرب جرحى لعالج
الكينني مادة إىل الحلفاء وصول طريق اليابانيون قطع وعندما املعركة. أرض إىل السلفا
اآلالف حياة أنقذ األتابرين، اسمه تركيبيٍّا، عقاًرا األبحاث أنتجت املالريا، لعالج املستخدمة
تشارلز األمريكي واكتشف الهادي. املحيط جنوب يف يقاتلون كانوا الذين األمريكيني من
ورسعان برسعة. يفسد الذي الكامل الدم محل تحل أن تستطيع الدم بالزما أن درو
قد البنوك هذه كانت الحرب، نهاية وبحلول الدم. بنوك س يؤسِّ األحمر الصليب بدأ ما
الدم. من وحدة مليون عرش ثالثة من أكثر القتال جبهات إىل وأرسلت الدم من جمعت
مما الجلد؛ تحت تؤَخذ التي املورفني مادة حقن صناعة لألدوية سكويب رشكة رادت وقد

املعركة. ساحة يف بسهولة استخدامها من املسعفني مكَّن
يف للتوسع األساس للمدنيني الجديدة والعالجات العقاقري هذه تطوير وضع وقد
لويد كان ،١٩٥٢ عام ويف الثانية. العاملية الحرب بعد الدوائية املستحرضات صناعة
وعدله طبيعية بطريقة منتج عقار عىل عمل قد فايزر، رشكة لدى يعمل الذي كونوفر،
هذا ومن الحيوي. الترتاسيكلني مضاد إنه الحيوية؛ املضادات من جديًدا نوًعا لينتج
يف متاحة بعينها عدًوى ملحاربة املوجهة الحيوية املضادات من سلسلة صارت البحث
الرعاية توفر الحكومات كانت أوروبا، يف الغربية. وأوروبا املتحدة الواليات أنحاء جميع
الرعاية تقدم كانت فقد خاص؛ بنظام املتحدة الواليات تمسكت بينما الشاملة، الصحية

فقط. ا جدٍّ والفقراء السن لكبار لكن متزايدة بتكاليف
وراء كانت التي والتكنولوجيا العلوم تطوير عىل الحكومة أنفقته الذي املال أحدث
— والطريان الطبية الرعاية مجاَيلِ يف منها استفيد والتي — الكمبيوتر أجهزة ظهور
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إىل وصلت التي االبتكارات يف كبري بقدر وساهم الحرب، بعد ما اقتصاد عىل هائًال تأثريًا
البحث تمويل يف الكثري بإنفاق الحكومة تكتِف لم والثمانينيات. السبعينيات يف السوق
الرائدة الرشكات حجم أيًضا عقودها عززت بل املستقبل، يف األرباح عىل الحصول أجل من
وبرامج البحوث مواصلة من تمكِّنها كافية عائدات عىل تحصل كانت ألنها صناعة، كل يف
للحفاظ الحاسمة األهمية لألبحاث الحكومي الدعم فرتة طول أظهر وقد املكلفة. التنمية
االقتصادي النمو ألغراض بل الدفاعية، األغراض أجل من فقط ليس علمية، قاعدة عىل
تمويل يف الحكومة مشاركة حصة زادت ١٩٦٠ عام إىل ١٩٤١ عام من الفرتة ففي أيًضا.

الوطني. اإلجماىل من ٪٦٤ يمثل صار حتى ضعًفا، ١٣ بمقدار والتطوير البحث
وكان الحرب. بعد ما اقتصاد يف آخر جديًدا عنًرصا التكنولوجي التغري رسعة مثلت
ما دائًما كانوا ذلك، مع التايل. الرهان فَرس باستمرار يراقبوا أن الرشكات قادة عىل
رأس عىل فواته. بعد أو األوان قبل األحداث يتوقعون أو الخارس، الفرس عىل يراهنون
منتًجا يكون ما عادة الذي سالفه، عىل يقيض حتًما كان جديد منتج أي أن املشاكل هذه

سواء. حد عىل املبيعات وموظفي التصنيع لعمال بالنسبة ومألوًفا ثابتًا، عائًدا يحقق

الكمبيوتر مجيء

إم، بي آي رشكة نجاح قصة هي الحرب بعد ما فرتة يف الكبري النجاح قصص إحدى
بدأت قد إم بي آي كانت ُملَهم. تنفيذي مدير ومن الحكومة بحوث من استفادت التي
وآالت العمل، دوام ضبط وساعات القهوة، ومطاحن املوازين، لصناعة بخط ١٩١١ عام
الفذ مديرها عىل إم بي آي عثرت سلون ألفِرد عىل موتورز جنرال عثرت ومثلما الجمع.
األعمال رواد مثل سنوات. بثالث العام ذلك بعد للرشكة انضم الذي واطسون، توماس
مجاالت من مجال كل يف وِقيمه أفكاره واطسون بث عرش، التاسع القرن يف العظماء
مجزية أجوًرا يدفع كريم عمل رب وكان املخلصني. املوظفني من جماعة وكوَّن رشكته،
يف واحد دوالر مقابل الجميع لدخول ريفيٍّا ناديًا بنى إنه حتى جيدة، خدمات ويقدم
الزوجات سرييح النادي هذا يف منتظم نحو عىل عشاء وجبات إعداد أن ورأى السنة،
يبتكر ألن الزبائن إرضاء كيفية موظفيه بتعليم ولعه دفعه وقد الطهي. أعباء بعض من
معلومات إىل باإلضافة التشجيعية باألحاديث حافلة شهرية مجلة وينرش للرشكة أغنية
ما وكثريًا والسلوك، اللباس يف رئيسهم فقلدوا بحرارة؛ موظفوه استجاب املنتجات. عن

مكاتبهم.31 جدران عىل واطسون صورة يعلقون كانوا

348



االزدهار من جديد مستوى

استفادت الصدارة. يف البقاء تميز التي اإلثارة كل إم بي آلي املهنية السرية تُظهر
الفدرالية العقود مولت إذ الرشكات؛ من غريها من أكثر الحكومي اإلنفاق من الرشكة هذه
مهنديس الدفاع وزارة مع املربمة الكبرية العقود ومكنت أبحاثها. نصف تكاليف املتعددة
املغناطيسية الرئيسية الذواكر يف املتطورة التكنولوجيا عىل الحصول من إم بي آي
عن عبارة وهي املثقبة، البطاقات الحرب قبل للرشكة الرئييس املنتج كان الدوائر. ولوحات
البطاقات هذه ر تطوِّ إم بي آي كانت فتحات. خالل من البيانات ينقل صغري مستطيل
إىل ثم الكهربائية إىل امليكانيكية بالطريقة البيانات معالجة من فانتقلت باستمرار،
بطاقة عىل املفصلة املعلومات جميع حرص يف تتمثل واطسون فكرة وكانت اإللكرتونية.
واطسون ألن ونظًرا طباعتها. أو غريها، مع ربطها أو ذلك، بعد تخزينها يمكن واحدة،
بدأت حينما املثقبة الكروت آالت صنع واصل فقد عمله، من شخص أي طرد يكره كان
فدرالية برامج أن حظه حسن من لكن الكبري. الكساد فرتة خالل االنخفاض يف املبيعات
هائلة كميات معالجة احتاجت االجتماعية التأمينات وإدارة الوطني اإلصالح قانون مثل
من البيانات معالجات من مزيد رشاء تريد التي الطلبات جاءت وعندما البيانات. من
النازيون استخدم وقد املستودعات! يف ومخزَّنَة موجودة املعالجات كانت إم، بي آي رشكة
سيئ نحو عىل واستغاللها أملانيا يف السكاني التعداد بيانات تنظيم يف إم بي آي بطاقات

مروعة. النتائج وكانت أيًضا،
أصبحت االقتصاد، عىل تسيطر باتت التي العمالقة للرشكات املعقد للطابع نظًرا
جمعت التي اإلحصاءات جميع إدخال املمكن من وأصبح األهمية، غاية يف البيانات معالجة
املخزون ونسب االستثمارات، عىل العائدات وحساب املتغرية، عن الثابتة التكاليف لفصل
رشكات كانت اإلدارة. قاموس الحاسبة» «اآلالت مفردة ودخلت لفرزها. إم بي آي جهاز يف
إم، بي آي تنتجها التي املثقبة البطاقات عىل تعتمد الحرب بعد ما فرتة يف والبنوك التأمني
عقود الرشكة عرضت فقد إم؛ بي آي رشكة عىل تعتمد نقول، أن األحرى من ربما أو
كانت أجهزتها ألن للغاية مرغوبة كانت خدمات وهي الصيانة؛ خدمات تشمل تأجري

تعقيًدا. تزداد
جيًدا، تدريبًا املدرَِّبني املبيعات موظفي عىل كبريًا اعتماًدا تعتمد إم بي آي كانت
عالقاتها عىل الرتكيز عىل الرشكة حرص وكان التدريب. مجال يف كبرية مبالغ وأنفقت
املبيعات موظفي إلبقاء الكبرية التكلفة ورغم الرشكات. طليعة يف يجعلها العمالء مع
إم؛ بي آي بمنتجات دراية عىل — والنساء الرجال من باآلالف عددهم يُقدَّر الذين —
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بحيث للغاية دة ومعقَّ جديدة تنتجها التي الكمبيوتر أجهزة كانت الرشكة. ازدهرت فقد
بما دراية عىل إم بي آي رشكة بأن ثقة عىل كانوا لكنهم الزبائن، معظم فهمها عن يعجز
أجهزة عىل ثم املثقبة، البطاقات آالت عىل أوًال تركز الرشكة واطسون جعل وقد تفعله.
رشكة مثل مندمجة رشكات مجموعة إم بي آي تصبح ألن الفرصة متجنبًا الكمبيوتر،
زيروكس. جهاز اخرتاع براءة رشاء فرصة رفض إنه حتى إيه، يس آر أو راند ريمنجتن
نفسه، الوقت يف «يعالجونها»! اآلن باتوا الكلمات، يكتبون املايض يف الناس كان وبينما
أسعار تزداد بينما مرات وثالث مرتني تتضاعف تخزينها يمكن التي البيانات كمية كانت
صار أن ذلك بعد لبث ما نادًرا تكنولوجيٍّا مساًرا هذا كان انخفاًضا. الكمبيوتر أجهزة
من الكمبيوتر أجهزة استخدام انتقل الحرب، عقب األوىل الثالثة العقود ففي أكثر؛ مألوًفا

العاديني. األشخاص إىل األعمال قطاع إىل الحكومة
آالت إنتاج عن التوقف بشأن حائرة الكمبيوتر، ثورة حافة عىل إم بي آي تأرجحت
عام إال إلكرتونيٍّا معالجتها إىل كهربائيٍّا البيانات معالجة من تنتقل ولم املثقبة. البطاقات
رئيًسا أصبح الذي االبن، واطسون توم تأثري بسبب األول املقام يف حدث ما وهو ،١٩٥٠
الرشيط إىل املثقبة البطاقات من االنتقال هي الحاسمة النقلة كانت .١٩٥٢ عام للرشكة
ألجهزة العالم يف منتج أكرب الرشكة أصبحت فقد الصحيحة؛ النقلة أنها وتبني املمغنط.
موظف ألف عرشين إىل وصل ما إم بي آي وظفت الخمسينيات، أواخر ويف الكمبيوتر.
ومعالجتها حفظها يتم ألن تحتاج التي البيانات أيًضا وازدادت السنوات. بعض يف جديد
منفصًال فرًعا أيًضا الرشكة خصصت مضاعفة. أضعاًفا الرائعة الجديدة األجهزة هذه يف
األب واطسون يكن لم الخارج. يف وتُباع الكمبيوتر أجهزة تصنع حيث العاملية، للتجارة
مندوب بعقلية يفكر فورد، مثل وكان الهنديس. الطابع يحمل كان تفكريه لكن مهندًسا،
مع وثيقة عالقات إقامة عىل ويشجع باملعلومات لديه املبيعات موظفي يمد مبيعات،
وبالرغم اإلدارة. قرارات اتخاذ عند االعتبار يف تؤَخذ آراؤهم كانت الذين الرشكة، عمالء
مخطط لعمل حان قد الوقت أن ابنه قرر وعندما الطراز. عتيق واطسون ظل هذا، كل من
رأًسا!32 والده إىل تقاريرها تقدم كانت الرشكة يف وحدة ٤٧ أن اكتشف للرشكة، تنظيمي
وبعد وتحميها. املنافسة تعزز املتحدة الواليات يف التقايض وإجراءات القوانني كانت
العدل وزارة لكن األمريكية. املبادرة هذه حذو تحذو األوروبية الدول بدأت الحرب،
األمريكية الرشكات تراقب — االحتكار ملكافحة شريمان قانون سلطة من بدعم — ظلت
تعد اإليجارية إم بي آي سياسة أن العدل وزارة محامو أظهر وقد دقيقة. رقابة العمالقة
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التي األخرى الرشكات أمام الطريق تسد عملها نطاق شمولية ألن نظرا للتجارة؛ تقييًدا
الرتوس، وعلب التزامنية، واملحركات والطابعات، الشاشات مثل الطرفية األجهزة تبيع
األمريكية اإلذاعة هيئة بإحجام ندَّدوا وكذلك الضوئية. واملاسحات املفاتيح، ولوحات

االخرتاع.33 براءات تراخيص منح عن والربق للهاتف األمريكية والرشكة
املمارسات جميع بوقف يقيض تراٍض قرار املحكمة أصدرت ،١٩٥٦ عام يف
واإللكرتونيات البيانات، معالجة مجاالت يف الفرص فتح الذي األمر االحتكارية؛
تستطيع األجنبية والرشكات األمريكية الرشكات صارت وهكذا واالتصاالت. االستهالكية،
املتنامي. اإللكرتونيات مجال يف لها إنتاج خطوط وتطوير ثمينة تراخيص عىل الحصول
تمارسها التي التجميع خدمات ضد ١٩٦٩ عام االحتكار ملكافحة أخرى دعوى ُرفعت ثم
الكمبيوتر أجهزة مكونات مجال يف املنافسة نطاق اتساع عن أسفر ما وهو إم؛ بي آي
تحقيقات طائلة تحت للوقوع طريقها يف أيًضا االتصاالت صناعة كانت املتوافقة.34

االحتكار. مكافحة
وإعادة تفكيكه يمكن كمبيوتر نظام إم بي آي رشكة َمت صمَّ نفسه، الوقت يف
من رون يتذمَّ بدءوا قد الزبائن كان الوقت، مرور مع للعميل. التسليم عند برسعة تجميعه
إال معها يُستخدم أن يمكن ال الرشكة تنتجها التي املختلفة السبعة الكمبيوتر أجهزة أن
أمًرا التكيف عىل قدرة أكثر يشء تطوير كان املرحلة، هذه يف فحسب. الخاصة ملحقاتها
،١٩٦١ عام يف أيًضا. باملخاطر محفوًفا كان بذلك القيام عدم لكن باملخاطر، محفوًفا
ثالث عائدات يعادل ما أي — دوالر مليارات خمسة إىل باإلضافة جهدها إم بي آي كرَّست
محل يحل كي األغراض لجميع يصلح كمبيوتر جهاز وأصغر أرسع لتصميم — سنوات
تماًما، مختلفة الجهاز هذا هندسة كانت صة. مخصَّ استخدامات تُستخدم التي األجهزة
خاضتها. التي املخاطرة عن الرشكة عوض العمالء جانب من به قوبل الذي االحتفاء لكن
لكن الكمبيوتر. صناعة مجال يف ثوريٍّا تأثريًا System/360 الكمبيوتر جهاز أحدث لقد
حتى تُكن لم املستمر، التكنولوجي بالتقدم اتَّسمت التي الحرب بعد ما بيئة يف لألسف،
سابقه، يزيح كان ابتكار أي ألن ونظًرا فقط. اثنني أو عقد من ألكثر تصمد الثورية النظم

قوية.35 للخسارة التعرض احتماالت كانت

للعمالة الجديدة االجتماعية القوة

األيدي كانت عرش، التاسع القرن سنوات ومعظم عرش والثامن عرش السابع القرنني يف
الطبقة من كبرية نسبة يمثلون املزارع أصحاب وكان نادرة. املتحدة الواليات يف العاملة
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السكان من كبرية نسبة تكن لم األرايض، وفرة ظل ويف األمريكية، املستعمرات ويف العاملة.
عىل األمد طويل تأثري لهذا وكان أوروبا. يف الحال كان كما شحيحة أراٍض عىل موزعة
االستقالل طابع من يتعجبون ما دائًما األوروبيون الة الرحَّ كان العمال. تجاه النظرة
يميزان كانا اللذين واملعرفة الذكاء عىل أيًضا وعلقوا أمريكا. يف املستخدمون به يمتاز الذي
األمريكية املصانع إىل األجنبية العمالة تدفق غريَّ وقد الريفية. املناطق يف والنساء الرجال
بني كبرية اجتماعية فجوة وأحدث العاملة، الطبقة طبيعة عرش التاسع القرن نهاية يف
املدن إىل السود والنساء الرجال ماليني انتقل األوىل، العاملية الحرب بعد واملديرين. العمال

الجديدة. الربوليتاريا من جزءًا ليصبحوا والجنوبية الشمالية
يشكل والدينية والعرقية، العنرصية االختالفات بفعل منقسمة عمل قوة تنظيم كان
موجوًدا كان الذي األبوي النهج محل حلت العمال، اتحادات نجحت وحينما صعبًا. تحديًا
وتقييمهم. وترقيتهم وطردهم العمال لتوظيف مبارشة عمليات خالل من املصانع معظم يف
السود العمال حظي املصانع.36 ورش يف أهمية األشخاص أكثر املنتخبون الوكالء وأصبح
ومعظم — العنرصي الفصل يسودها التي املصانع داخل التفاوض ألن هائلة؛ بفوائد
أروقة وكانت صفوفهم. بني من زعماؤهم يظهر أن منهم اقتىض — كذلك كانت املصانع
التنظيم وشجع والتعليم. والرتفيه االجتماعية للخلطة مكانًا تشكل العمالية االتحادات
مصانع يف الشهرية واالعتصامات واإلرضابات واالحتجاجات التظاهرات قيام أيًضا العمايل

و١٩٣٧. ١٩٣٦ عامي السيارات
الشكوى عن التعبري ووسائل األجور رفع من أكثر هو بما العمال ممثلو فاز لقد
أنكره طاملا احرتاًما اكتسبوا إذ املفاوضات؛ طاولة عىل اإلدارة مسئويل مع جلسوا حينما
إىل ويدجوود جوسيا من بدءًا الخريين العمل أرباب كان املديرين. من العديد عليهم
وجود من بد ال كان لكن مثلهم، برش أنهم اعتبار عىل موظفيهم يعاملون واطسون
يحصلوا أن حقهم من بأيديهم يعملون من بأن االعرتاف لضمان االتحادات أو النقابات
ومسئولو العمال كان آخر. لشخص ملك أنه رغم العمل، مكان يف مرشوعة فوائد عىل
أن حدث وقد استمرت. اإلرضابات لكن سلمية، بوسائل النزاعات معظم يسوون اإلدارة
الحديدية السكك خطوط عىل يسيطر بأن األمريكي للجيش أوامره ترومان الرئيس أصدر
يف الصلب عمال مع نفسه اليشء يكرر أن وحاول ،١٩٥٠ عام اإلرضابات أحد إلنهاء
أنحاء جميع يف العمالية النقابات انتشار توقف لم هذه العنف موجات لكن ،١٩٥٢ عام
السكان نسبة انخفضت فقد األجور؛ لرفع الطرق أفضل هو االزدهار تحقق كان أمريكا.

37  .١٩٧٣ عام ٪١٠ إىل ١٩٥٠ عام الثلث من الفقر مستوى دون يعيشون الذين
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ُصقلت— أو — أقيمت التي كتلك اجتماعي أمان بشبكة يتمتعون األمريكيون يكن لم
حول بجولة قام قد السيارات، صناعة عمال اتحاد رئيس روثر، والرت كان أوروبا. يف
رئيًسا أصبح وعندما العالم. أنحاء جميع يف وعمل الحرب، قبل شهًرا ٣٢ ملدة العالم
من الكونجرس عىل الضغط عىل جاهًدا عمل الحرب، بعد السيارات صناعة عمال التحاد
خالل العمال ألجور وحماية صحية، ورعاية كامل، تقاعد معاش عىل العمال حصول أجل
الذي األمر السوفييتي؛ لالتحاد األمريكيني عداء تنامي مع جهوده تزامنت األزمات. أوقات
قوبلت الشيوعية. أسوأ؛ هو ما أو االشرتاكية، األفكار مثل لهم بالنسبة تبدو أفكاره جعل
العمال جميع لصالح االنتخابية حملته بدأ قد كان الذي — روثر فاتََّجه بالرفض، مطالبُه
عن السيارات صناعة عمال اتحاد ألعضاء الفوائد بهذه وفاز آخر، مسار إىل — األمريكيني
ما اقتناص عليهم فكان نقابات لهم تُكن لم الذين العمال أما املفاوضات. طاولة طريق

اقتناصه.38 يمكنهم
جنرال مدير سلون ألفِرد مثل األعمال رجال كبار أن سنرى اآلن، ذلك تأملنا وإذا
رشكاتهم أثقلوا فقد للمعاشات. العام التمويل عارضوا عندما خاطئًا قراًرا اتخذوا موتورز
العام، التمويل خالل من العبء هذا توزيع يمكن كان بينما االزدياد يف استمرت بتكاليف
كان أطفاًال. تعول التي لألرس الجديدة الصفقة منحته الذي للدعم بالنسبة الحال هي كما
جانب إىل الستينيات، سنوات يف قوية دفعة ى تلقَّ قد االجتماعي لإلصالح الدافع املحرك
التصاعدية الدخل رضائب وأدت العايل. التعليم عىل الحاصلني أعداد يف ازدياد حدوث
تحرك حني يف عاًما، عرشين ملدة والفقراء األغنياء بني الفجوة تقليص إىل املتزايدة واألجور
لكن الفقر، عىل الحرب جونسون ليندون الرئيس أعلن وقد طاقته. بكامل ُقدًما االقتصاد
املحلية. أهدافه من العديد قوََّضت فيتنام يف تخوضها أمريكا كانت التي الحقيقية الحرب
التحليل لغة بسبب صعوبة أكثر التقدير عىل العمال حصول سبيل يف السعي بات
مرتبطون اللغة لهذه وفًقا فالعمال موضوعية؛ نظرة للعمال تنظر التي االقتصادي
نحٍو عىل — وهذا مرشوع. ألي الرئيسية املكونات ثالثتهم باعتبار املال ورأس باألرض
البرشية العنارص بني الهائل الفارق يحجب ألنه إنسانيتهم؛ من الحط من قدر فيه — ما
الخطاب عىل املهيمن الرأسمايل املنظور نعترب أن ويمكننا اإلنتاج. يف املادية والعنارص
رئييس عنوان نرش املثال، سبيل عىل التجاري. العمل دعائم من أخرى دعامة بمثابة العام
السماء.»39 عنان تبلغ الصني يف العمالة «تكاليف يقول: مؤخًرا تايمز نيويورك صحيفة يف
املؤسسات حتى الصني»؟ يف العمال أجور «ارتفعت التايل: النحو عىل العنوان يصاغ ال ملاذا
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حينما قلوبهم تتحجر الذين العمل أرباب يترصف كما تترصف الجامعات مثل الليربالية
االقتصادي، التحليل ويف الخاصة. مشاريعهم داخل العمال مع بالعالقات األمر يتعلق
من لألرباح «مصادرة بأنها العمال عليها يتحصل التي املكاسب وصف يمكن يزال ال
طريق عن «االبتزاز بممارسة التحليلية الناحية من وترتبط العمالية»، النقابات جانب
التنظيمات أن سنرى أيديولوجي، منظور من األمر هذا تناولنا وإذا املنظمة».40 الجريمة
دولة يف الجماعي العمل عىل لالعتماد واضطرَّت تمويل)، (دون بعجز بدأت العمالية

التوظيف. فرص معظم قدمت التي هي العمالقة الرشكات أن رغم بالفردية، تحتفي
التي االتفاقات العمال خرس الندماجها)، (نتيجة الرشكات أصحاب تغريَّ عندما لكن
ميكنة عىل اإلدارات شجعت قوية حوافز النقابي النشاط وأوجد بها. فازوا قد كانوا
املصالح أصحاب أن للعمال بالنسبة بكثري أهمية أكثر هو وما ممكن. قدر بأقىص املهام
واجنر، قانون دعم عىل النقابات حصول دون للحيلولة األمد طويلة حملة بدءوا التجارية
فقد النقابي؛ النشاط بعض من الحد يف ١٩٤٧ لعام هارتيل تافت قانون خالل من ونجحوا
العرشين طوال ازدهارها بسنوات مقارنة مطَّرًدا انخفاًضا النقابات عضويات انخفضت
بلغت بحيث ذروتها بلغت ،١٩٧٠ عام ففي الثانية. العاملية الحرب أعقبت التي عاًما
عامل كان ١٩٨٠ عام ويف العمال. عدد إجمايل من ٪٢٧ للنقابات املنتمني العمال نسبة
واحًدا النسبة صارت ٢٠٠٧ عام ويف االتحادات. ألحد ينتمون عمال خمسة كل من واحد
التي الترشيعية الجهود لكن العام. القطاع يف العاملني من معظمهم كان ثمانية، كل من
الدولة عمال لصالح — واجنر قانون يكفلها التي تلك مثل — حماية الكتساب بُذلت

السبعينيات. يف تعثرت املحلية والحكومة
اثني بعد — هارتيل تافت قانون التجارية املصالح بها مررت التي السهولة أشارت
التنظيم يحفز كان الذي الزخم انحسار إىل — واجنر قانون صدور من فقط عاًما عرش
تتجنَّب كي الجنوب إىل مصانعها نقل يف واألثاث السجاد صنع رشكات وبدأت العمايل.
مع ائتالًفا الشمال يف املصنعة الرشكات شكلت الفور وعىل النقابية. التنظيمات نشاط
وظل داعمة.41 بترشيعات العمال مطالبات كبح بهدف الجنوب من الكونجرس يف أعضاء
عىل يعمل ضغًطا يمارسون النقابات أشكال كل تحايش يف رغبوا الذين العمل أرباب
صغرية أقلية يشكلون التجاري النفوذ أصحاب أن ورغم العمالية. التنظيمات قوة تآكل
يف بأجر العاملني من العظمى الغالبية مصالح عىل شوشوا فقد املتحدة، الواليات يف
حيث من إليه تفتقر كانت عما الرائع بالتنظيم اإلدارات فاستعاضت العامة، املناقشات

املصوِّتني. عدد
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املتحدة؛ الواليات يف بالعمال يرض نحو عىل تعمل أخرى قوى هناك كانت ذلك، ومع
بعضوية الصناعية املؤسسات بعض وإلزام العمال عىل إلزامية فرضمستحقات كان فقد
غري ممارسات تلك بأن الناس من كبري قطاع بني الشعور إشاعة إىل يؤدي النقابات
األموال استغاللهم وبسوء النقابات برؤساء تتعلق التي الفضائح أن عىل عالوة منصفة.
فرص تحولت أن حدث ثم النقابات. احرتام رصيد من ينتقص كان بحوزتهم املوجودة
مثل عمالية، تنظيمات تشكيل فيها يصعب عمل أماكن إىل الصناعي القطاع من العمل
الرشعيني — الجدد املهاجرين من كبري عدد تدفق أن عىل عالوة واملستشفيات. املطاعم
تغيري حدوث بعد خاصة طيعة، عمل بقوة العمل أرباب تمتع إىل أدى — الرشعيني وغري
من سواهم من عىل األوروبيني املهاجرين تفضيل إلغاء عن أسفر ١٩٦٥ عام القانون يف
الحديث تدريجيٍّا قل أن بعد أيًضا، الخطابي املستوى عىل العمال خرس وقد املهاجرين.42
عىل شوش مصطلح وهو الوسطى»، «الطبقة عن الحديث وازداد العاملة» «الطبقة عن
يعملون ممن وغريهم مجزية أجوًرا يتقاضون الذين املهنيني بني العميقة االختالفات

فقر. يف يعيشون ذلك مع لكنهم
املكتبية األعمال موظفي أيًضا توظف بل فحسب، العمال توظف ال الرشكات إن
املواجهة طابع تحمل والرشكات هؤالء بني العالقات تكن ولم شهرية. برواتب واإلداريني
األحيان من كثري يف كانت لكنها بها، يعملون التي واملؤسسات األُجراء بني العالقات كحال
التنفيذيني املسئولني كبار فصل املمكن من كان فقد الفظاظة؛ من القدر بنفس تتسم
مسئول ترسيح يف تمثَّلت ذلك عىل نوعها من الفريدة األمثلة أحد ولعل قاسية. برسعة
الذي باترسون، هنري جون العام املدير قبل من ريجيسرت كاش ناشونال رشكة تنفيذي
النار. فيه وأرضم الكريوسني عليه وصب املكتب، حجرة خارج املسئول هذا مكتب َجرَّ
أن ليكتشفوا الغداء طعام تناول اسرتاحة من ما مؤسسٍة موظفو عاد أخرى حادثة ويف
ضغوط كانت الواقع، يف ملحوها.43 مكاتبهم أبواب عىل املكتوبة أسماءهم يكشطون العمال
— والعمال العليا اإلدارة بني يتوسطون كانوا الذين أولئك — الوسطى اإلدارة مسئويل

واسع. نطاق عىل انترشت التي املؤلفات من كبري لعد مصدًرا
مهاراتهم تستأهله أن يمكن ما يتقاضون املكتبية األعمال موظفو كان ما نادًرا
قبلت كبري حد إىل نسائية كانت التي هذه العمل قوة لكن أخرى، أعمال يف ومسئولياتهم
العضوات أوىل — أوكونور داي ساندرا تركت حينما املثال، سبيل عىل التفاوت. بهذا
التي الوحيدة الوظيفة كانت ستانفورد، بجامعة الحقوق كلية — العليا املحكمة يف اإلناث
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املركز حققت قد ساندرا وكانت محاماة. مكتب يف سكرترية وظيفة هي عليها ُعرضت
رينكويست). ويليام العليا املحكمة رئيس هو األول (كان تخرُّجها لدى صفها يف الثاني
موظفي رواتب ارتفعت الستينيات، يف كبرية بأعداد املهن ميادين املرأة اقتحمت حاملا لكن
العمل لقدر متساٍو «أجر بتأمني تطالب شاملة حركة ظهرت ما ورسعان املكتبية. األعمال
أصبح لكنه الثالثينيات، يف العمالية الحركة يف نشأ قد كان الذي املصطلح وهو املتساوي»
جون الرئيس وقع ،١٩٦٣ عام يف الراتب. ناحية من املرأة ضد التمييز إىل حرصيٍّا يشري
اإلناث ورواتب الذكور رواتب بني الفجوة وبدأت األجر، يف املساواة قانون عىل كينيدي
أن بعد سنتًا ٧٧ تتقاىض املرأة باتت بحيث الفجوة هذه ضاقت الحني ذلك ومنذ تضيق.

الرجل. يجنيه دوالر كل من فقط سنتًا ٥٩ تتقاىض كانت
أعقبت التي الفرتة مجمل خالل األمريكيني العاملني كل بني الفوارق أيًضا تقلصت
املؤلفات يف باإلشادة حظي الذي — املتزايد الرخاء عمل فقد ١٩٧٣؛ عام حتى الحرب
القوية. النقابات من بدعم وذلك الجميع، أجور رفع عىل — األعمال بعالم املتعلقة
الهاتف رشكة أعلنت فقد األسهم؛ سوق يف الجمهور من ظاهًرا دعًما الرشكات واكتسبت
ستة هناك بات ،١٩٥٢ عام وبحلول مساهم. مليون لديها أن بفخر األمريكية والربق
رواتب يعادل وهذا دوالر، آالف عرشة من أقل منهم ٪٧٦ يكسب مساهم ونصف ماليني

بالجامعة. لاللتحاق التمهيدي املستوى يف للطلبة يدرسون الذين واملدرسني الباعة
األعمال قرارات يف الحكومة ل تدخُّ جاء الحرب، أعقبت التي للفرتة الليربالية البيئة يف
الواليات بني التجارة لجنة حظرت ،١٩٥٥ عام ففي الحقوق؛ ميثاق هو جديد، منشأ من
نقطًة هذا شكل وقد الواليات. بني املتنقلة والحافالت القطارات يف العنرصي التمييز
واليات يف العامة األماكن يف األعراق بني التمييز عىل للقضاء وطنية حركة النطالق
كاملة مجموعة أجل من يتظاهرون كانوا الذين السلميون املتظاهرون وانترص الجنوب.
حق مصادرة يمكن ال عامة أماكن التسوق مراكز أن املحاكم قررت حينما املطالب من
أصحاب عىل واملحليات الواليات يف العادل اإلسكان ترشيع وحظر فيها. الرأي عن التعبري
كافية تكن لم التنفيذ آلية أن من الرغم عىل املحتملني، املستأجرين ضد التمييَز العقارات
الروح، هذه مع وتمشيًا األخرية، اآلونة يف الشائعة. املمارسات هذه ملراقبة األحيان أغلب يف
منع حبوب مثل — الطبية الوصفات بيع أو تحضري رفض سلطة الصيادلة من صودرت
مع الوثيقة بعالقتها تتسم الخاصة املؤسسات وألن قناعاتهم. تخالف قد التي — الحمل

الجمهور. هذا تثري أن شأنها من تعسفية قرارات تتخذ تُعد لم فإنها الجمهور؛
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املعلومات مصدر أسداها التي النصيحة كانت الرئيس»، رجال «كل الشهري الفيلم يف
األموال.» «تعقبوا هي: ووترجيت فضيحة يف التحقيقات لصحفيي ثروت» «ديب املدعو
التي الذهبية االزدهار فرتة عن الناتجة لألموال حدث ماذا دائًما. سهًال أمًرا ليس هذا لكن
من وأجزاء واليابان الغربية وأوروبا املتحدة الواليات يف الثانية العاملية الحرب عقب حلت
وبريطانيا وفرنسا أملانيا يف العمال أن نرى أن يمكننا شك دون من الالتينية؟ أمريكا
من املزيد صورة عىل منها كبري نصيب عىل حصلوا قد اإلسكندنافية والدول العظمى
األوروبية البلدان زادت أيًضا اإلنتاجية. يف انخفاض من يصاحبها وما الراحة أوقات
للبنك ُمه تُقدِّ الذي الدعم وعززت الثالث العالم يف املتخلفة الدول يف استثماراتها الغربية
التي النقدية التحويالت وكانت العامة. الخدمات عىل املزيد تنفق الدول هذه كانت الدويل.
،٢٠٠٦ عام ذروتها التحويالت بلغت وقد املليارات. إىل تصل الوافدون العمال يرسلها
وكذلك املكسيك، إىل دوالر مليار ٢٤ املتحدة الواليات يف املقيمون املهاجرون أرسل حينما
العام. ذلك يف نيكاراجوا لدولة اإلجمايل املحيل الناتج من ٪٢٩ املالية التحويالت مثلت
يرسله وما أملانيا، يف العاملون األتراك يرسله ما عىل تنطبق مماثلة أرقاًما نرى أن ويمكننا
البحر منطقة من الربيطانية الكومنولث جزر ومواطنو هولندا، من كوراساو مواطنو

الكاريبي.

الحرب بعد ما طفرة نهاية

١٩٦٣ عام يف كينيدي جون األمريكي الرئيس اغتيال حادث عارصوا من معظم أن رغم
يفعلونه كانوا ما سيذكرون منهم القليل فإن كينيدي، اغتيل عندما كانوا أين يذكرون
االرتفاعات من لسلسلة كبداية السنة تلك تربز ال إذ الوضوح؛ من عينه بالقدر ١٩٧٣ عام
الرؤية خالل من إال املالهي قطار ركوبه لدى املرء يراها التي تلك تفوق واالنخفاضات
وبلغت أضعاف، أربعة النفط سعر وازداد الدوالر، قيمة انخفضت فقد للمايض. لة املتأمِّ
املواليد معدالت وبدأت معدالتها، أعىل املتحدة الواليات يف العمالية االتحادات عضوية
معدالت بلغت قد السبعينيات يف البطالة نسبة كانت األمد. طويل تراُجَعها األوروبية
التجارة أنشطة يف الزيادة حتى الكبري. الكساد سنوات منذ العالم يشهدها لم مرتفعة
تراجًعا شهدت — التصدير يف طفرة كانت بأنها توصف ما كثريًا التي — الخارجية
والواليات الغربية أوروبا يف مطرًدا ازدهاًرا حققت قد كانت أن بعد ١٩٧٣ عام مفاجئًا
خالل النصف إىل الرأسمايل العالم يف النمو معدل انخفض املتوسط، ويف قبل. من املتحدة

44  .١٩٧٣ لسنة التالية سنة عرشة األربع
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الدوالرات عدد ازدياد إىل أدى قد فيتنام حرب يف األمريكي العسكري اإلنفاق كان
الرضائب حصيلة جونسون ليندون الرئيس يرفع أن من فبدًال كبريًا؛ ازدياًدا املتداولة
هذه وأسفرت الفدرايل. االحتياطي بنك يطبعها التي بالنقود يستعني أن ل فضَّ املفروضة،
فقد العالم؛ يف الرئيسية العملة يعرتي كان الذي املستمر الضعف تفاقم عن الخطوة
تحويل يف االستمرار األمريكية الخزانة وزارة عىل الدوالرات من املفرطة الوفرة صعبت
عام ويف وودز. بريتون اتفاقية يف به تعهدت قد كانت ما بحسب الذهب، إىل الدوالر
بني بالفصل — جونسون الرئيس خلف الذي — نيكسون ريتشارد الرئيس قام ،١٩٧١
الواقع، ويف تعويمها. ويمكن حرة العمالت جميع باتت وهكذا الذهب. ومعيار الدوالر
مدار عىل بشدة العمالت قيمة تقلب عن العالم أنحاء جميع يف انترش الذي م التضخُّ أسفر

عامني.45
قد املتحدة الواليات كانت فقد أكرب؛ برسعة يتناقص األمريكي النفط إنتاج كان
الثانية. العاملية الحرب خالل الحلفاء استخدمه الذي النفط من ٪٩٠ من يقرب ما رت وفَّ
— العربية الجزيرة شبه دول كل فيها بما — األوسط الرشق دول كانت الوقت، ذلك يف
البرتولية املنتجات عىل ه الرشَّ اإلقبال لكن للنفط. العاملي اإلنتاج من ٪٥ من أقل تنتج
منطقة وأصبحت ذلك، كل غريَّ والستينيات الخمسينيات سنوات يف االزدهار فرتة خالل
وأوكالهوما تكساس يف النفط حقول كانت العالم. يف النفط إنتاج مركز العربي الخليج
املتحدة الواليات إن إذ كافيًا؛ يكن لم ذلك لكن الساعة، مدار عىل النفط تضخ وكاليفورنيا
العالم استهالك فيه كان الذي الوقت يف الفائضة اإلنتاجية طاقتها كل فقدت قد كانت
عام له ارتفاع أقىص بلغ قد األمريكي اإلنتاج وكان سنويٍّا. ٪٧٫٥ بمعدل ينمو النفط من
احتياجاتها السترياد متزايد نحو عىل تتحول املتحدة الواليات بدأت ذلك بعد ثم ،١٩٥٥
إىل يذهب الذي النفط ثلثا كان ،١٩٥٥ عام يف وفنزويال. وكندا املكسيك من النفط من
حينما فقدتها التي االسرتاتيجية أهميتها استعادت التي السويس، قناة عرب يمر أوروبا
التي األيام صارت ،١٩٧٣ عام وبحلول الزمان. من عقد قبل الهند بريطانيا غادرت
الرشق دول يف النفط احتياطيات كانت املايض. من شيئًا ورخيًصا وفريًا فيها النفط كان
الطلب من ٪٩٩ نسبة تلبي العربية للدول الفعيل اإلنتاج قدرة وكانت هائلة، األوسط
أزمة عن يتحدثون السياسة ُصنَّاع وبدأ !٪١ نسبته طلب هامش سوى ترتك ولم العاملي،

النفط.
هوجاء عاصفة كانت إرشاقها، بعض تفقد االقتصادي املناخ صحوة كانت وبينما
التي البرتول صدمة إىل وإرسائيل العربية الدول بني العداء أدى فقد الهبوب؛ وشك عىل
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أحد ظهرية يف األمر بدأ الرأسمالية. للبلدان بالنسبة مشهوًدا عاًما ١٩٧٣ عام من جعلت
السويس لقناة الرشقية الضفة نحو مرصية طائرة ٢٥٠ أقلعت عندما أكتوبر شهر أيام
التقويم أيام أكثر هو اليوم ذلك كان سيناء. جزيرة شبه يف إرسائيلية مواقع لتقصف
البلدان تقرر لم لو إقليميٍّا رصاًعا لتظل الغفران يوم حرب كانت ربما قدسية. اليهودي
٪٧٠ بنسبة السعر رفعت فقد الحرب؛ هذه يف النفط» «سالح استخدام األخرى اإلسالمية
يف الوقود سعر فارتفع التوايل. عىل أشهر لعدة ٪٥ بنسبة اإلنتاج وخفضت النفط من
انخفض التاليني، العقدين وخالل ضعًفا. عرش اثني األمريكية املتحدة والواليات أوروبا
.٪٢٫٦ إىل ٤٫٦ قدره متوسط من املتقدمة الرأسمالية للبلدان اإلجمايل القومي الناتج

البطالة.46 معدالت يف تمثل جديد برفيق مصحوبًا التضخم وصار
املصدرة الدول منظمة يف األعضاء العربية الدول اتخذتها التي القرارات هذه كانت
األوامر تتلقى الدول هذه كانت قبُل فمن السيادة؛ عن إعالن بمثابة (أوبك) للبرتول
شاعت وشل.47 إكسون رشكتي مثل للنفط املنتجة الغربية الرشكات من كبري حد إىل
يف كثافة أكثر كانت لكنها العالم، أنحاء عرب التصديق وعدم والصدمة الذعر من حالة
الحرب رسعة وأضافت النفطية. املنتجات عىل كبريًا اعتماًدا تعتمد التي املزدهرة البلدان
ارتفاع جانب إىل االضطرابات من مزيًدا عليها ترتب الذي النفطي والحظر وفجائيتها
وتصدع الحرب. جراء املحيل العجز من موجات حدوث يف أيًضا تسبب كما األسعار.
لكن بالفعل. تحطََّما قد يكونَا لم إن املستقبل، يف التفكري وطريقة الحياة أسلوب بالكامل
زبائنهم استعادوا الذين املحليني والحرفيني للمزارعني الخري من قدًرا حمل الرضر هذا
أسعار يف الهائل االرتفاع وأدى الكبرية. للمدن قبُل من خرسوهم قد كانوا الذين القدامى
سلعة؛ أي تكاليف مكوِّنات ضمن يندرج الذي النقل مكون يف كبري ارتفاع إىل البنزين
التجارة إىل العودة من األعىل كونيتيكت وادي يف الزهور مزارعو تمكن املثال، سبيل فعىل
املأثور للقول تحقيًقا يعد فيما جرييس، نيو الزهور» «والية إىل عنهم تحوَّلت قد كانت التي

فوائد.» قوم عند قوم «مصائب القديم:
النبوءة قوة أبوللو اإلله وهبها طروادية أمريٌة كاساندرا إن اإلغريقية األسطورة تقول
أكينز، جيمس أصبح وقد مطلًقا. نبوءاتها أحد يصدق بأال ذلك بعد عليها حكم ثم
العرص يف لكن لكاساندرا، مشابًها مثاًال األمريكية، الخارجية الشئون يف املسئولني أحد
عهد يف الخارجية لوزارة النفط عن رسية دراسة إجراء مهمة يتوىل أكينز كان الحديث.
الرسيع التوسع عىل املرتتبة العواقب التفصيل من كبري بقدر بني وقد نيكسون، الرئيس
مألوفة توصياته تبدو إنتاجه. عىل األمريكية السيطرة تراجع ضوء يف النفط استخدام يف
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وبذل االصطناعية، الوقود أنواع تطوير وهي: الوقت، ذلك منذ كثرية مرات نُرشت ألنها
لتشغيل بديلة طرق عن والبحث الوقود، عىل مرتفعة وفرضرضيبة للصيانة، أكرب جهود
وربما فيها، مبالًغا لكونها الرسيع بالرفض قوبلت أكينز مقرتحات لكن الصناعة.48 آالت

األمريكية. التقاليد مع تتعارض وبالتأكيد كاذبة، تكون
قليًال أفضل نتائج حقق — لندن يف يعمل أملاني اقتصادي — شوماخر إرنست لكن
شوماخر قدم .١٩٧٣ عام ظهر ممتع كتاب وهو جميل»، صغري «كل كتابه طريق عن
لالستهالك الشديد انتقاده وكان الباذخة. أساليبه يصحح كي للغرب كتحدٍّ النفط أزمة
مطور — ريكوفر هايمان البحري العميد كان البوذية. وحكمته وظرفه بشعره مصحوبًا
البصرية لكن .١٩٥٧ عام لهذا سابق وقت يف التحذير هذا أطلق قد — النووية الغواصات
ذكاء الشخصية املصلحة تشحذ أن يمكن كيف ثانية تبنيِّ وريكوفر لشوماخر العلمية
املدافعني أحد ريكوفر وكان الربيطاني، الفحم مجلس لدى يعمل شوماخر كان فقد الفرد؛

النووية. الطاقة عن البارزين
يف عثرة سوى تكن لم ١٩٧٣ لعام املتوالية االنتكاسات أن املراقبني من الكثري يرى
كان واملواقف. املفاهيم يف التحول أغفلنا إذا ما حد إىل ذلك يف حق عىل وهم الطريق.
فيما يتنافسون وبدءوا العجيبة، االزدهار سنوات سئم من أول هم واملفكرون الفنانون
بعد أو الرأسمايل، بعد أو الصناعي، بعد العرص دخلنا قد كنا إذا ما تحديد عىل بينهم
الكثريون كان الحقيقة، ويف ما. عٍرص «بعد» بالتأكيد فهو العرص، هذا كان أيما الحديث.
الجديدة. واإللهاء واالستجمام الراحة لوسائل الالنهائي بالتعاقب متخمني أصبحوا قد
صارت مهمة قضايا تثري كانت الستينيات مطلع يف املتحدة الواليات يف كتب عدة وصدرت

.١٩٧٣ عام أزمة بعد إلحاًحا أكثر
الصامت» «الربيع بكتابها البالد اهتمام كارسون راشيل الكاتبة أثارت ،١٩٦٢ عام يف
رت فجَّ وقد األعشاب. ومبيدات الحرشية باملبيدات البيئة لتسميم وصف من يحويه بما
— األسماك ملصايد املتحدة الواليات دائرة لدى تعمل التي الحيوان عاملة — كارسون
اآلخرين الخرباء من مئات كان الوقت، ذلك يف الصامت». «الربيع بكتابها نارية عاصفة
فيه. نعيش الذي الكوكب يف العرشون القرن أحدثها التي املدمرة التأثريات مدى يدرسون
عام ففي التاريخ؛ يف نجاًحا السياسية الحركات أكثر إحدى البيئة حماية دعاة وشن
املتحدة» الواليات يف الفقر األخرى: «أمريكا كتاب هارينجتون مايكل للكاتب صدر ،١٩٦٢
املتحدة. الواليات يف الجميع نصيب من يكن لم الرخاء أن إىل الناس خالله من نبَّه الذي
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رشكات عىل حملة اإلطالق» عىل آمنة غري «سيارة نادر رالف كتاب شن سنوات، ثالث وبعد
املخاطر مفادها: رسالة يقدم الفرعي الكتاب عنوان وكان أمريكا، يف السيارات صناعة
الكتاب هؤالء نبوءات صدق احتماالت تصاعدت األمريكية. السيارات تصميم يف الكامنة
البطالة، معدالت وارتفاع النفط، أزمة جراء العالم واجهها التي املتعددة الرضبات إثر

التضخم. معدل وتفاقم
املنتجات، وسالمة البيئة، بتدهور املتعلقة القضايا سنٍّا أصغر جيل تناول ثم
التنويري التقليد عىل واعتماًدا الخاصة. قضاياهم وجعلوها الفقراء، محنة واستمرار
لحماية الداعية الحركة انطلقت االجتماعي، بالتقدم االلتزام مع بالعقل اإليمان يف املتمثل
والطبيعة، البرش بني التوازن إلعادة كرست التي جهودها عىل عالوة السبعينيات. يف البيئة
املواجهات جراء الغربية املجتمعات يف ظهر الذي التوتر حدة تخفيف يف أيًضا ساعدت
ووضع املدنية، الحقوق بشأن بالنزاع تعلقت والتي الستينيات، يف اندلعت التي الغاضبة
من عقود مدى عىل الغربيون انشغل لقد فيتنام. يف والحرب الجنسية، واألعراف املرأة،
الحيوان وعالم فيها، يعيشون التي وبيئتهم ومياههم، وتربتهم، هوائهم، بتلويث الزمان

االهتمام. من الكثري ذلك يعريوا أن دون
ففي للصناعة؛ كاسح انتشار حدوث يتوقعون آخرون خرباء كان نفسه، الوقت يف
القومي األمن الخاصلشئون املساعد منصب شغل الذي — روستو والت نرش ،١٩٥٣ عام
«مراحل الكاسح التحديث فكرة أشاع الذي الكتاب — جونسون الرئيس حكم فرتة خالل
بفكرة الكتاب هذا من العاديون القراء خرج الشيوعي». غري البيان االقتصادي: النمو
الغربيون كان ملنظورها. وفًقا العالم شكل َ تغريِّ أن غربية برامج لبضعة السهل من أنه
ثَمَّ ومن الغربية؛ أوروبا دول يف مارشال مرشوع نجاح بفضل االزدهار أوج يعيشون
الرأي. هذا بصحة لالعتقاد تدفعهم التي الحوافز من والعديد األسباب كل لديهم كانت
كانت مثلما — العميقة للتغيريات فطرية بمقاومة تتسم التقليدية املجتمعات أن صحيح
تفرض أن بمقدورها الخارجية القوى لكن — عرش السابع القرن قبل أوروبا يف الحال
املال. رأس يشء، كل وفوق التكنولوجيا، إدخال خالل من املجتمعات هذه عىل رؤيتها
وفقرية، متخلفة معينة بلدان كون أن فكرة النظرية لهذه األهمية بالغة اإلسهامات ومن
إىل تتطلع أن البلدان جميع فبمقدور محتوًما؛ قدًرا يكن لم رجعية ثقافات عليها وتهيمن
يف طويل لوقت منغمسني ظللنا أن بعد الحايل، الوقت ويف التحديث». «سحر عىل الحصول
رائدة الفكرة هذه كانت كم ندرك أن بسهولة يفوتنا أن يمكن وإخفاقاته، التحديث آمال

بحق.49 ومبتكرة
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إغفاله يمكن عنرص العمالة نوعية أن روستو نظرية قراءتهم بعد القراء يفرتض قد
األسهل من كان فقد األساسية.50 القضية يشكل ال أنه تبني أن بعد التصنيع، مجال يف
بالعمل املبادرة وطاقة اإلنتاج مهارات تقديم عن املتخلفة للبلدان املال رأس تقديم بكثري
فاشًال، كان التقدم أجل من الالتينية أمريكا يف دول مع أمريكا تحالف لكنَّ الحر.
عىل مثال وخري أول، عالم إىل الثالث العالم لتحويل املبذولة األخرى الجهود كانت وكذلك
املجتمعات مسار تحويل أن الواضح من الهند. يف األمريكي الرابعة النقطة برنامج ذلك
عىل عالوة الدويل. البنك وقروض الغرب إرصار من أكثر هو ما يتطلب كان التقليدية
بدرجة ا جدٍّ ومبتور ا جدٍّ ناقص أنه يتبني بدأ وحديثة تقليدية إىل املجتمعات تصنيف أن
يف يعيش التي االجتماعية األوضاع من املتباينة املجموعة مع بإنصاف يتعامل تجعله ال
صبوًرا، الغرب يكن لم بعد، فيما اتضح وكما أفكارهم.51 ويستقون العالم يف الناس ظلها

استثماراته. بذور من ستزهر التي الرباعم يرى كي أطول لفرتة االنتظار عليه وكان
التغيري؛ مع تنفصم ال التي عالقتها هي للنظر َلفتًا الرأسمالية سمات أكثر كانت ربما
فعلته وما قبل. من مستقرة كانت التي واملادية الثقافية لألنماط املتواصلة الزعزعة تلك
البرشية التطلعات أن عىل دليًال أيًضا قدمت أنها التغيري تشجيع إىل باإلضافة الرأسمالية
يف والنساء الرجال من كبرية نسبة أمام فتحت فقد بلوغها؛ املمكن من للتحسني املشرتكة
السوق، يف مشاريع إنجاز أجل من ومواهبهم واهتماماتهم طاقتهم تنظيم إمكانية الغرب
أن للمرء ويمكن تجاري. بمنتج قديمة حاجة تلبية أو جديدة تجارية صلة إقامة مثل
وغنيٍّا، وشابٍّا، املظهر، وحسن القامة، طويل يكون أن املرء عىل يُكن ولم وحده. ذلك يفعل
مفيدة كانت الصفات تلك كل أن ولو خطة، ينفذ كي ا جدٍّ ذكيٍّا حتى أو جيدة، عالقات وله
املجال هذا عىل هيمنتها خالل من الشعبي بالتأييد الرأسمالية احتفظت وقد شك. بال
االستثماري، املال رأس جذب يف صعوبة يواجهون كانوا الجدد األعمال رواد لكن اإلبداعي.
فردية مشاريع كانت عندما وحتى النجاح. حاالت من أكثر الفشل حاالت كانت ثَمَّ ومن
العبث هذا عىل سترتتب التي املقصودة غري بالعواقب القليلني سوى يتنبأ لم نجاًحا، تحقق
صارت الرأسمالية لكن النظام، هذا يف حتميٍّا مكونًا االضطراب كان وباملجتمع. بالطبيعة

بوضوح. ذلك يالحظ أن من شخص أي يتمكن أن قبل البقاء تواصل أن عىل قادرة
عالمة كانت ١٩٧٣ عام صدمات أن الناس يدرك كي الوقت بعض األمر استغرق
عادة األسعار ارتفاع كان مواطنها. يف الرأسمالية الزدهار الذهبي» «العرص انتهاء عىل
وهذا اإلنتاج. يف ركود األسعار ارتفاع صاَحب املرة، هذه لكن النمو، فرتات يصاحب ما
الذي التضخمي» «الركود هو جديًدا ومصطلًحا جديدة حالة االقتصادي للمجال قدم
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الفجوة بدأت آخر، مزعج اتجاه ويف النقدية. بالنظرية االهتمام تشجيع إىل بدوره أدى
الرغم عىل ،١٩٦٩ عام األمد طويل اتساعها املرتفعة والدخول املنخفضة الدخول بني
تزايد ومع الخطب. يف الرنانة الكلمات تجاوز ما نادًرا الظاهرة هذه حيال القلق أن من
تقدًما، املجتمعات أكثر يف واملستهلكني العمال وسالمة البيئة إهمال توثِّق التي الدراسات

كبرية. ضجة دون انتهى الرأسمالية تاريخ يف فصل أعظم إن القول: بإمكاننا بات
كاليفورنيا، بوالية ألتو بالو مدينة يف إنتل رشكة مختربات يف األثناء، هذه يف
تفصيلية خطًطا يضعون املهندسون كان طوكيو، بالعاصمة شيناجاوا يف سوني ورشكة
«مقاوم لكلمتي املخترص اللفظ هو والرتانزستور الرتانزستور. يُسمى يشء الستخدامات
موجوًدا الجهاز هذا كان يحوِّله. أو الكهرباء تدفق يضخم جهاز وهو باإلنجليزية، النقل»
بلوحة موصوًال الرتانزستور كان الوقت. ذلك يف تحسينه جرى لكن أكثر، أو عقدين منذ
وقدرته حجمه، صغر بفضل عجيبة أشياء يفعل أن يستطيع كان ثَمَّ ومن إلكرتونية، دوائر
الطاقة الستغالل جديدة طريقة البارعون وجد وهكذا األجهزة. مختِلف مع التكيُّف عىل
ق» الخالَّ «التدمري يف الجديد التكنولوجي املولود هذا وتسبب لكوكبنا. الكهرومغناطيسية
واستمرت الالسلكية. التكنولوجيا عرص بدء فضل له كان الذي غ املفرَّ الصمام لتقنية
ولو البزوغ، عىل يوشك كان الذي للعرص مبتَكر اسم يصاحبها أن دون العارمة الثورة
الرشكات كانت حيث السليكون، وادي هو جديد، اسم عىل حصلت املتحدة الواليات أن

املاليني. أصحاب من جديدة طبقة تخلق لألسهم األوىل واإلصدارات الناشئة
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بعض إيالء عىل الناَس النفط أسعار يف املتوقع غري االرتفاع أجرب السبعينيات أوائل يف
والتضخم النمو، معدل تباطؤ مثل: الصناعي العالم يف األخرى السلبية للمؤرشات االهتمام
م التفهُّ كان الرصف. أسعار وتقلُّبات الدوالر، وإغراق البطالة، معدالت وارتفاع املستعيص،
وكان التفكك. يف آخذًا والحكومة، والعمالة، الكبرية، التجارية الرشكات بني فيما املريح
يُعد لم الوطنية السياسات واضعي أن إىل أيًضا يشري التضخمي للركود الكريه الظهور
دوًرا أَوىل قد كان الذي كينز. ماينارد لجون االقتصادية الوصفات عىل االعتماد بمقدورهم
تحقيق عىل قادرة الخاصة االستثمارات تكون ال حينما تنفق بحيث للحكومة مركزيٍّا
البلدان معظم اتبعت وقد الكبري. الكساد فرتة يف حدث كما الكاملة، شبه أو الكاملة العمالة
لكن االقتصادي. الركود لدرء الكينزية السياساِت الثانية العاملية الحرب بعد الغرب يف
لم بعدما العامة نفقاتها برامج تخفض ألن الشجاعة حازت التي الدول هي قليلة لألسف،
الذي التضخم حدوث يف ساهم اإلهمال هذا االقتصاد. تعزيز أجل من لها حاجة هناك تعد
بارتفاع حينئٍذ مصحوبًا التضخم صار وقد .١٩٧٣ عام النفط أسعار ارتفاع جراء تفاقم
فقد األصيل؛ الكينزي املقرتح صحة تؤيِّد الواقعية الحقائق عادت وما البطالة. معدالت يف
كلٍّ يف — الطلب انخفاض أوقات يف به أوىص قد كان الذي — الحكومي اإلنفاق تسبب
تكون أن من وبدًال التضخمي». «الركود عنه نتج ما وهو املبيعات، وركود التضخم من

وغامضة. ة متغريِّ صارت فقد للتنبؤ، وقابلة ومفهومة مستقرة االقتصادية البيئة
أوائل يف مفاجئ نحو عىل املتقدمة الصناعية للبلدان السِلس األداء انتهى وحينما
فرصة منح وهذا جديدة، نظرية يف العون عن للبحث حان قد الوقت كان السبعينيات،
كان بدت. هكذا أو للمرحلة، املناسبة األفكار بعض لديه كان الذي فريدمان مليلتون
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زوجته مع باالشرتاك — كتب ما وكثريًا شيكاجو، بجامعة االقتصاد يف أستاذًا فريدمان
فريدمان حلل وقد العامة. والسياسة املستهلك سلوك عن — األحيان من كثري يف روز
بالفعل يساهم املتقلب التضخم معدل أن يف السبب ورشح الجديدة الظروف معلومات
للدائنني يسببه الذي الرضر أن إىل إضافة اليقني. عدم حالة يزيد ألنه البطالة حدوث يف
أكان سواء ذلك، إزاء شيئًا تفعل كي الحكومات عىل ضغًطا يمارس الثابت الدخل ولذوي
بحيث االقتصاد يف الحكومة نشاط بتقليص فريدمان أوىص لذا، ال. أم حكيًما اليشء ذلك
البسيطة املعلومات توصيل وجه: أكمل عىل فعله تجيد ما تفعل أن من السوق تتمكن
أصح يتخذوا أن حينئٍذ يمكنهم الذين السوق، يف للمشاركني أسعارها خالل من املحددة

مواردهم. باستغالل يتعلَّق فيما القرارات
تقرص فأوىصبأن النقدية، النظرية عن كتبوا الذين ني املهمِّ الُكتَّاِب من فريدمان كان
عامة شخصية وباعتباره النقد. من املعروض يف طفيفة زيادة تقديم عىل دورها الحكومة
االقتصادي»؛ «الرجل ملفهوم العامة تقدير استعادة سبيل يف ملل أو كلل دون يكتب َظلَّ
عىل مجدًدا فريدمان وأكد الشك. من بظالٍل كينز أحاطه الذي العقالني املنتَقي ذلك
مصلحتهم. يف هو ما اختيار يف الناس تساعد السوق بأن االقتصاد لخرباء القديمة القناعة
حصل وقد سواء. َحدٍّ عىل واملنتجني للمستهلكني املثىل للمصلحة تعمل املنافسة إن وقال
السياسة ميدان إىل أفكاره بت ترسَّ ما ورسعان .١٩٧٦ عام االقتصاد يف نوبل جائزة عىل
الواليات يف ثم ثاترش، مارجريت الوزراء رئيسة عهد يف العظمى بريطانيا يف أوًال العامة،
حان قد «الوقت بأن ١٩٨١ عام ريجان رونالد األمريكي الرئيس رصح فقد املتحدة.
عىل الحكومة حمل بأن اعرتف أنه ولو عليه»، كانت ملا الحال وإعادة الحكومة نمو لوقف
فريدمان عىل واملناصب واملنح الجوائز انهالت منه.1 مفر ال أمر أفضل نحو عىل العمل
املدرسة تمتعت الفعلية، املمارسة مستوى وعىل السلطة. يف وريجان ثاترش كانت حينما
فشلت لكنها ،١٩٨٢ وعام ١٩٧٩ عام بني الفرتة يف الفدرايل االحتياطي بنك بدعم النقدية

الركود. إىل االنزالق البالد تجنيب يف
الكينزية، النظرية من مستوحاة االقتصاد يف الحكومة تدخالت جميع تكن لم
بدأت الستينيات ففي اجتماعي. هدف لتحقيق السعي من نابًعا منها الكثري كان بل
املخلوقات فصائل عىل أو البيئة عىل املصانع تأثري كيفية تراقب الترشيعية املجالس
مجاَيلِ يف وبالتمييز العمال، بسالمة تتعلق أخرى قوانني هناك وكانت باالنقراض. املهددة
لهذه السلبي التأثري إىل فريدمان أشار وقد املستهلكني. وبحماية واإلسكان، التوظيف
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وأصبحت واألخالقية.2 االجتماعية فوائدها يطرح أن دون من املنافسة، عىل القوانني
وقد الحكومية، الضوابط من واألعمال املؤسسات لتحرير تهدف لحركة أساًسا نظريته
من الطاقة وقطاع االتصاالت، ورشكات االئتمانية املؤسسات تحرير عن بالفعل أسفرت
اإلجحاف عىل االنتصار عىل الذاتية املصلحة وراء السعي بقدرة إيمانه وكان الضوابط. هذه
توفري عدم لهم املرض من ألنه التمييز العمل أرباب يمارس أالَّ ع يتوقَّ ألن دفعه الذي هو
عدم امليدانية الدراسات من العديد أثبت افرتاض وهو املتقدمني، ألفضل العمل فرص
اختبار إجراء تضمنت التي تلك هي لالهتمام إثارًة الدراسات هذه أكثر ولعل صحته.
االختيار لَلجنة يتسنى أن دون من األوركسرتا بفرق لاللتحاق املتقدمني من لعدد استماع
وقد لإلناث. االلتحاق فرص من كبرية دفعة منح عن االختبار فأسفر املتقدمني؛ رؤية
عام األرجنتني يف االقتصاد وانهيار التسعينيات، يف اليابان يف حدث الذي الركود تسبَّب
لإلنفاق النسبية املزايا بشأن وفريدمان كينز مؤيدي بني الجدل ظهور عودة يف ٢٠٠٠
يف األفضل، هو كينز فكر أن الفكري الجدل هذا من تبني الحكومية. والضوابط الحكومي

فريدمان. وصفات اتِّباع جراء نفسها البلدان هذه عانت حني
عىل القرار وُصنَّاع الرشكات رؤساء عىل كبريًا تأثريًا فريدمان أفكار مارست ذلك، ومع
جانب من مدعومة السبعينيات، أواخر يف القيود رفع من األوىل املوجة وجاءت سواء. حدٍّ
ورشكات الطريان رشكات القوانني فحرَّرت والديمقراطية. الجمهورية الحكومتني ِكَال
صناعة مجال عىل ثقيلة الحكومية الضوابط وكانت التنافسية. األسعار لطرح الشحن
استقرارها عىل اإلبقاء من بد ال عامة خدمة تُعترب كانت ألنها خاص؛ نحو عىل النقل
بالصالح املهتمني والنساء الرجال من عريض قطاع عمل بطئًا، أكثر نحو وعىل وحمايتها.
الذي الوقت نفس يف هذا جاء االستثمارية. املرصفية الخدمات مجال تحرير عىل العام
تتحطم الرشكات من وعمالئها البنوك بني األجل طويلة التقليدية العالقات فيه كانت
ماجستري درجة عىل الحاصلني من الجدد، املتخصصون يمارسه الذي الضغط وطأة تحت
تحسني حول جديدة بأفكار البنوك، يف املسئولية مواقع إىل وصلوا والذين األعمال إدارة
يف املحاسبة قواعد و١٩٨١ ١٩٨٠ عامي صادران قانونان خفف وقد البنوك.3 أرباح
العقارية الرهون عىل األوىل للدفعات األدنى الحدَّ وخفَضا والقروض، االدِّخار مؤسسات
القروض، من العديد وطرحت َحدٍّ، ألقىص نشاطها فزادت املؤسسات؛ هذه تُقدمها التي
العقد وخالل عقود. لثالثة استمر الذي تصاعدها األمريكية الشخصية املديونية وبدأت
تجاوزت بخسارة واإلقراض االدِّخار مؤسسات من مؤسسة ٧٠٠ من أكثر أفلست التايل
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إىل يؤدِّ لم ذلك لكن — األمريكيني الرضائب دافعي — ضامنيها عىل دوالر مليار مائة
املؤسسات. تحرير حركة وترية إبطاء

الرأسمالية؛ البلدان يف التصنيع مجال يف جذرية تغيريات أيًضا الثمانينيات جلبت
ٍع متوقَّ غري منعطًفا العالم أنحاء جميع يف والسلع واالستثمارات الناس حراك اتخذ فقد
ذات البلدان يف لها جديدة مصانع بناء إىل الجنسيات متعددة الرشكات سعت عندما
فقدت بذلك. القيام تسهيل إىل العاملية االتصاالت تطوير وأدى الرخيصة. العاملة األيدي
املرتفعة الرواتب ذات باملصانع العمل فرص — الخصوص وجه عىل — املتحدة الواليات
ورسعان الحال. ميسورة وسطى طبقة شكلت التي األرس من املاليني تدعم كانت التي
إىل نيويورك بوالية بافالو مدينة من ممتدة كانت التي الصلب صناعة مراكز هاجرت ما
ودخل والربازيل. الجنوبية وكوريا والصني املكسيك دول إىل إنديانا، بوالية جاري مدينة
كانت التي األرض وأضحت وأوروبا. اليابان من آتيًا أمريكا إىل الرخيص املستورد الصلب
املنطقة لوصف الثمانينيات يف شاع مصطلح (وهذا صدئًا» «حزاًما املصانع بمداخن حافلة
الصناعات يف تخصصت التي املتحدة، الواليات رشق شمال إىل األوسط الغرب من املمتدة
قطاع يف تتفتح كانت العمل فرص من ماليني أن صحيح واسع). نطاق عىل التحويلية
الصناعية. عظمتهم عىل معتادين كانوا األمريكيني لكن والخدمات، والكمبيوتر التمويل
الوجبات مطاعم يف العاملون صار بحيث الدخل؛ يف ا حادٍّ تباينًا الجديدة املجاالت عززت
املرتفعة األجور كانت بينما لألجور، األدنى الحد عىل يحصلون الرعاية ومرافق الرسيعة

السليكون. ووادي سرتيت وول قاطني نصيب من
كان نعرفها».4 التي الرأسمالية «نهاية نشهد بأننا مؤخًرا وولف توم الروائي علق
نظام الرأسمالية ألن املاضيني؛ القرنني خالل مرات عدة القول بهذا الترصيح املمكن من
نحو عىل لإلخفاق املعرَّضة الوصفات من مجموعة إنها إذ باستمرار، نفسه بعث يعيد
فئاتها إىل نظرت إذا متشابهة الرأسمالية قواعد تبدو قد بعد. مكتمل غري وعمل استثنائي،
سبيل عىل فيها. املشاركني أو ممارساتها االعتبار يف تضع حني سيختلف األمر لكن العامة،
العلمانية املجتمعات يف إال تزدهر ال السوق اقتصادات أن عىل الناس أرص لطاملا املثال،
نعومة منذ األطفال يف الفردي الطموح ويُغرس الفردية امللكية حقوق تُعزز حيث املنفتحة
تشري العرشين القرن من الثاني النصف يف حدثت نجاح قصص سبعة لكن أظفارهم.
الحكومة إرشاف تحت متنوعة اجتماعية سياقات يف ترتسخ أن يمكن الرأسمالية أن إىل

الدائم. للتأقلم — الواقع يف — قابلة مجتمعية ثقافات وداخل
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لليابان الهائلة االقتصادية القوة

اليابان، هي املجتمعية الثقافات شتى يف الرأسمالية نجاح عىل األمثلة بني من األوىل الدولة
األربعة: الصغرية النمور تليها الزمان. من قرن من أكثر منذ االقتصادي تحولها بدأت التي
يف التقليدية أقفاصها من انطلقت التي الجنوبية، وكوريا وتايوان كونج وهونج سنغافورة
الجديدة، الصناعية آسيا رشق دول أحيانًا الدول هذه عىل يطلق والسبعينيات. الستينيات
انطالقتَي عن اليابان انطالقة اختلفت كما اليابان، انطالقة عن انطالقتها اختلفت وقد
فتُنبئ أبطأ، بوترية تتحركان اللتان والصني، الهند أما املتحدة. والواليات الغربية أوروبا
عامليٍّا والثانية األوىل بالدولتني يليق كما العاملي، االقتصاد يف أكرب نفوذ ببلوغ منهما كلٌّ

العالم. سكان إجمايل من ٪٣٧ تشكالن اللتني السكان، عدد حيث من
للتصنيع ل التحوُّ من تمكُِّنها عن ناهيك للتصنيع، يصلح كبلد تبدو اليابان تكن لم
منتصف يف نسمة مليون ثالثني سكانها عدد كان آسيا رشق يف جزيرة فهي رسيعة؛ بوترية
واقتصادية عسكرية كقوة برزت لكنها العالم، عن عمًدا نفسها أبعدت عرش، التاسع القرن
جميع يف االقتصادية التنمية عن تقرير يف األول املركز اليابان احتلت القرن. ذلك نهاية يف
خمسة بمقدار اإلجمايل املحيل ناتجها نما فقد ١٩٧٠؛ إىل ١٨٢٠ عام من العالم أنحاء
بأِرسه.5 البرشية تاريخ مستوى عىل النمو يف فريدة طفرة يشكل وهذا ضعًفا، وعرشين
مستوى عىل تقدًما املستويات أكثر من بدأت قد وأمريكا وأملانيا العظمى بريطانيا كانت
مرات، عرش الدخل من الفرد نصيب مضاعفة من األوىل تمكنت وقد ،١٨٢٠ عام العالم
الغربية الدول وانتقلت مرة. ١٨ املتحدة والواليات مرة، ١٥ مضاعفته من أملانيا وتمكنت
الحديدية، السكك وبناء املعدنية، الصناعات إىل والتعدين والنسيج الغزل من التصنيع يف
إىل املائية الطاقة من الطاقة عىل الحصول يف انتقلت كما عام، بوجه الثقيلة والصناعات
االستهالكية السلع وسحبت الكهرباء. مولدات إىل الفحم نريان من تنتج التي البخار طاقة
طريق عن ذلك كل إنجاز وجرى الرأسمالية، السلع إنتاج من تدريجيٍّا االستثمارات

واملستثمرين. األعمال رواد قرارات خالل من والخطأ، املحاولة
الغرب يف عليه املتعارف النمط عن انحرافها لكنَّ العملية، هذه اليابان تعكس لم
املواد إىل تفتقر اليابان كانت الرأسمالية. تتبعها أن يمكن التي املتنوعة املسارات يبني
السترياد مضطرة كانت أنها يعني وهذا الثقيلة، للصناعات بالنسبة للغاية املهمة الخام
التي والحيل واألحذية املنسوجات لتصدير برنامًجا الحكومة فوضعت والفحم. الحديد
بفضل برسعة، يشء كل اليابان وأنجزت الرضورية. الواردات هذه ثمن تسدد أن يمكن
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بنخبة واسرتشادها األجنبية، التكنولوجيا استعارة عىل قدرتها طريق عن نشاطها تسارع
وتجهيز الحرير، غزل مثل التقليدية صناعاتها وظلت النجاح. إحراز عىل للغاية عازمة
القرن من متقدمة فرتة حتى املائية الطاقة تستخدم املختلفة اليدوية والصناعات األغذية،
األول العقد يف البخارية املحركات محل رسيًعا حلَّت الكهربائية املحركات لكنَّ العرشين،
اليابان اتبعت البخار. عرص فيه تخطت اليابان إن القول يمكننا الذي العرشين، القرن من
مثل العائالت من قلة أيدي يف والتمويل اإلنتاج تحديث وضعت عندما التقليدي مسارها
قطاعات يف مساهمة تجارية رشكات أقامت والتي وسوميتومو، وميتسوبييش، ميتسوي،
بنية العائلية الرشكات هذه تبنت السيارات. وصناعة الصلب مثل االقتصاد من مختلفة
الفرعية األقسام كل يف تتحكم مركزية إدارة وجود بمعنى ألسفل، أعىل من تَُداُر هرمية
يبدءون ما عادة املديرون كان حيث املتحدة، الواليات عكس عىل القرار، باتخاذ وتنفرد
الكبرية اليابانية الصناعية العائالت كانت التجاري. للعمل السفىل الدرجات من ارتقاءهم
املطَّلعني من متميزة مجموعة وترعى لإلدارة، الرئييس املركز من مشددة رقابة تمارس

األجانب.6 أمام االستثمار فرص تغلق أيًضا وكانت للعمل. الداخلية األرسار عىل
نسبة سوى اليابان يف الحكومي اإلنفاق يمثل لم العسكرية، النفقات زيادة مع حتى
النسبة بلغت بينما االقتصاد، يف السنوي اإلجمايل االستثمار من ٪١١ إىل ٧ بني تراوحت
رأس تكوين يف بكثري أكرب دوًرا لعب الحكومي اإلنفاق لكن املتحدة. الواليات يف ٪٢٨
الحرب خالل الخاصة االستثمارات انتعشت أن إىل — ٪٤٠ إىل ٣٠ األرجح عىل — املال
وكارنيجي، وواتس، ويدجوود، مثل رجال اليابان يف كان متوقع، هو وكما األوىل. العاملية
كان اليابان. يف الناجح التصنيع لرشكات األساس وضعوا وسيمنز، وتيسن، وروكفلر،
أكثر ظهرت براعته لكن بالفطرة، مخرتًعا — إديسون توماس مثل — تويودا ساكييش
عاقًدا بوضوح هدفه وحدد النجارين، من لعائلة ١٨٦٧ عام تويودا ُولد أعمال. كمنظم
مقاطعته يف مزارع كل كان الهدف. لهذا حياته وكرس متطور، آيل نول تصميم عىل العزم
نسج من إضايف دخل لكسب األرسة أفراد عليه يعمل كي كوخه يف نوًال يملك تقريبًا

وتشغيله. النول بناء عىل معتاًدا كان لذا القماش؛
كانت التي الربيطانية، بالت اإلخوة رشكة انتباه تويودا أثار العمل من عقود وبعد
نوله تصنيع حق باعها ،١٩٢٩ عام ويف النسيج. آالت مجال يف العاملية السوق عىل تسيطر
إىل وإشارة ومثابرته، عبقريته عىل مكافأة بينهما املربَم العقد كان جي. الطراز من اآليل
استثماًرا القطنية األقمشة صانعي نظر يف يبدو اآليل نوله كان اليابانية. التكنولوجيا تقدم
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لكنه إنتاجه، أضعاف عرشة وينتج التقليدي النول سعر أضعاف ثالثة يتكلف فهو جيًدا؛
نقطة عن بالت األخوين رشكة أنتجته الذي تويودا نول فشل كشف انتشاًرا. يحقق لم
يشِرت لم إذ العمايل؛ التنظيم قوة يف: تمثلت الربيطانية النسيج صناعة يف أساسية ضعف
النول رشاء عىل احتجوا عمالها ألن املصنِّعة الرشكات من قلة سوى بالت رشكة نول
القصري، املدى عىل السالم لتحقيق لهم للرضوخ ونتيجة ترشيدهم. عن سيُسفر الذي
بني الواقعة الفرتة ففي العاملية. السوق يف املتفوقة مكانتها الربيطانية الصناعة خرست
من بريطانيا حصة تراجعت العرشين، القرن وثالثينيات عرش التاسع القرن ثمانينيات
قدرة كانت .٪٣٩ إىل اليابان حصة ارتفعت بينما ،٪٢٧ إىل ٨٢ نسبة من النسيج سوق
حدوث يف ساهم ما هي الرخيص الخام القطن رشاء عىل اليابانية النسيج صناع جمعية
ذات البلدان أمام اليابان خرست املطاف نهاية ويف السوق. يف حصتها يف الزيادة هذه

املربحة.7 النسيج آالت بتجارة احتفظت لكنها األرخص، العمالة
تكن لم اآللية لألنوال ووركس لوم أوتوماتيك تويودا رشكة أن بالفعل تدرك ربما
عام يف السيارات. لصناعة موتورز تويوتا لرشكة نسبها لوال االهتمام هذا عىل ِلتحصل
عبقري مخرتع وهو — كيشريو ابنه نصح املوت، فراش عىل تويودا كان وبينما ،١٩٣٠
زار عندما الذهول أصابه قد تويودا كان وملا الخاص. عشقه عىل يعثر بأن — آخر
اتجاه يف ابنه دفع فقد تي؛ الطراز من فورد لسيارة الكبري اإلنتاج من املتحدة الواليات
وجنرال فورد كانت الوقت، ذلك يف يبدأ. كي املال من كبري بقدر وساعده السيارات صناعة
أساس عىل سياراته أوىل كيشريو صنع اليابانية. السيارات سوق عىل تسيطران موتورز
إىل تويودا من سيارته اسم غري ثم األرسي، اآليل النول أجل من طورت التي التكنولوجيا

اليابانية. باللغة بالكتابة تتعلق ألسباب تويوتا
سياسة يف متمادية كانت التي — اليابانية الحكومة استخدمت ،١٩٣٦ عام يف
لرشكتي السيارات تجارة معظم توكل كي جديد تراخيص قانون — عدوانية استعمارية
القرن ثالثينيات يف عمالقتني قابضتني رشكتني كلتاهما فأصبحت ونيسان؛ تويوتا
اسرتاتيجياتهم أقاموا عسكريني رجاًال فيهما التنفيذيون املسئولون وكان العرشين.
أموال ال — الدولة أموال واستخدموا املتقدمة. التكنولوجيا أساس عىل السوق يف للتعامل
من استثمره الذي املال استمد قد تويودا أن من الرغم عىل أموالهم رءوس لبناء — البنوك
اليابانية الحكومة اتخذته الذي القرار أدى وقد اآليل.8 تويودا نول لبيع املرتاكمة األرباح
وضع إىل و١٩٤١ ١٩٣٧ عامي الحق جيل بعد ثم و١٩٠٤، ١٨٩٤ عامي الحرب بخوض
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املتحمسني املؤيِّدين أشد هم البالد يف الصناعة رجال كان حرب. حالة يف اليابانية الصناعة
اليابان ولسياسة بالفشل، عليه محكوًما كان الذي آسيا رشق لدول املشرتك الرخاء لنطاق
آلة دمرت ١٩٤٥ عام األمريكية الغارات أن صحيح الحرب. قبل العدوانية الخارجية

عليها. بُنيت التي املعرفة ر تدمِّ لم لكنها اليابانية، الحرب
١٩٤٥ عام املتحدة للواليات اليابان استسالم كان الرأسمالية، تاريخ منظور من
الواليات قبلت أن فبعد طويًال. تُدم لم التي السابقة االستعمارية نجاحاتها من أكثر واعًدا
كانت اإلمرباطور، عىل اإلبقاء هو واحد رشط باستثناء املرشوط» «غري باالستسالم املتحدة
القائد ماكآرثر، دوجالس الجنرال وتوىل الخاص. لتصورها وفًقا اليابان بناء إعادة يف ُحرة
أي وبانعدام بدقته اليابانيني ماكآرثر وفاجأ املهمة. هذه املنطقة، يف الحلفاء لقوات األعىل
املعارضون وأُخِرَج البالد؛ من السالح نُزع األمريكيني. الجنود جانب من وحشية أعمال
والنقابات السياسية األحزاب وُشجعت السجون، من والشيوعيون واالشرتاكيون الليرباليون

الحرب. بعد ما فرتة يف املنشودة الديمقراطية بناء يف املشاركة عىل العمالية
عنهم، نيابة بوضعه ماكآرثر عمل فريق قام دستور، وضع يف اليابانيون تباطأ وملا
املرأة ومنح العظمى، بريطانيا يف الحال هو كما الترشيعي املجلس يد يف السلطة فوضع
مليوني من أكثر الزراعي اإلصالح ومنح الرجال، حقوق مع متساوية سياسية حقوًقا
االقتصاد وبدأ نسمة. ماليني الخمسة يقارب عددهم كان الذين األُجراء للمزارعني فدان
تفكيك عىل عازمني باتوا الصناعي، القطاع إىل املحتلون تنبَّه وحينما االنتعاش. يف الريفي
حينئٍذ. العاملية السياسة تدخلت ثم الحرب.9 قبل قامت التي القابضة العمالقة الرشكات
كوريا بغزو — السوفييت قبل من املدعومة — الشمالية كوريا قامت فحينما
وتحول الغزاة. ضد املتحدة األمم من مبادرة إلصدار املتحدة الواليات دفعت الجنوبية،
املد مقاومة أجل من قوتها تعزيز إىل اليابانية الدولة إصالح من األمريكي االهتمام
الشيوعي النظام ظهور جانب إىل الرشق يف الباردة الحرب اشتداد وأدى الشيوعي.
لرتسيخ املبدئية حملتهم عن بعيًدا األمريكيني املستشارين تركيز ل تحوُّ إىل الصني يف
كبرية تأثريات الباردة الحرب دول يتاخم موقع يف اليابان لوجود وكان الديمقراطية.10
جرى رسمية معاهدة بموجب األمريكي االحتالل انتهاء رسعة إىل ذلك أدَّى فقد عليها؛
قواعد بموجبه ر توفِّ اتفاًقا اليابان عت وقَّ نفسه، الوقت يف .١٩٥٢ عام عليها التصديق
عن وبمعزل الغرب، صف يف جعلها الذي األمر والطائرات؛ والسفن، األمريكية، للقوات
يف النشاط بعث إىل الكورية الحرب وأدت آسيا. يف املحايدة والدول والصني روسيا
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جانب إىل األمريكية القوات وفادة اليابان أكرمت حني يف والثقيلة، الخفيفة الصناعات
الحربي. للمجهود الالزمة واملعدات الذخائر توفريها

ديمنج، إدواردز ويليام هو بارز، أمريكي رجل اليابان إىل جاء ١٩٥٠ عام يف
أذهان يف يطبع ألن الكفاية فيه بما فيها وظل املتحالفة، للقوات األعىل للقائد مساعًدا
مجاالت يف التدريب مارس ديمنج وألن بالجودة. الوَلع البالد يف البارزين الصناعة رجال
املساعدة املواد من كبريًا عدًدا وأنتج بالفطرة، معلًما كان واإلحصاء، والرياضيات الفيزياء
السبعة «األمراض الرشكات»، فعالية يف التحول إلحداث نقطة ١٤» مثل: للدارسني املفيدة
نظام التصنيع أن رسالته جوهر كان تقدم». إحراز دون تَُحول عقبات «أربع الفتاكة»،
يتعلَّق فيما فعاليته زيادة ويمكن للتفاصيل، شديد اهتمام إيالء طريق عن تحسينه يمكن
أنشأ وقد اإلنتاج. مراحل من مرحلة كل يف مستمرة تحسينات إدخال خالل من بالتكلفة
البحوث يف يعملون الذين املوظفون كان حيث الشهري، الياباني العمل فريق نظام ديمنج
العمل روح يتشاركون ما وغالبًا وثيق، نحو عىل مًعا يعملون واإلنتاج واملبيعات والتصميم
الذي — ديمنج اليابانيون القادة يعترب العمل. موقع يف التوترات تقيضعىل التي الجماعي
ما فرتة يف اليابانية للصناعة الجديد امليالد أبا — اإلمرباطوري املقدس الكنز وسام منح

الحرب. بعد
ملساندة الكبري نفوذهم األمريكيون مارساملستشارون الكورية الحرب اندالع وبمجرد
تمتع العرشين، القرن من الثاني النصف مدى فعىل املحافظني. اليابانيني السياسة رجال
اليابانية، السياسة عىل الهيمنة من متواصلة تكون تكاد بفرتة الديمقراطي الليربايل الحزب
ترغب اليابانية الحكومة كانت .١٩٩٣ عام مؤقتًا توقًفا شهدت الحزب هيمنة أن رغم
برنامج بأنه وصفته الذي االقتصادي، لإلصالح برنامجها فبدأت لالحتالل، حد وضع يف
يكون أن عىل العاملية، السوق يف تنافسيني اليابانيني املنتجني جعل هو الهدف كان ترشيد.
الصلب لصناعة متكامل حديث مصنع أول فأقيم الصلب. صناعة مجال من بداية ذلك
يعالج املصنع هذا وكان .١٩٥٣ عام طوكيو خليج يف مستصلحة أراٍض عىل العالم يف
ما ورسعان النهائية.11 املنتجات إىل وصوًال العمليات من متصلة سلسلة يف الخام الحديد
اليابان عليها حصلت التي املزايا مظهرة النموذج، هذا أخرى يابانية صلب رشكات قلدت
الحطام. مع قديم هو ما كل ووري فقد الحرب؛ زمن يف الصناعية قاعدتها تدمري جرَّاء

املرونة. مزايا اليابان يف الصناعة لرجال تبني الهزيمة، وبعد
بالدوالر املستمر اليابان ارتباط أدى فقد الحكومة؛ إىل املرونة هذه تمتد لم لكن
وكان الثانية. العاملية الحرب يف غزتها التي الدولة عىل اعتمادها زيادة إىل األمريكي
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وأعضاء الكربى، التجارية املؤسسات وقادة البريوقراطيني، املسئولني من املتواطئون
أن صحيح وتنفيذها. السياسات رسم من خصومهم يمنعون الديمقراطي الليربايل الحزب
والشيوخ، النواب مجليس يف منتخبون ممثلون لها كان والديمقراطية االشرتاكية األحزاب
يف الهام االستثناء حدث ثم حقيقية. سلطة أي يمارسون ما نادًرا كانوا األعضاء هؤالء لكن
الحزب — وطني بتوافق مدعومة — اليسارية األحزاب دفعت حينما السبعينيات، سنوات
الصدد، هذا يف الصناعة. عن الناجم البيئة تدهور مشكلة ملعالجة الديمقراطي الليربايل
النمط وهذا مغلقة. شبه منظومة يف األمان صمام من كنوع تعمل اليسارية األحزاب كانت
أيًضا، الحال هذه ظل ويف الحرب. قبل اليابانية املؤسسات وضع مع الحال بطبيعة يتَّسق
لتطور االستجابة من أو السياسة يف تغيريات إجراء من يُمنَُعون اليابانيون القادة كان

للغاية. املستقلة الحكومية البريوقراطية لتعنت نتيجة األحداث
القوي االزدهار من العقدين بهذين تستمتعان املتحدة والواليات أوروبا كانت وبينما
ما بسبب لإلعجاب إثارة أكثر الياباني السجل كان ،١٩٧٣ إىل ١٩٥٣ عام من الفرتة يف
يف نوعها من فريدة كانت نسبة وهي ،٪١٠ نسبته بلغت سنوي نمو معدل من قه حقَّ
بعد الحايل.12 الوقت يف بلوغها من تمكنت الصني لكن الوقت، ذلك يف الرأسمالية تاريخ
حمتها التي املحلية، السوق اتساع من وهوندا ونيسان تويوتا رشكات استفادت الحرب،
ونيسان تويوتا بَنت املظلة هذه وتحت واألمريكية. األوروبية املنافستني من الحكومة
قليل اإلنتاج عليه يطلق ما الرشكتان هاتان ورادت الستينيات. أوائل يف جديدة مصانع
الوقت يف املطلوبة القطع إنتاج بمعنى اآلني»، «اإلنتاج نظام اعتماد خالل من الفاقد
بعدة للقيام واحدة ماكينة يستخدم الذي الربنامج هذا ولد الالزمة. وبالكمية املناسب
كبري احتياطي إنتاج عىل القدرة عدم شأن شأنه الحرب، زمن يف رضوريٍّا كان ألنه مهام
لتصنيع واحدة ماكينة يخصصون بحيث بحبوحة يف املصانع مديرو يكن لم إذ السلع؛ من
تجميع خط إلقامة الكافية املساحة أيًضا لديهم يكن ولم مثًال. للسيارة األيرس الرفراف

ضيقة. مساحات يف سياراتهم وجمعوا األجزاء، يخزنون يكونوا لم ثَمَّ ومن طويل.
أنها وأعلنوا اآلنية، اإلنتاج عمليات املجال خارج من أشخاص حلل الحرب، بعد
األمريكي اإلنتاج وبني بينها يقابلوا كي الفاقد قليل اإلنتاج اسم عليها وأطلقوا ممتازة،
مخزون تخفيض مجرد من أكثر هو ما عىل ينطوي الفاقد قليل اإلنتاج كان الضخم.
تجميع طريق عن التجميع دقة عىل يؤكد كان فقد السيارة؛ تركيب يف الداخلة القطع
أي عن يتجاوزون ال الذين املَهرة العمال من فرق بأيدي العيوب من الخالية املكونات
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كان جميل»، صغري «كل ملفهوم انعكاس ويف التجميع. خط مراحل من أي يف عيوب
ويقدر القطع، من قليل باحتياطي ويحتفظ أقل، مساحة يف يجري الفاقد قليل اإلنتاج
الوقت يف تجهز القطع هذه وكانت السيارة. تركيب يف داخلة قطعة وكل خطوة، كل أهمية
األسواق من حصصها وكرايسلر وفورد، موتورز، جنرال رشكات ورأت تماًما.13 املناسب
التقنيات بعض تقليد قاومت ذلك رغم لكنها صيفية، نزهة يف الجليد من كقطعة تذوب
لكن التقدم، تواصل الرأسمالية يجعل االبتكار بأن آخر تذكري وهنا الناجحة. اليابانية

معه. التجاوب ترفض قد األفق ضيقَة اإلدارية النَُّخب
ففي املتحدة؛ الواليات من للغاية مهم تعويض عىل الحصول ضمنت قد اليابان كانت
الكورية، الحرب بعد أرضها عىل األمريكية والطائرات للقوات قواعد اليابان توفري مقابل
تُِعر ولم األمريكية. السوق دخول من بتمكينهم اليابانيني املتحدة الواليات حكومة وعدت
املشرتك األمن ملعاهدة كبريًا اهتماًما أمريكا يف السيارات صناعة مركز باعتبارها ديرتويت
شعرت أن لبثت ما أنها رغم ،١٩٦٠ عام واليابان املتحدة الواليات بني أُبرمت التي
اليابانيون السيارات صناع دخل إذ اليابانية؛14 السيارات تدفقت حني الشديدة باملنافسة
الوقود استهالك يف واملوفرة الرسيعة الصغرية بطرازاتهم الضخمة األمريكية السوق إىل
ونيسان تويوتا تشرتي أن من وبدًال السبعينيات. يف النفط أسعار تصاعد حقبة خالل
لهما، بيع وكالء أقامتا أسواقها، من حصة عىل تحُصَال كي األجنبية الرشكات يف حصة
تصنيع مواقع بناء يف َرشعتا ما ورسعان بذلك. قيامهما خالل املال من بالكثري وخاطرتا
مصانع من تخرج جديدة سيارة مليون خمسني نحو كان املتحدة. الواليات يف لهما
وكان العالم.15 يف األوىل هي السيارات صناعة جعل مما سنة؛ كل يف العالم يف السيارات
تويوتا استطاعت كيف معرفة يف يساعدنا وهذا لسياراتهم، أذكياء مسوِّقني اليابانيون
رشكات أكرب عاًما ٧٧ مدى عىل ظلت التي موتورز جنرال عىل تتفوق أن ٢٠٠٨ عام

العالم. يف السيارات
واإلدارة العمال مصالح وتتحقق الرشكات، عىل األوروبية االقتصادات هيكل يقوم
بأنه املتحدة الواليات اقتصاد هيكل يمتاز بينما والخاصة. العامة املنظمات خالل من مًعا
اقتصاد بأنه الياباني االقتصاد نصف أن ويمكننا الرشكات، من املنافسة عىل قدرة أكثر
يف تعمل مساهمة رشكات لها كبرية، عائلة مثل اليابانية الرشكات أبرز تبدو إذ أبوي؛
ر وفَّ الرتتيب هذا القابضة. رشكاتها جانب من الكريم التوجيه ظل يف محددة مشاريع
فخالًفا ف؛ والتعسُّ األبوية بني الخلط ينبغي ال لكن العدائية. االستحواذ عمليات من حماية
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إىل القاع من اليابانية الرشكات يف األفكار تنترش الهرمية، األمريكية القرار صناعة لطريقة
التنفيذية، التحركات من الكثري املحليون واملديرون الوسطى اإلدارة مديرو ويتخذ القمة.
نصب واضعني املؤسسات، داخل من واملواهب املهارات من االستفادة عىل الجميع ويركز

الطويل.16 املدى عىل النمو تحقيق أعينهم
كانت بل واحدة، لصناعة احتكاري اتحاد يف أطراًفا تشكل اليابانية الرشكات تُكن لم
تكون أن يمكن القابضة الرشكات هذه أجزاء بني املنافسة لكن قابضة، رشكات إىل تنتمي
عىل واملجازية الحقيقية — العائلية العالقات صارت األخرية، السنوات يف بينما رشسة.
الغرب. يف توجد ال بأهمية محتفًظا ظل لجماعته املرء والء لكن تماسًكا، أقل — سواء حد
طويلة صداقة عالقات اليابانية الرشكات طورت أصدقائها، مع املستقرة العائالت وكحال
إرضابات عدة بعد املتباَدلة بالثقة امتازت العمال مع العالقات حتى عليها. وحافظت األمد
خالل لديها العمل قوة من ٪٢٥ إىل تصل لنسبة تويوتا طرد مقابل ففي وعنيفة؛ طويلة
بأن ووعدتهم عمالها، اتحادات مع صفقة عقدت األربعينيات، أواخر يف حل الذي الركود
املكافآت وتجعل األقدمية، لهم ملن الرواتب يف زيادات وتدفع الحياة، مدى العمل لهم ر توفِّ
لديها التي للرشكات بالنسبة الحياة ملدى التوظيف سياسات أدت وقد باألرباح.17 مرتبطة
انتهاج من الرغم عىل اليابانية، العمل عالقات يف االستقرار تحقق إىل عامل ١٠٠ من أكثر

الحق. وقت يف للعمال املعاناة من مزيد يف تسبب ما وهو الرصامة، الرشكات
الرتايض قرار أدى فقد املتحدة؛ الواليات يف وقع آخر حدث من اليابان استفادت
إيه، يس آر رشكات ضد االحتكار منع قضية يف ١٩٥٨ عام العليا املحكمة من الصادر
االخرتاع براءات تراخيص بمنح الرشكات هذه إلزام إىل تي، آند تي وإيه إم، بي وآي
املربحة الفرصة هذه ففتنت األجنبية. للرشكات وببيعها املحليني، الطلبات ملقدمي مجانًا
وراء من األجل قصرية األرباح من قدر أقىص لتحقيق برسعة تحركت التي إيه، يس آر
يف سببًا كانا اللذين والتصميم البحث عنرصي تجاهلت بينما االخرتاع، براءات تراخيص
تصنيع مجال يف السباق كان الالسلكية.18 واألجهزة التليفزيون مجال يف الرائدة مكانتها
وتفوَّقت األوىل، هي إيه يس آر رشكة كانت إذ الناسكار؛ سباقات مثل امللون التليفزيون
لعدة الصدارة يف بقائها ورغم وتليفونكن. ووستنجهاوس، إلكرتيك، جنرال رشكات عىل
— املجال هذا يف والجديدة الجائعة — سوني رشكة فرأت قاتًال. ً خطأ ارتكبت فقد جوالت،
التصميم يف بكثافة استثمرت سوني وألنَّ الصدارة. الحتالل وهرعت سانحة فرصة
ببيع إيه يس آر رشكة سياسة كانت لقد الصدارة. يف مكانتها عىل حافظت فقد والصيانة،
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رشكات كربى إىل امللون التليفزيون تكنولوجيا انتقال رسعة يف سببًا اخرتاعاتها براءات
اليابان. يف االستهالكية اإللكرتونيات

جميع معها ساحبة تماًما، السباق من إيه يس آر رشكة خرجت املطاف نهاية ويف
اليابانية الرشكات إىل السباق وانتقل املتحدة. الواليات يف االستهالكية اإللكرتونيات رشكات
بدأت عندئٍذ الخارسة. األمريكية الرشكات رشاء يف بدأت التي وماتسوشيتا، وسانيو سوني
مصنعها بناء يف — ١٩٧٢ عام فحسب سنة ٢٦ عمرها كان التي — سوني رشكة
جهاز ألف ٤٥٠ تنتج وصارت كاليفورنيا، والية يف امللون التليفزيون إلنتاج الخاص
من املتبقية الفرتة خالل وهيتايش وميتسوبييش توشيبا رشكات حذوها حذت ثم سنويٍّا،
التنفيذي الرئيس سارنوف، لديفيد العميق االمتنان يُِكنون اليابانيون كان وملا العقد.
عام طوكيو زار عندما املرشقة الشمس وسام الياباني اإلمرباطور منحه إيه، يس آر لرشكة
تلقى من هو شابٍّا، تلغراف عامل كان حينما سارنوف، أن بالذكر الجدير (من !١٩٦٠
العمالقة اليابانية الرشكات حجم كان غرقها.) أثناء تايتانيك سفينة من االستغاثة رسالة

العدوانية.19 التحركات هذه يتيحان عملها ونطاق
أكثر عسكريٍّا اهتماًما املتحدة الواليات يف أثار ،١٩٤٧ عام الرتانزستور ظهر حينما
لبثوا ما سوني رشكة لدى يعملون كانوا الذين واملهندسني الفيزيائيني لكن تجاريٍّا، منه
تخصصت الرتانزستور. راديو هو واسعة، بشعبية يحظى تجاري منتج إىل حوَّلوه أن
التي البحوث يف استثمرت ضخم، مال برأس تتمتع وألنها األجهزة. نمنمة يف سوني
الفيديو ومسجالت االسترييو، ومعدات الصوتي، الرشيط مسجالت اخرتاع عن أسفرت
١٩٩٦ عام ويف الفيديو. وكامريات الفيديو، وألعاب الرقمية، الفيديو وأقراص كاسيت،
الرشكات آخر زينيث، رشكة يف األسهم من الرئيسية الحصة الكورية جي إل رشكة اشرتت
اإللكرتونيات رشكات لنعي مالئمة كمرثية األمر وبدا التليفزيون. ألجهزة املنتجة األمريكية
رشكة — أنتجته الذي بود آي بجهاز — أبل رشكة أزاحت أن إىل أمريكا يف االستهالكية

الزمان. من واحد عقد بعد الرقمية املوسيقى مجال يف الصدارة من سوني

الشخصية الكمبيوتر أجهزة ظهور

خالل بزغ السوق نجوم من نجم طريق عن صدارتها عىل املتحدة الواليات حافظت
الكمبيوتر أجهزة تظهر أن قبل الشخصية. الكمبيوتر أجهزة يف تمثَّل الثمانينيات فرتة
الكمبيوتر أجهزة باستخدام البيانات معالجة كانت األضواء، وترسق الساحة عىل الشخصية
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أوجد وهذا املالية. واملعامالت بالتجزئة، والبيع التصنيع رشكات طريق عن شاعت قد
عبارة وهي الرقاقة، عليه يطلق ما ويشء والربمجيات، الكمبيوتر، أجهزة مللحقات سوًقا
دوائر يف توضع وحينما املوصلة، شبه السليكون مادة من مصنوعة صغرية بلورة عن
عنرص مثل العنارص، وبعض اإللكرتونية. املهام من الكثري تؤدي أن تستطيع متكاملة
اسم عليها ويطلق الكهربائية، والعازالت املوصالت بني وسط منطقة يف تقع السليكون،

املوصالت. أشباه
عون يجمِّ البالد أنحاء جميع يف الهواة بدأ الكمبيوتر، مكونات أسعار انخفاض ومع
«األجهزة مجلة غالف أظهر ،١٩٧٥ عام يناير ويف ألنفسهم. صغرية كمبيوتر أجهزة
الثانية يف كان الذي آلن، بول من كلٍّ انتباه فلَفت الهواة، هؤالء جهود من جهًدا الشعبية»
الكمبيوتر هواة قوائم إىل ا فانضمَّ العرشين. سن يف كان الذي جيتس، وبيل والعرشين،
مرأب يف أبل رشكة جوبز وستيفن وزنياك ستيفن أنشأ تقريبًا، الوقت نفس يف املبتدئني.
فحظي ديل مايكل أما أيًضا. عمرهما من العرشينيات يف كانا حينما السيارات لتصليح
يف املتوافقة إم بي آي الشخصية كمبيوتر أجهزة بتجميع يقوم كان إذ أفضل؛ ببداية
الجهود هذه ومن بالجامعة! امللحق الطلبة سكن بمبنى نومه غرفة داخل تكساس جامعة

وأتاري. وكومودور، أبل، تجارية: شخصية كمبيوتر أجهزة ثالثة برزت املبكِّرة
للنظر عمل فرقة خصصت ثَمَّ ومن الناشئة؛ الرشكات هذه ظهور إم بي آي رصدت
الشخصية الكمبيوتر أجهزة صنع املمكن من كان فقد الصغرية. الحواسيب مستقبل يف
طابع حجم يف كونها فرغم السليكون. رقائق ره توفِّ الذي الكبري التطور بفضل الصغرية
فريق أصدر وقد الحجم. الدقيقة اإللكرتونيات من املاليني حمل تستطيع فإنها الربيد،
امليدان هذا تدخل أن يمكنها الرشكة أن يذكر الذي ١٩٨٠ عام تقريره إم بي آي عمل
مفتوًحا جهاًزا وصممت الرشكة، داخل الغرض لهذا مستقلة وحدة أنشأت إذا برسعة
برشاء الرشكة أوىص التقرير أن ذلك من واألهم جهاًزا. منه أكثر نظاًما باعتباره يعمل
بها خاصة أجزاء تخرتع أن من بدًال السوق، يف املتاحة تلك من لحواسيبها املكوِّنة األجزاء
واختارت املرشوع. هذا لبدء األخرض الضوء اإلدارة وأعطت اخرتاع.20 براءات وتمنحها
لغة لها م تصمِّ أن مايكروسوفت رشكة من وطلبت الدقيقة. إنتل رقائق إم بي آي رشكة

تشغيل. نظام لها تصمم أن ذلك بعد منها طلبت ثم لحواسيبها،
مؤسيسرشكة مور وجوردون نويس لروبرت والثروة الشهرة القرارات هذه ضمنت
مجال دخل الذي — نويس كان ميكروسوفت. رشكة مؤسيس آلن وبول وجيتس إنتل،
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صمم قد — شوكيل ويليام الرتانزستور مخرتع فريق عن انفصل أن بعد الكمبيوتر أجهزة
استقر واحدة. سليكون رقاقة عىل الصغرية الرتانزستورات مع دمجها يمكن متكاملة دائرة
الكمبيوتر، لغات من كبرية مجموعة أنتَجا حيث سياتل، من بالقرب أخريًا وآلن جيتس
إم بي آي نظام كان دوس. إس إم التشغيل نظام عىل يحتوي قرص إىل باإلضافة
إم بي آي وافقت وعندما الرئيسيني. املوردين هذين مصلحة يف يصب القوي التسويقي
حصلت األخرى، للرشكات نظامها ترخيص بمنح مايكروسوفت لرشكة السماح عىل أيًضا
وكان اإلطالق. عىل الصناعي التاريخ يف ربًحا االمتيازات أكثر عىل ومايكروسوفت إنتل
لرشكة خالًفا — آلن ورشيكه ألنه العالم؛ يف رجل أغنى يصبح ألن طريقه يف جيتس بيل
بداياتهما تمويل أجل من يقرتضان كانا — االستثماري املال رأس عىل اعتمدت التي إنتل
الكمبيوتر أجهزة بني املبكِّرة املنافسة لكن مشاريعهما.21 يف األرباح استثمار ويعيدان
التوافق يريدون الناس وكان املتواِفقة. غري األنظمة من متنوعة مجموعة أنتجت الشخصية
نظامه باستخدام السانحة السوق هذه جيتس فاستغل امللفات؛ تبادل من يتمكنوا حتى
العامة األجهزة بمكونات يعمل كان والذي إم بي آي نظام مع املتوافق دوس إس إم
نفسها من جعلت فقد — املغلق بنظامها — أبل أما إم. بي آي استخدمتها التي نفسها

هامشيٍّا. العبًا
كل كمبيوتر جهاز تنتج صارت سنتني غضون ويف برسعة. خطتها إم بي آي نفذت
الناس. بيوت إىل الكمبيوتر أجهزة وتدفقت الطلب. مواكبة تستطيع ال ذلك ورغم ثانية، ٤٥
الخريية للجمعيات بها تربعوا أو املرأب إىل الكاتبة إم بي آي آالت واملعلمون الُكتَّاب ونقل
الجديدة. املكتبية الشخصية الكمبيوتر أجهزة مع واإلحباط الدهشة من رحلة بدءوا أن بعد
الخمسينيات. يف التليفزيون مبيعات شأن شأنه الجميع، الكمبيوتر أجهزة رواج وأذهل
كل وبعيدين كمبيوتر، جهاز المتالك ا حقٍّ بحاجة ليسوا الذين — الناس آالف كان ملاذا
أوَّيل إصدار عىل للحصول دوالر ٣٥٠٠ يبددون — الغريبة بأساليبه اإلملام عن البعد
اكتشفت ما رسعان الفرتة؟ هذه يف تنتج كانت التي الشخصية الحواسيب من متقن غري
عملها وحدات من وحدة كل يف الكمبيوتر أجهزة تستخدم أن تستطيع أنها أيًضا الرشكات
عىل النفقات صارت التسعينيات، منتصف وبحلول الوحدات. هذه بني فيما شبكة وتنشئ
املعلومات.22 تكنولوجيا عىل ينفق دوالر كل من ٪٨٠ تمثل الشخصية الكمبيوتر أجهزة
توصيل يف يستخدم مصطلح إىل الخياطة يف مستخدم مصطلح من «ربط» لفظ وتحول
غالف وظهر كالطابعة. طريف جهاز أو الذاكرة، كرقائق إلكرتوني، بجهاز الكمبيوتر
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الضاربون وتحول العام»، «أجهزة بأنها الشخصية الكمبيوتر أجهزة واصًفا تايم مجلة
نصوص. معالجي إىل الكاتبة اآللة عىل

والفرنسية الربيطانية الكمبيوتر رشكات وجود إنهاء إىل إم بي آي نجاح أدَّى
ويف املجال. هذا يف الكامل شبه األمريكي االحتكار لتنافس نشأت التي واألملانية واإليطالية
عىل واحد كمبيوتر جهاز منها كلٌّ يحوي األمريكية املنازل ثلث من أكثر كان ،١٩٩٧ عام
تشحن إم بي آي كانت العام، ذلك نفس ويف آخر.23 بعد عاًما تزداد املبيعات وكانت األقل،
تجميع إمكانية أدت وقد التجارية. للمؤسسات صغري كمبيوتر جهاز ماليني ثالثة من أكثر
من استفادت التي املبتدئة الرشكات من عرشات ظهور إىل الشخيص الكمبيوتر من نسخ
الكمبيوتر أجهزة شعبية وخلقت الشخصية. الكمبيوتر ألجهزة اخرتاع براءة وجود عدم
الكمبيوتر صناعة وظلت محددة. تطبيقات يف لالستخدام مصممة وبرامج سوًقا، املكتبية
نهاية وبحلول قبل. من إم بي آي واجهته يشء أي من ورشاسة تقلبًا وأكثر تنافسية
نيل عىل وكومباك وديل إم بي وآي أبل بني للغاية محتدم تسابق هناك كان التسعينيات،
٥٠ من السوق من إم بي آي رشكة حصة انخفضت ،١٩٩٩ عام ويف الكمبيوتر. زبائن

24.٪٢٢٫٣ إىل
اليابانيون؛ عليها هيمن التي الوحيدة الرئيسة الصناعة هي السيارات صناعة تكن لم
والفيديو كالتليفزيون االستهالكية واإللكرتونيات الكمبيوتر أجهزة مجاالت دخلوا فقد
حينما السبعينيات، يف حاسمة خطوة واتخذوا مفزعة. برسعة الرقمية الفيديو وأقراص
رشكة أنتجته ما مواكبة يف واألملانية واإليطالية والفرنسية الربيطانية الرشكات فشلت
لوصف قبيح مصطلح وهو متوافقة، ومكونات مركزية كمبيوتر أجهزة من إم بي آي
الكمبيوتر. بجهاز توصيلها يمكن التي املودم بطاقات أو الطابعات مثل معينة مكونات
املحلية. لسوقها املركزية الكمبيوتر أجهزة صنع تواصل أن اليابانية الرشكات قررت فقد
آي انتقلت إذ القرار؛ هذا عىل مكافأة بمثابة وكانا بهما التنبؤ يمكن ال تطوران حدث ثم
النظم عىل جديًدا طلبًا اإلنرتنت شبكة وخلقت الشخيص، الكمبيوتر أجهزة صنع إىل إم بي
ا ممَّ بها؛ خاصة شبكات نظم تؤسس الكبرية الرشكات بدأت ذلك، إىل وباإلضافة الكبرية.
الطلب موجة خضم يف ُهجرت التي املركزية الكمبيوتر أجهزة عىل إضايف طلب عن أسفر
األوروبية سوقها اليابان واستعادت التسعينيات. خالل الشخيص الكمبيوتر أجهزة عىل
برامجهم إىل األوروبيون لجأ بينما اإللكرتونية، التطورات تساير وظلت الكبرية لألنظمة

املمتازة.25
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الكمبيوتر ألجهزة آخر تكنولوجي تطور

عىل ثم ببعض، بعضهم اتصال عىل الشخيص الكمبيوتر مستخدمو أصبح ما رسعان
فقد الشخصية. للرسائل ونظام والبيانات واملعلومات املعرفة من عظيم بقدر اتصال
داخل املركزي الكمبيوتر نفس باستخدام الناس بني تربط كانت التي — الشبكات أوحت
أجهزة لربط مماثلة تكنولوجيا إنشاء بفكرة الباحثني من للعديد — منظمة أو رشكة أي
لشبكة الفعلية األصول وتعود الكابل. أو الهاتف خطوط خالل من الشخيص الكمبيوتر
يف صغرية كمبيوتر أجهزة بني ١٩٦٩ عام ربطت التي األمريكية، الدفاع لوزارة اإلنرتنت
«آرباِنت» اسم عليها يطلق كان التي الشبكة، هذه ومن والجامعية. الحكومية املختربات
«آرباِنت» خرست ثم األمر. بادئ يف الجامعات يف موجودة كانت أخرى شبكات نشأت
أصبح وهكذا العادية. األكاديمية بالشبكات أشبه وأصبحت العسكرية، هيبتها تدريجيٍّا
الحادي القرن يف التجاري النجاح قصص أعظم الحكومة رعاية ظل يف بدأ الذي النظام

والعرشين.
عام التجاري الطابع اكتسبت ثم ١٩٦٩ عام نت» «تل اتصاالت شبكة تشغيل بدأ
بدأ بعدما كبري بشكل األخرى الكمبيوتر أجهزة مع التواصل يف الرغبة نمت فقد ١٩٧٥؛
منظومة إتمام عن آخر طفيف تكنولوجي تعديل وأسفر الكمبيوتر. أجهزة اقتناء الناس
اللذان كايو، وروبرت يل برينرز تيم قدَّم الثمانينيات، أواخر يف األثناء هذه يف اإلنرتنت.26
يتجاوز نظاًما جنيف، يف (سرين) النووية لألبحاث األوروبية املنظمة لدى يعمالن كانا
اإلنرتنت شبكة عرب املعلومات لنقل الالزمة الرتتيبات ويتخذ الكمبيوتر أجهزة ربط مجرد
جميع يف االنتشار من بالفعل العاملية شبكتهما وتمكنت بي. التشعُّ النص باستخدام
الحت ما ورسعان العنكبوتية. الشبكة عجائب الكمبيوتر مستخدمو واكتشف العالم أنحاء
عىل متاحة صارت أن البلدان من العديد يف الصحف مئات لبثت وما التجارية. الفرص
بمعامالتهم القيام عىل عمالءها الطريان ورشكات البنوك وشجعت العنكبوتية. الشبكة
التثقيفية املواد من الهائل الكم هذا عىل العثور صار ثم اإلنرتنت. عىل مواقعها خالل من
.١٩٩٣ عام بياني ويب متصفح أول إلينوي جامعة فطورت مشكلة؛ يشكِّل واإلعالمية
موزاييك تصفح نظام ظهور مع الجمهور لدى أكثر مألوًفا «موزاييك» لفظ أصبح ثم
نتسكيب حصة عىل يستويل إكسبلورر» «إنرتنت مايكروسوفت متصفح بدأ ثم نتسكيب.
املتطورة. الخدمات بني له نهاية ال سباق يف فايرفوكس، موزيال متصفح تاله السوق، يف
برنامج حققها التي الشعبية كانت الشخيص، الكمبيوتر جهاز حالة يف حدث مثلما
تعليم من اإلنرتنت يقدمه ما نرى حني اآلن أننا من الرغم عىل متوقعة، غري الويب تصفح
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االتصاالت شبكة وجود دون من العالم نتخيل أن يصعب وموسيقى، وأفالم وموسوعات
عن الدائب الرأسمالية بحث ظل ويف التصفح. برنامج عنه؛ غنى ال الذي ومساعدها
الوصول حرية اجتذبت فقد للتسوق؛ وسيلة اإلنرتنت أصبح الربح، لتحقيق جديدة طرق
مجال يف مزدهرة لصناعة األساس بدورهم شكلوا الذين املشاهدين، اإلنرتنت شبكة إىل
يريض الفوري املعلومات تدفق بينما املتصفح تفتن املتحركة الرسومات كانت اإلعالن.
خالل من مًعا واملقرتضني املقرضني تجمع ناشئة رشكات بدأت ،٢٠٠٥ عام ويف فضوله.
واليوم البنوك. اسم: عليهم نطلق الذين الوسطاء دون من قروض لتقديم اإلنرتنت شبكة
مستخدمي عدد يتجاوز وهذا مستخدم، مليار من يقرب ما اإلنرتنت مستخدمي عدد يبلغ
تسعد التي املرونة هذه لألسف، لكن مستخدم.27 مليون ٦٠٠ البالغ املحمولة الهواتف
مشاكل والنرش املوسيقى صناعتا واجهت وقد لالحتيال. آفاًقا أيًضا تفتح املستهلكني
اإلنرتنت. شبكة عرب الرشعي غري التشارك أنشطة من منتجاتهما بحماية تتعلق خطرية

والية يف بلفيو بمدينة منزله مرأب يف كوم دوت أمازون رشكة بيزوس جيف أسس
الذي وهو اإلنرتنت، عرب التجزئة تجارة مجال يف رائًدا بيزوس كان .١٩٩٤ عام واشنطن
جميع أصبح ما ورسعان الرشكة. اسم من كجزء كوم» «دوت مقطع شيوع يف تسبَّب
نمت اإلنرتنت. عىل مواقعهم استخدام العمالء من يطلبون الخدمات ومقدمي املتاجر
أنها صحيح الكتب. من به بدأت الذي األويل مخزونها من انطالًقا برسعة أمازون رشكة
التجزئة تجار أمام موقعها فتح خالل من ذلك بعد تعافت لكنها عصيبة، بأوقات مرَّت
ألرقام الصفراء» «الصفحات دليل محل كبري حد إىل اإلنرتنت شبكة حلَّت واليوم اآلخرين.
اإلضاءة تجهيزات من بدءًا يشء كل عن معلومات عىل الحصول األمر يتطلب حينما الهاتف
التجزئة، تجارة مجال يف املستجدات هذه كل ظهور ومع اإلسبانية. األنشوجة إىل البسيطة
خالل األمريكي االزدهار يف ساهم ا ممَّ ا؛ حادٍّ انخفاًضا العمالء خدمة تكلفة انخفضت
كانت تتباطأ. األخرى االقتصادات معظم كانت عندما العرشين، القرن من األخري العقد
املهول العدد جعل وقد أفضل، أداء نحو يدفع كمهماز تعمل املشاريع هذه يف املنافسة
من للكثري باملثل ومؤديًا عظماء، فائزين صانًعا قوة، أكثر النجاح اإلنرتنت زبائن من

اإلخفاقات.
شكل يف بدأ قد كان اإللكرتوني. الربيد يُدعى يشء تسلل التطورات هذه وسط
أكرب لعدد متاًحا أصبح ثم نفسه، الكمبيوتر نظام يستخدمون الذين إىل ترسل رسائل
هائًال ارتفاًعا اإللكرتوني الربيد شعبية ارتفعت ثم اإلنرتنت. شبكة خالل من الناس من
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الذي اإللكرتوني، الربيد شخص مليون ٦٠٠ من أكثر يستخدم واليوم الثمانينيات، يف
عىل اإللكرتوني الربيد يقِض لم اإلنرتنت. شبكة عىل استخداًما األكثر املرفق بذلك يصبح
نفوذها. مناطق من انتقص لكنه الربيدية، والخدمات الفاكس وأجهزة الهواتف وجود
«الربيد هو جديًدا رمزيٍّا اسًما املتحدة الواليات يف التقليدية الربيدية الخدمة اكتسبت وقد

البطيء».
تصل كيف هي: اإلنرتنت، مشكالت من جديدة مشكلة ظهرت ١٩٩٦ عام بحلول
ومرة العنكبوتية؟ الشبكة عىل بحرِّية يطوف الذي املعلومات من الهائل الكم إىل بسهولة
من ومتخرجني عمرهما من العرشينيات يف كانَا رجالن التساؤل هذا إجابة قدم أخرى
طرحهما خالل من برين، سريجي املولد والرويس بايج الري هما ستانفورد، جامعة
استثنائيٍّا نجاًحا جوجل أصبح جوجل. اسم: عليه أطلقا الذي الجديد البحث» «محرك
اإلنرتنت. عىل يبحث بمعنى الفعل صيغة إىل اإلنجليزية اللغة يف تحول إنه حتى آخر،
— آخر معروف بحث محرك — «ياهوو» مع األمد طويلة مباراته يف جوجل فاز وحني
.٢٠٠٥ عام دوالر مليار مائتي حوايل بمقدار السوقية قيمته يف هائًال ارتفاًعا شهد
إلكرتوني بريد خدمة جوجل طور املستمرة، البحوث جرَّاء املتواصل االرتجال وبفضل
الشهري الفيديو مقاطع نرش موقع أيًضا اشرتى ثم بالفيديو. دردشة إلجراء إمكانات ذات
واآلن الهواة. وطرائف والرتفيه األخبار مقاطع تبادل فيه الناس يستطيع الذي «يوتيوب»،
خصائصه تطوير يف مستمرٍّا يزال ال العالم، يف إعالنات بائع أكرب جوجل بات أن بعد

بالسالسة.28 يتسم أنه ظاهريٍّا يبدو نحو عىل املتكاثرة
لإلعجاب مثرية بدقة أعلن قد — إنتل رشكة مؤسيس أحد — مور جوردون كان
عامني، كل سيتضاعف املتكاملة الدائرة عىل وضعها يمكن التي الرتانزستورات عدد أن
أصبحت وقد كبرية. زيادة والهواتف الكمبيوتر أجهزة قدرات زيادة إىل سيؤدي ا ممَّ
بالم أجهزة يف الكمبيوتر أجهزة وظائف وانضغطت ذكية، هواتف الخلوية الهواتف
أن وهو الدهشة يثري آخر أمر وقع فقد ذلك، يتوقع لم أحًدا أن ورغم بود. وآي بايلوت
يضارع آخر يشء ال لكن 29.٪٢٠ بنسبة سنويٍّا تنخفض كانت الكمبيوتر أجهزة أسعار
الخلوي موتوروال هاتف كان ١٩٨٧ عام ففي املحمولة؛ الهواتف أسعار تاريخ يف حدث ما
تمنح الخلوية الهواتف أصبحت واليوم دوالًرا، ٣٩٩٦ إىل ثمنها يصل التي الكماليات من

االتصاالت. رشكات من رشكة أي مع عامني مدته عقد مع مجانًا
شوكيل ويليام عاد سياتل، من بالقرب مايكروسوفت رشكة وآلن جيتس أسس بينما
مدينة يف وطنه إىل — الرتانزستور اخرتاع عىل عمله مقابل نوبل بجائزة فاز الذي —
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آخرون وحذا املوصالت». ألشباه «شوكيل الخاصة رشكته يؤسس أن قرر عندما ألتو بالو
السليكون. وادي باسم الحًقا يعرف أصبح فيما ألتو بالو خارج تجمعوا لكنهم حذوه،
املبتدئة للرشكات بالنسبة موت كاليفورنيا إىل ماساتشوستس والية من االنتقال أن وتبني
تحظر قوية قانونية بمواد هناك القائمة الرشكات يدعم ماساتشوستس قانون ألن
تجارية مشاريع السابقني املوظفني إقامة فرص من تحد القوانني هذه كانت «املنافسة».
لكن السابقة. وظائفهم من خربتهم من استمدوها التي األفكار مستغلني بهم، خاصة
تشجيع يف كبرية أهمية لها — ملحوظة تكون تكاد ال التي — املؤسسية الرتتيبات هذه

االبتكار.
اآلتون الصاعدون املليونريات كان سرتيت، لوول الرباق املعارص الرأسمايل العالم يف
وأذكياء باملساواة، ويؤمنون العامة، ومن شباب، فهم الدهشة؛ عىل يبعثون كاليفورنيا من
الذي الربود عن البعد كل بعيدين واألجهزة الربمجيات مجايل مهندسو كان شك. دون من
أن تقبَّلوا وقد — التجارية األعمال نشاط يتمركز حيث — مانهاتن شمال قاطنو به يتَّسم
الرجال من عرشات األوىل النجاحات مكنت وقد التكنولوجيا». «مهووسو اسم عليهم يطلق
رءوس أصحاب من دعم عىل الحصول من مبتكرة مخططات لديهم ممن النساء) (وبعض
تزدهر كوم» «الدوت تطبيقات من السليكون وادي إصدارات وظلت االستثمارية. األموال
آالف ناسداك بورصة يف املالية األوراق سوق اجتذبت فقد املحتومة؛ أزمتها واجهت أن إىل
للدخول يهرعون كانوا الذين — والصغار الكبار — املستثمرين وبوجود الجدد. املشرتين
املعروض؛ تفوق بيع ذروة العام األوَّيل الطرح شهد املعلومات، تكنولوجيا مجال يف
يف كوم الدوت رشكات إلصدارات السعرية الفقاعة انفجار يف املضاربة سخونة فتسببت
لم جديدة تطبيقات البتكار السليكون وادي مهنديس رشاهة لكن التسعينيات، أواخر
مثلما تشغيل، إعادة بعملية السليكون وادي قام اإلفالس، بأزمات حافل عقد فبعد تهدأ.
عام االستثماري املال رأس من دوالر مليارات ١٠ واجتذب الكمبيوتر، عالم يف يقولون
أيًضا العام ذلك ويف دوالر.30 مليار ٧٫٢ العام ذلك يف كلها أوروبا اجتذبت بينما ،٢٠٠٧
يفوق إجمايل وهو اخرتاع، براءة ألف بثمانني للمطالبة دعوى األمريكيون املخرتعون رفع

مجتمعة. العالم دول بقية يف االخرتاع براءات
املستهلكون وضع فقد التجديد؛ عىل األمريكي االنفتاح املعلومات تكنولوجيا استغلَّت
فرصة مع الرسيع تجاوبهم خالل من املعلومات تكنولوجيا لرشكات الهائل للنمو األساس
الطلب لتواكب نشاطها وترية إم بي آي أرسعت وحينما شخصية. كمبيوتر أجهزة اقتناء
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هذه لدعم الالزمة التسويق وخربة التعليمية، والقاعدة املوارد، جلبت الجديد، املنتج عىل
الرئيسيتان املوردتان الرشكتان — ومايكروسوفت إنتل صارت وحينما الناشئة. الصناعة
الكثري تا ضخَّ دوالر، مليار إىل رأسمالها يصل التي الرشكات من — إم بي آي لرشكة
الكمبيوتر أجهزة اقتناء رصعة أدت نفسه، الوقت ويف التكنولوجيا. لدعم أرباحهما من
عىل املكونات حصول رشط غياب ففي إم؛ بي آي رشكة هيمنة تقويض إىل الشخصية
وعملت املجال. هذا يدخلوا أن الجدد الوافدين عىل السهل من أصبح اخرتاع، براءة
آي خدمة عىل االعتماد من مالكيها تحرير عىل الشخصية الكمبيوتر أجهزة بساطة
وامللحقات الكمبيوتر أجهزة مع التعامل يف األمريكي النجاح وأسفر األسطورية. إم بي
املادي املستويني عىل األمريكية الرأسمالية تعزيز عن اإللكرتوني، والربيد واإلنرتنت والويب
الرشسني؛ باملنافسني تعج سوق يف اإلطالق عىل سهًال ليس القمة عىل البقاء لكن والنفيس.
عالية املنتجات من تستورده ما بدأ التكنولوجية، السوق عىل أمريكا سيطرت أن فبعد
مليار خمسني ٢٠٠٨ عام التجاري العجز وتجاوز .٢٠٠٢ عام تصدره ما يتجاوز التقنية
حينما أبل رشكة أن علمنا إذا تخف أن يمكن األمر هذا إزاء القلق ِحدة لعل دوالر.31
يصنعه الذي للمنتج القيمة عنرص تضيف فإنها الصني، من بود اآلي أجهزة تستورد

الصينيون.
فوجيتسو العمالقة: اليابانية الرشكات كانت األوروبية، الكمبيوتر رشكات عكس عىل
األمريكية النجاح عاصفة وجه يف الصمود عىل قادرة وهيتايش، وتوشيبا يس إي وإن
أصبحت الحكومة دعم وبفضل واالتصاالت. اإللكرتونية املعدات يف وخربتها حجمها بسبب
العالم.32 يف املوصالت ألشباه املنتجة الرشكات كربيات وهيتايش يس إي وإن فوجيتسو
ظهور مع بالتزامن — أوروبا يف الكبرية الكمبيوتر أنظمة عىل الطلب د تجدُّ أدى وقد
وحينما السوق. تلك يف إم بي آي رشكة منافسة من اليابان تمكني إىل — الشبكي الربط
ملكيتها تملك ال التي مكوناتها استنساخ أمام مرصاعيه عىل الباب إم بي آي رشكة فتحت
أواخر يف واسع نطاق عىل الكمبيوتر أجهزة سوق اليابانية الرشكات دخلت الفكرية،
الرشكات هي وكومباك وديل إم بي آي رشكات كانت ،١٩٩٦ عام وبحلول الثمانينيات.
الكمبيوتر أجهزة بيع يف يس إي وإن وتوشيبا فوجيتسو رشكات عىل تفوقت التي الوحيدة
فقد كاسًحا؛ تأثريًا الكمبيوتر أجهزة استخدامات تعدُّد وأحدث العالم. أنحاء جميع يف
سوق سوني رشكة ودخلت كبرية. زيادة والتحسينات وامللحقات التطبيقات ازدادت
بيانات معالجة معدات من الكمبيوتر أجهزة حول ا ممَّ املدمجة، باألقراص الكمبيوتر
اليابانية التكنولوجيا تطور من كبري جزء يُعزى أن ويمكن متعددة. وسائط أجهزة إىل
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الذي األفكار، انتشار إىل الكمبيوتر وأجهزة االستهالكية اإللكرتونيات مجال يف وأناقتها
وأوساكا.33 طوكيو يف املتمركزة العمالقة اليابانية الرشكات لتقارب نتيجة تأتَّى

أشباه صناع حمل فقد يستسلمون؛ القدامى املتنافسني أن يبدو ال ذلك، ومع
نفسها؛ اليابانية السوق إىل التنافسية روحهم األمريكيون الكمبيوتر وأجهزة املوصالت
هناك املحلية للسوق قوية رضبة بتوجيه ومايكروسوفت إم بي آي رشكتا قامت إذ
مشكلة أوالهما: األجهزة؛ بني التوافق بعدم تتعلقان مشكلتني حل من تمكنهما بفضل
الرمزية الرسوم عىل يعتمد الذي الياباني النظام عن الغربية األبجدية الحروف اختالف
بها امللحقة واألجهزة اليابانية الكمبيوتر أجهزة بتنوع تتعلق والثانية: «الكانجي»، أو
ويندوز نسخة حققت السحر، يشبه وبفعل األجهزة. من غريها عىل تركيبها يمكن ال التي
الكمبيوتر أجهزة من أيٍّ عىل تشغيلها أمكن إذ هائًال؛ نجاًحا اليابانية باللغة الجديدة
كرة عادت وبذلك الشخصية.34 الكمبيوتر أجهزة جميع عىل وكذلك اليابان، يف املتطورة
املتحدة. الواليات ملعب إىل أخرى مرة الكمبيوتر أجهزة مجال يف التكنولوجية االبتكارات

الصغرية اآلسيوية نمور األربعة

قوية دفعة الدقيقة البيانات بمعالجات مرتبط هو ما بكل الخاصة العاملية السوق منحت
الجنوبية وكوريا وتايوان سنغافورة األربعة: الصغرية النمور هي آسيوية دول ألربع
خارج تقع التي الدول بأن السائد االعتقاد نجاحهم مسار دحض وقد كونج. وهونج
ضوء ففي املستدام؛ النمو مسار يف االنطالق عىل قادرة تكون لن االقتصاد عمالقة دائرة
الغربية أوروبا اقتصادات انبعثت حينما الستينيات، يف حدث الذي املطَّرد االزدهار بريق
أن يمكن نهائية مرحلة بوصفه التحديث إىل املحللون نظر الحرب، رماد من كالعنقاء
كان هذا أن إال االستثمار. مال رأس من يكفي ما ُمنحت ما إذا البلدان جميع تبلغها
البلدان جميع نصيب من سيكون الرخاء أن يرى توقع أول وهو للغاية، متفائًال توقًعا
ضخ نتيجة وأفريقيا وآسيا الالتينية أمريكا يف بلدان تزدهر لم وحينما املستقبل.35 يف
النسيان. غياهب يف تتوارى أن التحديث نظرية ت استحقَّ الغربية، والخربة األموال رءوس
رأسمالية دول إىل العالم دول بني انقسام من الباردة الحرب أحدثته ما ظل ويف
عالم إىل العالم دول تقسيم فكرة فرنيس ديموغرايف قدم انحياز، عدم ودول وشيوعية،
دائرة ضمن يقع الذي الثاني عن الغرب يف األول العالم يتميز كي وثالث وثاٍن أول
العاملني صفتَا تحقق ولم االنحياز. عدم دول وعن العالم، دول بقية عن السوفييتي النفوذ
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استخدم إذ حقيقية؛ معجمية حاجة لبَّت الثالث» «العالم صفة لكن حقيقيٍّا، رواًجا األوليني
يف املتخلفة». «الدول من بدًال الثالث» العالم «دول وصف باللباقة املتَِّسم العام الخطاب
فبعد التخلف؛ حدِّ إىل الفقرية الدول عن يعرب ال الثالث» «العالم مصطلح كان األمر، بادئ
الغرب نطاق خارج من بلدان حث املمكن من بات املستعمرة، الدول عىل االعتماد انتهاء
خطوات بعد عىل التنمية أن يفرتض كان رأي وهو بنفسها، نفسها بتحديث تقوم أن عىل

فحسب. قليلة
العالم دول عىل غربيون مستشارون اقرتح الخمسينيات، وأوائل األربعينيات أواخر يف
للتنمية الالزم املال رأس تراكم أن تستطيع أنها — الالتينية أمريكا يف سيما ال — الثالث
السكر أو البقر لحوم — خام مواد من تملكه ما تصدير يف تخصصت إذا أفضل نحو عىل
التجاري التبادل قواعد ألن الغرب؛ من املصنعة السلع واستوردت — الصويا فول أو
املصنَّعة السلع عىل الطلب ألن ؛ َقطُّ يحدث لم وهذا مصلحتهم. يف لتصبح تتحول سوف
الدول ازدهرت ثَمَّ ومن الخام. املواد عىل الطلب فعل ا ممَّ أكثر لالرتفاع األسعار دفع
مسألة: ملعالجة محاولة ويف الصناعية. غري الدول حال ساء بينما األساس من الصناعية
بريبش، راءول وضع ذلك، من تتمكن لم أو التحديث، معينة بلدان بعض تجر لم ملاذا
تخلف أن إىل تذهب التي التبعية، نظرية فرانك، جوندر وأندرو فالرشتاين، وإيمانويل
حالة بل مرحلة، التخلف يكن لم األول. العالم يف املتََّخذة القرارات من انبثق الثالث العالم
اقتصاديٍّا. املتقدمة الدول انتهجتها التي السياسات عىل مرتتبة متعمدة ونتيجة دائمة
القوى كانت عندما فحتى وهم. هو بل اإلطالق، عىل حتميٍّا ليس التحديث أن واتضح
االقتصاد يف لها الئقة مكانة إيجاد عىل الثالث العالم بلدان تشجع املتقدمة الصناعية
تفلت أن يمكنها ال التبعية من حالة أو الدائم، بالتهميش عليها تحكم كانت فقد العاملي؛

مصلحتها.36 يف أوراقها تكن لم التي اللعبة من انسحبت إذا إال أبًدا منها
ومفاجئًا؛ كامًال تغيريًا الهامشية الدول تُجري بأن التبعية نظرية واضعو أوىص
السلع إنتاج يف وتبدأ األجانب املشرتين عىل الخام موادها تكلفة تزيد أن لها فينبغي
الغرب استغالل سيحبط هذا الواردات إحالل وبرنامج تستوردها. كانت التي املصنعة
أنه إىل بقوة املنظِّرون أملح أيًضا التبادل. عملية يف تنفق التي الثمينة األموال ويوفر
لالنطالق الكايف املال رأس توليد من يتمكن أن متخلف بلد أي عىل املستحيل من كان
الالتينية أمريكا خرباء بعض أرجع أخرى، تآمرية مالحظة ويف االقتصادية. التنمية يف
االستخبارات وكالة خالل من يعمل الذي املتحدة، الواليات استغالل إىل املنطقة مشاكل

387



الرأسمالية

األمريكية الضغينة عىل آخر دليل ظهر وقد الجنسيات.37 املتعددة والرشكات املركزية
يف تطبيقها عند عكسية لنتائج النقدية فريدمان ميلتون سياسات أدت عندما املرتاكمة
الدول تشجيعه بعد هذا يف مشارًكا الدويل النقد صندوق وأصبح .٢٠٠٠ عام األرجنتني
العاملية السوق الهامشية البلدان دخول إمكانية فكرة كانت كبري. بشكل االقرتاض عىل
يمكن كيف آسيا رشق يف دول أظهرت أن إىل مجدية، غري تكون تكاد ميرسة برشوط

تنفيذها.
التبعية؛ نظرية خطأ الجنوبية وكوريا وتايوان وسنغافورة كونج هونج أثبتت لقد
عاًما ٣٠ يف وأنجزت االستدامة، ذاتي نمو يف وحدها تنطلق أن من اقتصاداتها تمكنت إذ
وكوريا تايوان يف الناجحة التنمية بدأت تنجزه. كي عاًما ١٠٠ اليابان استغرقت ما فقط
املتحدة، الواليات من قويٍّا دعًما القت التي الخطوة وهي األرايض، باستصالح الجنوبية
لنقل كان مساعداتها. برامج خالل من وتايوان كوريا قادة عىل قويٍّا تأثريًا مارست التي
األثر بعيدة نتائج وحده العاملني املزارعني إىل هة املرفَّ النخبة أيدي من األرايض ملكية
من املزيد الجميع ومنح الغذائية املواد أسعار خفض ا ممَّ املحاصيل؛ إنتاج فارتفع ودائمة.
رشاء يف الجدد األرايض مالك يدفعها كان التي الرضائب عائدات وأُنِفقت الرشائية. القوة
يعزز التي الخطوات من تصاعدية عملية يف املزارعني، تعليم وبرامج واملعدات األسمدة
الزراعة تحسني استتبع عرش، السابع القرن يف إنجلرتا يف حدث وكما بعًضا.38 بعضها
توزيع أدى وقد كالتصنيع. أخرى مهن يف للعمل والنساء الرجال حرر ا ممَّ العاملني؛ تقليل
الثورية األفكار فرصظهور تقليل إىل الزراعي اإلصالح بفضل عدالة أكثر نحو عىل الثروة
ما عادة التي التحديث، إلصالحات املعارضة قوَّض نفسه الوقت ويف الريفية، املناطق يف
النسبية املساواة عززت وضوًحا، أقل نحو وعىل األرايضتحشدها. تمتلك التي النَُّخب كانت
الطبقة من اآلتي الدعم كونج وهونج الجنوبية وكوريا وتايوان سنغافورة يف الدخول يف
األرجنتني القتصادات ِليحدث كان عما يتساءل أن إال للمرء يمكن وال املورسة. العاملة

مماثلة. أراٍض إصالحات أجرت منهما كالٍّ أن لو واملكسيك
سخيٍّا متنفًسا رت وفَّ ١٩٥٣ إىل ١٩٥٠ عام من الفرتة يف الكورية الحرب أن األهم
عىل يونج جو شونج هيونداي رشكة فمؤسس الهادي؛ املحيط ملنطقة التجاري للعالم
مجايل يف التجاريني لنشاطيه جيدين زبائن املسلَّحة األمريكية القوات يف وجد املثال سبيل
كوريا يف الفقراء الفالحني من عائلة يف ُولد قد شونج كان السيارات. وإصالح البناء
االحتالل فرتة خالل التجاري العمل يف وبراعته املقدامة شخصيتَه وأظهر الشمالية،

388



جديد وضع يف الرأسمالية

يابانية مكونات من سيارات هيونداي رشكة صنَّعت ذلك، تلت التي السنوات ويف الياباني.
بناء وأحواض نووية طاقة ومحطات وموانئ رسيعة طرًقا فشيدت البناء، إىل وانتقلت

سفن.
تدعمها كما البلدان هذه يف الديمقراطية تدعم املتحدة الواليات كانت البداية، يف
منعطف التِّخاذ األمريكيني السياسة صانعي دفع الجنوبية كوريا غزو لكن اليابان، يف
الجنوبية وكوريا سنغافورة يف القمعية األنظمة مع فتسامحوا املغاير؛ االتجاه نحو حادٍّ
اقتصادية؛ منافع استتبع ذلك لكن للشيوعية. مناهًضا قويٍّا موقًفا اتخاذها مقابل وتايوان
املتحدة، للواليات السابع لألسطول الرئييس املضيف سنغافورة أصبحت ،١٩٦٠ عام ففي
واألمر للسفن. قاعدة مجرد ال واالستجمام، واإلصالح لالسرتاحة مكانًا ر توفِّ كانت حيث
كوريا يف االقتصادية للتنمية دعمها يف ترتدد لم املتحدة الواليات أن أهمية أكثر كان الذي
نمور األربعة من كلٍّ لدى كان هناك.39 إىل والخرباء املال وأرسلت وتايوان، الجنوبية
كانوا الذين السوق، عن واملدافعني التكنوقراط من تتكون سياسية نواة جميعها الصغرية
النقاد من السياسية تفضيالتهم حماية عىل — القمع أو الضغط خالل من — قادرين
قادتهم مساعدة خالل من الشيوعيني، جريانهم مع العداوة غذوا أنهم عىل عالوة املحليني.
حيثما — الترشيعية الهيئات تظل أن عىل حرص هناك كان لكن املعارضة. كبت عىل
التنفيذيني املسئولني أمام مفتوًحا السيايس العمل مجال جعل مما ضعيفة؛ — تعمل كانت
الوقت.40 بمرور ديمقراطية أكثر وتايوان الجنوبية كوريا أصبحت ذلك، ورغم األقوياء.
وقررت الواردات، إحالل سياسة االقتصادي صعودها خالل األربعة النمور رفضت
قادتهم ألن الصحيحة الكلمة هي «قررت» وكلمة التصدير. ع تشجِّ أن ذلك من بدًال
املحلية السوق كانت أن قط يحدث فلم له؛ وخططوا ذلك يف فكَّروا من هم السياسيني
شأنها من التي الكبري الحجم اقتصادات تدعم ألن يكِفي بما كبرية الجديدة الصناعية للدول
األولية، اإلخفاقات بعض بعد لذلك، العاملية. األسواق يف املنافسة عىل قادرة تجعلها أن
باملالبس، فبدأت السلع؛ لكل رئيسية» «مصدرة وأصبحت حرة، موانئ الدول هذه أنشأت
االستهالكية اإللكرتونيات تصدير إىل ذلك بعد انتقلت ثم التقليدية، واألحذية واملنسوجات،
املصنوعة املنتجات صنَّعت كوريا إن بل امللون. التليفزيون وأجهزة الحاسبة اآلالت مثل
الواردات، هذه أمام سوقها املتحدة الواليات فتحت الستينيات ويف والصلب. الحديد من
الدول هذه صادرات صارت ،١٩٨٠ عام وبحلول ونيوزيلندا. أسرتاليا فعلت وكذلك
املتحدة، الواليات يف ٪٨ بنسبة مقارنة اإلجمايل، القومي ناتجها من ٪٥٠ من أكثر تمثل
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التي السكانية الكثافة جعل مما والعمال؛ املال بالطبع هذا تطلَّب اليابان.41 يف و١٦٪
املهارات باكتساب شعوبها التزام جانب إىل ثمينًا، شيئًا الجديدة الصناعية الدول بها تمتاز
الدول هذه ألنَّ ونتيجة واملعقدة. العمالة كثيفة اإلنتاج عمليات تنفيذ أجل من والتعلم
— ٪٢٠ من أكثر — املحلية املدخرات من عالية مستويات عىل حافظت جميعها األربع
ورغم انطالقها.42 بدأت أن بمجرد الخارجية املساعدات استثمارات عىل االعتماد تقلص
الخطة كانت الدول، هذه به امتازت الذي الخاص املزايا مزيج يتكرر أن الصعب من أنه
يف الئقة مكانة وإيجاد واالبتكار، والتعليم، التصدير، ا: جدٍّ واضحة عليها سارت التي

العاملي. االقتصاد
نفس يف النجاح حققت الجنوبية وكوريا وسنغافورة وتايوان كونج هونج وألن
وكوريا وسنغافورة الخمسينيات، يف وتايوان كونج هونج — التوقيت نفس ويف املنطقة
لكن االختالفات. من أهمية أكثر بينها الشبه أوُجه تبدو — الستينيات يف الجنوبية
التاج مستعمرات من مستعَمرة كونج هونج كانت أيًضا. بالذكر جديرة االختالفات
حينما فقرية مدينة سنغافورة وكانت الصني. إىل ُردت حينما ،١٩٩٧ عام حتى الربيطاني
واصًفا املذهل نجاحها عىل يو كوا يل مؤسسها ويعلِّق .١٩٦٥ عام ماليزيا من ُطردت
أيًضا هذا يقال أن ويمكن الثالث». العالم قلب يف األول العالم من «واحة بأنها إياها
هي مميزة خاصية يف وأملانيا فيتنام مع فتشرتك كوريا ا أمَّ كونج. هونج لحالة بالنسبة
كوريا تزال ال أملانيا، عكس عىل لكن شيوعي. وغري شيوعي جزأين: إىل منقسمة أنها
تسعى انفصالية جزيرة لكونها باملخاطر محفوف وجوُدها أيًضا تايوان االنقسام. بالغة
الذي الصيني القومي الحزب إدارة تحت طويلة لفرتة وظلت الصني، عن لالستقالل
فهي سنغافورة أما .١٩٤٩ عام السلطة عىل الشيوعيون سيطر عندما الصني من َفرَّ
تنوًعا األكثر السكانية تركيبتها بني تؤلِّف أن عليها وكان السلطوي، النظام يف راسخة
من قوي تمثيل وجود عىل عالوة وهنود، وماليزيني صينيني من تتألف إذ اإلطالق؛ عىل
تجانًسا أكثر األخرى الثالثة النمور تبدو وهكذا والسيخ. والهندوس املسيحيني طوائف

سنغافورة. من
النمور حققته الذي الباهر النجاح يف دوًرا والحظ واملوقع التوقيت من كلٌّ لعب
إيجابي تأثري — املتحدة والواليات اليابان هما — الصناعة عمالقة من الثنني وكان األربعة.
خالل السنوي اإلجمايل القومي الناتج يف ٪٩ إىل ٧ املتوسط يف بلغ الذي نموها، عىل
الدول ملنتجات كبرية سوًقا املدلِّلني» «األبوين هذين كال قدم فقد والسبعينيات؛ الستينيات
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األربعة النمور امتطاء كان استثماري. مال رأس ضخ إىل باإلضافة الجديدة الصناعية
جزئيٍّا يُعزى الكمبيوتر وأجهزة االستهالكية اإللكرتونيات مجال يف الهائل النمو موجة
إنسرتومنتس تكساس رشكة أقامت فقد األمريكية؛ الهيمنة تتحدى كانت اليابان أن إىل
صارت ما ورسعان املوصالت. أشباه إلنتاج تايوان يف لها تجميع مصانع األمريكية
من الكمبيوتر أجهزة ومكونات الصغرية امللحقة األجهزة تشرتي األمريكية الرشكات
الضوئية، واملاسحات املفاتيح، ولوحات والشاشات، اللوحات، أيًضا تايوان أنتجت تايوان.
كونج هونج وانضمت املحمولة. الكمبيوتر أجهزة من كبري إنتاج عن أسفر ا ممَّ والفأرات؛
كانت التي الت املوصِّ أشباه سيما ال اإلنتاجية، الخطوط هذه إىل أيًضا الجنوبية وكوريا
الكمبيوتر أجهزة مجال يف للتصنيع مفضًال مكانًا أيًضا سنغافورة وصارت كوريا. يف تُنتَج
املدمجة األقراص مشغالت ملعظم مصدًرا وأصبحت املتحدة، الواليات عليه تهيمن الذي
املنتجات من املزيد تصدير إىل االنتقال وتايوان كوريا واستطاعت أمريكا. يف املستخدمة
والسبعينيات الستينيات يف — االستهالكية كاإللكرتونيات — فائقة مهارة تتطلب التي

بالرباعة.43 تمتاز عمل قوة بالفعل تملكان كانتا ألنهما
الرغم عىل — الكفاية فيه بما محظوظة وكانت املدى طويلة خطًطا النمور وضعت
من خططها مكَّنَا اللذين والسالم بالنظام تمتعت بحيث — االضطرابات بعض حدوث من
العامة املرافق يف الكفاية فيه ما تستثمر حكوماتها كانت الراشد. األداء وتقديم النضج
تدهور أسفر حيث األخرى، النامية البلدان أصابت التي االختناقات ملنع االتصاالت ونظم
جيًدا املحاكم أداء وكان والشحن. اإلنتاج مواقع بني ما السلع ق تدفُّ ر تأخُّ عن النقل وسائل
وبفضل الفزع. تثري تزال ال سنغافورة يف املشددة القوانني أن من الرغم عىل ومنصًفا،
البلدان تلك خالفت الحرة، السوق وديناميات الحكومي ه التوجُّ بني الفريد املزيج ذلك
املساواة عدم أن إىل تذهب التي الفكرة تلك أبرزها ربما االقتصادية، التكهنات من الكثري
املكانة مع التأقلُم من هائلة استفادة النمور استفادت لقد االقتصادية.44 التنمية يصاحب
حاليًا سكانها عدد يبلغ التي — فكوريا جديد. تكنولوجي تقدم كل مع تبلغها كانت التي
مستوى عىل عرشة الحادية املرتبة يحتل إجمايل محيل ناتج لديها — نسمة مليون ٤٨
نحو عىل — اآلن األخرى هي وإندونيسيا — وتايالند ماليزيا جريانها تنمو وكذلك العالم،

. مبرشِّ
بحكم األبوية املجتمعات هذه يف املرأة حياة يف تحوًال االقتصادية التنمية أحدثت
خالل من يظهر أن يمكن الذكور للمواليد اآلسيوية العائالت تفضيل ولعل التقاليد.
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الصوتية فوق املوجات كشف مكَّن أن فبمجرد واإلناث؛ الذكور بني املتكافئة غري النسبة
تبلغ االزدياد. يف اإلناث إجهاض عمليات بدأت الجنني، جنس معرفة من الحامل املرأة
السنوات يف لكن إناث. ١٠٠ إىل ذكور ١٠٥ اإلناث إىل الذكور للمواليد الطبيعية النسبة
البلدان نسب وكانت الصني، يف إناث ١٠٠ إىل ذكور ١٢٠ إىل النسبة ارتفعت األخرية
معظم يف املسئولون كان النسبة. هذه عن ضئيل بقدر سوى تقل ال األخرى اآلسيوية
أو الطبيب إخبار يعد الهند، ويف املمارسة. هذه استنكروا بحيث الحكمة من البلدان
بهدف صدر الذي للقانون انتهاًكا تحمله الذي الجنني بجنس الحامل للمرأة املمرضة
وتشري واسع. نطاق عىل بالفعل يُنتَهك القانون هذا لكن املمارسة. هذه عىل القضاء
إىل يصل الهند يف سنويٍّا إسقاطهن يجري الالتي اإلناث األجنة عدد أن إىل التقديرات
يحدث ما شيئًا لكن النساء، عىل بالنفع يعود وكأنه يبدو هذا يكاد ال ماليني.45 عرشة
انخفضت إذ اإلناث؛ إىل الذكور نسبة يف تحول حدوث إىل يشري الجنوبية كوريا يف اليوم

إناث. ١٠٧ إىل ذكور ١١٦ إىل النسبة
صميم.46 نحو عىل تقليديٍّا كان الذي املجتمع هذا يف للفتيات جديد تقدير برز لقد
األعمال مجاَيل إىل العامالت النساء من واملزيد املزيد دخول إىل الجيد التعليم توفري وأدى
يف أبنائهم من املادي الدعم ينتظرون اآلباء يعد لم العميل، املستوى وعىل واملهن. الحرة
الدولة. من ومستحقات صات مخصَّ عىل يحصلون صاروا املتقاعدين ألن التقاعد؛ فرتة
فهن أزواجهن؛ ألرس خادمات شبه — املنزل خارج يعملن الالتي — بناتهم تعد ولم
مما أكثر اآلباء مع العاطفية األرسية الروابط عىل ويحافظن الخاصة، أموالهن يكسبن

الذكور. إخوانهن يفعل
األمثل. هو اليابان تفعله ما كل أن يعتربون الخرباء كان السبعينيات، فرتة خالل
«ما نقول: أن األنسب من لعل أو املثل، يقول كما األبد، إىل تدوم ال الطيبة األوقات لكن
مرتبة ببلوغها العالم ذهول اليابان أثارت أن فبعد وقع.» طار كما إال وارتفع، طري طار
لكن التسعينيات. يف األمد طويل الركود من حالة إىل تراجعت العالم، يف اقتصاد أكرب ثاني
إنتاجها ق تفوُّ وكان اإلعجاب. تثري استرييو ومعدات سيارات من تنتجه ما جودة ظلت
هذه القوة مواضع لكن بالخزي، وأوروبا أمريكا يف املصانع إدارات يصيب الفاقد قليل
وقيم األسهم سوق تراجعت فقد األسعار؛ يف حادٍّ هبوط حدوث دون الحيلولة تستطع لم
يف الحكومة ضخت االقتصاد، ولتعزيز املعدومة. الديون تراكم إىل أدى ا ممَّ العقارات،
الني قيمة ارتفاع إىل أدى مما العام؛ اإلنفاق يف الياباني الني من تريليونات املطاف نهاية
قوي. زلزال صورة عىل الطبيعة تدخلت كما الصادرات. يف مقصود غري انخفاًضا واستتبع
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الضعف نقاط بعض عن وتكشفت الحل، عىل مستعصية املشاكل هذه أن تبني
والرشكات الكربى البنوك بني الحميمة العالقة أبرزها الياباني، االقتصاد يف الهيكلية
للسياسات العالم أنحاء جميع يف املهم الدعم بعض حشد الكشف هذا اليابان. يف والحكومة
منذ االحتكار تكافح ترشيعات اليابانيني لدى كان لالحتكار. املضادة القوية األمريكية
االقتصاد تدهور وحينما بفعالية. القوانني هذه إنفاذ يجري يكن لم لكن ،١٩٤٥ عام
مجال يف االحتكار اليابان وكرست إلنفاذها. أنيابها عن الحكومة كرشت التسعينيات، يف

47  .١٩٨٢ عام قبل من املتحدة الواليات فعلت كما االتصاالت، أجهزة
وبدا أخرى، مرة انخفضت األسعار لكن ،١٩٩٧ عام اليابان يف بسيط انتعاش حدث
وإندونيسيا تايالند شهدت وعندما االنكمايش. الضغط هذا وطأة من يخفف لن شيئًا أن
قلًقا أكثر اليابانية واألرس الرشكات أصبحت السنة، تلك يف مالية أزمة وسنغافورة وكوريا

الياباني. لالقتصاد االنكماش من مزيد يف ذلك يتسبب أن من
ونسب الحكومية، الربامج يف الشفافية من مزيد إىل الحاجة اآلسيوية األزمة أبرزت
الدويل النقد صندوق ودعم تنظيًما. وأفضل قوة أكثر مالية ونظم جموًدا، أقل تبادل
والوقود الغذائية املواد لرشاء منها الكثري ذهب النقود، من كبرية بدفعات اليابانية األسواق
أخرى، مشاكل النور إىل وظهرت املفاجئ. الركود جرَّاء ترضًرا السكان ألكثر والدواء
«إن قائًال: ذلك عىل الخرباء أحد ويعلِّق كوريا. يف اإلفالس إلشهار آلية وجود عدم مثل
وسيلة وجود عدم يعني فهذا الجحيم؛ دون من كاملسيحية اإلفالس دون من الرأسمالية

اآلثمة.»48 التجاوزات من للحد منهجية

بالتجزئة البيع مجال يف مارت وول عبقرية

يف للرأسمالية الوحيد املحرك هي األحوال من حال بأي الحاسوبية املعالجة تكن لم
أحد من يتجزأ ال جزءًا كانت أنها من الرغم عىل العرشين، القرن من األخرية العقود
والتون، سام كان مارت». «وول متاجر سلسلة العرشين؛ القرن يف إذهاًال النجاحات أكثر
يف مخفضة بأسعار السلع تبيع التي املتاجر من بسلسلة بدأ قد مارت، وول مؤسس
بلغ أن إىل مذهل صعود يف رشع ثم .١٩٦٢ عام وأوكالهوما وميزوري أركنسو واليات
من البضائع رشاء يستطيع كيف معرفته بفضل العالم يف األول التجزئة تاجر مرتبة
٪٥ إىل ٤ السلعة ثمن إىل يضيفون الذين الجملة، تجار وساطة وتجاوز مبارشة املصنِّعني
توزيع مركز إىل أركنسو بوالية بنتونفيل يف الرئييس مقره والتون ل حوَّ الجملة. سعر من
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خالل من خاصة مخازن إىل وإرسالها املوردين من ضخمة طلبيات استقبال يستطيع
التي البضائع رشاء للمشرتي مارت وول متاجر وأتاحت مارت. وول شاحنات من أسطول
الصغرية املدن زبائن مع كبريًا نجاًحا فحققت منخفضة، بأسعار الكربى املدن يف تباع
واطسون توم وكحال إمرباطوريته. لحدود توسيعه إبان ملتجره فروًعا والتون أقام حيث
بسيًطا أسلوبه كان موظفيه. عيون يف بطًال أيًضا والتون أصبح إم، بي آي رشكة يف األب
إن حتى املساواة، بروح تتسم بألفة يتعاملون الجميع وكان ما. حدٍّ إىل ومندفًعا ومباًرشا،
يوظف وكان الشاسعة. إمرباطوريته يف ليتجول بنفسه صغرية شاحنة يقود كان والتون
الوالء روح فيهم ويغرس املزارعني، أبناء من األحيان من كثري يف كانوا الذين الشباب،

املشرتك. اإلنجييل التدين من قالب يف أُدمجت التي للجماعة،
كان فعندما صغري؛ نطاق عىل يفكرون ممن والتون يكن لم وكارنيجي، فورد ومثل
الغرض، لهذا املختارة املنطقة فوق بطائرته يحلق كان جديًدا، متجًرا يؤسس أن يف يرغب
البلدات، من مجموعة سكان قبل من بسهولة إليها الوصول يمكن التي البقعة ويحدد
عدد بلغ حتى مراًرا ذلك كرر وقد بأكملها.49 األرض قطعة ويشرتي بطائرته، يهبط ثم
وعىل املتحدة. الواليات خارج منها الكثري يقع متجر، آالف سبعة نحو مارت وول متاجر
ثورة استغالل يف املخرضمني أهم أصبح فقد ،١٩١٨ عام مولود والتون أن من الرغم
أجهزة عرب معلومات بشبكة متاجره بني ربط األمر، بادئ يف التجزئة. تجارة يف املعلومات
بعد يرن النقد عداد كان مرة كل ويف املخزون. مراقبة أنظمة أحدث وركَّب الكمبيوتر.
والبائع املتجر، ومدير الرشكة، رشاء وكالء إىل تبعث كانت مارت، وول يف بيع عملية كل
دي يف قرصدي أو أخرى باكارد هيوليت طابعة — مثًال — إرسال يجب إنه تقول رسالًة

توٍّا). بيعت التي السلعة (لتعويض بنتونفيل يف املتجر لفرع آخر ديزني
َحدٍّ عىل ومورديه مارت وول تساعد البضائع مخزون لتعويض اآلنية النظم كانت
يف العمالء احتياجات تحليل من مارت لوول التنفيذيني املديرين تمكن أيًضا وكانت سواء.
ع توقُّ أو ما بمناسبٍة االحتفال وعند الشدة، أو الرخاء أوقات ويف الشتاء، أو الصيف فصل
الرئييس باملقر دائم اتصال عىل مارت وول شاحنات سائقو ويظل الجوية. األحوال سوء
أن ينبغي الذي املوقع يعرفوا كي الصناعية األقمار عرب االتصال أو الالسلكي بواسطة
بحمولة الطلبيات توصيل مشاوير من العودة من يتمكنون بحيث البضائع منه ينقلوا
ترصد فأكثر. أكثر كفاءته زيادة إىل ونطاقه النظام هذا حجم اتساع أدَّى وقد كاملة.
تحميل ساحة أنحاء جميع يف انقطاع بال تتحرك التي التحميل منصات الكمبيوتر أجهزة
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(الباركود) باألعمدة الرتميز رشائط أن املديرون اكتشف وحينما الشاسعة. مارت وول
استخدام إىل تحولوا للقراءة، قابلة غري تصبح أو تشوَّه أن يمكن البضائع عىل املوجودة
خالل من الالزمة املخزون معلومات كل وتنقل السلكيٍّا تعمل التي التعريف بطاقات تقنية

كمبيوتر.50 أجهزة إىل الراديو وموجات الهوائيات
دقيقة. إلكرتونية تحكم وسيلة بفعل مقيَّدة حركته مارت وول يف يعمل فرد كل
العالم يف التجزئة بيع متاجر أضخم أصبح املتجر هذا إن مارت وول منتقدو يقول
ويدَِّعي ومورديه. موظفيه عىل تعود أن يمكن التي واألرباح األجور خفض خالل من
بعض يف وألغته الجميع، ربح هامش خفضت القاسية مارت وول مساومات أن موردوه
ذات لألرس بالنسبة املنخفضة األسعار ميزة إىل يشريون معجبون يوجد لكن األحيان.
عىل اإلرصار يف مارت وول غطرسة عىل حياًدا األكثر املراقبون ويركز املنخفض. الدخل
يحب والتون سام كان أركنسو. بوالية بنتونفيل يف معها التجارية األعمال جميع تتم أن
يف التجارية أعماله إنجاز يف يرغب يكن لم لكنه أمريكا، يف الريفية املناطق فوق التحليق
الرئييس املقر إىل يسافروا أن املوردين عىل وكان نيويورك. أو أنجلوس، لوس أو شيكاجو،
التنفيذيني املسئولني أحد ذكر وقد هناك. لهم مكاتب منهم العديد وافتتح مارت، لوول
حينما — سهًال خصًما ليست بأنها املعروفة — رشكته أن ممتعًضا ديزني مؤسسة يف
إىل تذهب أن عليها ويتعني تخرس ما دائًما كانت مارت، وول مع نزاعات تخوض كانت

لتسويتها. بنتونفيل
واأللعاب والدمى الرقمية الفيديو أقراص من منتجاتها تبيع ديزني والت رشكة كانت
ويف متجر. آالف السبعة عىل عددها يزيد التي مارت وول محالت يف وامللبوسات التفاعلية
املتحدة، الواليات عن فضًال كونج وهونج وفرنسا اليابان يف ديزني متنزَّهات وجود ظل
مارت. وول محالت توزعها التي االستهالكية املنتجات زبائن من كبرية قاعدة الرشكة ت نمَّ
مجال يف العالية الجودة من سمعة عىل ١٩٢٩ عام منذ تحافظ ديزني كانت بالطبع
ومجالتهم األطفال لكتب نارش أكرب طويًال وظلت لألطفال، بالنسبة سيما ال الرتفيه،
عام الثمانني بلغ الذي — ماوس وميكي بلًدا. ٧٥ يف عميل مليون مائة بيوت تدخل التي
األمريكيني من يعرفونه من نسبة وتتجاوز العالم. يف شهرة األكثر الشخصية هو — ٢٠٠٨
وأعيد الثالثينيات يف ظهرت التي األفالم قدَّمت وقد نويل. بابا يعرفون من نسبة (٪٩٥)
بالذكر الجدير ومن العالم. أنحاء لجميع ديزني شخصيات بعد فيما مرات عدة إصداُرها
يُخرجوه أن أرادوا حينما ثاباتريو رودريجيز لويس خوسيه اإلسباني الرئيس منافيس أن
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كالسيكي كرتوني فيلم يف صغري غزال اسم وهذا بامبي، اسم: عليه أطلقوا دماثته، عن
ديزني. والت أنتجته

رشكات ثالث صارت ملا ذلك ولوال نظامه. وقلَّدوا مارت وول نجاح املنافسون الحظ
خمس أعىل بني من — وتارجت وكوستكو، ديبوت، هوم — أخرى أمريكية تجزئة تجارة
عزَّز لقد العالم. يف رشكة خمسمائة ألهم فورتشن مجلة قائمة ضمن رشكة وثالثني
األمريكية الرشكات من العديد بيع نطاق بعيد حدٍّ إىل مارت وول تجزئة متاجر امتداد
إىل األجنبية السلع من الكثري أدخلت مارت وول متاجر أن عىل عالوة ديزني، مثل
الصني.51 يف املنتجة املعمرة االستهالكية السلع جميع ثلث تستورد فهي األمريكية؛ املنازل
ا جدٍّ الكثري مارت وول متاجر حولت ضخامًة، حولها نما ما كل فاقت بلوط وكشجرة
القريبة الضواحي يف للسكن الزبائن اجتذاب خالل من أشباح مدن إىل الصغرية املدن من
يضمُّ نقابي تنظيم لتأسيس محاولة أي دوًما مارت وول متاجر حاربت أيًضا منها.
متاجر ضد قوية حملة أثار الذي الجهد وهو موظف، مليون ١٫٤ عددهم البالغ موظفيها
انتهاك بتهمة الرشكة ضد قضائية دعاوى املوظفني هؤالء من بعٌض رفع إذ مارت؛ وول
وهناك دوالر. مليون ٥٢ بمبلغ تسوية وكسبوا العمل، وساعات باألجور املتعلقة القوانني
األصولية بني ربطه يف والتون سام يشاركون اآلخرين مارت وول موظفي من كبري عدد

الحرة. السوق يف واملنافسة اإلنجيلية
نهاية يف أمريكا يف واحد رقم العمل رب باعتبارها مارت وول بني الواضح الفرق إن
لم مارت وول أن هو مضت عاًما ٤٠ قبل السيارات صناعة ورشكات العرشين، القرن
زلزايل تحول حدوث يف سببًا كانت بل الوسطى، الطبقة يف أعضاء إىل موظفيها تحوِّل
استمدت الثانية، العاملية الحرب فبعد التحول. لهذا ورمًزا األمريكيني العمال مصري يف
عىل للحصول التفاوض يف ونجحت االزدهار عقود من شجاعة القوية العمالية النقابات
الصناعة يف العمل فرص وأصبحت سخية. وأرباح للعمال، السالمة وكفالة مرتفعة، أجور
مجزية. وغري آمنة غري قبُل من كانت أن بعد الكريم املعيشة ملستوى أساًسا األمريكية
كمن بذلك لكنهم الصلب، مصانع يف العظيمة العمل فرص ضياع عىل اآلن الناس يندم
يف عملهم قوة تنتظم أن قبل حقرية الوظائف هذه كانت فقد العربة. قبل الحصان يضع
سلبًا العوامل من متنوعة مجموعة أثَّرت التالية، العقود مدى عىل لكن نقابات.52 شكل
وتحوُّل اإلدارة، جانب من قوية سياسية معارضة وجود مثل العمالية التنظيمات عىل
التنظيمات، تشكيل فيه يصعب الذي الخدمات قطاع إىل الصناعة مجال من العمل فرص
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والتكنولوجيات العاملية، السوق يف الشديدة واملنافسة التنظيمات، بعض قيادات وإخفاقات
األيدي من هائل َكمٌّ يتوفر حيث الخارج، إىل االنتقال املنتجني عىل سهلت التي الجديدة
األمريكي العام الرأي أن هو األعظم الرضر أحدث الذي األمر لكن الرخيصة. العاملة
مفيدة العمالية الحركة قوة يرى يُعد لم أن بعد العمالية، التنظيمات مع تعاطفه َفقَد
هذا، اختفى أن وبمجرد الفاعلة.53 الديمقراطية إقامة أجل من ورضورية لالقتصاد
فرص تأمني عن بعيًدا العام الرأي انتباه يرصف أن مارت وول مثل مرشوع استطاع

رخيصة. بأسعار السلع عىل الحصول إىل ويوجهه الجيدة العمل
بارًزا مكانًا املنخفضة األسعار احتلت ملا األخرية العقود يف األجور انخفاض ولوال
ق وتدفُّ التسويق بني املزج ذلك — العوملة لعبت وقد ملصلحتهم. الناس حساب يف جدٍّا
وتضمن ومستقرة متناسقة مجموعة من األمريكية العمالة تحول يف دورها — املعلومات
يف املقِبل. الراتب عىل حصولهم من دوًما املتأكدين غري األفراد من تجمع إىل أجرها كسب
نطاق عن بعًدا أكثر وجعلتها األسواق والعوملة املعلومات تكنولوجيا فتحت نفسه، الوقت
االعتماد تسبَّب لقد قبل. من كانت كما مضمونة تُعد لم األرباح حتى حكومة. سيطرة أي
القلق من مستوى إيجاد يف والطلب العرض يف املتوقعة غري والتحوالت الخفية القوى عىل
املايض، العقد وخالل التفاوضية. والقوة الجماهري دعم الستعادة العمال جهود يقوِّض
االقتصاد أمام جديد من يطرح وهذا للعمالة، دولية معايري إليجاد االتحادات قادة دعا
كريمة، معيشة تكُفل التي األجور بكسب املطالبة يف املتمثِّلة القديمة القضايا العاملي
بها انتقلت التي الرسعة لكن اليوم. يف ساعات لثماني والعمل آمنة، عمل بيئات وتوفري
هذه أن إىل تشري فيتنام، إىل ثم الصني، إىل كاملكسيك دول من الرخيصة العمالة مراكز

املقبل. العقد يف القوى حشد من تتمكَّن قد الحملة
رد أثار الذي األمر كافة؛ العالم مجتمعات قلب إىل الغربية الثقافة العوملة أدخلت
ما وكثريًا األمريكية. التليفزيونية والربامج األفالم من اآلتية الدخيلة الصور إزاء قوي فعل
املتاجرة أن تدرك أن عن عاجزة تبدو التي املثقفة للنخبة ينتمون ممن االنتقادات تصُدر
ف، للترصُّ القابل املتاح الدخل زيادة ظل ويف امللل. ضد قويٍّا ترياًقا قدمت الرتفيه وسائل يف
التي األخرى املواقع ومئات وبوليوود، هوليوود منتجات عىل العالم حول املاليني يُقبل
اقتصادية قوة األمريكية الرتفيه صناعة أن من الرغم وعىل الوثائقية. واألفالم الدراما تنتج
أكثر كان ربما نحو عىل املادية الناس طموحات يف كذلك أثرت فقد ذاتها، حد يف مهمة
دي يف الدي أسطوانات باتت إذ عائدات؛ من جلبته ا ممَّ االقتصادية للتنمية بالنسبة أهمية
للعيش. بديلة طريقة للمشاهد معها تحمل واألفالم التليفزيونية والربامج الفيديو وأرشطة
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الرأسمالية ظل يف الشخصية الخيارات زيادة

أكثرها لعل الطبية. واإلجراءات العقاقري من يحىص ال عدد ظهور الرأسمالية عت شجَّ
كانت بينما أنه يعني وهذا الحمل. ملنع الفعالة العقاقري كانت للنساء بالنسبة ثورية
أيًضا، يزداد الناس حياة يف املتاحة الخيارات عدد كان الثروة، بتوليد منشغلة السوق
النساء ألن تنخفضبرسعة، املواليد فمعدالت األرحام؛ تمرَُّد عليه نطلق أن يمكن ما مفجًرا
عىل ينجبن ال منهن وكثريات األطفال، من أقل عدًدا ينجبن رصن واليابان الغرب يف
النسائية. الطبيعة فهموا أنهم اعتقدوا الذين ألولئك صدمة يف هذا تسبب وقد اإلطالق.
بعد الحاليني السكان محل ليحل املواليد من يكفي ما هناك ليس البلدان، من كثري ويف
ظهرت التي الجنسية الحرية غريت الغرب، دول من الكثري يف نفسه، الوقت ويف موتهم.
عدد نصف صار واآلن والزواج. بالحمل املتعلقة واملمارسات هات التوجُّ السبعينيات يف
الزواج». إطار «خارج يوَلدون — املثال سبيل عىل — املتحدة والواليات فرنسا يف املواليد
املايض يف تشكل كذلك كانت فقد حقيقية، محنة تشكل العازبات األمهات ظاهرة أن ورغم

الرجال. من أكثر النساء عاتق عىل تقع عاٍر وصمة
باملايض الخاصة القيم فنظم ا؛ الناسحقٍّ من العديد يريده ا عمَّ الرأسمالية كشفت لقد
وتُعيل الترصف لطرق أولوية تمنح التقاليد كانت والقيود. الندرة عقلية من انطالًقا نمت
التي — الدولية الصحافة لكن السلع. من وغريها الغذائية املواد ندرة تتماىشمع التي القيم
بشأن هلسنكي اتفاق روح العالم أماكن أقىص إىل أيًضا حملت — الرأسمالية شجعتها
والعرشين، الحادي القرن من األول العقد يف الفعيل. نصها يكن لم إن اإلنسان، حقوق
غينيا يف الحجري العرص سكان بني تعيش كانت عمرها من عرشة الثامنة يف امرأة هربت
العارشة يف فتاة عثرت ٢٠٠٨ عام ويف زوجها. اختيار يف حقها عىل لتؤكد بابوا إىل الجديدة

الطالق. طلب من خاللها من تمكنت محكمة عىل اليمن يف عمرها من
وفرة إنتاج خالل من نجاحها وأوروبا املتحدة الواليات يف األدوية رشكات حققت
الكتل يستهدف منها الكثري وكان والتسعينيات، الثمانينيات يف الجديدة العقاقري من
نجاًحا الجديدة االكتئاب مضادات حققت وقد العالم. أنحاء جميع يف امُلسنَّة السكانية
الحياة. حقائق من حقيقة الحزن كون تقبُّل يف الراغبني غري والنساء الرجال لدى هائًال
األوروبية الجامعات رصدت الرشكات، مختربات يف تُجرى كانت التي األبحاث جانب وإىل
بعض ويف القديمة، لألمراض جديدة عالجات الكتشاف الدوالرات من مليارات واألمريكية
مؤسسة أطلقت ١٩٩٠ عام ويف تماًما. القديمة األمراض بعض عىل للقضاء الحاالت
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صار الذي البرشي، الجينوم مرشوع الطاقة ووزارة األمريكية الوطنية الصحية املعاهد
نجح وقد البرشي. النووي الحمض يحملها التي الجينات عىل للتعرف يهدف دوليٍّا جهًدا
القواعد أزواج من مليارات ثالثة تسلسل تحديد يف مذهل نحو عىل الطَّموح املرشوع هذا
أن له املقرر من كان أنه ورغم البرشي. النووي الحمض منها يتألَّف التي الكيميائية
فنرت كريج الوراثة عالم ل حوَّ حينما ،٢٠٠٣ عام أوائل يف انتهى فقد عاًما، ١٥ يستغرق
بني سباق إىل املرشوع — الجينوم أبحاث معهد ومؤسس األعمال ورجل األحياء عالم —
متطور، غري الجينوم دراسة علم يزال وال الجيني. التسلسل الكتشاف التنافسية الجهود
تجارية. احتماالت عىل منها العديد ينطوي جديدة، اتجاهات يف الوراثة علم يدفع لكنه
يصبح أن من قلق أيًضا وهناك الطبيعة. عمليات يف تدخل يحدث أن من املخاوف أثار وهذا
الدوائية املستحرضات رشكات ألن نتيجة املايض من شيئًا غرض أي من املجرد العلم
مستوى عىل أدوية رشكة عرشين أكرب بني من أنَّه ويذكر بالهدايا. الباحثني عىل تُغدق
أيًضا وتوجد أملانيتان. ورشكتان سويرسيتان، ورشكتان أمريكية، رشكة ١٢ توجد العالم

وفرنسا. واليابان والسويد بريطانيا من لكلٍّ واحدة رشكة
نتائجها. وتسويق التكنولوجيا رعاية عىل وقدرتها للتكيُّف قابليتها الرأسمالية أثبتت
أمام أبوابه يفتح معظمها للتعلم، رائعة مراكز بأكملها وبلدان وجامعات رشكات وبنَت
عىل املوهبة وتفوقت العالم، بها يعمل التي الكيفية ملعرفة الفضول وازداد الخارج. طالب
اكتسبت الثانية، العاملية الحرب ومنذ الكمبيوتر. ثورة بيَّنت كما األحيان من كثري يف الثروة
لكن نفوذًا، الغربية الدول بني فيما والتعاون التنمية تشجيع عىل تعمل التي املؤسسات
األحيان من كثري يف الصناعية الدول كانت فقد السخط؛ يثري أن دون من يُمرَّ لم هذا
العاملية، السوق يف اآلخرين لالعبني االكرتاث دون قوية لعب أوراق من لديها ما تستخدم
تراجع أيًضا املثال. سبيل عىل املحيل الحكومي الدعم إللغاء الداعية النداءات متجاهلة
الحرب قصص كل فرغم .١٩٧٥ عام منذ — والخاص العام املستويني عىل — العنف
اآلن القتال ميادين مختلف ضحايا فإن املسائية، األخبار ونرشات الصحف بها تعج التي
األوىل الثالثة األرباع خالل سقطوا من بعدد عددهم قورن ما إذا قليلة قلة سوى ليسوا
األوىل، العاملية الحرب معارك أيام أحد يف وقعت مجزرة أي من دعك العرشين. القرن من
أربعة وسقوط فيتنام، حرب خالل سنوات ٥ يف أمريكي ألف ٤٧ سقوط بني فقط وقارن

العراق. حرب يف سنوات ست مدى عىل فحسب أمريكي آالف
املتحدة الواليات كانت فقد والديمقراطية؛ الرأسمالية بني غامضة صلة هناك أيًضا
بكثري، ذلك قبل األمر حقيقة يف نشأت العالقة هذه لكن سواء. حد عىل لكليهما قويٍّا داعًما
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العاديني الناس أن عن عرش السابع القرن أواخر إنجلرتا يف السوق اقتصاد كشف حينما
ومع بمصلحتهم. يتعلق فيما رشيدة قرارات واتخاذ بأنفسهم االعتناء يستطيعون ا جدٍّ
أن إىل تذهب كانت التي القديمة االفرتاضات محل املالحظات هذه حلَّت الوقت، مرور
إىل النزوع بلعنة ومصابون مشاعرهم تضللهم متقلبة تعيسة مخلوقات والنساء الرجال
من لون املتعقِّ املفكرون تمكن البرشية، الطبيعة إزاء النظر وجهة ن لتحسُّ ونتيجة الرش.
أشكال من جيًدا شكًال يكون قد — الديمقراطية أي — الشعب حكم أن فكرة تقبُّل
سنوات وبعد ثورتها. بعد عميل واقع إىل األفكار هذه املتحدة الواليات حوَّلت وقد الحكم.
مجموعة ويضمن األغلبية، إرادة من كبرية بدرجة يحد دستوري نظام عىل صدَّقت قليلة،
دفع الشعبي الفكر يف بالديمقراطية الرأسمالية ارتباط إن املدنية. الحقوق من كاملة
انهيار من قصري وقت بعد الخاوية، طعامها خزانة إىل تنظر كانت — روسية امرأًة
إال بالدها يف ديمقراطية هناك تكون لن أنه تعلن ألن — ١٩٩١ عام السوفييتي االتحاد
الرخاء، يعني املرأة هذه نظر يف األغلبية حكم أن الواضح من الخزانة. هذه امتألت إذا

املتحدة. الواليات يف متوفرين كانا والديمقراطية الرخاء ألن ربما
بعد ما مرحلة خالل موجوًدا كان الذي التضافر تفكُّك أدى ،١٩٧٣ عام أزمة بعد
والتجاري املايل االستقرارين يف والتقلبات االضطرابات من فرتة إىل الثانية العاملية الحرب
التي الهيكلية التغريات عن الرأسمالية منتقدو يبحث وأوروبا.54 املتحدة والواليات لليابان
الرأسمالية قوتي أهمية من يقللون ما كثريًا وهم كنظام. الرأسمالية تقوض أن شأنها من
الرضا إىل باإلضافة جديدة، ثروة توليد عىل والقدرة االبتكار تشجيع يف املتمثلتني الصلبتني

عليها. يحصلون الذين الناس من متزايد لعدد الثروة تمنحه الذي الحقيقي
الدول بني الصارخ التفاوت ذلك هو الرأسمالية ازدهاَر يشوب الذي العيب لكن
لألرس، الرشائية والقدرة املتوقع، العمر أمد مثل — الرفاهية فمعايري العالم؛ يف واألقاليم
موجوًدا كان ما يتجاوز حاليٍّا التفاوتات قدر أن عن تكشف — األطفال تغذية ومستوى
االنتشار هذا أن إىل يشري أن اإلحصاء متخصصيف ألي ويمكن مضت.55 عاًما خمسني منذ
ومن غريهم. آخرين فقر عىل دليل هو كما الناس من املليارات حال تحسن عىل دليل
الضوء تسلط فعندما عليه، الضوء يلقي أن املرء يختار الذي املوضع للغاية املهمة األمور
تبدو زيمبابوي، يف األطفال وفيَات معدل عىل أو أمريكا يف الصدئ» «الحزام منطقة عىل
لنا تقول وطوكيو وسيول وجينيف نيويورك مثل ُمدنًا لكن فاشلة. وكأنها الرأسمالية

مختلًفا. شيئًا
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أن ندرك بحيث الحكمة من نكون أن أيًضا ينبغي لكننا رسعة، يزداد السباق إن
إىل تشري األدلة من فالكثري العيوب؛ من يخلو ال والحياة العدو سباق بني التشابه هذا
واألخالقي. االجتماعي املستويني عىل موجع ألم يف تتسبب التنافسية الدولية التجارة أن
للخارسين. معاناة يف ذلك يتسبب عمله، التنافسية للمشاريع ق الخالَّ التدمري يعمل وحينما
ألننا البرش؛ أرضار من والرتاث واألنواع البيئة عىل للمحافظة نشطة تحركات اآلن لدينا
انتهت وقد أفضل. وضع إىل تؤدي التحسينات كل ليس أن األوان فوات بعد نتعلم ما كثريًا
ال قد عليها نعتمد بتنا التي الكمبيوتر أجهزة أن من النطاق واسع بقلق الثانية األلفية
تستطيع أنها واتضح .٢٠٠٠ سنة إىل ١٩٩٩ سنة من التواريخ تغيري عىل قادرة تكون
برجي — الرأسمالية رموز أحد عىل هجوم كشف سنة، مرور وبعد نحن. وكذلك ذلك،
غامض مستقبل نحو نتجه جميًعا أننا عن — نيويورك مدينة يف العاملي التجارة مركز
وفرص جديدة، تهديدات فهناك االتجاه؛ نفس يف األسهم تشري ال ذلك، ومع للقلق. ومثري
جديدة وإمكانيات جديدة، ارتباك ومواطن جديدة، وحلول جديدة، ومشاكل جديدة،

كثرية.
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والعرشين احلادي القرن يف الرأساملية

شاشات أمام مبهورين البرش من مليارات جلس ،٢٠٠٨ عام أغسطس من الثامن يف
يُعلنون طبال ألفا كان بينما بكني، سماء النارية األلعاب وهج أضاء عندما التليفزيون
والرقص، األلوان، من وليمة ذلك تال والعرشين. التاسعة األوملبية األلعاب دورة افتتاح
مشاهدة املثري من كان املتمكنة. والحركات األلحان وتداخل والنغمات، واإليقاع، والصوت،
وطباعة الورق، وصناعة البارود، األربعة: العظيمة باخرتاعاتها العالم تذكر وهي الصني
العرض أجهزة أحدث كانت والبوصلة. املتحركة، الحروف قوالب بطريقة الحروف
بالحرب مرسومة لوحات تعقبها والصخور والربونز الخزف لوحات تعرض التكنولوجية
مغنٍّ آالف ثالثة كان حني يف عمالق. درج عرب سوداء أشكال تحرك مع بالتزامن الصيني
صينية، حروف شكل عىل أزياء يرتدون مؤدٍّ و٨٩٧ كونفوشيوس، أقوال ينشدون آخرون
لتقديم جهده قصارى الشيوعي الحزب بذل لقد و«الوئام». «السالم» كلمتي: يشكلون
أهم مو، يي زانج وقام والعرشين. الحادي القرن يف وزبائنه ومنافسيه لجريانه نفسه
شخص ألف ١٥ فيه شارك الذي االفتتاح حفل بإخراج الصني، يف السينمائيني املخرجني
احتفل أشهر أربعة وبعد العالم. ذهول االحتفال أثار دوالر. مليون مائة من أكثر وتكلَّف
هذا إقامة لهم أتاحت التي االقتصادية لإلصالحات الثالثني السنوية بالذكرى الصينيون

الثقافية. بالثروات الغني العظيم العرض
انضمامها عن كهذا مذهل باستعراض فيها تعلن كي بمناسبة الهند تحَظ لم
عضالتها، من بدًال املادية، قدرتها تستعرض كي أو العالم، يف القيادية لالقتصادات
حطَّم لقد أيًضا. ضخم باحتفال جدير االقتصادي الهند نمو لكن نفسه. الغرض ق لتُحقِّ
أن تبني إذ االقتصادي؛ النمو حول الكربى الغربية االفرتاضات والهند الصني حراك
ع وتشجِّ األساسية، املؤسسات يف تحوًال تُحدث أن تستطيع — يبدو ما عىل — الحكومات
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نجاح إثر التبعية نظرية تحطمت ومثلما السوق. القتصاد الرضورية الفردية املبادرات
االفرتاضات ُقوضت للغرب، الحاجة دون مالها رأس خلق يف األربعة الصغرية النمور
الشمويل النظام ذات الصني تبني بعد الحرة والتجارة الديمقراطية بني بالربط املتعلقة
بحرص لكن السوق، تحددها التي واألسعار الفردي القرار واتخاذ الخاص املال لرأس
طابع يغريا أن وبإمكانهما العالم، يف بلدين أكرب العارمة الثورة اجتاحت وهكذا مدروس.

تماًما. الغربية الرأسمالية
التي تلك من إلزامية أكثر بوسائل املرحلة هذه حتى والهند الصني مسرية تطورت
نظام األخرى هي هجرت التي القديمة الرشقية الكتلة ودول روسيا مسرية بها تطورت
السادس العقد يف األحزاب متعددة النشطة الهندية الديمقراطية كانت ه. املوجَّ االقتصاد
الشيوعي الحزب ظل الصني، ويف الراكد. اقتصادها ليُنعش رئيًسا الشعب انتخب عندما
متالطمة البحار عباب تمخر كانت بينما الدولة سفينة دفة عىل بقوة مسيطًرا الصيني
لِكَال الرئييس الزبون هي املتحدة الواليات كانت الثمانينيات. يف الحرة للتجارة األمواج
يكن لم لو بكثري ذلك من أبطأ بوترية لتتطوَرا والصني الهند كانت ثَمَّ، ومن البلدين.
تبنيان كانتا والصني الهند وألنَّ كبرية. بمبالغ لالستدانة مستعدين األمريكيون املستهلكون
طويًال السماح عدم عىل مرصتني كانتا فقد اشرتاكية، قاعدة عىل الحرة السوق اقتصاد
الرعاية توفري عدم أو أمريكا، يف املوجودة الكبرية الدخل فجوة شعوبهما تعاني بأن
نظًرا لهما بالنسبة جسيمة مهمة وهذه الشعب. أفراد لكافة الرخيص والتعليم الصحية
تسببت االقتصادية التنمية وأن الغرب، يف موجودة ليست الفقر من مستويات لديهما ألن

املتحدة. الواليات يف الحال هو مما بكثري أوسع والفقراء األغنياء بني تفاوت يف
مذهلة. تغيرياٍت اآلن حتى والعرشين الحادي القرن هذا من الثاني العقد بزوغ حمل
املحيط إىل األطلنطي املحيط من الثمانينيات يف تحول قد العاملية التجارة مركز كان
السابع القرن يف األطلنطي املحيط إىل املتوسط البحر من ذلك قبل تحول مثلما الهادي،
وتنامي الهادي، املحيط طريق عن العالم سكان لنصف الوصول إمكانية ظل ويف عرش.
العمالقان بدأ بعدما التحول يحدث أن املؤكد من كان النصف، لهذا الرشائية القوة
بذلك وهما االقتصادية. بقوتهما العالم أنحاء جميع يُشعران والهند، الصني النائمان؛
مجتمعتني والهند الصني كانت ١٨٢٠ عام ففي السابقة؛ مكانتيهما إىل ما نحٍو عىل يعودان
إىل النسبة هذه انخفضت ١٩٥٠ عام وبحلول العالم، دخل نصف من يقرب بما تسهمان
٢٠٢٥ عام بحلول أنه التوقعات وتقدر حاسم. نحو عىل توقف الرتاجع هذا لكن الُعرش.
من والهند الصني تنحدر بكثري. ثراء أكثر عالٍم يف الدخل ثلث مًعا مساهمتهما ستشكل
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عىل قدرتهما نمو ومع والفنون. والدين العلم يف رائعة إنجازات حقتتا قديمتني حضارتني
الدولية. االجتماعات يف أصواتهما علت املاضيني، العقدين يف االقتصادي النمو

ونقادها العاملية التجارة منظمة

الدوحة، يف أجريت التي ٢٠٠٨ لعام التجارية املحادثات جولة قبول والهند الصني رفضت
حدٍّ إىل يبدو الدوحة جولة انهيار كان العاملية. التجارة منظمة رعاية تحت قطر، عاصمة
عىل للحصول تناور التي الدول منظر كان فقد قبُل؛ من حدث أن سبق ملا تكراًرا كبري
لكن العرشينيات. مشاهد لألذهان يعيد املشرتكة االهتمامات متجاهلة خاصة امتيازات
بالتخيل الغربية الدول اقتناع عن أسفَرا الثانية العاملية الحرب وأهوال الكبري الكساد عمق
مرَّ ثم وودز. بريتون اتفاقية تفرضها التي القيود وتقبُّل الحمائية الجمركية الرسوم عن

العاملية. عدن جنة يف الوطنية املصالح ثعبان ثانية وظهر برسعة، عاًما ٦١
أن عىل دولة ٢٣ اتفقت حينما ،١٩٤٧ عام منذ األمور من «الكثري» حدث لقد
وتعزيز األطراف، متعددة التجارية االتفاقات تسهيل بهدف دورية اجتماعات يف تلتقي
الذي والتجارة، الجمركية للتعريفات العام االتفاق إطار يف الدولية االقتصادية التنمية
وسط باالحتماالت الحبىل األمور أكثر ولعلَّ العاملية. التجارة منظمة قبل موجوًدا كان
لقاءات أصابت والهند. الصني قوة وتعاظم املتحدة الواليات هيمنة تراجع «الكثري» هذا
باالضطراب. البلدان من كثريًا اإلصالح بهدف واملتدخلة املستمرة العاملية التجارة منظمة
الرأسمالية الدول خارج من العاملية التجارة منظمة يف األعضاء الدول ترفض حيث
فيه توفر الذي الوقت يف الحرة بالتجارة اإلشادة إىل املقلق الغربية الدول نزوع املتقدمة
مليارات الكونجرس تقديم قادتها ويستنكر الداخل. يف لديها املصالح لجماعات الحماية
من حمايتهم بهدف والقمح الصويا وفول والسكر والقطن الذرة ملزارعي الدوالرات من
األوروبي االتحاد أن إىل التصديق عدم من بنوع البعض ويشري الثالث. العالم يف املنافسة
واألكثر دوالر.1 ٩٠٠ من بأكثر فيه األعضاء الدول حقول يف ترعى بقرة كل يدعم
النامية البلدان إلجبار الدويل النقد صندوق اتَّخذها التي التدابري تلك هو للنقد استحقاًقا
أي دون من األجنبي املال لرأس األجل قصرية والتدفقات األجنبي االستثمار قبول عىل
بالفعل. الهشة اقتصاداتها استقرار عدم زادت كهذه سياسات أن من الرغم عىل قيود،

قلب يف الربازيل إىل والصني الهند انضمت ،٢٠٠٣ عام كانكون محادثات جولة يف
الزراعي الدعم أشكال بإلغاء طالبوا عندما املتحدة والواليات األوروبي االتحاد عىل الطاولة

405



الرأسمالية

موقًفا والصني الهند اتخذت ،٢٠٠٨ عام يف ثم التجارة. تعوق التي الحواجز من وغريه
محادثات جولة اتفاقات رفضهما خالل من أخرى نامية ودول الربازيل ملوقف مغايًرا
— املتحدة الواليات إىل منسوجاتها توريد عىل الحريصة — الصني كانت الجديدة. الدوحة
األفق يف جديدة مشكلة برزت ،٢٠٠١ عام منذ لكن األمر، بادئ يف الحرة التجارة ل تفضِّ
فرض إىل الغذائية املواد أسعار وارتفاع النفط نقص أدى فقد والصني؛ الهند من لكلٍّ
من بالفعل معَدمة كانت الكفاف مزارعي من مجموعة لرعاية االضطرار من مخاوف
الحمائية الجمركية الرسوم من جدار بفرض اإلذن يريدان البَلدان كان األزمة. هذه قبل
تبنَّت التي الدول جانب من كرتاجع يبدو هذا وكان الزراعية. الصادرات ازدياد حال يف
ذلك بَدا فقد األخرى النامية للبلدان بالنسبة أما الثانية. العاملية الحرب بعد الحرة التجارة
يدركون املحللني معظم ألن قوية املطلب هذا مقاومة ستكون مًعا. لتضامنها صدٍع بمثابة

الفعالية. وانعدام الفساد يرتعرع الترشيعية الحماية جدران وراء أن
انضمت ،١٩٤٧ عام ومنذ العاملية. التجارة منظمة يف الدول أوىل إحدى الهند كانت
لالنضمام. دولة عرشين تتفاوضنحو بينما األوىل، دولة وعرشين للسبع أخرى دولة ١٢٦
لالنضمام تتحرق وكانت .٢٠٠١ عام حتى العاملية التجارة ملنظمة الصني تنضمَّ ولم
أجربت التي الصفقة وهي التجارية، حواجزها معظم إزالة عىل توافق جعلتها بدرجة
الصادرات عىل الجمركية التعريفات خفض طريق عن حذوها تحذو أن عىل أخرى دوًال
األجنبية للبنوك السماح عىل عت وقَّ العاملي، املنتدى هذا الصني دخلت وحينما الصينية.
ظلت ذلك رغم كثرية. برشوط مرهونًا كان ذلك لكن ،٢٠٠٦ عام بحلول اقتصادها بدخول
النتهاكها السخط من الكثري محل الصني إن إذ مشتعلة؛ الفكرية امللكية حقوق قضية
املتحدة الواليات يف املوسيقى لصناعة بالنسبة حساسة نقطة وهذه الفكرية، امللكية حقوق
نسخ أن علمنا إذا الفكرية امللكية حقوق حماية صعوبة مدى إدراك ويمكن وأوروبا.
املدمجة واألقراص دي يف الدي أقراص مبيعات إجمايل من ٪٣٠ تمثل املزورة اإلصدارات
أيًضا التاريخ يستطيع وربما العاملية. التجارة منظمة يف مرموق عضو وهي إسبانيا، يف
حينما استاء ،١٨٤٢ عام أمريكا ديكنز تشارلز زار فحينما األمر؛ لهذا ما رؤية يمنحنا أن

أعماله.2 من أصلية غري بنسخ تعج األمريكية املكتبات أرُفف وجد
هي الدوحة مباحثات جولة عىل التصديق عدم جرَّاء الخارسين أكرب كان لألسف
الحاجة أمس يف هي التي الصغرى الفقرية البلدان العاملية؛ التجارة يف شأنًا الدول أقل
وكان إليها. تصديرها الدول هذه تريد التي املحاصيل دعم عن الغرب دول تتوقف ألن
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الكتل يغري ربما الغذائية املواد أسعار ارتفاع أن يف يأملون جديد اتفاق عقد أنصار
يتوىل والذي — أمريكا يف الديمقراطي الحزب حتى بالرتاجع. الغرب يف املحمية الزراعية
وسوف الدوحة. جولة بفشل يتوقف لن التقدم لكن الحماية. خطاب تبنَّى — اآلن السلطة
جديدة جولة وستبدأ األطراف، متعددة االتفاقية هذه محل ثنائية تجارية اتفاقيات تحل
بني مبارزة يُعد لم األمر أن بوضوح سيتبني ذلك، يحدث وحينما بالتأكيد. املحادثات من
واليابان الغرب األقل: عىل متنافسة مجموعات ثالث تضم لعبة وإنما العالم، وبقية الغرب
اقتصادي بتقدم اآلن تتمتعان اللتني والهند والصني الصغرية، األربعة والنمور املتقدمني،
املهددتني وتشييل الربازيل مثل أخرى نامية وبلدان مسموعة، مطالبهما يجعل بأن كفيل
الضخمة أسواقهما تعمل واللتني قبل، من لهما صديقتني كانتا اللتني والصني الهند من

أخرى. مرة امللعب أرض تغيري عىل املتسارعة وصادراتهما
أن أحيانًا يتجاهلون الذين للمحتجني، مفضًال هدًفا العاملية التجارة منظمة تشكل
روسيا) بينهم (من ٢٨ عددهم البالغ ومراقبيها عضًوا ١٥٣ عددهم البالغ أعضاءها
املنظمة هذه أقيمت ليشتنشتاين. إىل الصني من تقريبًا، العالم يف البلدان جميع يمثلون
تناوئها التي كوبا مثل أعضاء تضم لكنها املتحدة، الواليات يد يف أداة تكون كي
تطبق ما غالبًا رأسمايل، عالم يف تعمل للتجارة منظمة باعتبارها لكن املتحدة. الواليات
مقدمي امتالك ومع غريها. عىل سيادتها فرض عىل األسود تعمل حيث الغاب، رشيعة
والخرباء الثروة من األسد نصيب العاملية التجارة منظمة يف النفوذ وأصحاب االقرتاحات
الغذائية السلسلة أسفل يف يقعون الذين أولئك مطالب تجاهل جاهدين حاولوا والغطرسة؛
يف ضخم نفوذ من الجنسيات متعددة الرشكات به تتمتع ما البعض ينتقد واحتياجاتهم.
واملستحرضات الزراعية، املحاصيل تجارة بمجاالت يتعلق فيما العاملية التجارة منظمة
حذًرا تمارس العاملية التجارة منظمة إن يقول اآلخر والبعض املالية.3 والخدمات الدوائية،
والحيوانات البرش لحماية ُوضعت التي الصحي الحجر إجراءات تنفيذها يف الحد عن زائًدا
العاملية التجارة منظمة اتفاقات من كثريًا إن إذ ازدياد؛ يف الحذر أن ويبدو والنباتات.

أخرى. عاًما عرشين ملدة التنفيذ حيز تدخل لن الجمركية التعريفات تخفيض بشأن
والواليات األوروبي االتحاد داخل العاملية التجارة ملنظمة املنتقدين من الكثري هناك
ذات العمالة مع للتنافس تُضطر أن بحماس تعارض العمالية فالتنظيمات أيًضا؛ املتحدة
للوصول الدولية الرشكات تسابق أسفر وقد العالم. أنحاء جميع يف املنخفضة األجور
ضوابط إلدراج تدعو قوية حملة عن ربحيتها عىل الحفاظ مع للعمال أجور أقل إىل
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لهذه املعارضني لكن املستقبل. يف العاملية التجارة منظمة اتفاقات يف العمال مع التعامل
النبيلة الغايات جميع تتبنى أن يمكنها ال العاملية التجارة منظمة إنَّ يقولون الحملة
اإلنتاج، أشكال لكل محوري عنرص العمالة أن إىل بالنظر لكن الغربيون. يدعمها التي
حجم من يستاءون الذين الليربتاريون أيًضا هناك اإلطالق. عىل هامشية تبدو ال فمخاوفها
١٤٧ لديها وحدها (فرنسا كهذه البريوقراطية شديدة دولية ملنظمة املوكول الفاعل الدور

العاملية). التجارة منظمة يف يعملون شخًصا
جنسيات» «متعددة اآلن أصبحت ثم «دولية» بأنها توَصف الرشكات صارت ومثلما
عدد تزايد مع «الدولية»، محل الوطنية» «عرب وصف كذلك يحل العوملة، قاموس يف
النشطاء لكن الدول. عىل الترصف رشوط تُميل التي الدولية واملعاهدات واللجان الوكاالت
بينما البيئة، تحمي وأن العمال استغالل الدولية املنظمات تكافح أن يريدون الغرب يف
املخاوف هذه إىل النظر إىل النامية الدول يف التجارية واملصالح الوطنية القيادات تميل
منظمة ترفض سلعها. يف املتاجرة عىل قيود فرض إىل الحقيقة يف تهدف مزيَّفة بوصفها
أو أيًضا، الدالفني تصطاد قد التي التونة صيد ِشبَاك ضد إجراء اتَِّخاذ العاملية التجارة
من الحد عىل عملت لكنها غذائها، إىل الهرمونات تُضاف التي األبقار لحوم عىل فرضقيود
تتأتى التي العامة املصلحة تستطيع ذلك، رغم الحمائية.4 واإلعانات الجمركية التعريفات
الحمائية. الدوافع عىل تنترص أن واملعلومات للسلع العالم دول كل وصول إمكانية من
باتت — والصني الهند فيها بما — العالم دول أن اآلن ذلك حدوث إمكانية من يزيد ا وممَّ

يطفو. أو يغرق أن ا إمَّ الذي القارب نفس يف أنها تدرك

الصني يف جيل كل حياة يف البالغ التغري

عصبة تبلغ وعندما خاص. نحو عىل أيًضا الصني يف ومهمة مكان، كل يف مهمة األجيال
أصبح وهذا املشرتكة. الِكَرب تجارب أعضاؤها يتشارك الرشد، سن والنساء الرجال من
برسعة تتغري والتكنولوجيا واملمارسات األعراف باتت بعدما الحديث، العرص يف واضًحا
االهتمام من الكثري املؤرخون يعري وال أبنائهم. وعالم اآلباء عالم بني تفصل ألن كافية
معني جيل ظهور وقت تحديد الصعب من يجعل املواليد والدة تواصل ألن األجيال؛ ملسألة
عاًما، ثالثون منها كلٍّ طول زمنية فرتات بني االختالفات لتناول يميلون فهم املشهد؛ يف
الحياة يف طريقهم يشقون الذين للشباب الخاص املنظور يف كثريًا يفكروا أن دون من
،١٩٤٩ عام من بداية عنيًفا ثورانًا جديد فوج كل ظهور يحمل الصني، ويف تحديًدا.
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مضيق عرب الصينيني القوميني دفع يف الشيوعية وقواته تونج تيس ماو نجح عندما
التي األهلية الحرب من سنوات هذا أنهى فورموزا. مضيق وقتها يُسمى كان الذي تايوان،
ومطلع الثالثينيات يف منشوريا واحتالله الياباني، الغزو عن الناجمة االضطرابات شملت

األربعينيات.
من األمام»، نحو الكبرية «القفزة يسمى ما بدأ قد ماو كان سنوات، سبع غضون ويف
منها كلٌّ تضم بلديات إىل الريف بتنظيم فقام الصيني؛ االقتصاد لتحديث برنامجه خالل
يف يعيشون شخص مليون سبعمائة صار سنتني، غضون ويف أرسة. آالف خمسة نحو
للصناعات كبري قطاع إقامة ع شجَّ الذي ستالني نهج ماو تجنَّب بلدية. ألف ٢٦ من أكثر
نظمها. التي البلديات شأن شأنها صغرية بوحدات يبدأ أن ذلك من بدًال وأراد الثقيلة،
الريف يف البقاء عىل املزارعني تشجع حوافز يوفر أن وهو معقوًال، الرئييس هدفه كان
ماو وكان الصناعة. عمال من املزيد إطعام من يتمكنون بحيث إنتاجهم تحسني وعىل
يف املصانع لتغذية ضخمة كهربة مشاريع خالل من الريفية الصناعية املشاريع يدعم
وكان الريف.» تهجر ال لكن املزرعة، «اترك يقول: الحكومة شعار كان الريفية.5 املناطق
التي األفران ملاو؛ الكبري املخطط يف لالستهزاء) تعرًضا (واألكثر ابتكاًرا األكثر العنرص
من يملكونه ما إليها يجلبون الناس كان والتي للبيوت، الخلفية األفنية يف تقام كانت
السيئ، الحظ من ملزيج ونتيجة صلب. إىل تحويلها يَجري كي معدنية وأدوات طبخ أواني
بمجاعات األمام نحو الكبرية القفزة انتهت التخطيط، وسوء السيئة، الجوية واألحوال
واضحة عالمة األمر هذا خلَّف نسمة. مليون عرشين من يقرب ما أرواح حصدت كارثية

الخمسينيات. منتصف يف الرشد سن بلغ الذي الجيل أبناء نفوس يف
قلبت والتي ،١٩٦٦ عام الصينية الثقافية الثورة اندلعت لألحداث، رسيع تتابع ويف
«الحرس ضمن ب الطُّالَّ الشيوعي الحزب حشد فقد عقب؛ عىل رأًسا الصني شباب حياة
العنارص اجتثاث أجل من الشعبي التحرير جيش مع جنب إىل جنبًا للعمل األحمر»
ربما (الذين عام بوجه واملفكرين السابقني واملسئولني املعلمني بني املوجودة الرجعية
البالد، أنحاء جميع يف الشباب وانترش وأمهاتهم). الشباب هؤالء آباء بينهم من يكون
جرائم من آالف ارتكاب إىل أدى ا ممَّ صورية؛ محاكمات ويقيمون أشخاًصا يتهمون
العمل معسكرات إىل السابقني األعمال رجال إرسال جرى نفسه، الوقت يف االنتحار.
فأعاد األحمر؛ حرسه عىل انقلب قد ماو كان ،١٩٦٨ عام أواخر بحلول لكن اإللزامي.
كي الفالحني أرس وسط ليعيشوا الريف إىل وأرسلهم املتعلم»، «الشباب باسم تسميتهم
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ملاو املتحمسني الشباب من ماليني تحول عن أسفر لفظيٍّا تحوًال هذا كان تأهيلهم. يعاد
أو خمس ملدة الريف يف والشابات الشباب من كثري بقي الدولة. من منبوذين أشخاص إىل
املؤكد من لكن التجارب، هذه ملثل النفيس األثر قياس الصعب من أنه شك وال سنوات. ست
خضعوا أن لهم سبق قد الذين هم الكوكب هذا عىل يعيشون من بني من قليلة ِقلَّة أن
ماو. عهد يف للصينيني حدث مثلما األهواء وفق بهم التالُعب وتم كهذه، صارمة ملراقبة

للصني االقتصادي املصلح

السيطرة من طبقات يف وعالًقا وفقريًا متشائًما مجتمًعا وراءه تارًكا ،١٩٧٦ عام ماو تُويفِّ
من والضغط الرقابة، ناحيتني: من السياسة ألغراض االقتصاد أخضع قد كان الحزبية.
لكنه األجنبي. النفوذ درء بهدف االستهالك عنرص إقصاء مع صناعية البالد جعل أجل
األمية، ومحو املتوقع العمر أمد متوسط يف كبرية قفزات حدوث عن أيًضا مسئوًال كان
توىل ماو، وفاة من عامني بعد بعد.6 فيما جيد وضع يف البالد وضعا اللذان األمران وهما
عام الراكد. االقتصاد يف الحياة لبعث برنامًجا الفور عىل ووضع السلطة، بينج شياو دنج
دبلومايس تقارب حدوث إثر عىل للصني زيارة يف نيكسون ريتشارد الرئيس كان ،١٩٧١
الواليات كانت ،١٩٧٨ عام وبحلول الطاولة. تنس لعبة يف مباراة بفضل معتاد غري
يف تؤكد الخارجية وزارة وكانت الباردة. الحرب يف بعدوها رسميٍّا اعرتفت قد املتحدة
ا ممَّ السوء؛ بالغة دولة أي مع الثنائية العالقات تصبح أن مطلًقا تريد ال أنها الوقت ذلك
دنج كان الزيتون. أغصان مد يف الطاولة تنس بالعبي االستعانة إىل مجدًدا يضطرها قد
الرشد سن يف كان الذي الالحق الجيل يف أثرت شهرية مواجهة وقوع وقت مسئوًال أيًضا
التي الشيوعي الحزب ومسئويل املحتجني الطلبة بني املواجهة بهذا ونعني ،١٩٨٩ عام

بكني. يف السماوي السالم ميدان يف وقعت
يف املليون قرابة إىل عددهم وصل وقد بكني. عىل قوا تدفَّ قد الشباب من اآلالف كان
آخرين عامل ماليني ثالثة أو مليونان كان بينما الحواجز، وأقاموا السماوي السالم ميدان
الداعي الثوران هذا عىل يطلقون الصني، يف بالحكومة. ينددون امليدان، خارج منترشين
الجيش دبابات تقدمت تحديًدا اليوم ذلك ففي يونيو؛ من الرابع حادث اسم للديمقراطية
عدد أن االجتياح هذا عن الناجمة الوفيات لعدد التقديرات أدق ويذكر عنوة. الساحة لتُخيل
العديد وُسجن عليهم، القبض أُلقي اآلخرين الشباب من اآلالف لكن قتيل، ٧٠٠ كان القتىل
ال ما املتحدة الواليات منحت القمعية، النظام فرض حملة بعد الطالب. حركة منظمي من
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أمريكا. يف بالفعل يدرسون صينيني لطالب معظمها كان إقامة، ترصيح ألف ٤٠ عن يقل
من محتليه السماوي السالم ميدان لقن وربما قط، الحكومي القمع موجة تفلح ولم
ارتباط احتمال من وتحديًدا مذعوًرا، يكون أن يمكن الحزب أن مختلًفا: درًسا الشباب

العاملة. الطبقة أبناء من بالساخطني الطبقات وأملع» «أفضل
الشباب حياة شكَّل ما أهم األمر حقيقة يف السماوي السالم ميدان يكن لم ذلك، ومع
إذ معقدة؛ رقصة الحزب ارتجل حيث االقتصاد، يف يحدث كان ما وإنما الثمانينيات يف
الحفاظ مع الحرة املشاريع لتحفيز تكفي بدرجة االقتصادية القرارات عىل السيطرة أزال
املليار وثلث مليار عددهم البالغ السكان أن من للتأكُّد كافية رقابة عىل نفسه الوقت يف
ثم قدمك، ارفع أوًال التايل: النحو عىل الرقصة وخطوات يتمردوا. أو يجوعوا لن نسمة
اتخاذ شأن من وكان قليًال. الضغط زيادة مع مجدًدا العملية كرر ثم جديد، من أنزلها
الحزب أن األمر يف ما وأهم التقدُّم. مسار الختبار الفرصة يتيح أن الجانب نحو خطوة
إىل يتحول أن من خوًفا املنتظم؛ الرقص إيقاع عىل األول املقام يف يحافظ أن عليه كان

خطري. حر إيقاع
دليًال تمنح واملعجزة املسيحية. العقيدة من جزء وهو ديني، تعبري «معجزة» تعبري إن
بمعجزة. يقم لم شخص أي الكاثوليكية الكنيسة تمجد وال اإللهيتني. والنعمة القدرة عىل
أن — الكلمة أصل إىل بالنظر — املستغرب ومن الكلمة. صادر العلماني املجتمع لكن
االزدهار الفرنسيون شهد فحينما االقتصادي. النجاح لوصف لة مفضَّ وسيلة املعجزة كلمة
املعجزة عليه: أطلقوا عرش، الثامن القرن بداية يف اإلنجليزي القنال منطقة يعم املدهش
الثانية العاملية الحرب عقب الغربية أوروبا القتصادات القوي االنبعاث وُوصف اإلنجليزية.
الصغرية النمور بعدها ومن لليابان الرسيع التحول شأن ذلك يف شأنه «معجزة»، بأنه
مذهلة معجزة وهي بمعجزة، لتقوم الصني دور جاء واآلن الرأسمايل. النظام إىل األربعة

ا. حقٍّ
األوىل العقبة بالعقبات. حافًال الرسيعة الصينية االقتصادية التنمية أمام الطريق كان
أثرياء بعضهم يصبح أن احتمال بقبول الصينيني من كاٍف عدد إقناع يف وتمثلت ثقافية،
وحقيقة متغلغلة، شيوعية قيمة املساواة كانت فقد حالهم؛ عىل غريهم آخرون يظل حني يف
الغذائية واملخصصات الحكومي اإلسكان تدابري خالل من لديهم تأكَّدت الحياة حقائق من
إىل املساواة فكر يعتنق بلد من الصني بها تحولت التي فالرسعة ذلك، ومع الحكومية.
السويد ذلك يف فاقت إنها حتى بحق، مذهلة املساواة عدم حيث من العالم بلدان أبرز أحد
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من أدنى تزال ال لكنها املتحدة، والواليات وكوريا وإندونيسيا والهند وأملانيا واليابان
االقتصادي التقدم أمام الثانية العقبة تمثلت الالتينية.7 أمريكا دول من وغريها املكسيك
من انتقالهم حال يخوضوها أن العاديني الصينيني عىل تعني التي الهائلة املخاطرة يف
مشاريعهم إقامة إىل الحكومية املطاعم أو املخازن بإدارة أو الحكومية باملناصب العمل
عنه عربت الذي األمر — قلته عن النظر برصف — مضمون أجر عن تَخلَّوا فقد الخاصة؛
الصينيني من اآلالف مئات ألن نظًرا لكن الحديدي». األرز وعاء «كرس بأنه الشارع لغة

تقليدهم. عىل — الشباب خاصة — غريهم تشجع واستفادوا، ذلك فعلوا
االقتصاد طليعة إىل آخر بلد قفز كيفية قصة تبدو رسدنا، من النقطة هذه عند
وبخالف الصعوبات من الرغم عىل ذلك يف نجحت الصني لكن قليًال، متوقعة العاملي
وجود من بدًال لكن بوليسية، كقصة تبدو تكاد الصينية التنمية إن الخرباء. توقعات
عن أيديهم الحزب قادة رفع مفيدة. تكون ال قد بأنها إقرارنا رغم بيانات، لديك جثة
تدريجيٍّا يدمجونها فيه كانوا الذي الوقت يف السوق، ملقتضيات نتيجة االقتصاد من أجزاء
ه، املوجَّ االقتصاد محل تدريجيٍّا السوق اقتصاد وحل الدولية. االقتصادية املؤسسات يف
بلغت بنسبة ١٩٧٩ عام منذ عام بوجه الصيني االقتصاد ونَما املعهود. سحره ومارس
تضاعف فقد املسبوق؛ غري االقتصادي النمو هذا عن تعرب أخرى أوُجه هناك سنويٍّا. ٪١٠
قوتها وارتفعت عاًما، وعرشين خمسة خالل مرات سبع الصيني اإلجمايل املحيل الناتج
٪٥٫٤ من و٢٠٠٤ ١٩٨٩ عامي بني تقع التي عرشة الخمس السنوات يف العاملية الرشائية
املنخفض الدخل ذات الدول زمرة من عاًما عرشين غضون يف وانتقلت .٪١٢ من أكثر إىل
تمارس كانت نفسه الوقت ويف الربازيل، أو تركيا مثل املتوسط الدخل ذات الدول إىل

والنساء.8 الرجال من نسمة مليار من أكثر عىل رقابة
ومتوسطة الصغرية الرشكات بتصفية قام أن السوق نحو الحزب تحركات أول كان
تشغيلها. قواعد غري لكنَّه الكبرية الرشكات عىل أبقى أنه غري للدولة. اململوكة الحجم
ملديرين الكبرية الرشكات هذه إدارة الحزب أوكل املساهمني، حقوق عىل الحفاظ يف ورغبة
تلبي للدولة اململوكة الثقيلة الصناعات معدات كانت أدائهم. عىل الوقت مرور مع ُكوِفئُوا
املؤسسات لبعض الحكومة سمحت ،١٩٨٤ عام ويف العسكرية. االحتياجات كبري حد إىل
هذه صارت أن بعد لكن عليها. متفاوض بأسعار اإلنتاج فائض تبيع بأن الحكومية شبه
أن يمكن ما استخدمت ألنها فعليٍّا عائداتها انخفضت استقالًال، أكثر الحكومية الرشكات
السوء؛ بالغ وضع يف الرشكات هذه كانت املنافع. وزيادة األجور رفع يف األرباح نسميه
وهي تقاعد.9 معاشات وبدفع الحاجة، عن الزائدين العمال من بوفرة مثَقلة كانت ألنها
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والرشكات الخفيفة للصناعات إلحاًحا األكثر البالد حاجة بعيد حدٍّ إىل تُلبِّ لم أيًضا
رشكات مع مشرتًكا مرشوًعا أصبحت أو للحكومة ملًكا السيارات صناعة ظلت الخدمية.

أيًضا. الفنادق حالة يف شائًعا صار الذي الرتتيب وهو أجنبية،

الصينية االقتصادية املناطق

يتاجر أن يستطيع بحيث الجنوبي؛ الساحل عىل خاصة اقتصادية مناطق أربع دنج أنشأ
مدينة ١٤ جعلت بدرجة كبريًا نجاًحا هذا أثبت األجنبية. االستثمارات ويقبل بحرية
إنشاء قبل املمارسات. بتغريُّ القيم ت وتغريَّ االمتيازات. نفس عىل تحصل أخرى ساحلية
األعمال برجال مدنَّسة الجنوبية جوانجتشو مقاطعة يعترب الحزب كان املناطق، هذه
الربيطانيون أعاد أن بعد لكن املزدهرة. كونج هونج من قربها بسبب الهمج الغربيني

الصني. يف للتحديث نموذًجا صارت ،١٩٩٧ عام الصني إىل كونج هونج
يف الشباب القادة من مجموعة أرسل الجبهات، من العديد عىل الحزب انفتاح مع
وعاد وسنغافورة. الجنوبية وكوريا واليابان املتحدة والواليات الغربية ألوروبا جوالت
طبقه الذي لإلصالح املكثَّف الربنامج تحاكي أن الصني عىل بأن مقتنعني الشباب هؤالء
أن من دنج السوفييتي االتحاد انهيار ومكَّن الزمان. من سابق قرن منذ اليابان يف ميجي
يمتلك دنج كان املركزي. التخطيط نظام يفضلون زالوا ما الذين الحزب قادة عىل يسود
كهذه؛ شاسعة مساحة حكم الذي الحزب لرئاسة له تؤهِّ التي التنظيمية املهارات أيًضا
حيث من ماو سياسة يف استمر وقد الخالفات.10 وتسوية السلطة تفويض يجيد كان ألنه
املناطق يف الراسخني الحزب مسئويل من دعًما تلقى كانت التي القرار، صنع المركزية
عىل التغلُّب أجل ومن بكثري. ذلك من أكرب بمسئولية إليهم يعهد ماو كان والذين الريفية،
فوصفوا املعجمي، الخداع من بالقليل اإلصالحيون قام املحافظني، جانب من املعارضة
للتخطيط السابق نهجهم مع وتعاملوا اشرتاكي» سوق «اقتصاد إىل يهدف بأنه تحركهم

تعديل. إىل يحتاج أسلوب أنه عىل املركزي
تجارة من كلٍّ عىل انطبق الرصف وأسعار لألسعار املسار مزدوج نظاًما الحزب قدم
وتلك الخاصة الرشكات من املوجود املزيج مع يتوافق حتى وذلك التجزئة؛ وتجارة الجملة
يتسابقون الناس كان املسار، هذا شقي بني اليسري لالختالف نظًرا لكن للدولة. اململوكة
فرق فيها يوجد كان التي الحاالت يف إال الدولة، دته حدَّ الذي بالسعر األشياء رشاء عىل
أشخاص استخدم فقد املرشوع؛ غري الكسب أيًضا املزدوج املسار ع شجَّ الجودة. يف واضح

413



الرأسمالية

الصناعية املواد بيع إلعادة أو املنخفض، الدولة بسعر أشياء لرشاء الحزبية عالقاتهم
أشكال من الشكل هذا لكن بكثري. األصيل سعرها من أعىل بأسعار الخاص القطاع ملنشآت
عام وبحلول الخاص. اإلنتاج نحو التحرك رسعة وزاد النتقادات الحزب عرَّض الفساد
بنك يطرحه الذي الخاص السعر محل حل قد الرصف أسعار تعويم نظام كان ،١٩٩٣
عقبًة يشكالن املرشوع غري والكسب االرتشاء كان املزدوج. املسار عىل وقىض الصني،
حكًرا ليس واالرتشاء بالنزاهة. يتسم — سواهما فيما — الذي الصني تقدُّم أمام كئوًدا
األملانية سيمنز رشكة دفعت ٢٠٠٨ عام ففي األحوال؛ من حال بأي الرشق بلدان عىل
غري مبالغ تقديمها عن دوالر مليار ١٫٦ بقيمة الرشكات تاريخ يف غرامة أكرب الكبرية

عاًما.11 ستني مدى عىل العالم أنحاء جميع يف مرشوعة
وكان ريفي. زراعي باقتصاد ١٩٧٨ عام لإلصالح برنامجها بدأت قد الصني كانت
عندما ٪٨٩ يمثلون كانوا أن بعد السكان، من ٪٧١ يمثلون حينئٍذ الريف سكان عدد
كبري. حد إىل متجانسة غري تزال ال النسبة هذه كانت لكن السلطة، الشيوعي الحزب توىل
من يكفي ما زراعة عدم الصيني: االقتصاد تطاردان ا جدٍّ قديمتان مشكلتان هناك وكانت
فرص عدد عن الريفية املناطق يف الناس عدد زيادة جانب إىل الغذائية، املواد محاصيل
إحدى قامت ،١٩٧٨ العام أواخر يف مبارشة دنج إصالحات قبل لهم.12 املتاحة العمل
الرشاء حصص عليها وقسمت عادية فردية ألرس ا رسٍّ أرضها بتأجري الجماعية املزارع
تحصيلها يمكن كان التي املكاسب الرسي اإلصالحي اإلجراء هذا نجاح فبنيَّ اإللزامية.
املزرعة هذه إنتاجية ازدادت جفاف، موجة حدوث من بالرغم إذ الزراعة؛ خصخصة من
املزارع فكرة عن وتخىل الحزب استسلم لذا، .٪٣٠ بنسبة آنهوي مقاطعة يف الجماعية
تدرك الحكومة صارت وعندما الجبلية. املناطق ويف للفقراء بالنسبة األقل عىل الجماعية،
عىل عملت قبل، من جماعية كانت التي املزارع ملكية ينزعون قد املحليني املسئولني أن
الجماعية املمتلكات بيع من املحليون املسئولون يتمكن ال بحيث الزراعة خصخصة ترسيع

األرسية. املسئولية بنظام يعرف الجديد النظام وأصبح متدنية. بأسعار ألتباعهم
إىل الصناعة الصينية إنرتبرايز فيالج آند تاونشيب رشكة أدخلت ،١٩٨٤ عام يف
السكان لفائض عمل فرص لتوفري القديمة املشكلة جزئيٍّا حلَّ الذي األمر الريفية؛ املناطق
والتي الريف يف الناشئة الجديدة الوظائف ثلثي من أكثر الريفي التصنيع ولَّد إذ هناك.
تكاليف توفري إىل بالريف أماكنهم يف الناس إبقاء أدى وقد وظيفة. مليون ٣٠ عددها بلغ
الطلب ركود مواسم يف الرخيصة الزراعية العاملة األيدي استيعاب وإىل التحتية البنية
الجماعية للملكية الخاص املرشوع ملكية إعادة تتم أن يشرتط بنص الربنامج بدأ عليها.
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عاًما، ٣٠ إىل ليصل تمديده تم الرشط هذا لكن قيامه، عىل عاًما عرش خمسة مرور بعد
املناطق يف يعيشون الذين الناس عدد يبدأ ولم املستقبل. يف تماًما إسقاطه يتم وربما
إىل االقتصادي النمو معدل دنج إصالحات رفعت .١٩٩٨ عام حتى االنخفاض يف الريفية
يف ٪١٢٫٨ بلغ مذهل نمو بمعدل مقارنة النائية، الداخلية الغربية املناطق يف حتى ٪٧٫٤

الساحل.13 طول عىل الواقعة املناطق
كثري يف فكانت الخاصة؛ املرشوعات ضد التمييز تاليف يف ترغب الريفية األرس كانت
القرويون وكان جماعية. ملكية أنها عىل الدولة سجالت يف ممتلكاتها ل تسجِّ األحيان من
األصيل األرس تسجيل نظام كان فقد الحمراء». القبعة «ارتداء املراوغة هذه عىل يطلقون
ذكر .١٩٩٢ عام بعد تراجع الخاصة امللكيات ضد التمييز لكن باألرض، الفالحني يربط
عادت ما الخاص القطاع رشكات أن ١٩٩٤ عام تشاينا» «دييل صحيفة يف نُرش مقال
املحلية املشاريع هذه أصبحت فقد الحمراء.14 القبعة بارتداء التظاهر عناء نفسها تكلِّف
قطاع يف مساهمتها قياس ويمكن البالد. داخل املتسعة السوق مع املنافسة عىل قدرة أكثر
تباع التي الجوارب من ٪٣٥ وحدها تنتج البلديات إحدى أن علمنا إذا الصيني التصدير
تنميتها يف كبريًا دوًرا تلعب الصني يف العاملة اليد وفرة تزال وال العالم! أنحاء جميع يف

االقتصادية.15
مليون ١٤ هجرة إىل الريفية املناطق يف األسعار وراء الضعيفة األجور تباطؤ أدى
جرَّاء االزدياد يف العدد هذا واستمر ثراءً، األكثر املناطق إىل والنساء الرجال من صيني
املتواصل االتجاه هذا يمثل .٢٠٠٩ عام االقتصادي الركود انتشار عىل املرتتبة اآلثار
املناطق من كلٍّ عىل تعود فوائد وجود من الرغم عىل االجتماعي، لالستقرار خطريًا تحديًا
من أقل يكسبون أنهم ولو دخلهم، مضاعفة املهاجرون يستطيع واملرسلة. املستقِبلة
تتسم هامشية وظائف عىل املهاجرون الصينيون العمال يحصل إذ األصليني؛ املدن سكان
غري العمال شأن ذلك يف شأنهم متدنية، وأجور سيئة، وظروف طويلة، عمل بساعات
العشوائية الفقرية األحياء نشوء تجنب من تمكنت الصني أن صحيح أمريكا. يف الرشعيني
مالجئ يف أو املهاجرين، مساكن يف للسكن يُضطرون العمال لكن الكبرية، مدنها حول
املساحة متوسط بلغ املثال، سبيل عىل شنغهاي مدينة ففي العمل؛ مواقع يف أو اإليواء،
مربعة)، قدًما ١٥٠ من يقرب (ما مربعة ياردة ١٧٫٢٧ :١٩٩٩ عام األرسة، تقطنها التي
— بمفردهم ويهاجرون الريف يف أرسهم يرتكون الذين — املهاجرون يحصل ال فيما

فقط.16 املساحة هذه نصف عىل سوى
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— لدنج واالنفتاح اإلصالح سياسة لبدء الثالثني الذكرى يف — ٢٠٠٨ عام أواخر يف
يسمح بند خالل من الجماعية املزارع نظام عن بكثري أبعد هو ما إىل الحزب زعماء انتقل
أو آخرين ملزارعني — سنة لثالثني تمتد التي — أراضيهم استغالل حقوق ببيع للمزارعني
االقتصاد إحياء بات ،٪٨ إىل ١٠ من الصيني السنوي النمو معدل تراجع ومع لرشكات.
املال اقرتاض فالح مليون ٨٠٠ نحو يستطيع اإلصالح، وبهذا الرضورة. بالغ أمًرا الريفي
التي االستهالك موجة يف واملشاركة األرايض يف حصتهم بيع من أو مزارعهم، بضمان
بعد املحلية املبيعات حجم يرفع أن شأنه من وهذا الصني. يف الحرض سكان بها يتمتع
بعض تحويل يمكن وبينما الركود. يعاني بات الذي العالم يف الصادرات تراجعت أن
دمج أيًضا يمكن أخرى، استخدامات إىل الزراعي النشاط من املباعة الزراعية األرايض
ومع األرض. حجم ازدياد من تتأتى التي اإلنتاجية كفاءة تحقيق بهدف أخرى أرض قطع
القادة عدد سريتفع الزراعية، التحسينات يف االستثمار وزيادة املزارعني عدد انخفاض
األمر أيًضا؛ يدخرون الصينيون والفالحون اإلنتاجية.17 زيادة لتحقيق يتطلعون الذين
وتعويض االستهالك يف الرشوع إىل أرباحهم زيادة تؤدي أن تأمل الحكومة يجعل الذي

الصادرات. يف العجز
أكثر جبلية مناطق تحوي لكنها املتحدة، الواليات من املساحة يف الصني تقرتب
الواقعة السهلية املناطق من بكثري أفقر التالل كثرية الداخلية مناطقها تزال وال بكثري.
كان بينما نسمة، مليون ٢٠٠ أمريكا سكان عدد كان السبعينيات نهاية يف الساحل. عىل
زيادة من للحد صارمة تدابري اتخاذ جرى وقد نسمة. مليار نحو الصني سكان عدد
والتقليل»، واإلطالة «التأخري حملة ظهرت السبعينيات ففي الصني؛ يف السكاني النمو
الوالدات، بني الفاصلة الفرتة وإطالة الزواج، سن تأخري عىل األزواج تحث كانت التي
الطفل سياسة دنج أدخل ،١٩٧٩ عام ويف عام. بوجه األطفال من أقل عدد وإنجاب
وهي األقل. عىل ٢٠١٠ عام حتى الواحد الطفل سياسة ملواصلة الحكومة وتخطط الواحد.
كثيفة الساحلية املناطق يف يعيشون الذين «الهان» ساللة من الصينيني عىل إال تطبَّق ال
إىل الصيني اإلنجاب معدل انخفض كثرية، استثناءات حدوث من الرغم عىل لكن السكان.
البالغ االستبدال معدل عن ويقل الغربية، أوروبا يف ١٫٤ البالغ املعدل يفوق وهذا ،١٫٧
سكان عدد أن إىل بالنظر السياسة هذه نجاح قياس ويمكن املتحدة. الواليات يف ٢٫١
فقط.18 ٪٢٠ يمثل اآلن وأصبح العالم، سكان من ٪٣٠ يمثل كان الخمسينيات يف الصني
نسبة إىل الذكور نسبة خلل يف وتمثلت ذلك عىل ترتبت مقصودة غري واحدة نتيجة أن إال
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الوحيد الطفل يكون أن يضمنوا كي اإلناث األجنة يُسقطون األزواج من الكثري ألن اإلناث؛
صبيٍّا. بإنجابه لهم املسموح

الستينيات؛ يف ع الرُّضَّ وَفيَات انخفضمعدل الواحد، الطفل سياسة آثار تظهر أن قبل
العمل فرص ألن ونظًرا للعمل. الجاهزين الشباب عدد يف كبرية زيادة عن أسفر مما
ازدهار من الثمانينيات يف الرشد سن بلغ الذي الجيل هذا زاد انتظارهم، يف كانت املنتجة
عىل إيجابي أثر ع املتوقَّ العمر وأمد الصحة يف األجل طويلة للتحسينات كان أيًضا الصني.
األطفال عدد (أي الصني يف اإلعالة نسبة ازدادت األخرية، العقود ويف االقتصادية. التنمية
الوقت حتى بهم). االعتناء بنفقات ل التكفُّ يف العاملة الفئة عىل يعتمدون الذين واملسنني
وانخفض عم. أبناء وال أعمام، وال عمات وال إخوة وال أخوات لهم ليس جيالن كِرب الحايل،
الذين السكان عدد ارتفع بينما العمل، سوق يدخلون ن ممَّ وظيفة عن الباحثني عدد
صيني مليون ٣٣٢ سيتجاوز ،٢٠١٠ عام وبحلول كبريًا. ارتفاًعا العمل من يتقاعدون
تُضطر قد إذ املتحدة؛ للواليات تحذير صيحة وهذه الخمسني. سن والنساء الرجال من
بقيمة األمريكية الخزانة يف بها تحتفظ التي سنداتها بعض إسالة إىل الصينية الحكومة

املسنني.19 لسكانها التقاعد معاش دفع من تتمكن كي دوالر، تريليون ١٫٤
عىل اتفقت لكنها ُقدًما، امُليض كيفية بشأن منقسمة الشيوعية القيادة كانت ما غالبًا
واالتجاه الشعب. ألفراد اليومية الحياة عىل الحزب سيطرة عىل الحفاظ الرضوري من أنه
والنساء الرجال تشجيع يعني اشرتاكي» سوق «اقتصاد كان إذا حتى السوق، اقتصاد نحو
يف الدولة سيطرة مع الفردية املبادرة تتعايش الصني يف لكن لرغباتهم. وفًقا العمل عىل
حيث الطري»، «قفص باسم تعرف اقتصادية عقيدة اإلصالح قادة تبنَّى فقد مرِبك؛ مزيج
من أنه يف يكُمن هذا من واملغزى الطري. االقتصاد ويمثل القفص، املركزية الخطة تُمثِّل
متاح الفضاء بأن يشعر أن بد ال الطري لكن بعيًدا، ويحلِّق الطري سيِفرُّ القفص، دون
سعيًدا.20 يظل كي أكرب املساحة بأن الطري يوهم بحيث القفص يُعدل أن يجب لذا أمامه؛
أن يستطيع ال فهو ذيله. من نمًرا يمسك كمن بذلك الحزب إن الغربيون يقول قد لكن
نطاق عىل ومشرتكة بشدة لالنتباه الفتة كانت املكاسب ألن اتجاهه يغري أو مساره يُبطِّئ
عن ما حدٍّ إىل تايمز» أنجلوس «لوس بجريدة مقال يف وردت عبارة عربت وقد واسع.
األحمر الحرس أفراد ل تحوَّ «لقد قالت: إذ عقب؛ عىل رأًسا املقلوب الصينية التنمية عالم

مليونريات.»21 إىل السابقون
مادي تقدم إحداث من بد ال إذ للحزب؛ تنبيٍه صيحة يونيو من الرابع حادث كان
يف بينج شياو دنج ذهب ،١٩٩٢ عام ويف الحرية. من ملزيد الداعية املطالب لكبح قوي
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الشهرية»؛ «رحلته بأنها الجولة هذه وصفت ما كثريًا الصني. جنوب يف الخطب إللقاء جولة
الالحقة املؤتمرات يف تقديمها جرى التي اإلصالحات من جديدة لجولة البالد هيئت إنها إذ
أكثر نحو عىل الخاصة للملكية ينظران والحزب القانون بدأ الصيني. الشيوعي للحزب
تحظى التي املكانة نفس الخاصة للملكية ١٩٩٩ عام دستوري تعديل منح فقد إيجابية؛
العمل ألرباب وُسمح الرشكات، أسهم يف التداول حركة تنظيم وجرى الدولة. ملكية بها
لصناع حدث بما يذكرنا تحديًدا األخري التطور هذا الحاجة. عن الزائدين املوظفني بطرد
السماح بأن امللكة شورى مجلس أقنعوا الذين عرش، السادس القرن إنجلرتا يف الثياب
عىل لإلبقاء إنفاقها من حكمة أكثر الطلب عودة لحني أموالهم برءوس باالحتفاظ لهم
يف أعضاء يصبحوا بأن للرأسماليني وسمح وظائفهم. يف املهنة يف العاملني اجني النسَّ
عام سبقت التي الخمس السنوات يف ٪١٠ بنسبة الحزب عضوية فنََمت الشيوعي؛ الحزب

عضو. مليون ٧٤ األعضاء عدد بلغ حيث ،٢٠٠٧
عىل وساق، قدم عىل جاريًا التكنولوجي التعليم وتعزيز التكنولوجيا استرياد يزال ال
ويقل الربازيل، يف نظريه نصف يعادل التعليم مجال يف الصيني االستثمار أن من الرغم
أفضل لتعلُّم األجنبية الجامعات إىل شبابها أذكى الصني وتبعث الهند. يف نظريه عن كثريًا
يُعد لم إذ حدين؛ ذا سالًحا كانت السياسة هذه لكن منبعها. من والعلوم الهندسة معارف
التسعينيات، أواخر يف للخارج أُرِسلوا قد كانوا طالب ألف ٣٥ نحو بني من الصني إىل
أرسلت ،٢٠٠٦ عام ويف مستمر. ن تحسُّ يف العائدين معدل لكن فقط.22 آالف ٩ سوى
ملاذا نفهم أن الصعب من الواقع، يف الصني. إىل طالب ألف ١١ من أكثر املتحدة الواليات
بثالث يليق بما التعليم نظام تطوير يف الهائلة مدَّخراتها بعض الصينية الحكومة تُنفق ال

العالم. مستوى عىل اقتصاد أكرب
الشيوعي الحزب بدأ االقتصاد، عىل الحزب سيطرة تراجع من عاًما عرش خمسة بعد
يف يشاركوا كي الحزب ألعضاء حوافز منح خالل من نفسه بناء إعادة ١٩٩٤ عام
مع لكن القوة من املزيد تركُّز هي النتيجة كانت املرحلة، هذه حتى االقتصادية. التنمية
والنقل، لب، والصُّ الطاقة، مجاالت يف الدولة لسيطرة الخاضعة الرشكات يف جديدة فعالية
ذلك، عن املسئول هو النخب من جديد ائتالف كان والصحة. والكهرباء، واالتصاالت،
الفجوة وتزايدت املحيل. املستوى إىل وصوًال وذلك الناجحة املبادرات كل لقاء نفسه فكافأ
إيالء مع االجتماعية الخدمات عىل كبرية مبالغ أنفق الحزب لكن والفقراء، األغنياء بني

ووسطها. الصني غرب يف املتخلفة باملناطق خاص اهتمام
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االستثماري املال لرأس الصيني الخليط

والبنوك للدولة، مملوكة ضخمة بنوك أربعة من خليط عن عبارة الصيني املرصيف النظام
اآلثار من كأثر — ١٩٩٤ عام التنمية تخدم ألغراض أُنِشئت التي املساهمة التجارية
بنوك كل يف األغلبية حصة الحكومة تملك املدن. وبنوك — االشرتاكي لالقتصاد الباقية
طويلة التزامات من باألساس ويتألف كبري املبارش األجنبي واالستثمار تقريبًا. الدولة
أن للصني — الصبور» املال «رأس اسم تحمل التي — االلتزامات هذه أتاحت األجل.
أفضل نحو عىل و١٩٩٨ ١٩٩٧ عامي يف وقعت التي اآلسيوية املالية األزمة تواجه
ظلت لذا جيدون؛ مدَِّخرون بأنهم الصينيون يمتاز املنطقة. يف البلدان معظم من بكثري
نقود حصالة الصني يف والعامة الخاصة املدخرات شكلت وقد منخفضة. الفائدة أسعار
أمام يزال ال لكن والعرشين. الحادي القرن يف إنفاقها إرساف موَّلت التي الكبرية أمريكا
الحكومية فاملصارف راسخة؛ مؤسسات تكوِّن كي به لتقوم الكثري الصني يف الرشكات
االستثمارات أمن سيعتمد لذا الداخلية. أرسارها عىل املطَِّلعني جانب من املحسوبية تعاني
االتجاه، هذا يف وكخطوة والشفافية. القوانني وتحسني املالية املسئولية إرساء عىل الصينية
الذي للركود استجابة منه جزء يف ذلك كان — ٢٠٠٨ عام الصينية املصارف منظمو قام
املرشحني عىل يتعني التي التأهيلية االمتحانات عدد بزيادة — العالم أنحاء جميع يف حل
يتعني الذين املوظفني نطاق توسيع عن فضًال التمويل، مجال يف وظائف لشغل خوضها

االمتحانات.23 هذه خوض عليهم
خالل من االستثمار من بدًال مبارشة باالستثمار لألجانب الجديدة القوانني تسمح
الصينيني من الكثري برعاية الصني تمتعت النامية، الدول ملعظم وخالًفا املشرتكة. املشاريع
هونج إىل َفرُّوا الذين الوافدين، من األغنياء هؤالء كان البالد. خارج يعيشون الذين األثرياء
زمن يف الصني غادروا الذين املهاجرين أبناء من أو والستينيات، الخمسينيات يف كونج
الصينيون هؤالء بات السوق، نحو تتوجه التي السياسات تنتهج الصني صارت وملا سابق.
رسمي نحو عىل بذلك للقيام طرًقا ووجدوا البالد، يف االستثمار عىل حريصني األصليون
الكثري يملكون وهم التجارية. واملحالت املال نوادي خالل من أيًضا رسمي غري نحو وعىل
ما ويملكون السكان من ٪١ صيني أصل من املنحدرون يمثل الفلبني ففي املال؛ من ا جدٍّ
من ٪١ يسيطر بحيث ذلك من أكرب ثروتهم إندونيسيا ويف الثروة. من ٪٦٠ من يقرب
التجارية. تكتالتها أكرب ذلك يف بما البالد، الخاصيف القطاع اقتصاد من ٪٧٠ عىل السكان
عزَّزت صيني.24 أصل من املنحدرين جانب من أكرب لهيمنة البورمي االقتصاد ويخضع
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أرباح رضيبة وحلت الصني. إىل األجنبية والرشكات األجنبي املال رأس تدفق الثروة هذه
األرباح. استبقاء نظام محل جديدة

حاليٍّا تعكف لكنها املتحدة، والواليات اليابان يف زبائنها أفضل الصني وجدت وقد
مجلس رئيس كان بالهند. تجاري اتصال روابط التبتية مدنها لجعل برنامج وضع عىل
كعامل تلك رحلته فعملت ٢٠٠٥؛ عام الهند بزيارة قام قد باو جيا وين الصينية الدولة
طريق عن والهند الشعبية الصني جمهورية بني برية تجارة طرق بناء عملية يف مساعد
لجني التطور هذا توجيه يجري ال الصني، يف التطورات من الكثري وكحال التبت. إقليم
الجيش كان وسياسية. اجتماعية أغراض لخدمة توجيهه يجري ما بقدر املال من املزيد
فرَّ سنوات ثماني وبعد .١٩٥١ عام التبت َغَزا قد الشعبية الصني لجمهورية األحمر
السابق. لوطنه االستقاللية من مزيد لتحقيق عاملية حملة وبدأ التبت، من الما الداالي
إليها التبت بضم ترسع أن اآلن وتَود اإلقليم، إىل االنتقال عىل شعبها الصني شجعت وقد

األصليني. التبت سكان جانب من رشس بنضال قوبلت التي الخطوة وهي بالكامل،
أخرى. واقتصادية اجتماعية أهداًفا الفقري الغربي إقليمها يف املوارد ضخ يخدم
سيسهل التبتية الحدود من يبدأ جديد حديدية سكك خط من االنتهاء أن عىل عالوة
الغربية الجنوبية الحدود عن ميًال ٧٥٠ تبعد التي كلكتا مدينة إىل الوصول من للغاية
البحرية املمرات دورياتها لتجوب بحرية قوة ببناء الصني قامت نفسه، الوقت ويف للصني.
النزاعات عملت وقد الهندي. واملحيط العرب بحر يف الصيني النفط لنقل تستخدم التي
لكن قرن، نصف ملدة الشعبية الصني وجمهورية الهند بني العالقات فتور عىل الحدودية
يف أيًضا ترغبان وقد الجديدة، االقتصادية الفرص الستغالل استعداد عىل البَلدان كان
املتحدة والواليات أوروبا يف املبيعات تراجع يف املتمثِّل التهديد أن شك وال األحقاد. دفن
امللتهبة كشمري حدود إىل التجار حماسة امتدت وقد جاذبية. أكثر السياسة هذه يجعل
األرز حاملة وتعود الهند إىل تذهب التي والجوز التفاح شاحنات طريق عن وذلك بالعنف

والزبيب.25
صادراتها تضاعفت إذ العرشين؛ القرن من األخري العقد يف الصني صادرات تفجرت
السنوات يف دوالر مليار ١٩٧ إىل دوالر مليار ١٠٠ من وحدها املتحدة الواليات إىل
الصادرات عىل للطلب املؤلم التقلُّص لكن والعرشين. الحادي القرن من األوىل األربع
عام من األخرية األشهر يف ٪١٨ بنسبة أقل — االقتصادي االنكماش فرتة خالل الصينية
ازداد نفسه، الوقت يف االقتصادية. سياستها واضعي ملرونة اختباًرا يشكل — ٢٠٠٨
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االستهالكية واإللكرتونيات الكمبيوتر أجهزة ملحقات بانضمام الصينية الصادرات تعقيد
بقطاع يليق كما السيارات، غيار قطع أيًضا الصادرات تشمل األطفال. ولعب األحذية إىل
كأكرب املتحدة الواليات الصني تجاوزت ٢٠٠٤ عام يف السيارات.26 لتصنيع النشط الصني
نجاحها عىل قوية عالمة وهذه واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا مجال يف العالم يف مصدِّر
اإلنتاج ثلث نسبة عىل قليًال يزيد ما املحيل اإلنفاق ويستوعب ماهرة. عمل قوة تأهيل يف

املتحدة. الواليات يف الثلثني بنسبة مقارنة للصني، السنوي
تدخر وهي بحرص، العظيمة ثروتها يف تترصف شعبها، مثل الصينية والحكومة
األمريكي، لالقتصاد نعمة وهذه املتحدة. بالواليات خزانة سندات يف بعيًدا معظمها
النمو الستمرار كبريًا مجاًال ترتك لكنها الصيني. لالقتصاد بالرضورة كذلك ليست لكنها
إىل الكثريين مدخريه لتحويل وسيلة يِجد أن الحزب استطاع إذا الصني يف االقتصادي
أن بيد إلحاًحا، أكثر األمر هذا يجعل ٢٠٠٨ عام َحلَّ الذي االقتصادي واالنكماش ُمنفِقني.
ومن اجتماعي، ضمان لديهم ليس ألنهم يدخرون فالصينيون سهًال؛ يكون لن تحقيقه
الرضوري من وسيكون التقاعد. معاشات برامج نطاق توسيع الحكومة عىل سيتعني ثَمَّ
تختلف سلع مجموعة يف الصينيون املستهلكون يرغب وقد التصنيع. أولويات تغيري
هذا ومع الغربيون. يعشقها التي الثمن غالية واألحذية الصغرية فاي الهاي أنظمة عن
من املزيد تقديم عىل بنوكها الحكومة تشجع إذ الصدد؛ هذا يف مستمرة الجهود تزال ال
إن .٪٣٠ إىل الحالية ٪٢٠ نسبة من العقاري الرهن مدفوعات خفض وعىل القروض
العاملي االقتصاد عىل تأثري له سيكون التجارية املوالت ارتياد إدمان عىل الصينيني تعويد

الخارج. من وارداتها يف زيادة ذلك يستتبع أن املفرتض من إذ بأرسه؛
عىل تسري االجتماعية التغريات لكن سالسة، يف ماضية الصني يف االقتصادية التنمية
رقابة تحت الخصخصة نهر الصينيون والنساء الرجال يعرب أن بد ال إذ أبطأ؛ نحو
تحت الحجارة بتلمس النهر «يعربون الصيني: التعبري يصف كما أو الصارمة. الحزب
يحافظ الزمن. مر عىل املكتسبة والحكمة التدريجية بالخربة التقدم يحققون أي أقدامهم.»
املمكن من التي القرارات تلك عىل يؤثر ثَمَّ ومن شاملة؛ سيطرة عىل الشيوعي الحزب
يحدث ما كل عن مسئولة سكان لجنة وهناك آخر. مكان يف وفردية خاصة تكون أن
يف الناس سلوك لرصد خاصة حزبية لجان األخرى هي لها التي العمل، وحدات خارج
دراسية حلقات تعقد أيًضا لكنها باإلسكان، املتعلقة األمور السكان لجنة ترعى عملهم.
الناس.27 عىل التموينية القسائم وتوزع نهارية، رعاية مراكز وتدير أسبوعية، سياسية
الثمانينيات مطلع يف تأسست التي الحزبي، االنضباط لجنة ترتبَّع الهيكل هذا رأس وعىل
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هذه يف ويعمل ذلك. ارتكابهم حال معاقبتهم أو للسلطة الحزب أعضاء استغالل ملنع
الشوارع. يف املتعددة للدوريات بالنسبة الحال هو كما املتقاعدون، الحزب أعضاء اللجنة
تتيحها التي والسهلة املجانية االتصاالت مع طيب نحو عىل تتوافق ال السيطرة وهذه
يُناضال أن وياهو جوجل األمريكيَّني البحث محرَكي عىل تعنيَّ وقد املعلومات. تكنولوجيا
لحرية واملناهضة الصينية، الحكومة تفرضها التي الرقابة نوبات ملكافحة وتكراًرا مراًرا

التعبري.
أالَّ يضمن أخباره تغطي التي العاملية والصحافة العاملي االقتصاد بني الرتابط لكن
من الصحفية فالتغطية العقاب؛ يلقى حتى أو املأل، عىل يُنرش أن دون سيئ عمل يمر
حينما قمعها يجري أن املمكن من كان ٢٠٠٨ عام امللوَّث الحليب فضيحة تغطية نوع
دنج خَلفوا الذين القادة أولئك لكن االكتفاء. ذاتي اقتصاًدا يديرون الصينيون القادة كان
ازدياد دون من تنمية هناك ليست بأنه واالعرتاف الثمن، هذا لدفع استعداد عىل كانوا
بمقدور ليس أنه يعني العاملي الرتابط أن من الرغم عىل فأكثر، أكثر بالعالم االتصال
أشارت حينما ،١٩٩٧ عام الدويل البنك أجراها التي تلك مثل دراسات دحض الصني
اإلجمايل.28 املحيل ناتجها من ٪٨ تمثل الصني يف الهواء تلويث تكاليف أن إىل التقديرات
مقاطعة يف ٢٠٠٨ مايو يف وقع الذي الزلزال العالم يف اإلخبارية اإلعالم وسائل غطَّت وقد
— آخرين ماليني ٥ وُرشد ُفقدوا أو حتفهم شخص ألف ٨٨ لقي حيث — سيتشوان
بََدا عندما سياسية مشكلة الطبيعية الكارثة هذه أصبحت ما ورسعان مكثفة. تغطية
هذا جرَّاء األطفال لَوَفيات املروع املعدل يف سببًا كانت البالية املدارس مباني أن واضًحا

الزلزال.
نتنبأ أن نستطيع ال أننا رغم بالعالم، وعالقته الصني شعب االتصاالت هذه ستغري
أخباًرا ينرشون اآلن األجانب الصحفيون فاملراسلون بالضبط؛ التغيري هذا سيكون كيف
و١٥٪ ٣ بني ما يمتص أنه يقدر الذي — الفساد يأخذ الصني. يف الفساد مدى عن
تداول من كثرية أشكاًال — دوالر تريليونات ٧ قيمته تبلغ الذي الصني اقتصاد من
املسئولني بني املحسوبية وصفقات رسية، معلومات عىل االطِّالع باستغالل الرشكات أسهم
آالف خمسة من أكثر الحكومة عاقبت وقد الرواتب. يف املزيفة والنقود االبتزاز إىل املحليني،
يشكلون الحزب أعضاء لكن ،٢٠٠٨ عام فساد ممارسات ارتكابهم عىل محيل مسئول
العمليات نجاح لضمان الرشوة دفع أن عىل عالوة الحكومة. إلدارة الفقري العمود
ونتيجة شائع. أمر قيادة رخصة عىل للحصول أو بمدرسة، طفل إللحاق أو التجارية،
الضحايا يستطيع املرشوع. غري الكسب فرص تصاعدت املجتمع؛ يف األموال ق تدفُّ الزدياد
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بذلك يواجهون لكنهم بالفعل، ذلك يفعلون وهم اإلنرتنت، شبكة عىل احتجاجاتهم نرش
قاسية.29 عقوبة مواجهة خطر

ليست ،٢٠٠٨ عام بكني يف ُعقدت التي الصيفية األوملبية األلعاب دورة بيَّنت وكما
مليارات إلنفاق أيًضا استعداد عىل بل فقط، عامليٍّا العبًا تكون ألن استعداد عىل الصني
قياس ويمكن وإبداعها.30 وانضباطها موهبتها يعِرض عاملي استعراض لتأدية الدوالرات
كانت ،١٩٨٧ عام ففي أيًضا؛ ومهمة بسيطة أمور خالل من الصني إليه وصلت ما مدى
رحلة طوكيو، يف ناريتا مطار من ساعة وعرشين أربع كل بكني إىل تصل واحدة رحلة
مليون ٢٩ تحوي وأخرى نسمة ماليني عرشة من يقرب ما تحوي مدينة بني يوميٍّا واحدة
أنجلوس لوس بني وذهابًا جيئة املسافة تذرع التي الجوية الرحالت كم ر (تصوَّ نسمة!
فاآلن املايض؛ يف كان ذلك لكن بوسطن.) أو وفيالدلفيا نيويورك بني أو فرانسيسكو وسان
سبيل عىل شنغهاي ومدينة الجوية. الرحالت وعرشات الطريان رشكات من العديد هناك
شنغهاي. مطار إىل الركاب حامًال الساعة يف ميًال ٢٤٠ برسعة يسري قطار فيها املثال
شحن مجال يف ثورة أحدثت التي الحاويات تلك تحمل سفن كونج هونج من وتقلع
عام. كل قياسية حاوية مليون أربعني يعادل ما أي ثانية، كل يف سفينة بمعدل البضائع
الركود هذا قبل وتريتها لكن ،٢٠٠٩ عام العالم َعمَّ الذي الركود إثر الصني تباطأت وقد

للغاية. نشطة كانت

الرشقية أوروبا دول يف عالج بال صدمة

أوروبا دول يف اإلصالح عمليات عكس عىل تدريجي، لكنه عميًقا، الصني يف اإلصالح كان
عالج»31 دون لكن «بصدمة مرَّت بولندا، من املعلِّقني أحد يذكر كما التي الرشقية،
سياستي الروس تبنَّى إصالحها، عملية تبارش الصني كانت بينما الثمانينيات، ويف
ممارسة يف الشفافية أي والجالسنوست: االقتصادية، الهيكلة إعادة أي البريسرتويكا:
هذا خضم يف ١٩٩١ عام السوفييتي لالتحاد السلمي االنهيار جاء ثم السياسية. السلطة
اقتصاد وتحويل الديمقراطية إىل السيايس النظام عىل هيمن حزب لتحويل املزدوج الجهد
مشبعني كانوا — غربيون خرباء نصح التسعينيات، مطلع ويف سوق. اقتصاد إىل ه موجَّ
السوق تدخل بأن السابقة الشيوعية الدول — برلني حائط انهيار جراء النرص بروح
البنك خالل من يتحدثون الذين — املستشارون هؤالء أوىص زلزايل. تحول خالل من
ممتلكات وبيع الضوابط، كل من فوًرا األسعار بتحرير — الدويل النقد وصندوق الدويل
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لفرتة بالركود االقتصادات تصاب أن يتوقعون وكانوا الخاص. القطاع من لجهات الدولة
وارتفعت الشديد، الرتاجع من طويلة مرحلة دخل اإلنتاج لكن رسيًعا. تتعاىف ثم قصرية،

تضخمية. معدالت إىل األسعار
— السوفييتية بالنومنكالتورا املسماة — الجديدة الحاكمة الطبقة رشعت روسيا، يف
لة متعجِّ خصخصة عملية يف عليه تستويل أن يمكنها قيمة ذي يشء كل عىل يدها وضع يف
السيطرة عىل الحكومة قدرة تفوق بوترية اإلجرامية املنظمات وتشكَّلت الدولة. ملمتلكات
ا جدٍّ كبرية فجوة اتسعت بينما الدولة، ملمتلكات ا جدٍّ رسيعة بيع عمليات وحدثت عليها.
املدني املجتمع بني للغاية متوترة عالقة هناك وكانت الفقراء، والبقية الجدد األغنياء بني
عن ناهيك أخرى، جهة من النزقني االستبداديني الدولة وقادة جهة من املزعجة ومنظماته
مقارنة لكن يحدث، لم يشء تحليل دوًما الصعب من الجدد. املليارديرات مع الخصومة
الحديث، باالقتصاد دراية عىل قادة تمتلك تُكن لم أنها إىل تشري والهند بالصني روسيا
يُكن لم أيًضا اإلنفاق. من يتمكن كي العمل إيقاع يف بسالسة االندماج عىل قادًرا وشعبًا
من استفادوا الذين الروس واملجرمني الغوغاء جماح كبح ملهمة كفئًا القانوني نظامها
ألكثر فخالًفا روسيا؛ تعرتي أخرى مشكلة َة ثَمَّ االنتقالية. الحكومة عهد يف الدولة ضعف
كتلتها من روسيا تخرس — املتحدة والواليات والهند الصني — بالسكان اكتظاًظا البلدان
غضون ويف عام. كل يف تقريبًا شخص مليون نصف بمعدل مروِّعة برسعة السكانية
الخامسة املرتبة إىل العالم يف بلد أكرب تاسع مرتبة من روسيا سترتاجع عاًما عرش خمسة

تركيا.32 حجم من لتقرتب عرشة، السادسة أو عرشة
جديًدا سهًما ستضيف روسيا تنمية كانت إذا ما حول سؤال يبقى املرحلة هذه عند
والتي — القديمة األوروبية الرشقية الكتلة دول اسرتداد أدَّى فقد الرأسمالية؛ جعبة إىل
مماثلة مزدوجة جهود ظهور إىل لسيادتها — السكان عدد يف انخفاًضا أيًضا تعاني
نفس يف القديم ه املوجَّ االقتصاد وتفكيك السيايس النظام عىل الديمقراطية إلضفاء تسعى
بينما ما، حدٍّ إىل أكرب بنجاح هذا التشيك وجمهورية واملجر بولندا فعلت وقد الوقت.
نتيجة بقوة روسيا وتتمتع .٢٠٠٨ عام فساًدا الدول أكثر لقب بلغاريا جارتهم حازت
مواجهة عند مغلولة األوروبي االتحاد يد يُبقي الذي األمر للنفط؛ مصدِّرة دولة لكونها
عىل األماكن من العديد يف تعمل الطبيعية املوارد لكن معيَّنة. قضايا يف الرويس التعنُّت
الوقتي والرخاء الشعبي، التأييد كسب عبء من القادة تريح إيراداتها إن إذ التنمية؛ عرقلة
بها القيام ينبغي التي ة مشقَّ األكثر املهام تأجيل عىل يشجع الرسيعة ثرواتها عن الناجم

قوي. اقتصاد لبناء
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الهند يف د املعقَّ بريطانيا إرث

من أكثر مبًرشا كان تطورها لكن الصني، تطور وترية من بطئًا أكثر بوترية الهند تطورت
أنه بالحياة النابض والفكري السيايس مناخها يثبت وربما الرشقية. أوروبا اقتصادات
الهند تحقق أن قبل سنة ثالثمائة مدى عىل الصني. يف االستبدادي النظام من فائدة أكثر
تكن ولم — الرأسمالية رائدة — العظمى بريطانيا الستعمار خاضعة كانت استقاللها،
وعدد ثقافتها إىل بالنظر األهمية فريدة مستعمرة بل أخرى، بريطانية مستعمرة كأي الهند
السابع القرن أواخر ويف االسرتاتيجي. وموقعها فيها النسيج وصناعة وحجمها سكانها
املطبوع الكاليكوس أقمشة إلنجلرتا تجلب اإلنجليزية الرشقية الهند رشكة بدأت عرش،
الذين اإلنجليز، اهتمام امللونة األقطان هذه أثارت ما ورسعان الهند. من املقلَّم والجنهام
ويف ومرشقة. زاهية بأقمشة قاعاتهم أو منازلهم ونوافذ أجسادهم تزيني يستطيعون باتوا
كالصوف اإلنجليز لدى لة املفضَّ التصاميم أنماط الرشكة حملت الكاليكوس، رصعة ذروة
اإلنجليز الثياب صناع استجمع كبرية، وبرسعة يقلدوها. كي الهنود النساجني إىل املزركش
أدنى إىل الواردات هذه من الحد بهدف صدرت قوانني عىل وحصلوا السيايس نفوذهم
منذ أقمشتها اشتهرت التي الهند، يف التصنيع عن الربيطاني الرتاجع بدأ وهكذا مستوى.
امللبوسات رشاء عن الرشقية الهند رشكة فت وتوقَّ هريودوت. الشهري اليوناني املؤرخ عرص
يواصلوا كي اإلنجليز الثياب لصناع الالزمة الخام املواد ذلك من بدًال واستوردت الجاهزة،
تكن لم التي القريبة األسواق عىل نشاطهم يقرصون الهنود القماش صناع وصار العمل.

اإلنجليز. اهتمام تثري
الهند انضمت أن فبعد للهند؛ االستعماري بالتاريخ وثيًقا ارتباًطا القصة هذه ترتبط
اإلنجليزية اإلسرتلينية الجنيهات ماليني تتلقى صارت الربيطاني، االقتصادي للعمالق
عىل النفع لجلب هة موجَّ كانت املاليني هذه لكن العامة، األعمال عىل إنفاق شكل يف
يشجعون الربيطانيون املسئولون بدأ ،١٨٣٠ عام وبعد للهند. ال الربيطانية، اإلمرباطورية
ومساكن مكاتب بناء بدءوا القرن منتصف ويف التجارة. يشجعون ا ممَّ أكثر اإلنتاج
الربيدية، الخدمات وإقامة ومنارات، وطرق قنوات إىل باإلضافة الكثريين، ملوظفيهم
أنحاء مختلف يف الحديدية السكك خطوط مد وأصبح الري. ومشاريع التلغراف، وخطوط
سنة الستني مدى وعىل والعسكرية. السياسية الربيطانية الهيمنة لرتسيخ رضوريٍّا الهند
عاًما ميل ٦٠٠ من يقرب ما الربيطانيون املهندسون ر عمَّ و١٩٢٠، ١٨٦٠ عامي بني
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عىل حديدية سكك نظام أطول رابع تحوي الهند صارت ،١٩٠٠ عام وبحلول عام. بعد
العالم.33 مستوى

يَشكر أن ينبغي عظيًما حضاريٍّا جهًدا االستثمار هذا تعترب العظمى بريطانيا كانت
رغبة أعلنت عندما تُنىس ال عبارة فيكتوريا امللكة قالت فقد عليه؛ بريطانيا الهنود
وامتنانهم لنا، أمنًا رضاؤهم «سيكون الهند: يف السلمية الصناعة تحفيز يف مملكتها
الهندي الشعب يعانيه كان الذي البائس الفقر لكن بها.» نحظى أن يمكن مكافأة أفضل
نواة حرك بريطانيا إىل املتجهة الشحن سفن ظهور عىل تُكدَّس وهي كدِّه ثمار ومنظر
يف بمقعد يفوز هندي أول ناوروجي، داداباي أحدهم، وأصبح والناشطني. النقاد من
إن وقال: القمعي. نظامهم لإلنجليز يبنيِّ أن هذا موقعه من وحاول الربيطاني، الربملان
البرش». لحوم يأكل وحيش استعماري «اقتصاد ملصلحة الهند يستنزف الربيطاني الحكم
أن وقدر قضيته، تؤكد إحصاءات وضع فقد موهوب، رياضيات عالم ناوروجي كان وملا
بالروبية مقاًسا الفرد دخل يبلغ حيث الهند، من إسرتليني جنيه مليون ٢٠٠ تأخذ إنجلرتا
الربيطاني الفعل رد كان روبية. ٤٥٠ الربيطاني الفرد دخل يبلغ بينما روبية، ٢٠
كالسيكي إرجائي تكتيك وهو القضية، هذه لدراسة لجنة تشكيل اإلحصاءات هذه إزاء
وأصبح الهندي. الوطني املؤتمر تشكيل يف ناوروجي شارك ،١٨٨٥ عام ويف ومألوف.
املؤتمر حزب كان األمر بادئ يف غاندي. املهاتما الشبان؛ معجبيه ألحد ومعلًما مرشًدا أيًضا
الحركة قاد الحق وقت يف لكنه الربيطاني، اإلصالحات نظام ضمن يعمل الهندي الوطني

34  .١٩٤٧ عام الهند استقالل قت حقَّ التي لالستعمار املناهضة
وذلك كبرية، أهمية الهنود الرأسمالية نقاد يُحمل الرأسمالية، تاريخ منظور من
كان لو كما االقتصاد مع يتعاملون الربيطانيني املسئولني أن بذكاء أدركوا فقد لسببني؛
بأن واالعتقاد أغراضهم. لتحقيق البرش أنشأه اجتماعيٍّا نظاًما ال كالفيزياء، طبيعيٍّا نظاًما
التي االحتجاجات يقلل فهو السياسية؛ الناحية من مفيٌد اعتقاد طبيعي نظام االقتصاد
السوق كانت لو بينما مثًال. املطر غيوم َلعن مستوى يف ويجعله االقتصاد أفعال تعارض
اإلصالحيون الستطاع االجتماعية، واملؤسسات املمارسات من مجموعة أنها عىل تُرى
النقاب كشف صار لذا معقول؛ نحو عىل التغيري إجراء عىل يحرضوا أن الهنود الوطنيون
تحكم التي هي الطبيعية قوانني إن تقول التي املريحة للرواية األيديولوجي األساس عن
عقلية عباءة من الخروج يريدون كانوا إذا للهنود بالنسبة رضوريٍّا االقتصادية العالقات
العاملي االقتصاد يف الهند دمج أن يف السبب لفهم بحاجة كانوا لقد الربيطانيني. حكامهم

إفقارها. إىل أدى الخام للمواد كمنِتج

426



والعرشين الحادي القرن يف الرأسمالية

— االستقالل نيل بعد — الهنود القادة جعل للرأسمالية الهندي النقد أن واألهم
الغربية أوروبا يف متمركزة كانت التي العاملية التجارة من اإلمكان قدر لالنسحاب يميلون
والبنوك اليدوية والحرف املنزلية الصناعات ذلك من بدًال وشجعوا املتحدة. والواليات
املجتمعات تقاليد يف اقتصادهم ل تؤصِّ أن شأنها من التي التسليف وجمعيات التعاونية
ذات الرشكات توظِّف ال الحايل، الوقت يف وحتى الهنود. معظم يعيش حيث الريفية،
كان حينما األربعينيات، أواخر يف الهند.35 عمال من فقط ٪٧ سوى العاملية العالقات
الهند من ُكلٍّ قادة صنع االقتصادي، ازدهاره عصور أزهى أعتاب عىل الغربي العالم
كان العهد. حديث السيايس استقاللهما مع ليتالءم االكتفاء ذاتيَّ اقتصاًدا والصني
ولعل واستبداديٍّا. شيوعيٍّا الصيني االقتصاد وكان وديمقراطيٍّا، اشرتاكيٍّا الهندي االقتصاد
أصبحت بينما الغربي، بالعالم الفكري باالتصال احتفظت الهند أن األهمية البالغ األمر
باللغة التحدث املتعلِّمني الهنود معظم واصل فقد الغربية؛ التأثريات عن معزولًة الصني
عام بعد عاًما يشيخون اإلنجليزية باللغة املتحدثون الصينيون كان بينما اإلنجليزية،

العمر. يف الثورة قبل ما عرص نخبة بتقدُّم
جيد تذكري العاملي الناتج نصف من يقرب بما ١٨٢٠ عام والهند الصني إسهام إن
املشهد يف الناشئة األسواق من العديد عكس وعىل املايض. يف مزدهرتني كانتا بأنهما
ما للغرب؛ التاريخية الجذور من بكثري أعمق تاريخية جذور لديهما كانت املعارص،
الثقافية تقاليدهما تكن ولم كصينيني. أو كهنود بالهوية قويٍّا شعوًرا شعوبهما منح
أهم فأحد املايض؛ من ثقيًال عبئًا أيًضا معهم حملوا وقد راسخة. كانت وإنما متغرية
حددت طاملا التي املوروثة املكانات تلك أي طبقاته؛ هو الهندي للمجتمع املميِّزة املعالم

ومهنهم. سلوكهم األشخاص عىل وفرضت االمتيازات
الجزء يف يقبع هرمي تسلسل يف مرتَّبة الهند، يف فعليٍّا الطوائف مئات هناك
الطوائف أعىل َمنحت وقد الهند. سكان من ٪١٦ يشكلون الذين املنبوذون، منه السفيل
نقول كأن مفكر» أو ا جدٍّ مثقف «شخص تعني إنجليزية مفردة إىل اسَمها — الرباهمة —
بمياه شخًصا ٨٦ تقل كانت حافلة حورصت ،١٩٧٣ عام يف بوسطن». «براهمة مثال:
مكان إىل بالغة بصعوبة املياه بخوض املارة أحد فقام دلهي؛ نيو غرب جنوب الفيضان
األمان. بر إىل يسحبهم أن الركاب من وطلب بشاحنة، ربطه قد كان حبًال حامًال الحافلة
نفسه، الحبل يتشاركوا أن رفضوا مختلفتني، طائفتني إىل ينتمون كانوا الركاب ألن لكن
التي السمات إحدى إن بعيًدا.36 يجرفها الفيضان كان بينما الحافلة يف البقاء مفضلني
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املثال، سبيل عىل كهذا. تمييز إزاء تسامحها عدم هي للرأسمالية التقدير تَلقى ما قليًال
إىل جزئيٍّا يُعزى األهلية الحرب بعد األمريكي الجنوب يف االقتصادي الركود استمرار كان

العامة. األماكن يف األفارقة األمريكيني ضد التمييز يماِرس كان الذي القانوني النظام
يف كبري حد إىل التمييز هذا اختفى وقد الطائفي، التمييز اآلن الهندي الدستور يحظر
من عاًما ١٥ يبلغ صبي من حب رسالة ت تلقَّ فتاة أقارب قام ،٢٠٠٨ عام يف لكن املدن.
فيه بما املستغرب ومن املأل. عىل إذالله بعد قطار أمام املراهق الفتى بإلقاء مختلفة طائفة
كجماعات الطوائف تعمل حيث السياسة، يف باقية تزال ال للطائفية دائمة آثاًرا أن الكفاية
البالد — الهند واليات أكرب — براديش أوتار والية أدهشت ،٢٠٠٨ عام لكن مصالح.
ماياواتي كوماري جمعت فقد لها؛ رئيسًة املنبوذين طبقة من امرأة انتخبت حينما بأرسها
أحد يذهب الهندويس.37 الطائفي النظام يف الطبقات جميع من الناخبني اجتذب ائتالًفا
ع تشجِّ طائفي أساس عىل القائمة السياسة أن إىل عليها املتعاَرف التنظيمية املبادئ
واالقتصاد. السياسة مجايل يف لالرتقاء أساًسا الجدارة تجعل وال املحسوبية ممارسات

بني دموي بانفصال ١٩٤٧ عام مرت فقد املستقلة، للهند الديمقراطية البدايات رغم
إىل الهند من املسلمني السكان نُُزوَح بالغ عنف صاحب وقد واملسلمني. الهندوس سكانها
إىل الهند تزال ال إذ ا؛ تامٍّ الفصل يُكن لم لكن الحق. وقت يف بنجالديش إىل ثم باكستان
متكرًرا مصدًرا يشكِّل الذي األمر العالم، يف مسِلمة سكانية كتلة أكرب ثالث تحوي اليوم
لألسف. ٢٠٠٨ عام مومباي مدينة يف وقع الذي اإلرهابي الهجوم بنيَّ كما العنيف، للرصاع
مفاُده استنتاج إىل الخرباء بعض يقفز للصني، الرائعة االقتصادية التنمية إىل وبالنظر
ويقولون جيد. نحو عىل جنب إىل جنبًا يتعايَشا أن يمكنهما والرأسمالية االستبداد أن
من املتوازن االنتقال أجل من رضورية كانت ربما الشيوعي للحزب الحديدية القبضة إن
تثري حيث الهند، يف لزوم له يكن لم الذي األمر وهو السوق، اقتصاد إىل ه املوجَّ االقتصاد
إىل باإلشارة آخرون ويسارع االستقرار. تزعزع أن دون من اإلزعاَج الحزبية السياسة
غري تزال ال الهند يف السياسة أن من الرغم عىل الديمقراطيات، توفره الذي املمتاز املناخ
يواجهون ١٢٠ كان ،٢٠٠٨ عام الهندي الربملان يف عضًوا ٥٢٢ بني فمن باإلعجاب؛ جديرة

جنائية. تهًما
أن — االستقالل نيل منذ الهند حكم الذي — القوي الهندي املؤتمر حزب عىل يتعني
تنفيذ أجل من املصاعب ل تحمُّ بات فقد مطلقة؛ سيادة يسود كي الهشة االئتالفات يجمع
الربملانية الجلسات ألن فأكثر؛ أكثر صعوبة يزداُد الرسعة وجه عىل املطلوبة اإلصالحات
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كانت إذا ما هو لالهتمام إثارة األكثر السؤال ولعل وعاصفة.38 صاخبة صارت الهندية
السوق، خالل من االتصال وسهولة الخاص، القرار كصنع — الرأسمايل النظام عنارصيف
البلدان تسحب أن شأنها من موجة تخلق — املستهلكني أذواق وتلبية االبتكار، وتشجيع
الجنوبية وكوريا تايوان من كلٌّ انتقلت فقد الديمقراطية؛ السياسة من املزيد نحو النامية
الفرضية لهذه ممتاًزا اختباًرا سنغافورة وتشكل الديمقراطية. إىل السيايس االستبداد من

رائع. االقتصادي وتقدُّمها صارمة قوانينها ألن نظًرا

الهند ُمجدِّد

الهندي االقتصاد توجيه بدأ الذي سينج، مانموهان هو الهند يف الجديد االزدهار مهندس
املنتمي — سينج استفاد وقد .١٩٩١ عام للمالية وزيًرا أصبح عندما جديد اتجاه يف
اقتصاد يف االشرتاكية العنارص يفكك كي حادة مالية أزمة وقوع من — السيخ لطائفة
الصادرات وحفز األجنبية، االستثمارات ع وشجَّ الحكومية، الرشكات فخصخص الهند؛
نظام وهو راج، ترخيص من تخلص أنه ذلك كل من واألهم سواء. حد عىل والواردات
كان طويلة. لعقود الحر العمل تخنق الروتينية إجراءاتها كانت التي القواعد من د معقَّ
التي التخطيط لجنة تأسيس عليه ترتَّب الذي راج ترخيص ١٩٤٧ عام وضع قد نهرو
أصبح السوفييتي. األسلوب غرار عىل الخمسية الخطط خالل من االقتصاد تدير كانت
لنفسه بنى فقد ومعتدًال، مثقًفا كونه من الرغم وعىل .٢٠٠٤ عام للوزراء رئيًسا سينج
العمل عن العاطلني الفقراء طبقة عن واملختلفة العاملة، الطبقة صفوف يف سياسية قاعدة

الريف. مناطق يف أغلبية يشكِّلون يزالون ال الذين
بدءوا حينما العاملية، السوق يف الهندي بالوجود وعي عىل األمريكيني معظم أصبح
الدعم عىل للحصول بهم الخاصة الكمبيوتر أجهزة صيانة برشكات هاتفيٍّا يتصلون
ففي هندية؛ بلكنة اإلنجليزية يتحدث ما شخٍص إىل يتحدثون أنفسهم فيجدون الفني
الهند من خارجية برشكات لالستعانة الفرصة األمريكية الرشكات انتهزت التسعينيات،
ما، حدٍّ إىل جيٍد تعليم وذات ضخمة، عاملة قوة هناك كانت حيث عمالئها، خدمات ألداء
والربيطانية األمريكية البنوك تعهد متدنية. أجوًرا وتتقاىض اإلنجليزية، باللغة وناطقة
عن يختلف الذي — الخدمات تعهيد بدأ وقد خارجية. لجهات املكتبية باألعمال أيًضا
كانت عندما الزمن، من عقدين قبل — الرخيصة بالعمالة تمتاز مواقع إىل املصانع نقل
حيث أيرلندا، إىل الجوي بالربيد اليومية معامالتها سجالت ترِسل نيويورك مدينة بنوك
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ذوي من باإلنجليزية واملتحدثني جيًدا، تعليًما املتعلمني املوظَّفني من أخرى مجموعة كانت
جوية رحلة أول يف رسيًعا إرسالها يعيدوا كي البيانات هذه يعالجون املتدنية، األجور
الهند، إىل الداخلية» «مكاتبها بأعمال األمريكية الرشكات تعهد ومثلما نيويورك. إىل عائدة
الدفاتر. ومسك املحسابية األعمال يف الرشقية أوروبا بلدان إىل األوروبية الرشكات تلجأ
يف ملساعدتهم األمريكيني آالف يوظفون الخارج يف الهند متخصصو بدأ جديد، ر تطوُّ ويف
ارتقاء يريدون الهنود إن التكنولوجية. الخدمات مجال يف تعقيًدا أكثر أعمال عىل التناُفس

البيضاء. الياقات ذوي من العاملني ُسلَّم
يف العمل هيمنة واقع من الهند إىل بالنسبة هذه االتصال مراكز أهمية إدراك ويمكن
مطَّرد نحو عىل للمزارعني الفعيل العدد انخفض حني ففي االقتصاد؛ يف الخدمات قطاع
سبيل وعىل .٪٥٠ إىل الخدمية الوظائف يف العاملني نسبة نَمت السكان، عدد من ٪٢٤ إىل
العاملني من ٪٥٠ من يقرب ما ألن العالم يف مصنِّع أكرب مثًال الصني أصبحت املقارنة،
يف النسبية ميزته البلدين هذين من بلد كل وجد لقد الصناعة. مجال يف يعملون فيها
الصني ففي االختالف؛ هذا العايل التعليم يف منهما كلٍّ استثمار ويعكس العاملية. السوق
يف النسبة تبلغ بينما ،٪١ الجامعي التعليم أشكال من شكل أيَّ نالوا َمن نسبة تتجاوز ال
قادة من يكونا ألن يتطلعان لبلدين بالنسبة للغاية منخفضتان نسبتان وهما ،٪٣ الهند
املوهوبني شبابهما أمهر بعض ألن األدمغة هجرة من البلدين ِكَال عانى وقد العالم.39
مهنديس من جيًشا الهند أنتجت فقد الخارج؛ يف أفضل عمل فرص عىل للحصول يسعى
مرة بوضوح والتقدم الرخاء عودة ومع املتحدة. الواليات إىل منهم كثري هاجر الربمجيات
لبناء الكبرية الوطنية الجهود يف للمشاركة األشخاص هؤالء بعض عاد الوطن، إىل أخرى
مهارات األحيان من كثري يف معهم يجلبون وهم املميز. بالدهم تاريخ تُضاِرع اقتصادات

جديدة. أموال ورءوس جديدة
منهم بعًضا لكنَّ الريف، يف نسمة مليار ١٫١ البالغ الهند سكان عدد ثلثا يعيش
السكانية الفئة هذه ربع ويعيش الصني. يف الحال هو كما الريفية املناطق مصانع يف يعمل
التي الهائلة التغريات من الرغم عىل مدقع فقر يف — نسمة مليون ٢١٥ حوايل أي —
نحو عىل لألمر نظرنا وإذا والثمانينيات. السبعينيات يف اآلسيوية الزراعة مجال شهدها
٪١٨ من أقل تمثل التي الزراعة، عىل يعيشون الهنود من ٪٦٥ أن فسنرى قليًال، مختلف
وكثري الهند يف السكان نمو معدل تسارع االستقالل، نيل ومع اإلجمايل. املحيل الناتج من
يف الزراعية التحسينات يف القليل استثمروا قد الربيطانيون كان الثالث. العالم دول من
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وأدَّى رائع. نحو عىل يعمل كان بريطانيا يف الزراعي قطاعهم أن من الرغم عىل الهند،
قبل الهند يف العمر أمد زيادة إىل الستينيات يف واملالريا والجدري الكولريا أمراض اختفاء
قت تحقَّ اقتصادية مكاسب أي عىل قىض مما االنخفاض؛ يف الخصوبة معدَّالت تبدأ أن
نسبة األفواه زيادة يف املتمثلة الجديدة املالتوسية األزمة هذه وملواجهة الخمسينيات. يف
يف الغربية اإلغاثة جماعات رشعت الخبز، أرغفة أو األرز أطباق من ا جدٍّ القليل العدد إىل

املجاعات. لتاليف مكثف برنامج
مؤسستي — الجديدة الصفقة حقبة إبان األسبق الزراعة وزير — واالس هنري أقنع
اضطالع وبمجرد الالتينية. أمريكا من بدءًا الجوعى، لنجدة بالتطوع وفورد روكفلر
واملعهد املكسيك، يف والقمح الذرة لتحسني الدويل املركز أنشأت باملساعدة روكفلر مؤسسة
سالالت لتطوير الوراثة علماء مهارات استغلَّت وهناك الفلبني. يف األرز لبحوث الدويل
سيقانها وتنمو الجديدة لألسمدة تستجيب أن يمكن التي والذرة والقمح األرز من جديدة
هو — آخر رجل ل توصَّ الحبوب. من وزنًا أثقل سنابل تحمل بحيث وقوية قصرية
يتعلقان اثنني أو الكتشاف — أيوا والية مزارع يف واالس مثل نشأ الذي بورلوج نورمان
من وبدءًا واألرز. القمح من لة املعدَّ سالالته عن نوبل بجائزة وفاز والذرة، القمح بزراعة
هذه الدولية للتنمية املتحدة الواليات ووكالة وروكفلر فورد مؤسسات حملت ،١٩٦٣ عام
البنجاب إقليم من يمتد والذي البالد غرب جنوب يف القمح زراعة أرايض حزام إىل البذور
ما ورسعان الخرضاء، الثورة بأنها الغلة مرتفعة البدائل هذه وصفت تركيا. إىل الهندي
الدخل من الفرد نصيب تضاعف وقد .١٩٩٥ عام آسيا يف الحبوب إنتاج لتضاُعف أدَّت
ن وتحسَّ فقط. ٪٤ بنسبة زادت املزروعة األرض أن رغم الريفية، املناطق يف الحقيقي

املتوقع.40 العمر أمد يف ملموسة زيادة إىل أدى ما الغذائي؛ النظام
من العديد أفرط فقد ثمن، بال الثالث العالم يف الزراعية التطورات هذه تتحقق لم
املساواة عدم وازداد البيئة. تدهور من زاد الذي األمر واألسمدة؛ املياه استخدام يف املزارعني
الجديدة والتقنيات البذور تجاهلوا املزارعني أفقر من الكثريين ألن الريفية املناطق يف
أسعار تراُجع إىل املحسنات استخدام جرَّاء املحاصيل زيادة أدَّت وقد األسمدة. الستخدام
قبل إنجلرتا يف الزراعية الثورة خالل حدث كما فقًرا، الفقراء ازداد ثَمَّ ومن الغذائية؛ املواد
يف يتوقَّف الخرضاء الثورة م تقدُّ بدأ املبرشة، البداية بعد لكن الوقت. ذلك من قرون ثالثة
إقراض يف وفشلت جديدة، ري مشاريع تمويل عن الحكومات توقفت فقد التسعينيات؛
باإلضافة املدينة، أسواق إىل املحاصيل لنقل الالزمة النقل طرق تبِن ولم املال، املزارعني

كذلك. البحوث مجال رعاية عن فت توقَّ أنها إىل
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النمو معدل تزايُد من الرغم عىل التغذية، سوء اليوم الهند أطفال نصف يَُعاِني
العامة الصحة مجايل يف برامج إىل فالحاجة العرشات؛ خانة إىل وصل الذي االقتصادي
ع املتوقَّ العمر أمد متوسط أن نجد ذلك، ومع الرضورة. بالغ أمر الصحي والرصف
الجنوبي الطرف يف شهرة األكثر — كرياال والية يف والكتابة القراءة معرفة ومعدالت
فحكومة مختلًطا؛ نموذًجا كرياال وتعد األمريكية. املعدالت تطابق — الهند من الغربي
لكن — واضحة نتائجه وهذا — والتعليم الصحة مجايل يف بكثافة تستثمر اليسارية الوالية
سنويٍّا. شبابها من وفتاة شاب مليوني من يقرب ما هجرة إىل تؤدي العمل فرص ندرة
— بها املحيطة املناطق أو دبي يف — بها استقروا التي الدول من العاملون هؤالء ويرسل
التحويالت جميع إجمايل ويبلغ السنوي. كرياال سكان دخل ربع تمثل مالية تحويالت
مليار ٦٥ الهند، إىل باإلضافة وبنجالديش، وأوزبكستان باكستان إىل دبي من جاءت التي

سنويٍّا! دوالر
عىل املزروعة الفدادين من مساحة أكرب — مبارشة املتحدة الواليات بعد — الهند تملك
الهند تستطيع واملناخ، الرتبة حيث من الواسع أراضيها تنوع إىل وبالنظر العالم. مستوى
لكن العالم.41 ولبقية لشعبها والخرضاوات الفواكه من ومتنوعة هائلة وفرة تُنتج أن أيًضا
البذور زراعة املياه نقص يعوق حيث قاحلة، شبه مناطق يف تقع األرض هذه من الكثري
من الالزم من بأكثر تحظى أخرى أراٍض وتوجد نَة. امُلحسِّ األسمدة واستخدام الغلة عالية
املستقبل. يف املياه يف نقًصا والصني الهند من كلٌّ وستواجه املوسمية. الفيضانات مياه
الضغط من مزيًدا شكَّل الذي األمر والحبوب؛ األرز استرياد إىل اضُطرَّت قد الهند كانت
التي الحبوب أسعار رفع إىل الحكومة الواردات هذه دفعت وقد العاملية. الغذاء أسعار عىل
األمارات لكن اإلنتاج. زيادة عىل لتشجيعهم وسيلة ذلك باعتبار املزارعني من تشرتيها
عىل يائس مزارع ألف ١٠٠ إقدام يف تمثَّلت الريف يف البؤس شيوع عىل سوداوية األكثر
عىل الحكومة تعمل أن سينج الوزراء رئيس د تعهَّ وقد املاضيني. العقدين خالل االنتحار

الريفية. املناطق يف البؤس حدة تخفيف
كلٍّ الستيعاب الفدادين من يكفي ما تملك أنها يبدو قد الهند أن من الرغم وعىل
ومتكررة عنيفة صدامات الواقع يف واملصنعون املزارعون يخوض والزراعة، التصنيع من
الهندية تاتا رشكة كانت فمثًال، األرايض. استغالل عىل النزاع بسبب بعض ضد بعضهم
حيث الجانج، نهر دلتا سهول يف لها مصنع إلقامة خطًطا وضعت قد السيارات لصناعة
زراعة جانب إىل سنويٍّا مرتني األرز محصول زراعة للمزارعني تتيح بدرجة خصبة الرتبة
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أهيل رسيع طريق بواسطة نيودلهي إىل بسهولة نقلها يمكن التي الحديقة، خرضاوات
بناء وقف يف نجحوا املتظاهرين لكن تاتا، لرشكة بالنسبة مثاليٍّا كهذا موقع كان جديد.
تحرك إىل أيًضا وأشار الهند، مزارعي عدوانية عىل الضوءَ الرصاع هذا ألقى املصنع.
املجاورة والدول آسيا يف منافسيها عن الهند اختلفت لقد التصنيع. لتطوير وقوي جديد
وتايوان الصني فعلت كما للصادرات، تلجأ أن من بدًال املحلية سوقها عىل أوًال بالرتكيز

اآلن. يتغري هذا لكن الجنوبية. وكوريا
وتويوتا، وهوندا، إيسار، ومجموعة لإللكرتونيات، جي وإل دير، جون رشكات بنَت
ماليني مئات تكلفت مصانع الهند يف وويرلبول، موتورز، وجنرال وموتوروال، ونيسان،
أن الحكومة وتتوقع الواسعة. التصدير سوق إىل إضافة الكثريين زبائنها لخدمة الدوالرات
الهند يف الجدد الزبائن ألهب فقد سنويٍّا؛ دوالر مليار ثالثني األجنبية االستثمارات تتجاوز
وجنرال فورد رشكتا وتحقق آسيا. يف الرابعة املرتبة اآلن تحتل التي للسيارات سوقها
أكثر إن عام. كل يف كبرية مبيعاٍت يابانية سيارات صناعة رشكات ثالث وأكرب موتورز
من أقل يُنفقون املشرتين من ٪٩٠ من وأكثر األوىل، سيارتهم يشرتون املشرتين ثلث من
تخفيض الهندية موتورز تاتا رشكة وتعتزم سياراتهم. لرشاء دوالر ألف عرش خمسة
رشكة وهناك دوالر! ٢٢٠٠ بسعر ركاب خمسة تَسُع سيارة إنتاج خالل من التكِلفة هذه
اثنني راكبني تََسع هاتشباك سيارة للهنود تقدم ريفا، رشكة هي أخرى، هندية سيارات
والعرشين الحادي للقرن واالقتصادية البيئية املخاوف وسعت فقد بالكهرباء؛ وتعمل
رة املوفِّ الرخيصة السيارات صنع عىل يركزون كانوا الذين الهنود، السيارات صانعي آفاق
عىل بالفعل وحصلت أوروبا، يف الكهربائية سياراتها لتسويق ريفا رشكة وتخطط للطاقة.

األوروبية.42 االقتصادية الجماعة من تصديق
تُقلص حيث الصني، مع التنافس عىل قادرة تجعلها الهند يف السكانية القوى إن
الصني تزيح لن الهند لكن الصني. يف العمال من املقِبل الجيل حجم الواحد الطفل سياسة
ثروتُها وستبلغ .٢٠٣٠ عام حلول قبل العالم مستوى عىل السكان عدد يف األول املركز من
سوق سيدخلون والذين — عاًما و٢٤ ٢٠ بني أعمارهم ترتاوح الذين والنساء الرجال من
وامرأة رجل مليون ٩٨ العدد سيبلغ بينما ،٢٠١٣ عام وامرأة رجل مليون ١١٦ — العمل
الثامنة سن دون و٤٠٪ والعرشين، الخامسة سن دون الهند سكان نصف الصني. يف
عام ويف املدن، يف يعيشون العالم سكان من ٪٢٩ نسبة كانت ،١٩٥٠ عام يف عرشة.
يف املقيمني نسبة فيها ترتفع التي الدول طليعة يف الهند وتأتي ،٪٦٠ النسبة باتت ،٢٠٠٨
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الجتذاب الخطط هذه تهدف هندية. مدينة ٦٣ لتجديد املليارات سينج خصص وقد املدن.
حتى الكريم. العيش مستوى ذات الحرضية املناطق حول املوِحشة الضواحي من الفقراء
ضمن وبنجالور كلكتا مدينتا ودخلت الحرضي، آباد حيدر مدينة تجديد اكتمل اآلن،
الذي النمو معدل عىل حافظت الهند أن ممكنة الطموحة الربامج هذه يجعل وما الخطة.
سيتضاعف — عسرية مهمة وهذه — ذلك عىل استمرت وإذا عدة. لسنوات ٪٨٫٨ بلغ

.٢٠١٦ عام منتصف بحلول دوالر تريليون اآلن البالغ اقتصادها حجم

الهنود املستهلكني من شابة فئة

يف إنفاق مستويات أعىل عىل احتواؤها حيث من املتحدة الواليات من اقرتابها الهند تُواِصل
بالنسب مقارنة الهندي، اإلجمايل املحيل الناتج من ٪٦٤ يمثل املحيل فاالستهالك العالم؛
الصني. يف و٣٨٪ أوروبا، يف و٥٤٪ اليابان، يف و٥٧٪ املتحدة، الواليات يف ٪٧٠ التالية:
البنوك؛ تقدمها التي القروض جميع من الربع نسبة حاليٍّا بالتجزئة اإلقراض ويشكل
لهذه لطيفة فولكلورية ملسًة يعد وفيما منفقني. دولة الهند بينما مدَِّخرين، دولة فالصني
يتأخرون الذين امَلِدينني لتذكري لطيفة أغاٍن لتأدية طبالني البنوك تعني املعارصة، الظاهرة
إن إذ اآلن؛ إضافية عمل لساعات يعملون الطبالني هؤالء أن بد ال أقساطهم. سداد عن
فقد أيًضا؛ يدخرون الهنود نفسه، الوقت يف ديون. أزمة يف متورطون الهند يف املدينني
للبنوك املحاِفَظة والسياسات املايض. العام خالل ٪٣٥ إىل ٢٨ من َخارهم ادِّ معدل زاد
املركز انهار عندما حكمتهم ظهرت وقد السيطرة. تحت املدَِّخرين إنفاق تجعل الهندية
الهندية البنوك مديرو شدَّد الغرب، مع الهند فبمقارنة ٢٠٠٨؛ عام الغرب يف العاملي املايل
املالية، األوراق يف العقاري الرهن استثمارات وأوقفوا املنازل، قروضرشاء فقلَّلوا قيوَدهم
أموال يتلقَّ أو الهندية البنوك من أيٌّ يفلس لم املخاطر. عالية العقارية الرهون وأوقفوا
أن جازًما اعتقاًدا اعتقدوا إذا ينهاروا أن يمكن األقوياء حتى لكن الحكومة، من إنقاذ

حكمة.43 أقل اآلخرين
تقدير الهند حازت فقد جنب؛ إىل جنبًا يسريان واالستهالك السينما صناعة لعلَّ
لتأثري خضعت أيًضا الرياضة حتى بوليوود. صناعتها عىل يُطلق التي ألفالمها، العالم
مقرها انتقل التي الكريكيت، لعبة من الهند يف شعبية أكثر رياضة من وما الرأسمالية.
شك من ما التي مومباي، مدينة إىل لندن يف للكريكيت اللورد ساحة من العالم يف الرئييس
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ويف أفضل. نحو عىل ورسيالنكا وباكستان الهند يف للعبة الغفرية الجماهري تخدم أنها يف
الهنود يشرتى جيد، دخل عىل العرشينيات سن يف هم ن ممَّ كبرية مجموعة حصول ظل
ومكيِّفات امللوَّنة والتليفزيونات املدمجة واألقراص دي يف الدي أقراص الت ومشغِّ املالبس
عطور رشاء عىل فيُقبلون الشديد الثراء ذوو أما رسيع. بمعدل املطابخ ومعدات الهواء
املتاجر يف اآلن املتاحة روسيتي وأحذية فويتون لوي وحقائب بياجيه وساعات شانيل

الهندية.
باعتبارهم فالهنود التجزئة؛ تجارة يف تحوًال النقالة الهواتف شعبية أحدثت وقد
ويبحثون روبياتهم مقابل رشاء صفقة أفضل عىل الحصول يف يرغبون متحمسني، منفقني
الفنلندية نوكيا رشكة الواعدة السوق هذه شجعت جيدة. أسعار عن اإلنرتنت شبكة عىل
رشكة إىل تحولت التي — األمريكية موتوروال رشكة بنَت حني يف الهند، يف مصنع بناء عىل
فوربس الئحة شملت ،١٩٩٦ عام ويف الهند. يف األول العاملي املقر — الجنسيات متعددة
يف وهؤالء هنديٍّا. ٢٣ الالئحة نفس شملت ،٢٠٠٦ عام ويف هنود، ثالثَة للمليارديرات
تكنولوجيا من ومزيج الرياح، وطاقة االتصاالت، مجاالت من ملياراتهم اكتسبوا األغلب
والغاز النفط عن التنقيب عمليات جانب إىل واملنسوجات الرتكيبية واملواد املعلومات

البرتول. وتكرير
والده لرشكة كان الذي أمباني، موكيش امللياردير هو املليارديرات هؤالء أكرب
رجل أغنى فقط ليس وأمباني هندية. اقتصادية عملية كل يف يد — إنَدسرتيز ريالينس —
عىل بالقضاء يحلم وهو أفعاله. يف جيتس لبيل وشبيه للعلمانية داع أيًضا فهو الهند، يف
مدينة ريالينس رشكة تبني أن اقرتح وقد عاًما، عرش خمسة غضون يف الهند يف الفقر
إقامته. محل مومباي مدينة يف املوجود امليناء عىل ترشف فيها للعيش مالءمة أكثر جديدة
بريطانيا. مع معجمي ارتباط إلزالة متعمًدا كان مومباي إىل بومباي اسم تغيري أن ويذكر
عكس فعىل الروح. هذه يجسد — التجار طبقة من عائلته انحدرت الذي — وأمباني
أن أمباني يفضل اإلنجليزية، األذواق واقتبسوا أكسفورد إىل ذهبوا الذين القدامى املثقفني
العربات عىل يباع الذي الهندي الطعام أنواع ويحب املنزل، يف األم الهندية لغته يتكلم
أفالم من اثنني أو فيلم مشاهدة يف راحته وقت ويقيض الشارع، جانبي عىل الواقفة
لإلصالح البليدة الوترية لترسيع الرامية التجارية أمباني مبادرة إن أسبوعيٍّا.44 بوليوود
هجرة االشرتاكي ماضيها هجرت التي الجديدة، الهند روح تجسد الهند يف االجتماعي

نهائية.
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والصني الهند يف كبريًا تأثريًا أثََّرا رجالن تيستونج: وماو غاندي املهاتما

نحو عىل — الثقافة جوهر أي — والعادات والقيم املواقف عىل تؤثِّر الرأسمالية ألن نظًرا
وجد فقد أيًضا؛ األخرى األوجه أحد من والهند الصني بني نقارن أن الجدير فمن بالغ؛
أواخر يف بكاريزما يتمتع زعيم جانب من للتحدي تتعرض املوقرة تقاليَده البلدين من كلٌّ
أثر إىل للرأسمالية استجاباتهما بعض نعزو أن يمكن وربما العرشين. القرن أربعينيات
الستقالل الداعية الحركة غاندي ترأس تونج. تيس وماو غاندي املهاتما العمالقني؛ هذين
هندويس متطرِّف قام حينما ،١٩٤٨ عام ١٩١٣حتى عام من العظمى بريطانيا عن الهند
ليصبح تعليمه ى تلقَّ قد غاندي كان استقاللها. الهند نيل من أشهر ستة بعد باغتياله
جنوب يف عاًما ٢٠ دامت تكليف فرتة بدأ والعرشين الرابعة سن ويف لندن، يف محاميًا
من بالغضب غاندي شعر .١٨٩٣ عام ضخمة هندية جالية تحوي كانت التي أفريقيا،
هذا يف شغفه به وأدى العدل، عن للدفاع جهده وكرَّس هناك، امللوَّنني األشخاص معاملة
السلبية واملقاومة املدني العصيان أن يعتقد وكان مناسبات. عدة يف السجن إىل املضمار
الالزَمني والشجاعة التضامن لبناء القمع يعانون من إليهما يلجأ أن يمكن وسيلتني أفضل

بمضطِهديهم. لإلطاحة
أيًضا متحررة بل فحسب، بريطانيا من متحررًة الهند برؤية يحلم غاندي يكن لم
املجتمع ذلك مثل الصناعية املجتمعات يف للروح املدمر واالستغالل الكريهة الفوىض من
املتقشفة عاداته خالل من غاندي ألهم وقد الهند. عىل بريطانيا فرضته الذي الصناعي
نهرو جواهرالل خليفته نجح ثم الغلبة. عىل واإلرصار واالستحسان الحب من قويٍّا مزيًجا
لغاندي. العليا امُلثُل تعكس اإلنسان لحقوق ضمانات الحديث الهند دستور تضمني يف
ح صحَّ لكنه واملسلمني، الهندوس بني والتمييز الطبقية الهويات أقر الدستور أن صحيح
تبنى الذي — غاندي كان املرأة. مكانة األرضورفع الستغالل الجائرة القوانني من العديد
موقف وهو لالحتجاج، السلمية الوسائل عىل يؤكد — العريقة الهندية التقاليد اآلخر هو
يف ينعكس والذي الهند، يف املوجود ع التنوُّ إزاء تسامًحا أيًضا ع وشجَّ الهند. يف حيٍّا يزال ال
الوقت يف السلطة عىل وتتنافس حزبًا العرشين عىل عددها يزيد التي الهندية األحزاب أداء

الحايل.
اليابانيني املحتلني ضد دفاعية حرب يف املنترص بوصفه السلطة ماو توىل الصني، يف
العرشينيات، أواخر يف الداخيل الرصاع بدأ الصينيني. القوميني مع طويل مدني رصاع ويف
جمهورية بتأسيس ١٩٤٩ عام حتى واستمر عمره، من الثالثينات يف ماو كان حينما
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هو الشيوعية باملبادئ التزاُمه كان وقاٍس، ذكي كجنرال ماو نضج وقد الشعبية. الصني
العنيف التحول إحداث مهندَس ماو كان وقد انترص. عندما سَلَكه الذي املسار فرض الذي
نجح السالم، حلول بمجرد النواحي. بعض من ا جدٍّ والسقيم التقليدي الصيني للمجتمع
والتقليد األفيون، وأوكار األطفال، واستغالل َعارة، الدَّ عىل القضاء يف الشيوعي الحزب
سلطة يمارس الحزب كان وملا النمو. من ملنعها اإلناث أقدام لربط القديم الصيني
ماو أسس الثورة». «أعداء ضد دمويٍّا قمًعا ومارس األرايض توزيع أعاد فقد شمولية،
من بمستويات مروًرا قروي أقل من يبدأ إليه، قيادته تئول للحزب، هرميٍّا هيكًال ورفاقه

ماو. الرئيس إىل تؤدي التي القيادة
البالد داخل الفقر حدة من للتخفيف تسعيان كانَتَا والصني الهند من كالٍّ أن رغم
تجربة اختلفت الشعب، أفقرت أنها بدا التي الدولية التجارة من االنسحاب خالل من
املشاركة يف تثقيًفا ون يَتلقَّ الهند يف الناس بدأ فقد مثري؛ نحو عىل األخرى عن منهما كل
بينما التواضع، إىل الداعية الشخصية غاندي بفلسفة مسرتِشدين االستقالل، بعد املدنية
مجاَيل يف الدولة من الفوائد من العديد ى يتلقَّ كان الذي — الصيني الشعب أفراد أصبح
كان إلهام، مصدر غاندي كان وبينما للسيطرة. خاضعني — والتعليم الصحية الرعاية
بسبب الهنود والنساء الرجال يستشعرها كان التي الباقية املرارة ورغم منظًِّما. ماو
يصبحوا أن واستطاعوا الغربي، العالم إىل أقرب ظلوا فقد االستعمار، إبان وضعهم
أو آخر عقًدا سيحتاجون الذين الصينيني، من بكثري أسهل نحو عىل راقني مستهلكني
الشمويل نظامهم فرضها التي املضجرة الشديدة والعزلة التشوهات من للتخلص اثنني
نظامهم من استفادوا الهنود أن ما َحدٍّ إىل لالهتمام مثريًا قدريٍّا تحوًال يعد وما عليهم.
ألجيال تمتد بخربة تمتاز — التجار طائفة وهي — الفايشيا طائفة كانت فقد الطائفي؛
املتضاربة النفوذ تيارات بفعل مقيدة حكومة وجود ظل ويف التجارية. األعمال مجال يف
يقولوا: أن الهنود يفضل أن عجب ال العاملية، الزعامة نحو برشاقة الطريق تشق وطبقة

نائمة.»45 الحكومة بينما الليل يف ينمو اقتصادنا «إنَّ
يف العمل قوانني أن من الرغم فعىل جسيمة؛ الهند والتزامات التزاماته، بلد لكل
االحتجاجات، وتكرر الطرق، وخطورة الفساد، تفيش البالد تعاني االستغالل، تمنع الهند
الطاقة ونقص الصحي، الرصف حالة وتردي الدينية، األقليات عىل العنيفة واالعتداءات
يف وضعها ما الدولة؛ تملكها التي الصني بنوك من أقوى املايل الهند ونظام املزمن.
التحرُّك تستطيع الصينية الحكومة لكن 46  .٢٠٠٨ عام املالية األزمة إبان جيد وضع
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ازدادت الذي املكبل، الديمقراطي الهند نظام تحرك من بأرسع االجتماعية املشكالت لحل
من الكثري يف الهند مع الصني وتشرتك الهند. يف واألعراق األديان لتنوع نتيجة قيوده
ويف والفقراء. األغنياء بني الفجوة واتساع املسترشي، والفساد الشديد، الفقر املشاكل:
أنحاء جميع يف منبوذًا ماو بات الغربي، العالم أنحاء جميع يف بطل إىل غاندي تحول حني

الوقت. بعض سيستغرق اإلرث هذا من والتخلص العالم.
يف وتتمثل والصني الهند يف الراقية الطبقة تواجه الحل تستوجب أصعب مشكلة َة ثَمَّ
وهذا الفالحني. سيما ال مجتمعيهما، يف للبسطاء الطبقة هذه تُبديه الذي املتأصل االحتقار
ويولِّد عنرصي، انحياز مجرَّد يكون أن من أعمق فهو الغربيني؛ معظم إدراك يفوق املوقف
يف الخصوص وجه عىل يتناولونه البلدين كال يف القادة جعلت درجة إىل املرارة من الكثري
أوروبا يف مماثلة أرستقراطية أعراف حدة يخفف بدأ قد السياسة تحرير كان خطبهم.
وغري الرسمي الطبقي النظام أو الديني العداء غرار عىل سمات إن عرش. الثامن القرن يف
واملجتمعات البرش. تجانُس عىل تعمل التي الرأسمالية اتجاهات مع تتعارض الرسمي
جزئيٍّا تعمل سوف بلوغها يتمنى والهند الصني يف الجميع أن يبدو التي املزدهرة املنفتحة

البالد. فقراء عىل تنهال التي اإلساءات عىل القضاء عىل
الهند ُدعيَت ،٢٠٠٨ عام الدوحة يف العاملية التجارة منظمة محادثات فشل قبل
سوف الكربى، السبع الصناعية الدول كمجموعة جديدة مجموعة إىل لالنضمام والصني
وأسرتاليا والربازيل األوروبي، لالتحاد والعرشين السبع والدول املتحدة الواليات تشمل
يف الناشئة األسواق أي — الربيك دول تعد سرتيت، وول مستثمري لغة ويف واليابان.
والصني الهند أنتجت ،٢٠٠٧ عام ففي ساخنة. أسواًقا — والصني والهند وروسيا الربازيل
تفاوت عىل يدل وكذلك ازدهارها، عىل يدل مما العالم؛ يف املاليني أصحاب معظم والربازيل
األسواق بها تتسم التي السخونة لهذه السلبي الجانب لكن الرأسمايل.47 النظام مكافآت
يف نقًصا يعانون كانوا الذين — األجانب املستثمرون بدأ عندما ،٢٠٠٨ عام برز الناشئة
وحدها الهند فخرست الوطن؛ يف الكبرية ديونهم لتغطية أموالهم يسحبون — أموالهم
الطلب تقلص يف تمثلت مزدوجة رضبة الناشئة األسواق جميع وتلقت دوالر، مليار ١١
االستثمارات يف بتقلص مصحوبًا االقتصادي نموها تغذي كانت التي الصادرات عىل

عمالئها. مع املركب نفس يف األقل عىل كانت األسواق هذه لكن األجنبية.48
عىل آسيا ظهور معنى بالكامل واألمريكيون األوروبيون يستوعب لم اآلن، حتى
بل الرشق، نحو التجاري الثقل مركز فقط تحول لم فهي العاملية؛ االقتصادية الساحة
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تكييف عىل املتلوِّنة الرأسمالية قدرة عىل برهنت أنها والفضول لالهتمام إثارة األكثر
بدورهم اآلسيويون املبتدئون يبدو وال األوىل. أوطانها عن البعد كل بعيدة مواقع يف نفسها
من يظهر املتحدة الواليات نحو البطيء والهند الصني توجه إن تلك. بقوتهم وعي عىل
ال املبلغ هذا ألن ونظًرا دوالر. تريليوني بقيمة أمريكية حكومية سندات امتالكهما واقع
وضع عىل اآلسيويني القادة سامرز لوَرنس االقتصادي حث فقد نفع، بأي فعليٍّا يعود
يف َخارها ادِّ من بدًال التحتية البنية مشاريع لتمويل إقليمي صندوق يف األموال هذه
مثل — والصني الهند ألن الخطوة؛ لهذه املناسب الوقت حان وربما األمريكية. السندات
اتحاد أيًضا سامرز وحث االقتصادية. التنمية إىل طريقهما لوَّثتا — الغربيني أسالفهما
يعزز أن خاللها من للتعاون يمكن سبل دراسة عىل الحرة للتجارة آسيا رشق جنوب
االقتصادية الساحة بوضوٍح والصني الهند دخلت لقد بالفعل.49 حاليٍّا املوجودة املنافسة
الدول بها ستتكيف التي الكيفية يف التفكري شأن ومن املاضيني. العقدين خالل العاملية
أن املختلفني السياسيني ونهجيهما وقوتهما، وجودهما، مع الغرب يف األصلية الرأسمالية

املستقبل. يف تفكرينا عىل اإلثارة من مزيًدا يضفي
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األزماتوالنقاد عن

ركود أول مع والعرشين الحادي القرن يف الوضوح تمام للعوملة الكامل املعنى وضح لقد
من متهالكة بنية العالم أنحاء يف املموِّلون شيد فقد األول؛ العالم أنحاء عمَّ اقتصادي
كشف ما وهو األمريكية، العقارية الرهون عىل القائمة التغطية وصناديق املالية املشتقات
الذعر حاالت أحدثا اللذين السيئ والحكم الربح احتماالت بني السام املزج عن أخرى مرة
املالية األوراق معها سحبت ،٢٠٠٧ عام املساكن أسعار هوت وحينما املايض. يف املايل
مقرتيض من املاليني ووجد األموال، ت وشحَّ كربى، رشكات فأفلست الوهمية؛ الجديدة
بت ترسَّ ما ورسعان منازلهم. قيمة تساويه ا ممَّ بأكثر مِديننَِي أنفسهم العقاري الرهن
أزمة إىل السيولة أزمة تحولت حيث املايل، املركز الرأسمايل؛ النظام قلب إىل االضطرابات
االقتصادية، األسس عن الناس إللهاء األفق يف جديدة فقاعة وجود لعدم ونتيجة إعسار.
من الدويل والتعاون الضوابط لعودة دعوات عن الحقيقة من القوية الجرعة هذه أسفرت

الخسارة. احتواء أجل
متشقق»، جدار يف «زهرة تنيسون قصيدة فعلته ما عابر حدث يفعل بعضاألحيان يف
املايل الذعر وحالة ،٢٠٠٨ عام املالية االنهيارات من سلسلة بعد أكرب. ظاهرة عن ويكشف
ففي منطقية؛ أكثَر كليفالند من قديم خربٌ بدا االئتمان، ق تدفُّ د وتجمُّ األسهم، سوق يف
بنزع الحكم أي — الرهن حبس حاالت يف االزدياد للمدينة البلدي املجلس عَزا ،٢٠٠٢ عام
رسوم فرض مثل لإلقراض االستغاللية املمارسات إىل — املرهون لليشء املالك ملكية
املجلس فأصدر الفائدة؛ مدفوعات رفع إىل باإلضافة املبكر السداد عىل وغرامات عالية
أوهايو والية بنوك هذا فدفع نفسه؛ اليشء ودايتون توليدو مدينتا وفعلت بوقفها. مرسوًما
الترشيعية، السلطة عىل وضغطت املحكمة، يف املرسوم هذا عىل وطعنت يلزم، ما اتخاذ إىل
أوهايو محكمة وتراجعت املراسيم. هذه مثل قبول بعدم قانونًا مضطرًة مررت التي
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يف العملة مراقبة مكتب تدخل ثَمَّ، ومن املراسيم. وحظرت سابق إيجابي حكم عن العليا
بالبنوك تتعلق قوانني بتمرير لها مسموح غري الواليات حتى بأنه وحكم املتحدة الواليات
يكن ولم املحلية. الحصافة عىل الدولة وسلطة الوطنية السلطة تغلَّبت وهكذا الوطنية.1
مراقبيها. من الرشكات لحماية املتحيز الترشيعية الهيئات استعداد عىل وحيًدا مثاًال هذا
أنه فحقيقة أفعالهم؛ يكررون الرأسماليني لكنَّ نفسه، يعيد ال الرأسمالية تاريخ إن
األشخاص من قلة هناك أن من الرغم عىل — أزمة تحدث عندما أحد أي يفاجأ ما نادًرا
إنها الرأسمالية؛ تشجعها سمة ثمة أن إىل تشري — حدوثها ملنع يشء أي فعل حاولوا
ينضح الذي البائع روح هي الرأسمالية «روح» الواقع. األمر ينكر الذي التفاؤل سمة
بحث يف املشاركني معظم ويكون املسئولية، موقع يف هو من هناك يكون ال وعندما بالثقة.
الذعر حاالت حدوث يصبح املال، لكسب أمكن) إذا (وسهلة جديدة طرق عن مستمر
العالم أنحاء جميع يف الناس أن يف شك وال منه. مفر ال أمًرا واالنهيارات واألزمات املايل
وعندما القوانني. لرقابة الخاضعة املناطق عن بعيًدا املربحة الصفقات وراء سيسعون
ذلك نتائج وتكون خطأ، هو ما بإصالح الحكومات تسارع الجيدة، الصفقات تفشل

متفاوتة.
قد السوق عثرات كانت ،٢٠٠٨-٢٠٠٩ يف العاملية االقتصادية األزمة حلول قبل
يف الرديئة السندات أزمة ثم ،١٩٨٧ عام انهيار من بدءًا وإيالًما، تواتًرا أكثر صارت
والركود ،١٩٨٩ عام القروض وتجارة املدخرات يف واالنخفاض الثمانينيات، عقد أواخر
رأس «إدارة لصندوق التام شبه واإلفالس ،١٩٩٧ عام اآلسيوية املالية واألزمة الياباني،
رشكتي وانهيار ،٢٠٠٠ عام يف كوم الدوت فقاعة وانفجار ،١٩٩٨ عام األجل» طويل املال
انهيار جراء املتزايدة الخسائر مع ذروتها األزمة بلغت ثم ،٢٠٠١ عام كوم وورلد إنرون
الرهن حبس حاالت تصاعد أن ورغم .٢٠٠٨ عام العقاري الرهن عىل املبنية املالية األوراق
زادت فقد املخاطر، عايل العقاري الرهن لنزوة ا حدٍّ وضع — ٢٠٠٧ عام من ابتداء —
األمر كان إذ رخيًصا؛ االقرتاض جعل قد الصني مدََّخرات حجم كرب كان تعقيًدا. املشاكل
ينفقون بينما االدخار مهمة للصينيني يرتكوا أن قرروا األمريكيني املستهلكني وكأنَّ يبدو
للبحث املال رأس مديري الفائدة أسعار انخفاض دفع نفسه، الوقت يف حساب. بال هم
حيل ابتكار إىل اضطروا لو حتى أموالهم، عىل أكرب فائدة عىل للحصول جديدة سبل عن

ذلك. لفعل بارعة
الواليات حكومة يدفع لم الحدث هذا لكن براذرز، ليمان بنك بانهيار الصدمة بدأت
املالية العالم مؤسسات بني يصدق ال نحٍو عىل الوثيق االرتباط كان للترصف. املتحدة
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برسعة الحكومة تحركت واضًحا. أصبح قد — جميعها تنجو أو جميعها تغرق بحيث —
وفرايدي ماي فاني لها التابعتني العقاري التمويل رشكتي ثم سترينز، بري بنك إلنقاذ
رشكة بيع عىل مضطرَّة تتفاوض كانت بينما للتأمني، الدولية األمريكية الرشكة ثم ماك،
أيًضا العالم أنحاء جميع يف الحكومات ترصفت أمريكا. لبنك بخس بسعر لينش مرييل
من املستفادة الدروس أن يف األمل أحيا ما وهو التخبط؛ من بنوع يكن لم إن برسعة،
قد التسعينيات، يف «الضائع» الياباني االنكماش عقد ومن الثالثينيات، يف الكبري الكساد
عىل املرتفعة العوائد من سنة لعرشين السلبي الجانب وتجىل حكمة. من بقية خلفت
لندن يف الرئيسية املالية املراكز إىل وانترش نيويورك من وبدأ تام، بوضوح املال رأس
صارت اإلفالس، شفا عىل أيسلندا صارت وحينما وطوكيو. كونج وهونج وفرانكفورت
املرتفعة الفائدة أسعار ذات األيسلندية السندات يف استثمرت قد كانت التي املؤسسات

فقًرا. األكثر هي
التاسع القرن يف مورجان بي جي عالم يف حرصهم كان الذين — املرصفيون أصبح
يف ناشئة رشكة مؤسسو وكأنهم باملخاطرة يُرحبون — السوق تطور من أ هدَّ قد عرش
إثر الخدمة رسوم أساس عىل بعض مع بعضهم يتنافسون وبدءوا السليكون. وادي
أسالفهم عكس وعىل العائدات. يف كبرية زيادة حدوث إمكانية إزاء باإلغراء شعورهم
التي املالية األوراق يف استثمروا عرش، التاسع القرن يف الحديدية السكك بناء موَّلوا الذين
بضمانات قروض تقديم سبيل يف الحائط ُعرض بالحرص ضاربني لعمالئهم، أوجدوها
الرشكات وحلت االستقرار. لتحقق الطرق رصف كحىص تعمل التي األصول من أقل
تحمل دون من املخاطر من املزيد بخوض التنفيذيني للمديرين سمح مما الرشاكات؛ محل
لعام ستيجال جالس قانون إلغاء هذا كل يف كبري حد إىل ودعمهم شخصية. مسئولية
ويمنع االستثمار وبنوك التجارية البنوك بني يفصل كان والذي ،١٩٩٩ عام يف ١٩٣٣
التي االزدهار روح أيًضا ذلك يف ساعدت كما رشكات. أسهم امتالك من التجارية البنوك

التسعينيات.2 عقد سادت
أواخر يف السببني أول ظهر أساسيان. سببان ٢٠٠٨ لعام املالية لألزمة كان
القضاء من ستتحقق املصلحة بأن اعتقاًدا الركود من حالة أثارت عندما السبعينيات،
الُكتَّاب بدأ فقد الثالثينيات؛ يف الكبري الكساد فرتة من إرثًا تشكل كانت التي القوانني عىل
الصغار، األقزام آالف من بسالسل املقيد جاليفر وكأنها الرأسمالية املشاريع رون يصوِّ
حينما قويٍّا يصبح االقتصاد إن األعمال رجال وقال مثلهم. هم ومن البيئة، حماية ودعاة
القوانني من التحرر عرص كان وبرسعة. بحرية الترصف بحرية فيه املشاركون يتمتع
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رونالد األمريكي والرئيس ثاترش مارجريت اإلنجليزية الوزراء برئيسة املرتبط — هذا
بليىل ليتش جرام قانون بصدور ١٩٩٩ عام املتحدة الواليات يف ذروته بلغ قد — ريجان

رسميٍّا. كلينتون بيل الرئيس عليه وقع الذي املالية، الخدمات لتحديث
التأمني، ورشكات املالية الوساطة ورشكات للبنوك هدية بمثابة القانون هذا كان
التأمني، رشكات مع باالندماج للمصارف سمح فقد عام؛ بوجه الطموحني والناجحني
العادية التجارية املصارف عىل تطبق التي القيود من كثري من االستثمارية البنوك وحرر
الرقابة أزال أنه بكثري واألهم لخصوصيتهم. حماية البنوك عمالء القانون ومنح للودائع.
العجز ملقايضة الدوالرات تريليونات سوق مثل معينة فئة عىل املقصورة االستثمارات عىل
عىل رهاناتهم لتغطية املستثمرون استخدمها مخادعة وسيلة وهي االئتمان، سداد عن
َحدٍّ ألقل املخاطر لتقليل وضعها جرى قد القوانني هذه كانت املالية. األوراق مختلف

بالقوانني. التالعب عىل املضاربني شجعت الواقع يف لكنها ودرئها،
املستثمرون يتخذها التي التأمني أشكال من شكًال االئتماني العجز مقايضات كانت
مقايضات عىل يتعاقدون كانوا أيًضا آخرين لكنَّ استثماراتهم. انهيار الحتمال تحسبًا
لديهم تكون أن دون حتى تفشل، سوف ما مؤسسًة أن يعتقدون كانوا عندما ائتماني عجز
منزل عىل تأمني بوليصة رشاء يشبه كبري َحدٍّ إىل األمر هذا كان بهم. خاصة استثمارات
للحريق سيتعرض منزله أن إىل تشري التدخني يف املهملة عاداته ألن نظًرا الجريان أحد
فقد تأمني، رشكة جي) آي (إيه الدولية األمريكية املجموعة كانت وملا آجًال. أو عاجًال
استثماراتهم تأمني يف يرغبون الذين املستثمرين جانب من العقود عىل كبريًا إقباًال شهدت
عىل القادرة املتطورة الحاسوبية املخططات وجود ورغم املورَّقة. العقارية الرهون يف
الديون اللتزامات املتالطمة األمواج يف املحافظة الرشكة هذه اندفعت املخاطر، تقدير
والبورصات املالية األوراق لجنة صوَّتت حني ،٢٠٠٤ عام الخاتمة وجاءت املضمونة.
عىل تزيد أصوًال تملك التي تلك — أمريكا يف االستثمارية البنوك أكرب إعفاء عىل باإلجماع
تقرتضها.3 أن يمكنها التي الديون حجم من يحد قانون من — دوالر مليارات خمسة

ذلك. بعد حدث ما يعرف والجميع
عادي غري قدر كان الرقابي، النظام بتفكيك مشغولًة الترشيعية الهيئات كانت بينما
من أرسع بوترية نموٍّا تشهد املالية األصول كانت العاملية. األسواق يف ق يتدفَّ املال من
الدول مواطني بني االدِّخار معدالت الرتفاع ونتيجة الحقيقي. االقتصادي النشاط نمو
أسعار انخفضت اقتصاداتها، لتحفيز هناك الحكومية الجهود جانب إىل النامية، اآلسيوية
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ترتاوح التي الفائدة أسعار عن راضني غري التمويل عباقرة كان كبري.4 َحدٍّ إىل الفائدة
يف طفرة حدثت وحينما الفائدة. تلك لزيادة سبل يف يفكرون وبدءوا ٪٣ إىل ٢ بني
فابتدعوا عنها. يبحثون كانوا التي الفرصة هي هذه كانت املتحدة الواليات يف املساكن
العقارية القروض تقسيم وجرى الجديدة. املالية االستثمارات من مشبوهة مجموعة
قيمتها تستمد التي األصول إىل يشري مصطلح وهو مالية، مشتقات إىل وتحوَّلت البنكية
البنوك من املورَّقة العقارية الرهون هذه تمرير جرى ما ورسعان أخرى. أصول من
أعادت ثم التجارية. البنوك مثل للقوانني تخضع ال التي االستثمار بنوك إىل التجارية
أو آخرين مستثمرين إىل وباعتها املورَّقة العقارية الرهون هذه تغليف االستثمارية البنوك
املورقة الرهون هذه األخرى واملؤسسات األفراد من الكثري اشرتى وكذلك أخرى. بنوك إىل
العقارية، رهوناتها التجارية البنوك باعت إن وما أموالهم. فيها ليُودعوا أماكن عن بحثًا
بحقيقة للعاِلمني هائلة أرباح مصدر أصبح فيما جديدة رهون تسجيل يف حرة كانت
قيمة عىل تحافظ املنازل أصحاب يدفعها التي الفعلية العقاري الرهن أقساط كانت األمر.
كبرية زيادة ازدادت التي املخاطر حجم من املرصفيون ن هوَّ لألسف، لكن املالية. األوراق
الرهن حبس إجراءات أن ذلك من واألسوأ الريبة. وحالة العقارية الرهون عدد بازدياد
بعض تستطع لم حينما السجالت، حفظ يف النطاق واسع إهمال عن كشفت ٢٠٠٩ عام

العقاري. الرهن ملكية عىل دليل تقديم الرهن حبس حاالت
يف يعملون الذين ألولئك املالية للرفعة كبريًا مجاًال تشكل العقارية الرهون كانت
مبدئية بدفعة دوالر مليون بقيمة منزًال ما شخص اشرتى إذا فمثًال العقارية؛ السوق
العقارات، سوق يف دوالر مليون ١٫١ مقابل الفور عىل باعه ثم دوالر، ألف مائة قيمتها
وبذلك أخرى، دوالر ألف مائة إىل باإلضافة دفعها التي املبدئية الدفعة اسرتد قد يكون
تحصل عندما متاًحا باالستدانة التمويل ويكون األوَّيل. استثماره حجم ضاعف قد يكون
تنجح، كي لكن بسدادها. تقوم ثمنه من جزئية مالية دفعة مقابل ما يشءٍ ملكية حق عىل
أسعار يف كبريًا ارتفاًعا املتحدة الواليات شهدت وقد للقيمة. تقدير هناك يكون أن بد ال
وصف وقد و٢٠٠٦. ٢٠٠٠ عامي بني الفرتة يف — تقريبًا الضعف إىل — العقارات
فقد القمار؛ نوادي رأسمالية بأنها باقتدار مالئًما وصًفا العقارية القروض نادر رالف
بطاقات إىل السيارات أقساط من االئتمان، أشكال من شكل أي توريق إىل الطريق بيَّنت

االئتمان.
العقارية الرهون إصدار املالية املؤسسات بدأت الرخاء، أوقات استمرار يف ورغبة
أقساطهم. لسداد الكايف غري الدخل لذوي أو الَخِطرة االئتمانية السجالت ذوي لألشخاص

445



الرأسمالية

أو املبدئية الدفعة تخفيض خالل من العمالءَ واإلقراض االدِّخار ورشكات البنوك وأغرت
ضغوط كانت وكذلك التمويلية. للقروض بالكامل جديدة سوٌق وازدهرت بالكامل. إلغائها
جاذبية. أكثر العقارية القروض تجعل الفائدة أسعار لخفض الفدرايل االحتياطي بنك
باعتبارها املنازل المتالك سواء حدٍّ عىل والجمهورية الديمقراطية اإلدارتان روَّجت وقد
ومع وأكثر. أكثر املنازل أسعار ارتفاع إىل املشرتين زيادة فأدت حصيفة؛ عامة سياسة
العقاري الرهن قروض عىل الخِطرة االئتمان سجالت ذوي األشخاص حصول ازدياد
استغل اإلسكان، سوق ازدهار ذروة وخالل هائلة. زيادة املخاطرة ازدادت املخاطر، عالية
مع يشرتكون كانوا وملا بنًكا. كانت لو كما ملكيتهم قيمة ارتفاع املنازل أصحاب من كثري
قيمة تزايد عىل اعتماًدا منازلهم بضمان قروض عىل حصلوا فقد تفاؤله، يف املايل القطاع
نشاط وبدءِ لألبناء، الجامعي التعليم رسوم دفع من تمكَّنوا القروض وبهذه منازلهم.

الجديد. املنزل تزيني أو رباعي، دفع سيارات ورشاء تجاري،
سبب تفسري يف تعني أن تماًما عقالنية فردية لقرارات املقصودة غري للعواقب يمكن
آسيوية أرس قرَّرت فحينما ٢٠٠٨؛ عام مستوياتها أدنى إىل العالم يف املالية املراكز انزالق
يف وتضعه شهريٍّا تقتطعه محدد مبلغ توفري ١٩٩٧ عام بها مرَّت التي املالية األزمة بعد
االستهالك تنشيط بهذا تقصد تكن لم إليه، الحاجة وقت متاًحا ليكون منفصل حساب
من كلٌّ أقرَّت وحينما مدَّخراتهم. زيادة عن الناجم الفائدة انخفاضسعر ظل يف األمريكي
حصيفة، اجتماعية سياسة هذه باعتبار املنازل امتالك والديمقراطية الجمهورية اإلدارتني
بحيث املخاطر عالية العقارية الرهون إصدار عىل البنوك بني سباق إطالق بذلك تنويَا لم
التنفيذيني املديرين كبار كان وحينما املتعطشني. املستثمرين أجل من توريقها من تتمكن
نهاية يف سخيَّة مكافآت مسوقيهم ألملع يدفعون التغطية وصناديق االستثمارية البنوك يف
باملرة مقصود غري كان ما لكن وتشجيعه. املتفوق األداء مكافأة يقصدون كانوا السنة،
النظر تمنع أو بعناية، املدروسة اآلراء تُقيص بدرجة ا جدٍّ وحادة نِهمة منافسة خلق هو
الرافضني. رأي إىل االستماع أو املدى، بعيدة النتائج يغطِّي أوسع منظور من األمور إىل
االقتصاد، خرباء يفضلها التي الرياضية للنماذج املقصودة غري العواقب مفهوم يصلح ال
يستتبع ما وهو أوسع، الفردية املبادرات صارت تحرًرا، أكثر السوق صارت كلما لكن
املقصودة غري العواقب تتالقى وعندما األفراد. فات ترصُّ عىل مرتتبة مقصودة غري عواقب

متوقعة. غري كوارث تخلق أن يمكنها — ٢٠٠٨ عام حدث كما —
نحو عىل املايل القطاع يف يعمل لكنه الرأسمالية، من يتجزأ ال جزء املخاطر خوض إن
عندما نفع أقىص تقدم — املرافق مثل — فالبنوك التكنولوجيا؛ مجال يف عمله عن يختلف
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يفعل كما للعمالء يتزلفون صاروا املرصفيني أن حدث الذي لكن وفعالة. موثوقة تكون
إىل الحريصني غري املقرتضني عن الفاتر إعراضهم وتحول املستعملة. السيارات بائعو
األعمال رواد إىل قروًضا البنوك تُقدِّم لم إذا الحال، بطبيعة القادمني. بجميع حارٍّ ترحيب
يكن لم واالبتكار االستقرار بني التوازن تحقيَق لكنَّ ستعاني. الرأسمالية فإن املخاطرين،
االستثمارية البنوك بدأت إذ والعرشين؛ الحادي القرن من األول العقد يف البنوك حليَف
نتائج وكانت لآلخرين، يبيعونها كانوا التي األصول عىل القائمة املالية األوراق تشرتي
للمرصفيني بالنسبة تغريت املخاطرة خوض اسرتاتيجيات إن البعض يقول كارثية. ذلك
أموال عىل املراهنة لهم أتاح ما الجمهور؛ عامة مع تتعامل مؤسساتهم صارت حينما
عىل العام نهاية مكافآت أن كما الخاصة. أموالهم عىل املراهنة من بدًال اآلخرين األشخاص
املرصيف املجال يف كبري نزاع مصدر أصبحت لكنها عملياتهم، نطاق لتوسيع دفعتهم األداء
البقاء من تتمكن كي الحكومة مساعدة تستجدي املالية املؤسسات صارت بعدما العام
التي املكافآت عىل الحصول يعتربون سرتيت وول يف يعملوا لم َمن إن قدميها. عىل واقفة
إىل يذهب الذي املاليني الخرباء منطق لهم يروق يكن ولم الفحش. من نوًعا املاليني تبلغ
أو رشكتهم، ملصلحة بيعه يستطيعون ما كل من كبريًا ربًحا يحققوا أن لهم ينبغي أنه
صامتني ظلوا هؤالء لكن املجال. هذا يف العاملون يقول كما يصطادونه» ما «يأكلوا أن
ودفعت أنيابها عن وكرشت مجدًدا للحياة الفريسة عادت عندما به القيام ينبغي ما إزاء

اإلفالس. شفري إىل رشكاتهم
املادي واقعه كان الذي االفرتايض، االستثمار عالم بأنه العالم هذا نَصف أن يمكننا
جميع يف إلكرتوني طرف ألف ٦٠ نحو من الصادرة اإللكرتونية الرسائل من سيًال
نوًعا كان لكن املالية، املعامالت حجم زيادة التكنولوجي م التقدُّ أتاح فقد العالم؛ أنحاء
عقاري رهن اقرتاض عىل الناس العقاري الرهن باعة شجع حينما املزدوج، الخداع من
معاشات صناديق مديري مع املالية الرشكات تفاوضت وحينما سداده، يستطيعون ال
تحيطهم أن دون باألصول املدعومة املالية أوراقها برشاء تقنعهم كي والبلديات التقاعد

ذلك. عليها ينطوي التي املخاطرة حول معلومات بأي
من ٪٢٠ إىل ٪١١ نسبة من املالية الخدمات نَمت املاضية، العرش السنوات وخالل
قدرها نسبة ربح استطاعوا لني املتعقِّ والنساء الرجال بعض لكن اإلجمايل، القومي ناتجنا
لتقليل استثماراتهم نوَّعوا أي — املخاطرة ووزَّعوا استثمروها، التي األموال من ١ : ٣٠
ا حقٍّ الجريئون املستثمرون أما إليها. يسعوا أن دون — حدوثها حال الخسارة حجم
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األمر لكن واحدة. استثمارية حافظة يف باالستدانة التمويل من أشكال عدة عىل فيقدمون
وخرباء الرياضيات وعلماء الفيزياء علماء أن البعيد املدى عىل األمة عىل رضًرا األكثر
ذوي املاليني الخرباء فئة إىل لالنضمام األصلية أعمالهم عن بعيًدا انسحبوا الكمبيوتر
إىل األمريكية الجامعات كربى خريجي من ٪٤٠ عن يقل ال ما تحول فقد املرتفع؛ الدخل
الدخل شيوع ومع والعرشين. الحادي القرن من األوىل السنوات يف التمويل مجال يف العمل
الرابحني من ضيقة دائرة سرتيت وول شكلت سنويٍّا، دوالر مليون يبلغ الذي السنوي
الحذَر اإليجابية املثبطات تشجع وال أكثر، يخاطر ملن الحوافز كل تذهب حيث الصغار،

األمانة. حتى أو
استياء إثارة يخَشون والرصف املالية األوراق لجنة لدى يعملون الذين أولئك كان
الحق. وقت يف فيها بتوظيفهم هؤالء قادتها يقوم أن يأملون التي الكربى الرشكات قادة
ميَّالة — وموديز بورز آند ستاندرد مثل — االئتماني التصنيف وكاالت تكن لم وباملثل
أن واضًحا بات واآلن املخاطر. خوض يف يُفرطون الذين البنوك عمالء تصنيفات لخفض
منعزلني كانوا الدول عرشات اقتصادات عىل تؤثر قرارات يتخذون كانوا الذين األشخاص

آٍت.5 غٌد هناك يكن لم لو كما باملخاطرة تجازف الصفوة من جماعة يف
الذي الثقة شعور يف ويتمثل ومتوطن نفيس السيناريو هذا يف ع املتوقِّ غري والعامل
— التغطية صناديق ومديرو املؤسسات مستثمرو الحالة هذه يف هم الذين الناس— شجع
تقديرهم عدم لنا يبدو اآلن، منظورنا من بأصول. مدعومة جديدة مالية أوراق رشاء عىل
التفكري لعدم الناس التفاؤل يدفع االنتعاش، حدوث فعند غريبًا؛ أمًرا املخاطرة هذه حجم
والترصيحات للشائعات يمكن أخرى، ناحية من معديًا. شعوًرا ويكون كبري َحدٍّ إىل
مماثًال يكون يكاد الثقة يف حادٍّ انخفاض حدوث يف بسهولة تتسبب أن الحمقاء العلنية
وقد األجنبية. األسواق يف االضطراب أو لآلمال املخيِّبة األرباح حول التقارير تُسببه ملا
يف أو التفاؤل حالة يف سواء — واملستثمرين التجار جانب من االستجابات هذه أنتجت
لسهولة نظًرا بأرسه العاملي االقتصاد عىل انعكست املخاطرة من درجة — التشاؤم حالة
املتحدة الواليات أن نضيف أن ويمكن الرابحة». «الصفقات لهذه العالم مستثمري وصول
البالغ التجاري أمريكا بعجز العالم اكرتاث لعدم نتيجة االنتقائي العمى هذا من تستفيد

سنويٍّا. دوالر مليار ٧٠٠
— الكيمياء يف نوبل جائزة عىل الحائز — سودي فريدريك الكيمياء عالم تحول عندما
البارعة املالحظات بعض أبدى العرشينيات، يف الكبرية الفقاعة إبان االقتصاد مجال إىل
املزيد تحقيق يريدون ألنهم املال) يُقرضون (أي الديون يشرتون فالناس الديون؛ حول
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فإذا املستقبل. يف سيحدث ما يعرف أحد ال أن هي واملشكلة املستقبل. يف الثروة من
عند دوالرات ١١٠ أسرتدها أن أمل عىل دوالر ١٠٠ مبلغ املزارعني أحد مثًال أقرضُت
من موجة هبوب وعدم الجيد الطقس عىل هذا أميل يف أُعول فأنا الحصاد؛ موسم حلول
الثروة عىل املطالبات من هناك يكون عندما الواقع، يف لكن املحصول. عىل الجراد أرساب
فالسوق املستقبلية. األرباح تلك البعض يخرس فعًال، به الوفاء يمكن ا ممَّ أكثر املستقبلية
الشعور هذا عىل دائًما تتغلب ألن مضطرة بل فحسب، متقلبة ليست املستقبلية األوقات يف
أضعاًفا املطالبني عدد تزايد املورق، العقاري الرهن قروض حالة ويف اليقني.6 بعدم

مضاعفة.
بصفتها العقاري» «الرهن لكلمة األمريكية اللهجات جمعية صوَّتت ،٢٠٠٧ عام يف
ارتفاع عن الناجم االنتعاش خالل العاملي التمويل مفردات انترشت فقد العام؛7 كلمة
إىل: إشارات ترى أن يمكنك كان حيث اليومية، الصحف إىل سرتيت وول من املساكن أسعار
أسعار ومقايضات املضمونة، الديون والتزامات املتغري، الفائدة سعر ذي العقاري الرهن
الحادي القرن من األول العقد ويف الخاصة! األغراض ذات االستثمارية واألدوات الفائدة،
املسئولني جاذبة مرات، خمس من أكثر التغطية صناديق أعداد تضاعفت والعرشين،
املؤسسات وهي البلدية، واالستثمارات الجامعية، واألوقاف التقاعد، معاشات أموال عن
التغطية صناديق يديرون الذين األشخاص كان االنكماش. جرَّاء معاناًة تواجه باتت التي
شيَّدوا قد املتغرية الفائدة ذا العقاري الرهن خيار أنَشئوا والذين القائمة، املالية واملشتقات
قد املنازل أسعار ارتفاع عن الناجم املبدئي نجاحهم وكان العقاري. الرهن أوراق من بيتًا
للبنك األسبُق الرئيُس سابقة فقاعة يف الحظها قد كان عقالنية» غري ضخمة «زيادة إىل أدَّى
الحكومية. الضوابط يعارض السابق يف كان الذي جرينسبان، آالن الفدرايل االحتياطي
سندات ومنحت بينها، فيما املصالح تضاُرب تجاهلت االئتماني التصنيف وكاالت حتى
عن املسئولون أولئك تسبَّب وهكذا حقيقية. غري عالية تصنيف درجات العقاري الرهن

املنظومة. انهيار يف املخاطر تقدير
أيًضا انخفضت ،٢٠٠٧ عام أواخر يف االنخفاض يف املنازل أسعار بدأت وعندما
ثمن دفع أي — باالستدانة التمويل خفض كان املنازل. هذه تدعمها التي املالية األوراق
عظامها؛ بعرص الفريسة تقتل التي الرقطاء كالحية — هامش عىل املشرتاة املالية األوراق
يف املستثمرين إىل التأمني رشكات إىل املرصفيني من املايل املجال يف الجميع ُعرص فقد
شحيًحا. املال وأصبح السيولة ت فجفَّ واألفراد؛ املؤسسات من وعمالئهم التغطية، صناديق
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كانت قروض. عىل الحصول باستطاعتهم يعد لم مرشوعة أعمال أجل من املقرتضون حتى
األمان يتوخيان ستانيل ومورجان ساكس جولدمان بنَكا جعلت بدرجة السوء بالغة األمور
مجال وترَكا تجاريني، بنكني إىل تحولهما خالل من والتدقيق التنظيم من أكرب قدٍر يف
هما حصال وبالطبع القرش. بأسماك املليئة باملياه الشبيه االستثمارية املرصفية الخدمات

إقراض. ومصادر حكومية مساعدات عىل أيًضا
عام أزمة عن وحدهم املسئولني ليسوا الحرية ينشدون كانوا الذين املموِّلني لكنَّ
مسئولون املالية الرشكات تراقب كانت التي القوانني منظومة تفكيك يف شارك فقد ٢٠٠٨؛
إىل بلديات رؤساء إىل الكونجرس يف أعضاء إىل املدن مجالس أعضاء من حكوميون،
العالقات يف ما حدٍّ إىل محايد حَكم من تحوَّلت املتحدة الواليات حكومة حتى دول. رؤساء
الحمالت عىل طرأت التي التغيريات كانت التجارية. املصالح عن ُمدافع إىل االقتصادية
ظهور فمع واالقتصاد. السياسة مجايل يف قادة بني التواطؤ تشجيع إىل أدت قد السياسية
سبيل ال الذي — املال نال عاًما، ٤٠ قبل االنتخابية للحمالت رئيسية كأداة التليفزيون
املناصب أصحاب دفعت التليفزيونية الدعاية فتكاليف جديدة؛ أهمية — أبًدا إلغفاله
ساتون وييل ُسئل مرة، ذات التجارية. املصالح أحضان يف االرتماء إىل عليهم واملعرتضني
ألن قائًال: فَردَّ البنوك؟ نهب تُعاود ملاذا البنوك: عىل السطو يف العباقرة اللصوص أشهر
ذهبوا الحزبني ِكَال من املرشحني أن يف السبب هو بالضبط وهذا البنوك. يف موجود املال

منهم. مساهمات عىل للحصول األثرياء إىل
ذوي التمويل مهنديس جانب من الجشع — والحاجة الجشع من سامٌّ مزيج إنه
باهظة باتت التي حمالتهم ثمن لدفع السياسيني جانب من والحاجة العالية، الطموحات
من التخلص أرادوا الذين األعمال لرجال بالفضل يدينون املناصب ذوي جعل — التكلفة
العامة املناقشات عىل تسيطر التي الحرة السوق أيديولوجية ومنحت الحكومة. رقابة
عني املرشِّ بعض ظل بليىل، ليتش جرام قانون صدور بعد لكن الحكومة. ملسئويل غطاءً
تراُجع. ألي املتتالية التأثريات بالضبط عوا وتوقَّ املشتقات. يف التجارة من الحد يحاولون
والية مدن يف صدرت التي التدابري تَُماِثُل الضار، اإلقراض ملكافحة تدابري النواب واقرتح
تشويه جرى وحينما الجهود. هذه قوضوا التجاري العمل حرية عن املدافعني لكن أوهايو،
لم التي التنظيمية الهيئات حتى صارت — الثمانينيات يف حدث كما — القوانني سمعة

عملها. ممارسة يف ومهملة رعديدة للنقد تتعرض
يدافعون حدث ما إزاء بالندم يشعرون ال الذين واملرشعون اإلداريون املسئولون كان
البالد خارج إىل أموالهم ليأخذوا كانوا األمريكيني املرصفيني أن بحجة القوانني تخفيف عن
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املنافسة عملت وقد آخر. مكان أي يف املورقة العقارية رهوناتهم من إمرباطوريات ويبنوا
كان فحينما املخاطرة. خوض تشجيع عىل هوادة بال — الرأسمالية إكسري هي التي —
تقليدهم. يف يرغبون كانوا املخاطرة، يف يتمادون منافسيهم يرون الحذرون املرصفيون
البنوك، عىل الرقابة زوال وبعد اإلطالق. عىل مرغوبًا شيئًا املكسب عجلة إيقاف يُكن ولم
عام دوالر مليار ٩٠٠ من هائًال ارتفاًعا االئتمان عجز مقايضات يف تجارتها ارتفعت
واحد عقد يف التغطية صناديق حجم وازداد 8  .٢٠٠٧ عام دوالر تريليون ٦٢ إىل ٢٠٠١
تريليونات إىل تصل الخسائر جعل ما ٢٠٠٨؛ عام دوالر تريليوني إىل دوالر ألف ٣٧٥ من
املشكلة. أبعاد إدراك الصعب من ليس لكن األرقام، هذه استيعاب الصعب من الدوالرات.
من الكثريين ألن اللوم؛ ه نوجِّ أن لنا كان إن اللوم، من املستهلكني إعفاء ينبغي ال أيًضا

الرخيص. العقاري والرهن السهل االئتمان عىل الحصول يريدون كانوا األمريكيني
الرهن ومقِريض البنوك، يقاضون املنازل أصحاب بدأ بالتقايض، املغرمني كعادة
يف اإلقراض ومسئويل كبرية، وبنوك صغرية، وبنوك سرتيت، وول من وبنوك العقاري،
املرتفع العائد ذات األسهم رشاء يف تورَّطت البلدية الحكومات حتى نفسها. البنوك هذه
الرهن أو املخاطر عايل العقاري الرهن سواء العقاري، بالرهن املدعومة املالية األوراق يف
البنوك بمقاضاة أسرتاليا مثل بعيدة مناطق يف يعيشون من بعض وقام العادي. العقاري
محرتمة رشكة وتأثرت تبيعها. كانت التي املالية األوراق مخاطر إلخفائها االستثمارية
كبري نحو عىل — املالية الخدمات مجال يف الواسع النشاط ذات — إلكرتيك كجنرال
احتيالية. معايري باتباع تتهمها التأمني رشكات إحدى ضدها رفعتها قضائية دعوى جراء
مسري يوقف لن ذلك لكن سرتيت، لوول مؤخًرا انحازت العليا املحكمة قرارات أن صحيح

الكامل.9 التعويض يكن لم إن للقصاص، سعيًا املحامني مكاتب إىل الناس
أصحاب من العديد يجد أن قبل كثريًا ترتاجع ألن بحاجة املساكن أسعار تكن لم
عام فبحلول منازلهم. قيمة تفوق العقارية قروضهم عىل بمبالغ مدينِني أنفسهم املنازل
انخفضت قد — عقار مليون ١٣ نحو — العقاري الرهن منازل ربع من أكثر كان ،٢٠٠٩
العقاري الرهن حبس حاالت تنفيذ معدل وبلغ الرهن، قرض قيمة عن السوقية قيمتها
وملا دوالر. مليار ٤٠٠ إىل املستثمرين خسائر ووصلت الواحد، اليوم يف حالة آالف ٥
لوقف كافية برسعة تترصف لم اليابانية الحكومة أن تعي األمريكية الحكومة كانت
عملية إىل لتتوصل كافحت فقد ،١٩٩٠ عام الياباني الكساد عىل ترتبت التي الخسائر
الخزانة ووزارة الفدرايل االحتياطي بنك عرض األمر، بادئ يف الثقة. عودة ولتعجل التعايف
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لدى مستساًغا املايل» «اإلنقاذ مصطلح يعد لم املتعثرة». «لألصول دوالر مليار مائة
الناس بات لذا االقتصاد؛ حالة سوء مدى عن أفكار من الذهن يف يثريه ما بسبب العامة
األمريكية اإلدارة نفذت االقتصادي. التعايف وعود عن ثم االقتصاد»، «تنشيط عن يتحدثون
كل كانت الكبري. الكساد منذ عامة أشغال برنامج أكرب أوباما باراك برئاسة الجديدة
قد األسوأ املرحلة أن العادية السوق يف العاديني املشاركني إلقناع ترمي الرسمية الجهود
«األيام تنشد: ١٩٣٢ عام روزفلت لفرانكلني الرئاسية الحملة كانت كما أو بالفعل، انتهت

أخرى.» مرة عادت السعيدة
مطالبات إىل طويًال اختمر الذي األمريكية السيارات صناعة تراجع أدى األثناء، تلك يف
وكانت وكرايسلر، موتورز جنرال أموال نفدت فقد الرضائب؛ دافعي أموال من بدفعات
السيارات صناعة لرشكات املستعصية املشاكل وكانت اإلفالس. شفا عىل ترتنَّح فورد
االعتماد نستطيع أننا إىل تذهب والتي االقتصاديني، لدى القوية القناعات إحدى تتحدى
ينبغي كان الذاتية املصلحة عىل املستنري الحرص لكن السوق. يف املشاركني عقالنية عىل
عندما خطأ ما شيئًا ثمة بأن السبعينيات يف ديرتويت قادة آذان يف يهمس أن له
يف الناس معظم كان طبًعا مرة. ألول أمريكا يف وتويوتا ونيسان هوندا سيارات ظهرت
تذَرع األنيقة الجديدة السيارات تلك يروا لم لذلك األمريكية»؛ السيارات «يشرتون ميشيجن
األمريكية السيارات رشكات ألن ونظًرا ونيويورك. كاليفورنيا لواليتي الرسيعة الطرقات
التنفيذيني املديرين كبار استطاع بأكملها، املنطقة عىل للسيطرة يكفي بما كبرية كانت
سيارات عىل املدى قصرية األذواق طلبات ويلبوا األحالم، يف ينغمسوا أن السيارات لصناعة
املبتكرة تصاميمهم يصدرون بينما الوقود، من هائلة كميات تستهلك التي الرباعي الدفع
من وأنا» «روجر الشهري مور مايكل فيلم سخر ،١٩٨٩ عام يف الخارج. العرضيف لصاالت
ترسيحه بعد موتورز جنرال لرشكة التنفيذي الرئيس سميث لروجر املتعمد النظر ِقرص
أنه شك ال فلينت. بمدينة مور رأس مسقط يف السيارات صناعة عمال من عامل ألف ٥٠
لكن السوق. يف األمريكية السيارات رشكات حصة برتاجع تفيد دورية تقارير هناك كانت
عواقبه بدأت وحينما األبد. إىل يستمر أن املمكن من يكن لم القبيل هذا من املتعمد الجهل

وكرايسلر. موتورز جنرال أفلست ،٢٠٠٩ عام أخريًا تتواىل
التي وكرايسلر، وفورد موتورز جنرال رشكات رؤساء واجهها التي املتاعب بني من
عامل، ألف ٣٠٠ نحو عددهم البالغ البالد يف السيارات صناعة عمال من ٪٧٥ فيها يعمل
بشهادتهم لإلدالء العمال ذهب وحينما املتزايدة. العمال هؤالء رواتب يف املتمثلة التكاليف
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السيارات. صناعة لعمال األمريكي االتحاد رئيس معهم ذهب ،٢٠٠٨ عام الكونجرس أمام
أسالفهم ألن بالتناقض؛ يتسم واملتقاعدين الحاليني العمال رعاية بني املزعج التشابك وهذا
الذي القانون شأن من كان إذ الصحي؛ للتأمني وطنيٍّا املايضترشيًعا يف عارضوا أن سبق
االجتماعي. الضمان إدارة خالل من الشاملة الرعاية يمول أن األربعينيات يف اقرتاحه جرى
السيارات رشكات قادة عمل ملصانعهم، العمال والء كهذا قانون يقوض أن من خوًفا لكن
فوائد تكتسب كي بنجاح تكافح ألن النقابات دفع ما اإلجراء؛ هذا اتخاذ ضد ديرتويت يف
التي األمريكية املصانع يف العمال حصول عدم إن املفاوضات.10 طاولة عىل ألعضائها
عليها يحصل التي تلك تضارع وفوائد مرتفعة أجور عىل وتويوتا هوندا سيارات تصنع
وقت يف االنتخابية. ودوائرهم الكونجرس أعضاء حنق يثري كان ديرتويت مصانع عمال
تتحسن؟ اآلخرين العمال هؤالء أحوال تكن لم ملاذا ليتساءل: الجمهور كان ربما سابق،
األجور ذوي من موظفني نجاح ومن األجور يف البطيء االزدياد من عقود ثالثة حلول لكن

الناس. تصورات يف هائًال تغيريًا أحدثت مارت وول موظفي مثل املتدنية
الذي التضامن بناء إعادة إىل للحاجة العمالية القيادات نبَّهت املواقف، هذه وملواجهة
األمريكي العمال اتحاد كان العمال. وعامة العمالية النقابات بني قبُل من موجوًدا كان
الحال كان كما األمريكية، العمل قوة ثلث لتمثيل يهدفان الصناعية املنظَّمات وكونجرس
أن قوية عمالية لحركة يمكن كيف لتوضيح حملة وبدآ ،١٩٥٠ عام ازدهارهما أوج يف
يف املقبولة العمل وظروف املعيشية باألجور أخالقيٍّا التزاًما وتغذي الديمقراطية تحفز
عامي فبني هذا؛ تدعم الواقع أرض عىل املوجودة الحقائق وكانت العالم. أنحاء جميع
أجور ارتفعت بينما مرة ٢٧٥ التنفيذيني الرشكات رؤساء رواتب ارتفعت و٢٠٠٨ ١٩٧٨
كان مثلما لديهم العاملني مع كرماء الرشكات رؤساء يكن ولم مرة. ٣٥ العاديني العمال
لم ،٢٠٠٣ عام منذ ارتفع قد األمريكية اإلنتاجية معدل أن من الرغم وعىل فورد. هنري

القيمة. حيث من الفوائد وانخفضت باملثل، األجور ترتفع
وعرقلوا الجمهوريون عارضه الذي النقابية الحريات قانون العمالية التنظيمات تدعم
إقامة يف العمال حق ليحمي القانون هذا كان .٢٠٠٧ عام الشيوخ مجلس يف صدوره
عن تعربِّ بطاقات عىل العظمى غالبيتهم ع تُوقِّ أن بمجرد مصانعهم يف النقابية التنظيمات
العمل من َفَصلوا العمل أرباب جميع ُربع أن إىل اإلحصاءات وتشري نقابة. تشكيل عزمها
ثَمَّ ومن قانوني؛ غريَ فصًال النقابي التنظيم يف مشاركته جزاء شخص عن يقل ال ما
املصانع يف النقابية التنظيمات لتشكيل رضوريٍّا النقابية الحريات قانون النقابات تعترب
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من األعىل الُعرش دخل تزايد جانب إىل األجور جمود حول التقارير أدَّت وقد الجديدة.
صف يف يقف الجمهور من كبري قطاع جعل إىل أمريكا يف األجور متقايض من ٪١ نسبة
سنوات خالل االقتصادية الحرية إطالق نظرية اعرتى الذي الخزي كان العمالية. النقابات
أيًضا، العمالية التنظيمات عىل بالخري يبرش والعرشين الحادي القرن افتتحت التي التحرُّر
الرافضة العمل أماكن تشكلها التي املعارضة القوة مع يتعامل أن عليه سيتعني لكن

األمريكيني.11 األعمال رجال جانب من املوحدة املعارضة عىل عالوة النقابي للتنظيم
البلدان بها تتَّسم برشية سمٌة كارثٍة بوقوع تُنبئ التي للعالمات التنبُّه عدم أن يبدو
«االنهيار» دراسته يف دايموند جاريد بنيَّ وقد سواء. حدٍّ عىل الرأسمالية وغري الرأسمالية
طويًال التشبث تعتاد الفاشلة املجتمعات أن — األمم انهيار أسباب فيها يبني والتي —
ولعل للتطبيق.12 صالحة غري املنظومات هذه تكون أن بعد الخاصة القيمية بمنظوماتها
اإلخفاق هذا عىل ساطع مثال الذاتية التصحيحية آلياتها السوق لدى أن عىل اإلرصار هذا
إذن عرينه. يف األسد غدر يأمن َمْن كإرصار اآلن يبدو هذا أن شك ال املألوف. البرشي
الرتتيبات كانت لقد كذلك. األمر يبدو الخاصة؟ دروسه يتعلم أن جيل كل عىل يتعني هل
واسع االزدهار من قرن ربع ببدء تؤِذن الثانية العاملية الحرب بعد ما مرحلة يف املالية
من كلٌّ دعا فقد أخرى؛ مرة ذلك يتكرر أن يمكن وربما الرأسمالية. أوطان يف النطاق
للقرن وودز بريتون اتفاقية لعقد العظمى بريطانيا وزراء ورئيس الفرنيس الرئيس
أن الواضح ومن العاملي. لالقتصاد املالية األسس بناء إعادة أجل من والعرشين الحادي
عالمة لهم بالنسبة تمثل ١٩٤٤ عام هامشري نيو يف إليها ل التوصُّ جرى التي االتفاقات

التعاون. لقوة املشرتك تقديرهما عىل
فقد املتحدة، الواليات يف كان املخاطر عايل العقاري الرهن كارثة مركز أن رغم
والبلدات املدن إىل رسيًعا مانهاتن يف األعمال مركز ترضب كانت التي املتاعب وصلت
املؤسسات مع شاركوا الذين األجانب املستثمرين عن ناهيك البالد، أنحاء مختلف يف
األمريكية املراكز أكثر — السليكون وادي حتى الناس. خداع يف املتهورة األمريكية املالية
انخفاض خالل من االئتمان ألزمة الهادر التأثري ملس — للفخر مدعاة التجارية للمشاريع
أجهزة مبيعات أن إىل بالنظر الهني باألمر ليس وهذا رشكاته، منتجات عىل الطلبيات
الواليات يف التجارية األعمال يف املال رأس إنفاق نصف تشكل والربمجيات الكمبيوتر
املغامر املال رأس بوفرة يتمتع ما عادًة الذي التكنولوجيا قطاع شهد وباملثل املتحدة.

أيًضا. الرتاجع هذا من بعًضا
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قيمة ارتفاع مع تتوافق ال قروًضا اقرتضوا الذين الناُس اإلنفاق عن توقَّف فحينما
الكبار باملصدِّرين اإلرضار إىل ذلك أدَّى العقارية، للطفرة املحمومة األيام يف منازلهم
الالتينية أمريكا زعماء وشارك املضمون. األمريكي املستهلك عىل يعولون الذين والصغار
أن إىل اليشء بعض الشماتة يف — الشمايل األمريكي العمالق انتقدوا ما كثريًا الذين —
لقد املتحدة. الواليات يف اإلسكان سوق انهيار جرَّاء بلدانهم آفاق يف يلوح الخطر َرأَوا
عىل فوقه بالعابرين فتيله يَعلق ملغوم ك َرشَ وكأنه الجميَع املايل االنفجار هذا أذى طال
هذه من نسبيٍّا نَجت — املحافظة املرصفية تقاليدها أنقذتها التي — الهند لكن غرة. حني
األمريكية البنوك كانت التي املالية األوراق لهذه عة املتوقَّ غري الهشاشة أدت وقد الكارثة.
عىل بالحنَق الناشئة االقتصادات من العديد قادة شعور إىل العالم أنحاء جميع يف تروِّجها

الكارثة. هذه يف املتسببني
والذي العالم، أنحاء جميع يف ينفذ بونزي مخطط أول مع أخرى بعثرة العوملة مرَّت
تشارلز إىل نسبة االسم بهذا ُسمي الذي — الخداع وهذا .٢٠٠٨ عام نهاية مع انكشف
يعتمد — الصاخبة العرشينيات حقبة يف صيته ذاع الذي السمعة سيئ املحتال بونزي،
الرشكة يف قبلهم األسهم اشرتَوا َمن أرباح يسدد كي باالستثمار الناس من املزيد إغراء عىل
مدعومني املجزية الستثماراتهم رسميني غري مروجني ذلك بعد املساهمون يصبح الوهمية.
وول يف املحرتمني املموِّلني أحد وهو — مادوف برنارد أَقرَّ وقد قوية. أرباح من تؤتيه بما
أسهًما بيعهم خالل من عمالئه، من دوالر مليار خمسني عىل بالحيلة حصل أنه — سرتيت
وكندا املتحدة الواليات ذلك يف بما العالم، من واسع قطاع عرب املنترشة رشكاته إحدى يف
األوراق لجنة تكرتث ولم حيله.13 تنفد أن قبل والصني، األوسط الرشق ودول وأوروبا
أحد أن من الرغم عىل التحقيق رفضت إذ هذا؛ حدوث عن ملسئوليتها والبورصات املالية

محتال. مادوف أن وتكراًرا مراًرا أبلغها الخرباء
كالسيكية حالة املاضية الخمسعرشة السنوات خالل املالية الخدمات قطاع هيمنة إن
أسست قد املالية املؤسسات كانت األمر بادئ ففي فيًال؛ تقود بنملة نشبهها أن يمكن
نفسها املؤسسات هذه أصبحت العرشين القرن نهاية يف لكن املشاريع، إقامة لتسهل
من أكثر منذ نشأت التي — املالية األوراق أسواق وكانت استثماري. مال رأس صاحبة
علنًا. املتداولة والرشكات العامة الرشكات بني الوساطة بدور قامت قد — مضت سنة ٢٠٠
صغار من وماليني املؤسسات آالف تخدم اآلن لكنها األثرياء، عىل حكًرا املايض يف وكانت
فاكتسبت والخدمات؛ السلع إنتاج لتمويل األموال تضخ كانت أيًضا البنوك املستثمرين.
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نحو عىل يتدخلون املمولون صار والعرشين، الحادي القرن ففي األمور. هذه يف سلطة
كان قروضها. حول ويتفاوضون املالية أوراقها يتداولون التي الرشكات شئون يف متزايد
قرارات عىل عميق تأثري الديون أصحاب إىل الرشكة مديري من السلطة يف التحوُّل لهذا
عىل — هذا من املساهمون استفاد وقد فورية. مكاسب تحقيق عىل الرتكيز بسبب الرشكات

القوية. بالرشكات املتعلقة القيم من العديد تحطم بينما — األقل عىل القصري املدى
فسيواجه عام، بوجه املشاريع أهداف عن كثريًا املالية الرأسمالية أهداف اختلفت إذا
الرئيس اختيار وقع وحينما .٢٠٠٨ عام بوضوح تبني كما ذلك، جراء معاناة الناس
جنرال لرشكة التنفيذي الرئيس — ويلسون تشاريل عىل أيزنهاور دوايت األمريكي
«إن بقوله: الصحف عناوين ويلسون تصدَّر ،١٩٣٥ عام للدفاع وزيًرا ليكون — موتورز
بالعكس.» والعكس موتورز، جنرال لرشكة بالنسبة جيد البلد، لهذا بالنسبة جيد هو ما
شهادته، لسماع الربملانية الجلسة يف عنه عربَّ الذي الرأي، هذا بسبب حادٍّ بانتقاد قوبل وقد
أمريكا يف السيارات صناعة رشكات كانت الوقت، ذلك ففي منطقيٍّا؛ كان قاله ما لكن
التي سياراتهم عن راضني املستهلكني وتجعل جيدة، أجوًرا السيارات صناعة لعمال تدفع
للمعامالت الحاذق املايل الرفع من تحقيقها أمكن التي الهائلة األرباح وأدَّت اشرتَْوها.
مثلما القصري، املدى عىل الحوافز جميع تصاعد إىل — العقارية الرهون مثل — الورقية
الحادي القرن من األوىل السنوات يف السخية التنفيذيني الرشكات رؤساء لرواتب حدث
حسابات شكل يف للتنفيذيني مكافآت الرشكات ص تخصِّ ربما هذا ضوء يف والعرشين.
من وجيزة فرتة بعد ال املزدهرة، السنوات من فرتة بعد دفعها يتعني دة مجمَّ ضمانات

االزدهار.
العارمة الثورة عىل االستقرار إضفاء صعوبة العقاري الرهن انهيار ويؤكِّد
بارني علَّق وقد للمستقبل. لالستعداد عليه يُعتمد دليًال ليس املايض ألن للرأسمالية؛
كانت العقاري الرهن قروض موجة بأن ساخًرا — املالية الخدمات لجنة رئيس — فرانك
لألسواق الجذري بالتحرير املتعلِّقة النظريات صحة الختبار طبيعية» «تجربة تشكل
ُوضعت التي األمان شبكة خارج بالكامل جديد مرصيف نظام للنور ظهر لقد املالية.14
األموال رءوس من هائلة تركيزات وخرجت الثالثينيات. سنوات يف الكبري الكساد فرتة إبان
التي االستثمارية البنوك وتقرض بالودائع تحتفظ التي التقليدية التجارية البنوك من
خارًجا شيئًا ليس وهذا االئتمان. خطوط من بحق دة معقَّ متاهة خالل من األموال تقرض
تكون أن مفضلني — املال لكسب جديدة لوسائل املستثمرين سعي ألن املألوف؛ عن

الرأسمالية. من يتجزأ ال جزء — الحكومية الضوابط عن بمعزل
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مدينة يف التقت الصاخب، ٢٠٠٨ عام نهاية ففي أخريًا؛ الحساب وقت جاء ثم
النامية الدول تمنح كي ١٩٩٩ عام تأسست التي العرشين، مجموعة دول باولو ساو
الدول مجموعة إىل للتحدث فرصة والصني والهند واملكسيك واألرجنتني الربازيل مثل
العظمى وبريطانيا وكندا وإيطاليا وفرنسا أملانيا تضمُّ التي السبع الكربى الصناعية
البنوك ومحافظو الناشئة االقتصادات مالية وزراء دعا حيث املتحدة؛ والواليات واليابان
«بقية» أن عىل وشددوا العاملي. املايل الهيكل بناء إعادة مجال يف التعاون إىل فيها املركزية
هذا عِقب املسئول. غري النحو هذا عىل باالستمرار للغرب السماح تقبل تُعد لم الدول
الرسمي العشاء حفل بروتوكول انطوى وفيه واشنطن، يف آخر اجتماع ُعقد مبارشة اللقاء
دا لوال جلس فقد نجاح؛ من الناشئة االقتصادات أحرزته ا عمَّ ينمُّ ما عىل األبيض بالبيت
إىل الصني رئيس جينتاو هو جلس بينما بوش الرئيس يمني إىل الربازيل رئيس سيلفا
— الثانية العاملية الحرب عقب قبل من كانت كما — تبرشِّ األمور كانت أخرى مرة يساره.

العاملي.15 االستقرار لعدم دولية حلول إىل ل بالتوصُّ
مشهد خالل من ربما متنوعة، بطرق نفسها عن الجديدة العوملة ظاهرة أعلنت لقد
التي التليفزيونية الصور من أو الخلوي، الهاتف تستخدم تركيا يف بة محجَّ عجوز امرأة
أن معرفة من أو األمريكية، هوب الهيب موسيقى عىل اإليراني الشباب رقص تعرض
بالنسبة كان العاملي ترابطنا إدراك لكن نيجرييا. يف تنمو الرائعة الجريبريا بعضأقحوانات
مثلما بأرسه مجتمًعا يعول مصنع إغالق شكل يف وجاء صدمة، أكثر آخرين ألشخاص
التاريخ هذا نقرأ أننا وبما بنسلفانيا. بوالية هرييش مدينة يف هرييش رشكة حالة يف حدث
التوابل وصول مع عرش السادس القرن يف جديٍّا بدأت العاملية التجارة أن نعلم بتنا اآلن،
اهتمامنا العوملة تستحق إذن فلماذا الجديد. العالم من والفضة الرشقية الهند جزر من
رها تصوُّ املمكن من يكن لم بطرق حياتنا بني ربطت ومعامالته العالم اتصاالت ألن اآلن؟
أكثر حدودها وأصبحت انفتاًحا، أكثر الحكومات أصبحت فقد عاًما. خمسني قبل حتى
الناس أن بذلك قاصًدا مسطح»، «العالم إن فريدمان توماس قال لقد لالخرتاق. سهولة

املنبسط.16 األرضية الكرة سطح عرب بحرية تتحرك والسلع واألموال
بني — كبريًا تفوًقا والهاتف الربق عىل تتفوق التي — اإلنرتنت شبكة تربط
وجداول والصور والجداول الرسائل خالل من الفور عىل واملؤسسات والرشكات األفراد
الرخيصة الواردات إتاحة إىل العاملية األسواق يف اآلسيوية الدول اندماج أدى وقد البيانات.
أوقات يف واملستهلكني املنتجني كل بني أيًضا االندماج هذا وربط العالم. يف للمستهلكني
املايل االنهيار حدوث سوى األمر يتطلب لم لكن هبوطها. وأوقات الدولية السوق صعود
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يصاب تعطس، عندما الصني) أو أملانيا (أو املتحدة الواليات أن يتبني كي ٢٠٠٨ لعام
الَجَلبة من الكثري والعرشين الحادي القرن من األول العقد أثار وقد بالربد. العالم بقية
رشكة عن الصحف إحدى يف نُرش صفحتني من إعالن عنه عرب الذي العاملي، التكامل حول
فريدمان عنها تحدث التي العاملي االرتباط روح عن يعربِّ الذي اإلعالن كان إم. بي آي
إىل رسائل الذكية االستشعار أجهزة توصل حيث ذكاء، األكثر العالم موضوع يف يسهب
الثروة تربية وأماكن األنابيب، وخطوط والطرق والكامريات املنزلية واألجهزة السيارات
«نهجها إم بي آي رشكة وصفت االرتباط، هذا عىل وللتأكيد األدوية! وصنع الحيوانية
االبتكار إىل يسعى الوقت نفس ويف وكفاءتها، األعمال فعالية يعزز الذي اإلدارة يف الشامل
فقد وحدهما؛ كافيني ليسا واالتصاالت الذكاء لكن التكنولوجيا».17 مع والتكامل واملرونة

أيًضا. مطلوبة الحكمة أن مؤخًرا حدث الذي الذريع املايل الفشل بنيَّ
إىل يشري مصطلح وهو األخالقي، الخطر يُسمى يشء عن اآلن االقتصاديون يتحدث
الحكومة تكفل أن األخالقي الخطر فمن خاطئة؛ محفزات الناس منح عىل املرتتبة املخاطر
مجازفات ويخوضون بعُد فيما ذلك عىل يعوِّلون املرصفيني سيجعل ذلك ألن بنك أي إنقاذ
بالخبري يذكِّرنا وهذا تلك. مجازفاتهم ثمن لدفع يُضطروا لن أنهم استشعروا إذا حمقاء
الواضح فمن جحيم.»18 دون من كاملسيحية اإلفالس دون من الرأسمالية «إن قال: الذي
يف رضوري هو كما االقتصاد يف رضوري الخطيئة من للحد منهجية وسيلة وجود أن
يدركون السوق يف املشاركني أن إىل ذاتها حد يف األخالقي» «الخطر عبارة وتشري الدين.
الفضيلة إن الناس يقول وقد االجتماعية. املعايري يف رضوريٍّا أساًسا للرأسمالية أن اآلن
العطالت، قضاء نفضل فنحن كاٍف؛ غري ذلك أن يجد معظمنا لكنَّ ذاتها، َحدِّ يف غاية
معييش مستوى بلوغ إىل نتطلع ألننا أو نأكل، ألن مضطرون ألننا العمل يف نرغب لكننا

أعىل.
فيها. املشاركون يريده وما السوق تتطلبه ما بني االنفصال من يشء يوجد وهكذا
الجاد. للعمل األخالقية باملنفعة ملتزمني ُكنَّا كمجتمع ألننا طويل لزمن هذا نََر لم ونحن
املشكلة؛ هي وتلك األخرية. اآلونة يف إال سائدة املتعة وراء السعي أخالقيات تصبح فلم
املعروفة واملعلومات العقالنية، والخيارات املنافسة، عىل يعتمد الحرة املشاريع فاقتصاد
غريهم ويورطون السوق، يحتكرون الذين األشخاص يكافئ وهو حتى واسع، نطاق عىل
املمكن ومن الخاصة. مصلحتهم لخدمة رسية معلومات ويستخدمون حمقاء، صفقات يف
قديمة آداب عىل تقيض الرأسمالية أن هو اليوم الحقيقي األخالقي الخطر يكون أن تماًما
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األطفال تنِشئة كيفية حول اآلراء يف تواُفق هناك كان حينما واملعلمون اآلباء يلقنها كان
سنخرس القيم من املجموعة هذه تماًما تالشت وإذا باملسئولية. يتحلون يجعلهم نحو عىل
وإدارتهم التزاماتهم، والنساء الرجال تلبية عىل تعتمد التي للرأسمالية، األخالقية القاعدة

بإنصاف. اآلخرين ومعاملتهم الجاد، العمل قيمة وتقديرهم بحكمة، مواردهم
الضوابط تأصيل تعيد بحيث الكفاية فيه ِبَما قاسية ٢٠٠٨ لعام املالية الكارثة كانت
الرأسمالية، الدول يف الحديث أيًضا الكارثة ت غريَّ املناصب. شاغيل لدى بالحذر والشعور
إصالح هو جديد مايل نظام إىل باإلضافة مطلوب هو ما إن يفوت. األوان كاد أن بعد لكن
واالزدهار بالتقدُّم بوعدها طيب بشكل تفي أن تستطيع ال فالرأسمالية للقوانني؛ شامل
فعاًال قانونيٍّا «نظاًما يكفلون — الخرباء أحد ل فصَّ كما — فيها املشاركون كان إذا إال
غرض، أي من مجردة عامة وخدمة املفعول، نافذ عقود وقانون أمينة، قضائية وسلطة
ونظاًما الرضائب، لتحصيل رشيًدا ونظاًما دقيقة، ملكية وسجالت للدفاتر، عرصيٍّا ومسًكا
ووسائل الحمالت، تمويل يف وشفافية نظيفني، وساسة نظيفة، ورشطة ناجًحا، تعليميٍّا
لدفع الثروة تولِّد والرأسمالية العامة».19 باملسئولية النطاق واسع وشعوًرا مسئولة، إعالم
السياسية اإلرادة كانت إذا فيما تتمثل اآلن املسألة لكن االجتماعية. املنافع هذه تكاليف

ا. حقٍّ موجودة الظروف هذه لكفالة الالزمة

الرأسمالية تاريخ يف سبق ملخصما

انتقلت عندما تاريخها، يف النظر خالل من الرأسمالية عيوب أصول تبنيُّ يمكن
لتشكل الحديث العرص قبيل األرستقراطية املجتمعات هامش من التجارية املعامالت
دائًما كانت لكنها البرشي، التعاُمل ِقدم قديمة املساومة كانت الحديثة. املجتمعات مركز
األوروبيون اجتاز وحينما باألساس. املحاربون يديرها التي املجتمعات ثنايا يف غائبة
الحرير رشاء يمكنهم حيث الغريبة اآلسيوية املوانئ وجدوا الهند، جزر إىل ووصلوا الطرَق
عرشات تحويان قارتني يف جديًدا عامًلا واجهوا اآلخر، االتجاه يف أبحروا وحينما والتوابل.
بالفعل لديهم كان األوروبيني أن عىل يدل مما مربحة؛ تجارات فنشأت االستوائية. الجزر

الخارج. يف املشاريع يف ليستثمروها كبرية مدَّخرات
السادس القرن يف األوروبية امللكية األنظمة تدعم التي األرستقراطية املجتمعات كانت
معَجبني كانوا لكنهم املال، كسب يف استغراقهم بسبب ازدراء نظرة للتجار تنظر عرش
البرش بني بالتفاوت مؤمنني وكانوا وسلطتها. أوروبا نفوذ توسيع يف املتمثل بالتحدي
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يف ويعملوا الدبلوماسية، البعثات لريأسوا ُولدوا من هم البرش من فقلة راسًخا؛ إيمانًا
الباقون بينما الجيوش، ويقودوا للملوك، املشورة ويقدموا الكنيسة، أو القانون خدمة
حياة يعيشون كانوا الذين والخدم املزارعني عن فضًال املياه، وينزحون األخشاب يجمعون
يحَظْون الفئات، هذه بني ما مكان يف وقعوا فقد حرضية، فئة التجار كان وملا الكدح.
للحط يدفع كان املتميزة العائلية الروابط إىل افتقارهم لكن وألموالهم، ملهارتهم باالحرتام

قدرهم. من
بيع بدأ أن بعد — األقل عىل إنجلرتا يف — تتغري املواقف بدأت عرش السابع القرن يف
للتقنيات البدائي الزراعي النظام خضع وعندما انتشاًرا. أكثر يصبح ورشاؤها األشياء
الغذاء. أسعار انخفاض إىل املحاصيل ازدياد أدى الغذائية، املواد زيادة بهدف املحسنة
إىل فانتقلوا املزارع؛ يف املزارعني أبناء من لكثري حاجة هناك تُعد لم نفسه، الوقت يف
سوق يف التوزيع شبكات يعززوا أو باملدن الحرف ليتعلموا غادروا أو الريفية، الصناعات
العلمية للمعارف العملية التطبيقات نجحت عرش، الثامن القرن ويف دة. املوحَّ إنجلرتا
كانت القاطرات. ودفع املصانع، وتشغيل املناجم، حفر يف يُستخدم املاء بخار جعل يف
والدين، القوانني، من يتجزأ ال جزءًا تشكل التي األعراف مع تتعارض التغريات هذه
لتربير الحجج يسوِّقون االقتصادية التطورات أنصار فكان الزمن. لذلك الشائعة والثقافة
وتحريري طبيعي نظام أنه عىل األوَّيل الرأسمايل النظام روا وصوَّ الجديدة. املمارسات
الرضبة وجهوا قد كانوا الرأي، بهذا االعتقاد الرأسماليون خ رسَّ إن وما ومجٍز. وتقدمي

وِقيمها. الجامدة املجتمعات لزعزعة الالزمة األيديولوجية
بدأ السكان عدد ألن عرش الثامن القرن يف الغربية املجتمعات تميِّز الندرة ظلَّت
أشياء يجدون املدن يف املشرتون كان ذلك ومع القرن، ذلك وأربعينيات ثالثينيات يف ينمو
باألحجار املزينة واملالبس املجوهرات إىل الرحالت وكتب الخرائط من ونافعة، مبهجة
النظارات مثل رائعة جديدة وأدوات والكاكاو، والبن كالسكر الغريبة واألطعمة الكريمة،
صار قد كان الذي البرشي االبتكار من االبتهاج فبدأ الجيب؛ وبوصالت العلمية، واألدوات
مقارنات العام الخطاب ودخلت الجمهور. مخيلة عىل يسيطر الرأسمالية روح من جزءًا

العالم. وبقية الغرب بني كريهة
حدة أقل وصارت إنجلرتا، يف تحدث املجاعات تُعد لم عرش، السابع القرن نهاية بعد
الذي اللعني، الطاعون أيًضا اختفى ،١٧٢٣ عام ويف الغربية. أوروبا يف األخرى املناطق يف
عرش. الرابع القرن يف األسود الطاعون انتشار منذ بانتظام ألوروبا اجتياحه يكرِّر ظل
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— وامللوك والقضاة اآلباء سلطة سيطرة برر الذي — الحياة عىل األمن بعدم الشعور وبدأ
والتسامح السياسية املشاركة من بمزيد تنادي التي الدعوات وارتفعت ببطء. يتالىش
حرية — انتزعوا أو — السوق يف املشاركون اكتسب بعدما الشخيص والتغريُّ الديني
األجل قصرية الفردية األهداف وحلت االجتماعية. لألعراف املعقدة املتاهة خارج التحرك
واألجور األسعار القرارات هذه مثل تراكم وحدد املستقبل. بشأن القديمة املخاوف محل

عليها. املرتتبة النتائج مسئولية شخص أي يتحمل أن دون
يف ثورة إىل البخار قوة عىل األوىل التجارب ل تحوُّ مع باملخرتعني االحتفاء استمر
زخًما واكتسب عرش، التاسع القرن يف ا حقٍّ الصناعي العرص بدأ لقد اإلنتاج. عمليات
براعة حلَّت القرن، نهاية وبحلول املتحدة. والواليات وأملانيا فرنسا إىل إنجلرتا من بانتقاله
الصناعة، خدمة يف للفيزياء الكيمياء وانضمت البخاري، املحرك سحر محل الكهرباء
أدى الذي األمر جديدة؛ اخرتاعات عن املستمرَّ البحَث املتحمسون املستثمرون وشجع
العالم خصائص الخوضيف استمرار يعني كان وهذا املنظم. البحث لظهور الوقت بمرور
والضغط والربودة الحرارة إزاء الفعل ردود العلماء دراسة خالل من وعنارصه، الطبيعي
حني املادي العالم يف مدهشة جودة العمل هذا فبث الجاذبية. وقوة والتوتر واالنضغاط
ويف الوهم. من للعالم تحرُّر بأنه هذا البعض وصف القديمة. الروحانية محل يحل بدأ
جاء الطبيعيني، الفالسفة ظهور منذ باألسئلة للطبيعة املستمر االستهداف هذا بدأ حني

أثرها. وينرشوا اكتشافاتهم ليسوِّقوا مبارشة وراءهم املخرتعون
إىل واألعياد املواسم يف سنوية مهامَّ تكرار حول تركَّز الذي االجتماعي العالم ل تحوَّ
— مرهوبًا شيئًا دائًما يعترب الذي — التغريُّ اكتسب فقد املستمر؛ بالتغريُّ يتميز مجتمع
أن أيًضا استطاع لكنه التحسن، يجلب أن بالفعل استطاع إذ التأثري؛ ازدواج خاصية
أن االقتصاد نمو استمرار وتطلَّب العالم. يف للعيش وراسخة عتيقة أساليب يطمس
التي التغيريات ويتقبلوا إبداعيٍّا، تفكريًا ويفكروا املجازفات، والنساء الرجال يخوض
مواقعهم الناس اكتساب فكرة أيًضا كانت آبائهم. حياة عن تماًما مختلفة حياتهم جعلت
الطبقي الحراك وكان املستحدثة. األمور من العائلية أصولهم إىل النظر دون املجتمع يف
مجتمع يف مستهجنًا أمًرا — للغاية عاديٍّا مفهوًما لنا بالنسبة يبدو الذي — االجتماعي
والخدم، الشعب، وعامة والنبالء، األرستقراطيني، شملت اجتماعية مكانات حول تمحور

أقلية. واملستقلون أكثريًَّة الخاضعون كان حيث
الناس حث يف أساسيٍّا دوًرا لعب الذي الطموح عىل الحفاظ املمكن من يُكْن لم
لَِّم السُّ من العليا الطبقات يف متَسع وجود خالل من إال إنتاجية أكثر يكونوا أن عىل
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السعي كان الركود، تشجع املوروثة االجتماعية املكانات كانت حني ففي االجتماعي؛
وبمجرد االجتماعية. املكانة انخفاض من واملخاوف االرتقاء يف اآلمال يشجع الدءوب
صناعة مثل يدوية حرًفا تعلَُّموا القديم، الزراعي النظام من والنساء الرجال تحرَّر أن
يف للعمل اجتُذبوا أو للتجارة، البرشية الوشائج وشكَّلوا البناء، مجال يف وعملوا األحذية،
وطبقة العمال طبقة القديمة: الطبقات محل لتحالَّ جديدتاِن طبقتان وظهرت املصانع.
وعىل عقله. باستخدام عمله عن كثريًا يديه باستخدام املرء عمل واختلف العمل. أرباب
املكانات تُكن لم بينما الراغبني جميع أمام متاحتني كانتَا املنزلتني هاتني أن من الرغم
الجغرايف الحراك ازداد لكن تحكمه. التي حدوده االجتماعي للحراك ظل كذلك، القديمة
املدن. يف ذلك بعد ثم الريفية، الصناعات يف عمل فرص عىل باملزارع العاملني عثور مع
يكوِّنوا وربما — مكانًا يِجدوا كي كلها أوروبا تركوا فقد مغامرة األكثر األشخاص أما
ارتباطها من هائلة استفادة الرأسمالية استفادت وقد وشمالها. أفريقيا جنوب يف — ثروة
صارت السيطرة. من جديدة أشكاًال فيه تخلق كانت الذي الوقت يف السياسية، بالحرية
املصانع يشيدون الذين أولئك واكتسب واملحال. املنازل من بدًال العمل، أماكن هي املصانع
الفردية، بأيديولوجية قويٍّا إيمانًا آمنوا فقد ذلك ومع السلطة. فيها ويستثمرون ويديرونها

السيادة. مواقع إىل صعودهم صاحبت التي اإلنسان وحقوق االستقاللية، والنزعة
الحقوق إىل نظرت فقد البرشية؛ الطبيعة مفهوم الرأسمالية األيديولوجية عضدت
عملهم بثمار بالتمتُّع للمطالبة يثورون املحرومني جعل ما عامليًة؛ حقوًقا بوصفها
الحقوق يف صارًخا تمييًزا تميِّز كانت األوروبية القانونية التقاليد لكن وحرياتهم.
املزايا هذه عىل يحافظوا أن العمل أرباب وحاول والخدم. السادة من ُكلٍّ بني واالمتيازات
وأصبح حقوق. أصحاب أنفسهم يعتربون كانوا لديهم العاملني أن رغم القديمة، القانونية
العرض جانب بني الرصاع ودار الرأسمالية. القتصادات أهمية أكثر أيًضا املحيل االستهالك
العمل ساعات وطول األجور، انخفاض عىل اإلبقاء يريدون املنتجون كان الطلب. وجانب
الزبون إىل يحتاجون كانوا السلع، هذه بيع وقت يحني عندما لكن سلعهم، صنع عند

التسوق. يف ويرغب مجزيًا أجًرا يتقاىض الذي
املجتمع يف قبُل من شوهد ما نادًرا لجشٍع الِعنان الثراء تحقيق احتمال أطلق
والسكر التبغ مثل االستوائية النباتات استرياد من تتحقق الكبرية الثروة وكانت البرشي.
تميل التي واألذواق الرشائية القوة ذوي األوروبيني للمستهِلكني لبيعها والكاكاو والشاي
نظاًما األوروبيون بنى واألفارقة، اآلسيويني من املنتجات هذه استرياد من وبدًال لإلدمان.
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أتاح ما أن شك وال الجديد. العالم أرايض يف املرغوبة املستجدات هذه الستزراع زراعيٍّا
البحر جزر إىل وشحنهم أفريقيا من العبيد ماليني األوروبيني رشاء هو التجارة هذه
لألشخاص األوروبيني استغالل بدأ األمريكتني. يف األطلنطي املحيط وسواحل الكاريبي
استعماري استغالل إىل تحول ثم عرش، السادس القرن يف العبودية بنظام املستضعفني
عرش. التاسع القرن يف أفريقيا سيما ال البعيدة، البلدان سكان ضد األوروبيون يمارسه
إقامة يف وفرنسا العظمى وبريطانيا والربتغال إسبانيا إىل وإيطاليا أملانيا ت انضمَّ ثم
مستعمراتهم. يف الطبيعية» «املوارد لتنمية الرأسمالية االستثمارات وتوجيه اإلمرباطوريات
يعيشون الذين الناس مع عالقاتهم من اإلنساني الطابع ينزعون الرأسماليون كان لقد
مع يتعاملون كما ومجتمعاتها املستعمرات عمال مع ويتعاملون أوروبا، قارة خارج

العديدة. اإلنتاج عنارص
ولدتها التي الثروة ت غريَّ ا، جدٍّ قديمة كانت أوروبا يف الحربية النزاعات أن رغم
القتال مواصلة عىل قادرة البلدان صارت إذ العرشين؛ القرن يف الرصاع قواعد الرأسمالية
معظم كان إذ النتيجة؛ هذه أحد ع يتوقَّ لم ،١٩١٤ عام الحرب اندلعت وحينما لسنوات.
وبما دامية. سنوات أربع استمرت لكنها أشهر، غضون يف ستنتهي أنها يعتقدون الناس
تُزج البعيدة املستعمرات كانت استعمارية، ممتلكات عىل منها جزء يف كانت املنافسة أن
الثانية. العاملية الحرب بدأت األوىل، العاملية الحرب من عقدين وبعد الرصاع. يف للدخول
يف ساد الذي باإلنجاز الشعور بني االختالف ذلك يفوق أن يمكن اختالف من ما ربما
الثانية العاملية الحرب انتهت بعدما ساد الذي باليأس والشعور العرشين، القرن مطلع

.١٩٤٥ عام الرشسة الذرية الطاقة بانفجار
يف املدن ومراكز الكهربائية، والطاقة السيارات، شملت بأعاجيب ١٩٠٠ عام حلَّ
وقلَّصت املتوقع، العمر أمد وازداد السحاب. ناطحات بانتشار تميَّزت التي الجديدة هيئتها
وبعد قبل. من السكانية البنية يهدم كان الذي األمراض انتشار العامة الصحة تدابري
من آخرين ماليني ورشدت والنساء، الرجال من املاليني قتلت قد الحرب كانت عقود، أربعة
الذين — والنساء الرجال ودخل املدن. أحياء من واآلالف اآلالف بالكامل رت ودمَّ منازلهم،
صقلتهم وقد العمر منتصف مرحلَة — األوىل العاملية الحرب وقت أعمارهم مقتبل يف كانوا
تعرتف الرأسمالية الدول وجعلت الجدي، التفكري الصعبة األوقات هذه عزَّزت فقد املحن؛
مكانة ذات دولية ملنظمات نماذج وتؤسس التعاون، برضورة الثانية العاملية الحرب بعد

دائمة.
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التباطؤ هذا جعل وقد العامليتني، الحربني بني كبريًا تجاريٍّا تراجًعا أوروبا عانت
مثلما الكبري، الكساد عليه وأطلق صدمة، حالة يف الخرباءَ الرأسمالية وترية يف املفاجئ
االقتصادات عرشات سقطت فقد الكربى. الحرب بأنها توَصف األوىل العاملية الحرب كانت
واملدخرات، الوظائف يف الخسائر لتخفيف املبذولة الجهود ورغم الفوىض. من حالة يف
مجدًدا الرأسمالية نشاط يُعْد ولم األزمة. مواجهة عن الحكومية السياسات معظم عجزت
جون نظرية صحة أثبت الذي األمر الثانية؛ العاملية للحرب الهائلة النفقات مع إال
تخرج أن تستطيع ال وحدها الخاص القطاع استثمارات إن كينز قال فقد كينز. ماينارد
تبعتهن الالتي السمان سنوات السبع حالة يف حدث ومثلما الكساد. حالة من االقتصادات
التنبؤ عىل أقل قدرة مع لكن والشدة، الرخاء أوقات بني الرأسمالية تأرجحت عجاف، سبع
والثروة الثانية، العاملية الحرب بعد ظهر الذي املكبوت الطلب إنَّ بعُد. فيما سيحُدث بما
الغربية أوروبا انتعاش يف لتساعد إلنفاقها استعداد عىل املتحدة الواليات كانت التي الكبرية
ثالثني نحو وبعد قرن. ربع داَم ذهبي عرص حلول إىل أدَّى ذلك بعد اليابان انتعاش ثم
الحرب. بعد ما فرتة يف بدأ الذي الوافر لالزدهار نهايًة للركود جديد مصدر جلب سنة

مستويات تسارع سبَّبَها التي البيئية الخسائر إىل يتنبَّهون الناس بدأ السبعينيات، يف
الدول رابطة أو األوبك، منظمة قوة ظهور دعمها حقيقة وهي الحفري، الوقود استهالك
ارتفاع عن وأعلنت االحتكارية، السلطة من نوًعا تمارس املنظمة كانت للنفط. املنتجة
املشاكل تلك أبرز الرأسمالية. أوطان يف أخرى مشاكل عدة أبرز مما النفط؛ أسعار يف كبري
الكساد من فرتة بل النمو، من فرتة بحلول األسعار ارتفاع يؤِذن لم األوىل للمرة أنه
مساواة حركة وتراجعت التضخمي. الركود — عليه يطلق أصبح كما — أو الركود أو
التفاوت من طويلة عقود أربعة ذلك تلت ثم الحرب، بعد ما فرتة يف بدأت التي األجور
التي — العمالية التنظيمات وخرست املتحدة. الواليات يف واملرتفعة املنخفضة الدخول بني
الجماهري. مخيلة يف شعبيتها — الحرب بعد ما فرتة يف النمو من ثم الكساد من استفادت
مشاكل جميع لحل تصلح الكينزية الحلول أن عىل اإلجماع أيًضا مي التضخُّ الركود وكرس

العمال. قوة تراجع مع العمل أرباب قوة وازدادت الرأسمالية،
الرأسمالية تحركت املقلقة، الحقائق هذه تستوعب كانت الرأسمالية الدول أن ورغم
أذنت التي الجديدة التكنولوجيات من متوالية سلسلة عىل معتمدة رسعة بأقىص ُقدًما
املستمرة» الخالق التدمري «رياح وهبَّت واإلنرتنت. والرتانزستور الكمبيوتر عرص بحلول
إن العبقرية. األجهزة من جديد جيل ظهور مع شومبيرت االقتصادي عنها تحدَّث التي
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حانت، قد الرأسمالية نهاية أن روا يتصوَّ ألن فرصة النقاد يمنح اقتصادي انكماش كل
األولية النماذج وتحويل اإلبداع تشجيع عىل الخصبة الرأسمالية بقدرة يستهينون لكنهم

ناجحة. كبرية مشاريع إىل املستحدثة

ومنتقدوها املعارصة الرأسمالية

يصف أن إال يسعه ال إنه — سرتيت» «وول فيلم يف البطل خصم — جيكو جوردون قال
عىل يوافقون من هم قلة لكن أفضل»، كلمة وجود لعدم وذلك طيب، «يشء بأنه «الجشع»
يتحدث كان بينما املعدي» «الجشع مخاطر إىل نفسه جرينسبان آالن أشار وقد الرأي. هذا
والجشع الفدرايل. االحتياطي بنك إدارة ملجلس رئيًسا بصفته ١٩٩٧ عام الكونجرس إىل
تتضمن صغرية قائمة وضعت فقد الرأسمالية؛ عىل الناس يأخذه الذي الوحيد اليشء ليس
وتوزيع األجل، طويلة التأثريات وإهمال األجل قصرية الفرص مع التجاوب مثل اتهامات
بالعالقات واملتاجرة الروحية، القيم عىل املادية القيم وإعالء مسئولية، دون من السلطة
املجتمعات وزعزعة الديمقراطية، وإفساد بالنقود، االجتماعية القيم وتقييم اإلنسانية،

الجشع.20 أيًضا و… العدوانية، وإثابة القديمة، والرتتيبات واملؤسسات
الفقر وهما: املستقبل عىل كبرية ظالًال تلقيان أخريان رأسماليتان تَِبعتان َة ثَمَّ
جيد، نحو عىل تنمو العالم اقتصادات معظم كانت فبينما املتدهورة؛ والبيئة املستعيص
من العديد يف االزدهار لحفز األول العالم بذلها التي الجهود من سنة ستون انتهت
بعض الختبار مجدًدا صفوفهم تنظيم اآلن الخرباء ويعيد أمل. بخيبة الثالث العالم بلدان
عىل وبالتفكري الفاشلة. الدول وإنعاش الراكدة االقتصادات إحياء إلعادة الجديدة األساليب
ع توقُّ من بدًال الرأسمالية عيوب لتصحيح حان قد الوقت أن البعض يعتقد أوسع، نطاق
الجوانب متعدد جهد ويوجد آخر. أمر إىل االنتباه ل تحوِّ أخرى تكنولوجية طفرة حدوث
النمو من قرن عن الناجم البيئي التدمري لوقف يرمي الجديد القرن أعمال جدول ضمن
عىل األخرى البرشية التعديات ومختلف املياه، وتلويث الحفري، الوقود وحرق السكاني،

الكوكب. هذا
باالستياء يشعرون الذين أولئك فهناك مجموعات؛ ثالث إىل الرأسمالية اُد نُقَّ وينقسم
السلع تخمة يحبون ال وهم الربح. وراء السعي يشجعهما اللذين والقبح السوقية من
من تصدر ما عادة الشكوى وهذه العالم. البرشيف إخوانهم تشغل التي املادية واالهتمامات
بسبب الرأسمالية يحاربون آخرون وهناك األكاديمية. أو االجتماعية للنخبة ينتمون أعضاء
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املستضعفني. الفقراء حساب عىل الغنية الدول طمع نطاق وسعت التي العوملة خطايَا
إليها يُنظر ألنها للعوملة املناهضة للحركة اللدود العدو هي الجنسيات متعددة والرشكات
اإلنسان. باحتياجات إحساًسا أو اجتماعية مسئولية تتحمل أن دون من تعمل أنها عىل
بأي مجساتها تتشبث أخطبوطات أنها عىل الجنسيات متعددة الرشكات النقاد ويصور
إطار يف يعمل أن يريد ثالث فريق وهناك مشبوًها. كان مهما بالربح، يبرش مخطط
هو كما الناس مع ومتجاوبًا عدالة، وأكثر انفتاًحا أكثر النظام يجعل كي الرأسمالية
ألنها إال ليشء ال لالهتمام، إثارة السمات أكثر تبدو األخرية السمة هذه الربح. مع متجاوب

وظلم. بؤس من يصاحبه وما الفقر مكافحة يف فعالية السمات أكثر تشكل
عىل والهند والصني وتايوان كوريا يف التنمية عملت السبعينيات، منتصف منذ
والنساء الرجال من املاليني وانتشل الفقر. براثن من شخص مليون ٣٠٠ تخليص
سبيل عىل ازدهاًرا.21 أكثَر أماكَن إىل الهجرة طريق عن الفقر براثن من أنفسهم اآلخرين
املسنَّة. إيطاليا يف الشبان لعمالة الحاجة يسدُّون روماني مهاجر مليون نصف هناك املثال،
وأملانيا ففرنسا السكان؛ عدد تراجع من يعاني الذي الوحيد األوروبي البلد إيطاليا وليست

االستبدال. معدل دون ما إىل فيها املواليد نسب انخفضت جميعها واليونان وإسبانيا
وبالخدمة بالبناء العمل يجتذب األوسط، الرشق نفط حقول يف أخرى مناطق يف
الهند من والرجال، الشباب من معظمهم يكون الذين العماَل دبي مثل مدينة منازل يف
إسبانيا يف أوروبا مدخل عرب طريقه يشق أفريقيا من املهاجرين من سيل وهناك والفلبني.
ملئات أوطانهم إىل املغرتبون العمال هؤالء يرسلها التي التحويالت وتصل أسبوع. كل
االتصاالت وسائل تُكن لم لو ربما للغاية. باهظة الوطن عن االغرتاب كلفة لكن املليارات،
لكنهم اهتموا، ملا الغرب، يف الناس يعيش كيف والنساء الرجال لهؤالء أظهرت العاملية
حتى لكن مثلهم. العيش ويريدون الغرب يف الناس يعيش كيف بالفعل يعرفون صاروا
عىل آسيوي مليون و٢ أوروبي مليون ٥١ تدفق التليفزيوني، التحريض غياب ظل يف
وهاجر العرشين، القرن وثالثينيات عرش التاسع القرن سبعينيات بني الفرتة يف األمريكتني
مليون ٤٨ وهاجر آسيا، رشق جنوب إىل والهند الصني جنوب من شخص مليون ٤٩

ومنشوريا.22 وسيبرييا الوسطى آسيا إىل الوطن أرض من وصيني رويس

ومحللوها الفقر مشكلة

مستويات أدنى يف يعيشون الذين شخص املليار — القاع» «مليار أن من الرغم عىل
العنوان، هذا يحمل كتاب يف نرشت التي كولري بول دراسة يربحوا لم — العاملية الفقر
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مليارات ٦ بني فمن الفقر. يعانون الذين بأولئك لتذكر األذهان إىل التسمية هذه تتبادر
االقتصادات يف منهم السدس نسبة تعيش األرض، سطح عىل اليوم يعيشون ممن نسمة
إنسان املليار ويعيش النامية، البلدان يف إنسان مليارات ٤ ويعيش املتقدمة، الرأسمالية
إىل ٢٠٠٥ لعام الدويل البنك بيانات وتشري اقتصاداتها.23 تعثرت التي البلدان يف الباقون
اليوم. يف دوالر ١٫٢٥ من أقل ويكسبون الفقر، خط تحت يعيشون شخص مليار ١٫٤ أن
بلدان يف بل الثالث، العالم يف املتخلفة الخوايل األيام دول يف اليوم القاع مليار يعيش وال
العالم دول فيه تعدو الذي الوقت يف تحبو تزال ال — الواقع يف بلًدا ٥٧ عددها — معينة
مثل دوًال ليست فهي العالم؛ تصيب ركود موجة أي خالل حتى التنمية نحو حولها من
«األسواق باعتبارها االهتمام حازت التي والصني) والهند وروسيا (الربازيل الربيك دول
منظمات مخيلة وتمتحن الخري، أهل صرب تُعيي بدأت فاشلة» «دول هي وإنما الناشئة».
يجري التي األموال املرض ملكافحة ضخها يجري التي األموال تتجاوز واليوم، اإلغاثة.

التنمية. إزاء محقق يأس وجود عىل يدل ا ممَّ االقتصادي؛ التحول لتشجيع ضخها
البلدان من كغريها ليست العاملي االقتصاد قاع يف العالقة بلًدا والخمسني السبعة إن
تكون لن التقليدية املساعدات برامج أن يعني ما استثنائية، بأعباء مثقلة فهي العالم؛ يف
بلًدا والخمسني السبعة أن الدقيقة التحليلية دراسته يف كولري ويوضح حالتها. يف فعالة
وحروب سيئة، بحكومات ابتُليت االقتصادية التنمية اتجاه يف تقدم أي تحرز لم التي
غنية أنها الدهشة، يثري ومما سواحل. أي عىل تطل ال حبيسة، جغرافية ومواقع أهلية،
مثل الطبيعية فالثروات األحيان؛ من كثري يف بعضها تعزز املواصفات وهذه باملوارد.
للرشوة. وفرية موارد الدول هذه لقادة األمر واقع يف توفر املاس أو العاج، أو النفط،
لرسقة الالزم املال يملكون ألنهم شعوبهم ودِّ خطب إىل الشعوب هذه قادة يحتاج وال

املعارضني.24 ذمم رشاء أو االنتخابات
األحوال يف تتكلف األهلية الحرب أن كولري يقدر إذ آخر؛ َرشك األهلية والحرب
أفغانستان مثل بلدان يف العسكري ل يويصبالتدخُّ وهو دوالر، مليار وستني أربعة العادية
ستتدخل التي املنظمات توضح أن يف يرغب وهو األزمة. هذه من إلنقاذهما والصومال
ال ملا تستمر أن يجب التدخالت هذه مثل بأن متحجًجا دويل، ميثاق خالل من نواياها
أن كولري يرى وال سليمة. لحكومة الالزم األساس وضع أجل من الزمن من عقد عن يقل
الفاشلة؛ للدول بالنسبة كبرية فائدة ذات ستكون وحدها املساعدات أو التجارة من كالٍّ
ينجحوا لن املحليني اإلصالحيني لكن الداخل، من يبدأ أن بد ال التغيري أن يعتقد فهو
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الهند ألن وحدها العوملة عىل كولري يعوِّل وال الصناعي. العالم من املساعدة بتلقيهم إال
كولري وبصفة العاملية. السوق دخوَل متأخرين وصلوا من عىل كثريًا بتا صعَّ والصني
إحياء إعادة عىل ويحث األعراف، بسطوة يعرتف فهو الدويل، البنك يف سابًقا مسئوًال

املوضوع.25 هذا حول النقاش
يونس، محمد مثل أشخاص من للفقر للتصدي تصلح التي األفكار أفضل تأتي وقد
وبيرت باتيل، وراج بيلو، ووالدن مور، وفرانسيس ِسن، وأمارتيا سوتو، دي وهرناندو
البرش. كل حياة لتحسني جديدة بأساليب الرأسمالية قوى تسخري يريدون الذين بارنز،
كي للثروة الرأسمالية القاعدة عىل يبني أن تحقيقه: يود ماركس كان ما بالطبع وهذا
ارتباط عىل املرتتب الخطر ع توقُّ يف فشل لكنه بأرسه. للمجتمع الكريمة الحياة تتوفر
اندماج إن إذ للممتلكات؛ الدولة امتالك خالل من والسياسية االقتصادية املجتمع قوتي
لكن الشعبية. باإلرادة يتأثر ال حاكًما جهاًزا وخلق الربامج، جمود عن أسفر هذا القوة
تولِّدها التي الثروات جعُل يمكن كيف وهي: باقية، تزال ال ماركس تناولها التي القضية

القاع. مليار ذلك يف بما للجميع، الحياة فرص من تزيد الرأسمالية
حتى أو املال رأس يمارسه الذي السحر هو الفقراء يعوزه ما أن الواضح من
وقد الوضع. هذا لتغيري البارعة الجديدة األفكار بعض اآلن هناك املال. رأس إىل الوصول
وحصل ،١٩٤٠ عام الربيطانية الهند يف ولد قد يونس كان إلحداها. يونس محمد توصل
من سنوات ٣ لنحو التدريس مارس حيث فاندربيلت، جامعة من الدكتوراه درجة عىل
الوطن، أرض إىل بالعودة املستقلة بنجالديش بناء حركة أغرته ثم .١٩٧٢ إىل ١٩٦٩
متمثًال الواقع داهمه سنتني بعد لكن شيتاجونج. جامعة يف االقتصاد علم يدرس بدأ حيث
أنه يونس ويذكر ببنجالديش، عصفت رهيبة مجاعة حلت إذ وطنية؛ كارثة شكل يف
بالجامعة».26 التدريس قاعات يف الراقية االقتصاد نظريات تدريس الصعب من «كان
الفقراء من الكثري بأن الجامعي بالحرم املحيطني بالقرويني احتكاكه من اقتنع قد كان
املال. من القليل عىل حصلوا إذا فقط املدقع الفقر براثن من أنفسهم انتشال يستطيعون
حملوهم الذين املرابني من يقرتضوا أن سوى يسعهم يكن لم الضمانات غياب يف لكن

.٪٣٠ إىل تصل دين بفائدة
الفوائد هذه يدفعن الخيزران من األثاث قطع يصنعن كن الالتي النساء يونس شاهد
النهوض يستطعن تجعلهن ال درجة إىل الخيزران رشاء من ليتمكنَّ املرتفعة الربوية
دوالًرا ٢٧ بمبلغ وبدأ ضمانات. دون من قروًضا لهن يقدِّم أن يف ففكر املعيشة؛ بأعباء
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النسوة وسددت الفكرة، ونجحت امرأة. ٤٢ إىل صغرية مبالغ وقدَّم الخاص، جيبه من
عام القرية) (بنك جرامني بنك يونس س أسَّ ثم معقولة. فائدة نسبة إىل باإلضافة ديونهن
نشاط نطاق وامتد . مستقالٍّ البنك أصبح ،١٩٨٣ عام ويف الحكومة. من بقرض ١٩٧٦
باستثناء ملقرتضيه، ملك اآلن والبنك بأرسها. البالد إىل ثم املقاطعة إىل القرية من البنك
مبالغ يُقرض البنك صار ،٢٠٠٧ عام وبحلول بنجالديش. حكومة تملكها ٪١٠ نسبة
من مئات ألهم الذي األمر مقِرتض؛ ماليني ٧ عىل يزيد ما إىل مليار ٦٫٣٨ إىل وصلت

العالم. أنحاء جميع يف األخرى الصغرية اإلقراض مؤسسات
أكثر كن ألنهن الرجال مع يتعامل ا ممَّ أكثر النساء مع يتعامل جرامني بنك كان
شبكات إنشاء إىل الحاجة أيًضا يدرك يونس وكان أرسهن. عىل دخولهن إلنفاق استعداًدا
أسبوعية اجتماعات عقد عمالئه عقود يف يفرض البنك فكان البنك؛ عمالء بني دعم
ملناقشة بعضهم من بالقرب يعيشون الذين املقرتضني مجموعات تجتمع بحيث إلزامية
ضامن بدور أيًضا يقومون املجموعات هذه يف املشاركون وكان األفكار. وتبادل مشاريعهم
تتجاوز سداد معدالت ببلوغه ًفا مرشِّ جرامني بنك إقراض سجل فصار للسداد؛ مشرتك
أشكال من شكًال باعتباره البنك نشاط عارضوا املتشددين اليساريني لكن .٪٩٠ نسبة
بحرمانهن املقرتضات اإلناث املحافظون الدين رجال وهدَّد الرأسمالية، إىل االستدراج
وحينما الجهد. هذا زخم يوقف أن استطاع يشء ال لكن اإلسالمية. الدفن مراسم من
مليون ١٫٤ تبلغ التي قيمتها بنصف تربَّع ،٢٠٠٦ عام للسالم نوبل بجائزة يونس فاز
وقد للفقراء. التكلفة ومنخفضة الغذائية القيمة عالية األغذية لصنع رشكة لتأسيس دوالر
ملائتني الخلوية الهواتف يوفر أن جرامني بنك أطلقه الذي القرية هاتف مرشوع استطاع
إلجراء بتأجريها الهواتف بهذه منهم كثري استفاد قرية، ألف خمسني يف قروي ألف وستني
الحرضية؛ املناطق يف اليومية لعمال نعمة تشكِّل الهواتف هذه كانت وكذلك املكاملات.
الوقت يضيعوا أن من بدًال املحتملني بعمالئهم اآلن هاتفيٍّا االتصال يمكنهم باتوا ألنهم

جديد. عمل عن بحثًا املدينة أنحاء جميع يف التسكُّع يف الثمني
مائة مع تتعامل التي الصغري اإلقراض مؤسسات من مئات يوجد الحايل الوقت يف
الخاصة البنوك أكرب — آي يس آي يس آي بنك ويرغب القارات. جميع يف أرسة مليون
الحكومة مع التعاون خالل من جديد مستوى إىل الصغري التمويل ينقل أن — الهند يف
آي يس آي بنك أقرض يونس، فعله ما غرار فعىل أخرى. رشيكة منظمة و١٠٠ الهندية
بطاقة ابتكار يف القادم مرشوعه ويتمثَّل عميل. ماليني ٣ إىل دوالر مليون ٦٠٠ آي يس
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عىل الحصول من يتمكن للشخصبحيث االئتماني للتصنيف ترميًزا تحوي بيومرتية هوية
نفسه، الوقت يف إبهامه. ببصمة مكان كل يف البنك فروع أو اإلنرتنت أكشاك من االئتمان
لنرش — االتصاالت مجال أقطاب أحد — الحلو سليم كارلوس املكسيكي مع يونس تعاون
بافيت وارن يزاحم الذي — الحلو وسليم واسع. نطاق عىل املكسيك يف الصغري اإلقراض
َضخَّ فقد العظماء؛ الخري فاعيل أحد هو — العالم يف شخص أغنى لقب عىل جيتس وبيل
املكسيك، يف االقتصاد قطاعات من للعديد محتكر مالك ألنه لكن املؤسسات، يف األموال
وامرأة. رجل مليون ربع الحلو سليم لدى ويعمل فيها. الفقر مشكلة من جزء أيًضا فهو
يف املساعدة إىل اآلن اهتمامه ل يحوِّ وهو الفقر، عىل الحرب سليم أعلن يونس، فعل وكما
الرتكيز هي الجديدة تي مهمَّ «إن سليم: يقول املكسيك. يف التعليم وبرامج الصحة تمويل
كان إذا ما اآلن النقاد ويتساءل الالتينية.» أمريكا يف العمل فرص وتوفري التنمية عىل

الشمالية.27 أمريكا دول بقية يف األجور مع تتناسب للعمال أجور دفع ينوي سليم
كاملوت. منه، بد ال رشٌّ بأنه املنترشة القناعة يف يكمن الفقر أسس أحد أن يونس يدرك
جميًعا آمنَّا إذا الفقر من يخلو عامًلا نخلق أن نستطيع بأننا جازًما اعتقاًدا «أعتقد ويقول:
من سنتمكن الذي الوحيد املكان هو الفقر متحف «سيصبح ويضيف: ذلك.» عىل بقدرتنا
معارضو واجهها التي العقبات نفس الفقراء عن املدافعون يكافح فيه.»28 الفقر رؤية
الشعور الصعب فمن ومعتاد، قديم ألنه ما رشٍّ قبول عرش: الثامن القرن يف العبودية
وهذا السنني. آالف منذ األنحاء جميع يف موجوًدا ظل الذي الفقر مثل وضع إزاء بالغضب
فكرة أثارت — مفاجئ نحو عىل — ثم العبودية. املايضعىل يف ينطبق كان الغالب املوقف
غضون يف للعبودية العام التقبُّل مكافحة يف نجحوا الذين املصِلحني من مجموعة إلغائها
أن ١٧٨٠ عام بنسلفانيا لوالية الترشيعية السلطة وأظهرت الزمان. من قرن من أقل
للترشيع. األسايس النظام يبطله أن املمكن من املقدس الكتاب ِقدم قديًما قانونيٍّا نظاًما
من التدريجي التحرير يجيز معظمها وكان بنسلفانيا، حذَو الشمالية الواليات حذت ثم

املستعبد. الشخص لعمر وفًقا العبودية
يمكن ال نفسه عىل املنقسم البيت «إن األهلية: الحرب عشية لينكولن أبراهام قال
سيكونون الفقراء إن يقول ما املقدس الكتاب من اقتبس نفسه لينكولن لكن يصمد.» أن
النمو حول الشهرية مالتوس روبرت توماس نظرية وبيَّنت حني». كل يف معنا …»
اخرتاق أن تبنيَّ وقد والنساء. الرجال من كبري عدد عىل محتوم قدر الفقر أن السكاني
اإلنجليزي الثوري استنكر الزمان من قرنني نحو فمنذ سهًال؛ ليس هذه االستسالم ظالل
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والكادحني القنوعني العمال بالكامل تستخدم ظلت التي األعمال قسوة كوبيت ويليام
العمال فقراء جذب واليوم، عائالتهم. إلطعام يكفي ما األجور من لهم تدفع لم لكنها
يف مدينة مائة من أكثر حمل يف نجحوا الذين الناشطني انتباه كوبيت عنهم تحدث الذين
يعملون الذين والعاملني عامليها أجور بشأن رسمية قرارات تمرير عىل املتحدة الواليات

محلية. عقود بموجب الرشكات لحساب
هاجر لكنه بنجالديش، بعُد فيما أصبحت فيما — يونس مثل — ِسن أمارتيا ولد
التدريس يف رشده سنوات ِسن أمىض وقد .١٩٤٧ عام تم الذي التقسيم بعد الهند إىل
يف نوبل جائزة عىل حصل وقد هارفارد. بجامعة واآلن وأكسفورد، كامربيدج بجامعتي
مكافحة مجال يف الثقيل العيار من وفكرية أخالقية قوة يشكل وهو ،١٩٩٨ عام االقتصاد
أن يمكن وما للفقر تؤدي التي لألسباب الخاطئ الفهم مكافحة بالتحديد، أو الفقر،
يف العقول أفضل لتفتيح للغاية الريايض العلمي عمله ِسن استغل حدته. من يخفف
مجاعة أثرت يونس، مع حدث ومثلما الفقراء. يف للتفكري جديدة طرق عىل االقتصاد علم
أن اكتشف الكارثة، هذه وبدراسة عميًقا. تأثريًا تفكريه يف ١٩٤٣ عام البنغال اجتاحت
وذلك رشاءه؛ يستطيعون ال ألنهم وإنما الطعام ر توفُّ لعدم نتيجة جوًعا يموتون ال الناس

القارص. والتوزيع البطالة معدالت وارتفاع األجور تدني بسبب
التي االجتماعية، القدرات مفهوم لتطوير ِسن التأمالت هذه قادت الوقت، مرور مع
رأس كونها تعدو وهي االقتصادية. للتنمية عوامل مجرد وليست ذاتها، حد يف غاية هي
اإلنتاجية، يعزز أن يمكن املثال سبيل عىل فالتعليم أرحب. آفاًقا تفتح فهي اجتماعي؛ مال
الخيارات. بني من لالختيار أوسع منظوًرا الناس يمنح أنه ذلك من أهم هو ما لكن
الذي األمر الحمل؛ منع مسألة مناقشة يف املرأة حرية القدرات هذه مثل تتضمن أن ويمكن
الدافعة القوة وتتمثل لذلك.29 الالزمة للوسائل املجتمع توفري احتمالية يزيد أنه ِسن يرى
إلغاء أنه عىل األمر مناقشة من بدًال إيجابية قوة الحرية اعتبار يف ِسن لتعاليم األساسية
أن من تتأكد كي املسئولية، تتحمل أن الحكومات عىل أن يرى وهو والضوابط. للقيود
املنح تقييم خاللها من يتم التي الطريقة تأكيده غريَّ وقد قدراتهم. طوروا قد مواطنيها
أهم تلبية يف حكوماتهم فشل بسبب يعانون الفقراء من كثريًا إن يقول وهو والحرمان.
باالحرتام. الحرية تحظى أينما حدوثه احتمالية تقل اإلهمال وهذا األساسية، احتياجاتهم
اقتصادي خبري وهو الفقر، عىل الحرب يف آخر محارب هو سوتو دي هرناندو
حاليٍّا ويرأس الدولية، والهندسية املرصفية الرشكات مع قوية بعالقات يتمتع بريو من
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تتمثل الفقراء لتمكني مختلفة طريقة عىل املعهد يركز والديمقراطية. للحرية بريو معهد
وقد لونها. يُشغِّ التي واملعدات يشغلونها التي األرض لحيازة قانونيٍّا ا حقٍّ منحهم يف:
يزرع حيث العالم، أنحاء جميع يف الرسمية غري االقتصادات إىل االنتباه سوتو دي جذب
حق يحوزوا أن دون من األعمال ويمارسون معيشتهم، أماكن رون ويطوِّ األرض، الناس
القرتاض كضمان ممتلكاتهم استخدام يستطيعون ال أنهم يعني وهذا ملمتلكاتهم. ملكية
دي ويرى أجيال. عدة منذ أرسهم حيازة يف تكون قد األرض أن من الرغم عىل القروض،
ملمارسة تراخيص عىل الحصول ألن الظل اقتصاد يف العمل يختارون الناس أن سوتو
سوتو دي تمكن وقد ومكلفة. شاقة مهمة يشكل ما األرضعادة وامتالك التجارية األعمال
التقييدية، والرتخيص التسجيل قوانني من العرشات عىل القضاء من معهده خالل من
اكتساب يف رشكة مليون نصف من يقرب وما بريو، يف شخص مليون من أكثر ومساعدة
من هيئة ٣١ وضعتها إجراء ٧٧ سوتو دي أحىص مرص، ويف ملمتلكاتها. قانونية ملكية
إيجار عقد حتى يسجل أن هناك للمرء يمكن ال والخاص العام القطاعني هيئات مختلف
فهو الدويل، البنك مع طيبة بعالقات يحظى سوتو دي ألن ونظًرا ينهيها. أن قبل لألرض

ومرص. وتنزانيا السلفادور يف البريوقراطية العراقيل ضد مماثلة حمالت اآلن يرعى
يف تتمثل مجتمع أي يف فقًرا الناس أكثر ألطفال فرص لتوفري وسيلة وأفضل
والهواء والحدائق، الصحية والرعاية الجيدة، املدارس مثل العامة املنافع يف االستثمار
يمكن وال الشعبية. والفنون للرشطة، الفعالة والحماية امللوثة، غري واملياه النظيف،
من إالَّ العدالة عدم عىل تنطوي التي املجاالت يف املساواة عدم أوجه بعض معالجة
عدد بارنز بيرت لدى إيرادات. باألحرى، أو املال، يتطلب وهذا فقط. الطريقة هذه خالل
مؤسيس أحد بارنز كان الرأسمايل. النظام داخل األموال لجمع العبقرية األفكار من
والجهود االتصاالت بني تجمع منظمة وهي الطويلة»، املسافات عرب األصول «إدارة رشكة
البيئية، للشئون والتربع القيمة، الكتب رشاء عىل الزبائن تشجيع مثل الليربالية اإلنسانية
«٣٫٠ «الرأسمالية كتابه يف بارنز ويطرح الكونجرس. نواب إىل الغاضبة الرسائل وتوجيه
البيئي والنظام واملاء كالهواء جميًعا ملكيتها نتشارك التي األشياء أي «املشرتكات» فكرة
القانونية والرتتيبات والتكنولوجيا العلوم إدراج رضورة عىل يدلل وهو والثقافات. واللغات
لتحقيق املشرتكة ثروتنا لتنمية بحاجة أنَّنا يعتقد وهو املشرتكات. عن مفهومنا ضمن
ا ممَّ بكثري أكثر جميًعا نملكه ما أن عىل ويشدد الخاصة، الثروات وبني بينها التوازن

استغالله. يف أو قياسه، يف أو فيه، نفكر ال ألننا ندرك،
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هذه نملك إننا القانونية. الرشكات تأسيس أداة يف املشرتكة أصولنا أهم أحد يتمثل
الرشكات. قضايا يف تفصل ومحاكمنا الرشاكة، عقود بنود تضع الترشيعية فهيئتنا األداة؛
األداة هذه يشء، كل فرغم املهم؟ االمتياز هذا مقابل ما إيجاريًة قيمة نفرض ال فلماذا
وامتيازات. بحقوق يتمتع جديد كيان وخلق مسئوليتها، تقليص من الرشكات تمكن
اآلن تدار التي املشرتكة، املمتلكات إلدارة جديدة مؤسسات إقامة أيًضا بارنز ويقرتح
ويشري املتعاقبة. اإلدارات ألهواء وتخضع الحكومية، الهيئات مختلف جانب من بإهمال
الهائلة الثروة تحويل جرى كيف ليبني ذلك، عىل كمثال الدائم» أالسكا «صندوق إىل بارنز
عامة استثمارات رشكة إىل النفط لرشكات الواليات تمنحها التي اإليجار عقود عن الناتجة
رشكات زيادة إىل حاجة هناك أن يرى وهو املقيمني. كل عىل توزَّع سنوية أرباًحا تؤتي
جمهوًرا — الخصب الخيال ذو — بارنز ويتخيل بالفعل. املوجودة الدولة أرايض إدارة
ورعاية الجاموس، وقطعان األمطار، ومياه الهواء، إلدارة ويؤسسرشكات ثروته كرب يعي
بارنز له يدعو الذي اإلصالح يتطلب اإلصالحات، معظم فمثل األثري. وموجات األطفال،
يبتكروا أن عليهم أخرى، بعبارة األشياء. إىل للنظر التقليدية الطرق عىل الناس يخرج أن

املشاريع.30 أصحاب يفعل كما
بيلو، ووالدن البي، مور فرانسيس العالم يف الجياع إطعام يف الرغبة ألهمت لقد
وراج عيوب. من جهودنا يشوب ما حول مهمة دراسات جميًعا كتبوا الذين باتيل، وراج
وهذه املتحدة، واألمم العاملية التجارة ومنظمة الدويل البنك لدى عمل اجتماع عالم باتيل
مور فرانسيس أما العوملة. تدعم التي للمنظمات رصيًحا ناقًدا جعلته التي هي الخربات
عدة منه بيع الذي صغري» لكوكب «حمية لكتاب مؤلفة باعتبارها شهرة حققت فقد البي
بأسباب األمريكيني لتوعية أوًال» «الغذاء حملة أطلقت ،١٩٧٥ عام ففي النسخ؛ من ماليني
املواد نقص ليس العالم يف الجوع سبب أن — ِسن أكد مثلما — وأكدت العالم. يف الجوع
العالم. يف املوجودة الوفرية الغذائية املواد إىل الوصول عىل الجياع قدرة عدم وإنما الغذائية
النطاق» ضيقة «الديمقراطية بني — الفقراء عن تكلُّ ال التي املدافعة — البي وقارنت
االختيارات تُثريها التي الفعالة» «الديمقراطية وبني التصويت مجرد عىل تقترص التي
بيلو والدن أما العيش. وكيفية رشاؤه ينبغي ما بشأن املشاركون بها يقوم التي الرشيدة
األرضية» الكرة جنوب عىل «الرتكيز معهد أسس فقد — باتيل مثل اجتماع عالم وهو —

بانكوك. يف يقع سياسية بحوث معهد وهو
اكتشاف تم التي بالبطاطس، اهتماًما الغذائية املواد أسعار يف الحادُّ االرتفاع أثار
سعرها يرتفع لم إذ البطاطس».31 «عام هو ٢٠٠٨ عام أن املتحدة األمم وأعلنت مزاياها.
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سكان ويفضلها للتصدير. تصلح ال ثَمَّ ومن التلف؛ رسيعة ألنها واألرز الحبوب كأسعار
عىل الفقراء العالم مزارعي يحثون كانوا األغذية خرباء لكن سواهم، من أكثر الغرب دول
من أقل مساحات وبزراعة األيام من أقل عدد يف تنضج البطاطس ومحاصيل زراعتها.
بني ٪٥٠ بنسبة البطاطس من الصني إنتاج ارتفع وقد األسمدة. من أقل األرايضوكميات
حديثًا العاملي االقتصاد إىل األعضاء أقوى من اثنني دخول أن بد وال و٢٠٠٥. ٢٠٠٣ عامي
املتمثل التحدي أن يعني وهذا املجاعات، احتماالت سيكافح — والهند الصني هما —
يتمتعون من مع بسهولة يحدث كما تفكريهم، عن يغيب لن للجوعى الغذاء توفري يف

الجيدة. بالتغذية
ملنح سوتو دي برنامج فمعارضو النقد؛ من املبدعون املفكرون هؤالء يفلت لم
وربما عام، بوجه األرض حيازة يهدد الجهد هذا إن يقولون للفقراء أراٍض ملكية سندات
منهم أكثر هم من جاء ما إذا أرٍض عىل أيديهم وضعوا الذين الفقراء طرد إىل يؤدي
الفقراء أعىل ألن رثائهم عن النقاد ويعرب رسميٍّا. ويسجلوها لألرض ملكيتهم ليدعوا فقًرا
توجيه ويمكن قدرة. الفقراء أقل حساب عىل يستفيدون املادية) القدرة حيث (من قدرة
النساء جميع فليس جرامني؛ بنك مثل الصغري اإلقراض مؤسسات النتقاد الحجة نفس
وهذا معقولة. قروًضا منحهن تم لو حتى الخاصة عملياتهن إدارة موهبة لديهن الفقريات
بالء يبلون الذين أن بمعنى مكافآت. نظام الرأسمالية أن إىل االنتباه عىل يبعث النقد
التقليدية، املجتمعات يف االزدهار. تحقيق من يتمكنون من هم السوق معامالت يف حسنًا
االتحاد مثل — هة املوجَّ االقتصادات بينما االجتماعية، مكاناتهم والنساء الرجال وِرث
والضمانات املساواة لشعوبها قدمت — وكوبا والصني الرشقية وأوروبا السابق السوفييتي
خلق يف هة املوجَّ وال التقليدية االقتصادات تنجح لم لكن معني. معييش مستًوى تكفل التي
بحق تحرتم كانت لكنها الحديث، العرص يف حتى املجاعة، من سنواٍت عانت بل الثروة.
بني فيما املستمرة املنافسة عىل للسيطرة ضوابط وتضع املشرتكة، اإلنسانية االحتياجات

شعوبها. أبناء
أليام التوق عن تعرب وهي يوغوسالفيا» إىل «الحنني تسمى ظاهرة توجد الواقع، يف
يف الناس بها تمتع التي واملساواة واملتعة الفراغ أوقات حيث هناك، االشرتاكي النظام
أحد ويفرس .١٩٨٩ عام تفككها قبل السابقة يوغوسالفيا يف البلقان دول يف املايض
كان يوغوسالفيا، «يف قائًال: الشعور ذلك حقيقة الحنني هذا يعانون الذين اليوغوسالفيني
أو جيًدا كنت فسواء الخمول، عىل الشعب يشجع النظام كان بحياتهم. سعداء الناس
املال، حول يتمحور يشء فكل اآلن، أما الحالتني. كلتا يف راتبًا تتقاىض ستظل سيئًا،
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الرأسمايل للغرب املخلصني أولئك أن شك وال الناس.»32 لصغار بالنسبة جيًدا ليس وهذا
واألجهزة الكربى، والجامعات الطبي، التقدُّم مزايا عن ماذا «ولكن قائلني: سيصيحون
بالعمل تحققت التي األطول، العمر وأمد السهلة، العاملية واالتصاالت الجهد، توفر التي
يف عاًما ٤٨ من العالم أنحاء جميع يف املتوقع العمر أمد ارتفع لقد املتعة؟» وإرجاء الجاد
ذلك، ومع ارتفاعه! يواصل يزال وال ،١٩٩٩ عام عاًما ٦٦ إىل العرشين القرن منتصف
نفسه. الوقت يف املرتاخي العيش أساليب مع املزايا هذه بكل املرء يتمتع أن اللطيف من

الخرضاء الثورة عىل تدل أمارات

أدى فقد للمستقبل؛ خططها يف رًؤى تمتلك لكنها خريية، جهوًدا الخرضاء الثورة ليست
يجعل أن تصوره: يمكن ال ما إىل — النفط سيما ال — الطبيعية للموارد الرأسمالية نهم
طاملا بدرجة العمق من املشكلة وهذه األبد. إىل للعيش صالح غري كوكبهم جو البُرش
الفيلم فاز عندما حانت األمر وذيوع الحقيقة لحظة لكن الجد. محمل عىل تناولها بت صعَّ
وحصل األوسكار، جائزة عىل مزعجة» «حقيقة جور ألربت جهود يتناول الذي الوثائقي
بالحصول الشخصية جهوده وكللت بوليتزر، جائزة عىل العنوان نفس يحمل الذي كتابه
املزمنة العواقب قبول الصعب من أنه تبني فقد .٢٠٠٧ عام للسالم نوبل جائزة عىل
تقنيات بواسطة كاملعتاد حلها يمكن ال املشكلة هذه أن من للخوف نتيجة البيئة لتدهور

كذلك؟ تحل أن يمكن هل أم جديدة.
ارتفاع منح الحراري، االحتباس فكرة يقاومون زالوا ال املتشككني أن من الرغم عىل
االستثماري املال رأس أصحاب والعرشين الحادي القرن من األول العقد يف النفط أسعار
وقد النفط.33 محل تحل بدائل الكتشاف التكنولوجي، الصعيد عىل ُقدًما للُميض الدافع
لظاهرة «التصدي أن تبني إعالنات الطبيعية املوارد عن الدفاع مجلس صندوق ج روَّ
أعمال جدول عىل ويوجد الحجم». هائل تشغيل برنامج سيوجد الحراري االحتباس
السفن اخرتاع يف السبق للروس كان وقد املناخ. لحماية قانون األمريكي الشيوخ مجلس
ولعل الشمالية. القطبية الدائرة يف الثلج كاسحات مثل النووية بالطاقة تعمل التي املدنية
محل تحل كي ثانية بفرصة ستحظى — أبًدا فرنسا تغفلها لم التي — النووية الطاقة

أيًضا. العالم من أخرى أماكن يف النفط
أوروبا يف فالبلديات البدانة؛ ضد املعركة يف يساعد البرشية القوة اكتشاف إعادة ولعل
مواطنيها تشجع كي اسرتاتيجي نحو عىل مدنها يف وتنرشها الدراجات آالف برشاء تقوم
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بشعبية يحظى الذي الدراجات وتقاسم آلخر. مكان من لالنتقال الدراجات استخدام عىل
بطاقات توجد إذ والحديثة؛ القديمة التكنولوجيا بني يربط وإسبانيا فرنسا يف قصوى
دفع لقاء وإعادتها الدراجات باستخدام للمستخدمني تسمح محوسبة ودراجات إلكرتونية
متسًعا الخرضاء الصناعة وتجد االئتمانية.34 بطاقاتهم حساب يف بسهولة تسجل رسوم
بمنطقة املغلقة املصانع يف الشمسية واأللواح الهوائية لآلالت املكوِّنة األجزاء لصنع رخيًصا
املنازل بالفعل يشيدون أملانيا يف البناء وعمال املتحدة. الواليات شمال يف الصدئ» «الحزام
االستثماري املال رأس يزال وال الحرارة. درجات يف للتحكم طاقة أي تستخدم ال التي
ديرتويت مصانع وتسعى الوقود. بدائل ابتكارات من القادمة للجولة استعداًدا يرتاكم
التي — الشاملة واإلصالح اإلنعاش خطة جعلت وقد الكهربائية. السيارات لصنع بجد
أهداف أحَد الطاقة، مستوى عىل االستقالل تحقيق من — أوباما باراك الرئيس وضعها
االصطناعية الطاقة ازدياد لكن مؤملة. ستكون التعديالت أن شك وال املتحدة. الواليات

املتاحف. عىل الفقر مظاهر وجود نقرص أن نريد كنا إذا للغاية رضوري

الرأسمالية حول الختامية بعضاألفكار

وإنما «نظام»، كلمة به توحي ا ممَّ الرغم عىل ومتناسًقا، موحًدا نظاًما الرأسمالية ليست
مصالحهم تحقيق البرش ملليارات تتيح التي واملؤسسات املمارسات من مجموعة هي
كثريون العبون يوجد لكن ضخمة، مشرتكة دولية قوة توجد وال السوق. يف االقتصادية
املصالح ضمن وتوجد منهم. كلٌّ يُحدثه الذي التأثري تباين مع السوق، يف ومتنوعون
وجهل القانونية، الثغرات الستغالل جاذبية أقل فرص السوق يف للجميع املرشوعة
السوق، لهذه املركزي التنسيق وغياب العوامل هذه وبسبب الفجائية. واملكاسب املشرتين،
العقاري الرهن سوق انهيار من تبني كما جسيمة، أرضار وقوع يف الرأسماليون يتسبب قد
اإلسكان وفقاعة كوم، الدوت ففقاعة املايل؛ الذعر حاالت آخر يكون لن الذي املخاطر، عايل
يف التيوليب زهور فقاعة قبلها ومن عرش، الثامن القرن يف الجنوب بحر فقاعة سبقتهما

ثانية. يتكرر لن هذا أن نصدق أن الصعب من لذا عرش؛ السابع القرن
منفصلتني؛ تكونان ربما والرأسمالية الديمقراطية أن إىل الرأسمالية تاريخ يشري
من األغلبية حكم تعني فالديمقراطية متعارضة. تكون ما غالبًا قيًما تولدان ألنهما
حماية تتضمنان واألمريكية األوروبية والديمقراطيَّتان تنافسية، نظامية انتخابات خالل
اإلنتاجية العملية يف استثمارات إىل الرأسمالية تشري بينما والشخصية. املدنية الحقوق
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سلوك والرأسمالية السيايس. بالتمكني يتمتعون مشاركني عىل تعتمد، ال أو تعتمد، قد التي
وصواب العام الرفاهية بشأن األخالقية باالهتمامات عامرة الديمقراطية بينما أخالقي،
الوضع يزعزع واالبتكار — االبتكار عىل يعتمد الرأسمالية نمو ألن ونظًرا القادة. رأي
الحكومة عىل يتعني اجتماعية مشاكل باستمرار الحرة السوق نظام يخلق — الراهن
والرأسمالية الفرد». «أنا بخطاب الشعب» «نحن خطاب يصطدم وحينئٍذ معالجتها.
يتطلب جديدة تقنيات تطبيق لكن زخمها، عىل الحفاظ يف التكنولوجيا براعة عىل تعتمد
السالم. وحتى القانونية، والحماية والعمالء واملوارد العمالة تأمني أجل من االستقرار
مثل تبدوان ما غالبًا لكنهما جيد، نحو عىل مًعا تتماشيان والرأسمالية الديمقراطية إن

اآلخر. دون من يحيا أو اآلخر، مع يحيا أن منهما كلٌّ يطيق ال زوجني
واملساواة، الرأسمالية بني العالقة هي التوتر من بكثري أكرب بقدر املشحونة والعالقة
عرص من رئيسية اجتماعية كقيمة املساواة مفهوم انبثق فقد متضافرة؛ جذورها لكن
األمريكي اإلعالن خالل من عرش الثامن القرن من األخرية العقود يف جليٍّا وظهر التنوير.
عدم كان ذلك، قبل واإلخاء». واملساواة «الحرية الفرنسية الثورة وشعار لالستقالل
الشمس كطلوع طبيعيٍّا يبدو حمالني غريهم وجعل دوقات البعض جعل الذي املساواة
بالكثري يدين املساواة لعدم القبول هذا قوض الذي التنويري والتفكري صباح. كل يف
ملصلحة وتسخريها الطبيعة قوى فهم عىل اإلنسان قدرة أثارتها التي للرهبة للرأسمالية،
أن يف األمل يمنح إنجلرتا يف القنال عرب الفرنسيون مَلحه الذي االزدهار وكان الجميع.
الرجال ببال قبُل من تخطر ولم ملموسة، وغري ملموسة فوائَد، يحمل سوف املستقبل
ومثًال هدًفا املساواة ظلت املساواة. قدم عىل يُعاملوا أن الفوائد هذه بني ومن والنساء،

التحقق. يف آخذ هدف لكنه حقيقية، منها أكثر أعىل
منتصف فمنذ سنة؛ ١٢٠ نحو اآلن يبلغ األمريكية االقتصادية الزعامة عمر إن
يمثل وهو العالم، يف اقتصاد أكرب تملك املتحدة والواليات عرش التاسع القرن ثمانينيات
الثانية، العاملية الحرب أعقبت التي العقود باستثناء العاملي، االقتصاد مجمل من ٪٢٥
االقتصاد حجم يظل أن املرجح ومن .٪٥٠ العاملي االقتصاد يف حصتها بلغت حينما
املركزين عكس فعىل املقبلني. العقدين مدى عىل الصيني نظريه حجم ضعف األمريكي
باستقالل املتحدة الواليات تتمتع آسيا؛ ورشق أوروبا يف والحراك للثروة اآلخرين الكبريين
يف التجارة عاَلَمي عىل ترشف سواحل عىل تقع نشطة أسواق مراكز جانب إىل جغرايف
لها روجت التي — العوملة نجحت وقد الهادي.35 واملحيط األطلنطي املحيط من كلٍّ
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من املراكز من العديد خلق يف مذهًال نجاًحا — األقل عىل قرن طوال املتحدة الواليات
أمريكا زعامة العالم بلدان جميع تعترب الرعاية، لهذه نتيجة وربما والثروة. النفوذ
األيام. من يوم يف متزايًدا كان الذي ازدهارها تحفز التي الدافعة القوة الستعادة رضورية
العاملي، االقتصاد أيًضا يفيد وطني اقتصاد أي يفيد ما أن يتعلمون أيًضا األمريكيون
يشجع يشء وال لألسواق. الوصول وحرية التعاونية، واملشاريع املنافسة، يشمل: وهذا
يف الكالسيكي كتابه يف سميث آدم أشار كما أغنياء، جريان لديك يكون أن من أكثر النمو

األمم». «ثروة عرش الثامن القرن
الثاقب الفكر وصاحب املتحدة للواليات الرابع الرئيس — ماديسون جيمس تحدَّث
وثيق آخر يشء عن — األمريكي الدستور بأبي ُعرف والذي عرش، الثامن القرن يف
هو الحكومة فروع من واحد فرع يف السلطة تركيز أن من حذَّر حينما بعرصنا الصلة
عالوة للقوى، تواُزن عىل املتحدة الواليات دستور هيكل كامل وينطوي االستبداد. بمثابة
حول املدنية الرتبية يف املحارضات تلك (تذكرون لالنتهاكات إضافية رصد عمليات عىل
حياتنا يف الكبريان الحوتان كان إذا أكرب يكون الرتكيز وخطر والتوازنات»). «الضوابط
تعمل فعندما األرباح). (أو الفرائس نفس وراء يسعيان — واالقتصاد الحكومة أي —
الذاتي التصحيح آلية أن من تتأكد أن يمكنك البالد، يف األعمال رجال مع بيد يًدا الحكومة
الكفاءة عدم ويحظى املحسوبية وتتفىش املنافسة ستكبت وعندئٍذ ستتعطل. للسوق
األغنياء واملانحني العامة للمناصب املرشحني بني املالية العالقات وتتسبب بالحماية.
بفرصتها الضغط جماعات وتحظى مشاكل. حدوث يف — العمالية النقابات ذلك يف بما —
حملة تؤدي قد البعيد، املدى عىل لكن املحسوبية. مقابل التربعات تباُدل ظل يف الذهبية
اعتماد من الحد إىل اإلنرتنت شبكة عرب العاديني الناخبني من التربعات لجمع صغرية
النوايا تالقي يؤدِّي فربما القريب، املستقبل يف أما الضخمة. التربعات عىل السياسيني
الذاتية. التنظيمية السوق آليات من بعٍض إحياء إىل للكوارث الوشيك واالقرتاب الحسنة

القريب. املستقبل يف الظهور وشك عىل أفضل جديدة ضبط نظم وهناك
إىل نزوعها بسبب باالنهيار عليها محكوم الرأسمالية بأن احتماًال شومبيرت طرح لقد
العقاري الرهن انهيار حالة يف الحسابات رشكات وفساد تحميها.36 التي املؤسسات تدمري
خاللها من االقتصادية التقلبات تقوض التي الطريقة وكذلك ذلك، عىل مثال ٢٠٠٨ عام
ال اللذان األمران وهما القانون، واحرتام االنضباط لغرس وجودها الالزم املستقرة األرس
اختالف االعتبار يف يأخذ لم شومبيرت لكن جيد. نحو عىل السوق تعمل كي عنهما غنى
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والنقاد األزمات عن

آراؤهم اختلفت فقد القرارات؛ اتخاذ عند السوق يف املشاركون منها يستفيد التي التجارب
سيعتنقونها التي تلك عن أو اآلن، السوق يف املشاركني آراء عن ١٩٤٢ عام كتب عندما
االعتقاد إىل يدعو ما هناك وليس أخطائهم. من يتعلمون الناس إن آخر. قرن نصف بعد
األهداف تحقيق وراء سعيًا ومراقبتها اقتصاداتها تعديل يف تستمر لن املجتمعات بأن

هوجاء. ثورة ليست لكنها صحيح، هذا تهدأ، ال عارمة ثورة الرأسمالية إن املشرتكة.
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