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تمهيد
االقتصادىالتغيرنظريات

بشكلالبعيدالمدىعلىاالقتصادىالتطورتناولتالتىالنظرياتألهميلىفيمانعرض
نأخذاللهانعرضإذونحن. بعيدحدإلىالطابععالميةفهىالبلدانمعظميغطىعام

تعيننانظريةخلفيةتوفيرإلىنهدفوإنماتلكأوالنظريةلهذهالرفضأوالتحبيذموقف
.السليمالعلمىالتحليلعلىوتساعدنااالقتصادىالتغيرعمليةفهمعلى

وإنمامحددإطارذامتكاملبشكلأوطفرةاالقتصادىالتغيرنظرياتوضعيتمولم
بهاتتسمالتىالنتائجإلىنتهتاحتىوالجدلالبحثمنبمراحلالنظرياتتلكمرت
تكونقدالتغيرفعملية. إجتهادًاذلكنفعلإنماونصنفهاالنظرياتتلكنقسمحينولذلك
نتيجةتحدثوقدخارجيةعواملنتيجةعليهطارئةأوالقائمالنظامداخلمنمنبثقة
أوداخليةإمافهىالطابعنفسلهااالقتصادىالتغيرونظريات. الواعيةالجهودبعض

المتناقضاتتلككلبينيجمعخليطًاتتضمنوقدفرديةأوتقريريةأوخارجية، تطورية
ذاتغيرأصبحتالتقليديةأوالكالسيكيةأوالتقريريةفالنظريات. واحدنظرىبناءفى

التطورعمليةدراسةعندتترددأصداءذاتالتطوريةالنظرياتوبقيتموضوع
.االقتصادى

والأوروبافىاالقتصادىالتغيرعلىقاصرةليستيلىفيمالهانعرضالتىوالنظريات
تاريخلدراسةنتاجًابعضهاجاء، فقدوحدهاألوروبىالتاريخمندراستهاموضوعتستمد

.الجديدبالعالملحقالذىالتطوردراسةثمرةاآلخربعضهاجاءمابقدرالشرق
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االقتصادىالتطورنظريات
نسبيًاأدنىنمطمنتقدمىأساسعلىالتطورموضوع – عادة – النظرياتهذهتعالج

علىصطلحاماوهوشيوعًاأكثرهانسبيًاأعالنمطإلىاالقتصادىالتطورأنماطمن
.المراحلبنظرياتتسميته

األلمانيةالتاريخيةالمدرسة
وإنحتىنظرياتنعتبرهاأنيمكنعامةأحكامإلىالتاريخىالتحليليؤدىماكثيرًا
النوعهذاتحتتندرجالمراحلونظريات. للنظرياتاألساسيةالسماتإلىتفتقركانت

األخرىعلىإحداهاتترتبتطوريةمراحلإلىاالقتصادتقسمفهىالتاريخىالتحليلمن
.إليهالمؤديةالعواملأوالتطورمعدلاإلعتبارفىالنظرياتتلكتأخذأندون

بدأتالتىاأللمانيةالتاريخيةبالمدرسةاألذهانفىالمرحلىاالقتصادىالتطورويرتبط
آدمتزعمهاالتىالتقليديةللمدرسةفعلكردظهورهاوكانعشرالتاسعالقرنفىنتهتاو

منالتجريبىالمنهجتباعاضرورةعلىاأللمانيةالتاريخيةالمدرسةركزت، وقدسميث
العاموالملمحعامةأحكامإلىالوصولقبلالتفصيليةللمادةوتجميعللمقدماتدراسة
وأنالمجتمعأواالقتصادبهايمرمراحلهناكأنإلىذهابهاهوالمدرسةتلكيميزالذى

المفكرينمنكثيرناقشوبينما. المراحلتلكبتنوعتتنوعأنيجباالقتصاديةالسياسة
حاولاالقتصادىالتغيرلتفسيرنظرىكأساسالمرحلىالتطورصالحيةاالقتصاديين

الفكرعلىاأللمانيةالتاريخيةالمدرسةتركتهالذىاألثرمنالتهوينمنهمقليل
.االقتصادى

Walt W. Rostowروستووولت
مفهومأحياالذى) 1916ولد (روستوإلىتعزىالمرحلىالتطورنظرياتأحدثأنعلى

درسفقد. األلمانيةالتاريخيةللمدرسةتقليدكمجردوليسللماركسيةفعلكردالمراحل
إلىمابلدقتصادابيلحقالذىالتطورمراحلوقسمالعالمفىاالقتصادىالتغيرمظاهر
:مراحلخمس
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Traditional Societyالتقليدىالمجتمع) 1
بغضالركودهذاويستمرللسكانالضروريةالحاجاتبسداإلنتاجوظيفةتتحددحيث
الالفردلدخلمعينًاحدًاهناكيكونثمومناإلنتاجفىتطورمنيحدثقدعماالنظر

عمليةفىالتنظيمعنصرفتقاداوالفنىالتقدمنقصنتيجةالرمقيسدماحدوديتجاوز
بالعائلةالمرتبطالزراعىاإلنتاجفيهايسودمرحلةالغالبفىهىالمرحلة، وهذهاإلنتاج

.وثيقًارتباطًااالعشيرةأو

Preconditions for take-offاإلنطالققبلما) 2
عشرالثامنالقرنومطلععشرالسابعالقرنأواخرأوروبافىبدأتالتىالمرحلةوهى
الظواهرهذه. أيضًاالصناعةوفىالزراعةفىالعلمىاألسلوباستخدامبدأحيث

إلى، باإلضافةالسوقنطاقتساعاواألفكاروتبادلاألوروبىبالتوسعإقترنتالتمهيدية
.المجتمعفىالتقليدىالمفككالسياسىالبناءمحلتحلقويةسياسيةمركزيةسلطةإقامة

Take-offاإلنطالق) 3
فىعثرةحجرتقفالتىالمعوقاتعلىتمامًاخاللهاالتغلبيتمالتىالمرحلةوهى

يرتبطالوهوالتكنولوجىباألسلوباألخذفىاإلنطالقويتمثلاالقتصادىالنموطريق
يرتبطبلفحسبوالصناعةالزراعةفىالتكنولوجىالتقدمأواألموالرءوسبتكوين

سياسىرأسمالىنظاموإقامةاالقتصادفىالتجديدبأهميةتقتنعسياسيةسلطةبنشوءأيضًا
وتزيدوسريعًاكبيرًاإتساعًاالصناعيةالمشروعاتتتسعالمرحلةهذهوخالل. متطور

الزراعةفىمتطورةجديدةفنيةوسائلإدخالويتمالوطنيةاالستثماراتوتنموالمدخرات
.واضحةزيادةالدخولوتزيدوالصناعة

Drive to maturityالنضجنحواإلتجاه) 4
مجالفىممكنمستوىأعلىعلىاالقتصادىبالنموفيهايحتفظالتىالمرحلةوهى

ذلكعلىيترتبوماالسكانزيادةتفوقزيادةاإلنتاجوزيادةواالستثماراتالمدخرات
نحواإلتجاهنعرفأنونستطيع. جديدةجتماعيةاومؤسساتجديدةعاداتنشوءمن

بدأالتىاألصليةالصناعاتيتجاوزأناالقتصادعندهايستطيعالتىالمرحلةبأنهاالنضج
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هذهفىالتحكمعلىوالقدرةجميعًااالقتصاديةالموارداستيعابإلىمتجهًانطالقهابها
.الكبيرالتحولهذاثمرةالحديثةالتكنولوجياإلىذلكويقودالموارد

Mass consumptionواسعنطاقعلىاالستهالك) 5
نحواإلنتاجفيهايتجهالتىواسعنطاقعلىاالستهالكعصرالنضوجمرحلةتلى

بتطورينمصحوبًايكونالعصرذلكإلىوالوصولوالخدماتاالستهالكيةالبضائع
:التقدممنالعالميةالدرجةتلكتحقيقإلىيدفعانهامين

مأكلمناالستهالكيةحاجاتهبتأمينلهتسمحبدرجةللفردبالنسبةالدخلزيادةأ.
.وسهولةبيسرومسكنوملبس

إلىالمدنسكاننسبةزيادةإلىتؤدىالبصورةالعاملةالقوىتكوينفىالتغيرب.
ذاتوالوظائفالمكاتبفىالعامليننسبةزيادةوإلىبلفحسبعامةالسكان
االقتصادثمارجنىإلىحاجتهمتتزايدالذينالمصانعفىالعاليةالفنيةالكفاية

.الناضج

الحياةفىالسبققصبالتكنولوجىللتوسعتحرزواسعنطاقعلىاالستهالكومرحلة
.االقتصادية

بعدمامرحلةأسماهااالقتصادىالتطورمراحلمنسادسةبمرحلةروستوتنبأوقد
الصعوبةمنأنهمنهيقينًالهاتصورًايقدملمولكنهbeyond consumptionاالستهالك

.بعداقتصاديًاالمتقدمةالمجتمعاتبهاتمرلممرحلةوصفبمكان

التطورمراحلمنمرحلةكلفىمامجتمعيقطعهاالتىالزمنيةالفترةلتفاوتونظرًا
قطعتهاالتىالزمنيةوالفتراتالمراحللتلكتصوروضعروستوحاولفقدالذكرسالفة
.بالكتاببالمواردالواردالبيانىالرسمفى

إالمامجتمعفىالتطوريكونأنيمكنالهل: التساؤلإلىروستونظريةتجرناوهنا
أخرى ؟إلىمرحلةمنالتحوللوقوعالتغييرشروطتوافريكفىتقدميًا ؟ وهلتطورًا

االقتصادية ؟الخططووضعالمجتمعاتسياسةرسمفىالنظرياتتلكدراسةجدوىوما
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إلىيرشدنابأنكفيلالبشريةبهمرتالذىاالقتصادىللتطورالدقيقةالدراسةأنتعتقد
.البشريةالمجتمعاتمعظمعلىيصدقنظرىأساس

)Karl Marx) :1818 – 1882ماركسكارل
والتبديلالتغييربإحداثالداخليةالقوىخاللهاتقومجدليةعمليةالتاريخفىماركسرأى
األضدادبينالتناقضنتيجةيحدثفالتغييرلدراسةلموضوعًاكانوالذىاالقتصادفى

هذهجديد، وتنعكسمنالتناقضيحدثثمجديدًاوضعًاتخلقالتناقضاتوجزئيات
"mode of productionاإلنتاجأسلوب "ماركسأسماهماعلىبوضوحالجدليةالعالقة

الفنىاألسلوبيحددهاوتلكاإلنتاجوسائلومستخدمىمالكبينعالقاتمجموعةوهى
القيمعلىماركسركز، وقداإلنتاجوسائلاستخدامنوعيةبدورهيحددالذىلإلنتاج

تكويناتيغفلأندونواالقتصادىاإلجتماعىللتغيرتفسيرهعندوالماديةاالقتصادية
.المجتمعفىواإلجتماعيةالسياسيةالقيم

ويكونالمالرأسقوةفيهتسودالذىالرأسمالىالنظامعلىتحليلهماركسركزوقد
اإلنتاجوسائلمتالكامنظلهفىالعمالويحرمالعاملةوالقوىالعملبينتامًااإلنفصال

ماأوالرأسماليةقبلمامجتمعاتيغفللمأنهغير. واضحًافيهالطبقىالصراعويكون
االقتصادىللتاريخمراحلأربعةثمةأنإلىماركسفأشار. تامًاإغفاًالالرأسماليةبعد

الداخليةالتناقضاتنتيجةدعائمهاتتقوضبعدمااألخرىإلىحتمًاإحداهاتؤدى
بإفتراضاتتبدأ – يسميهاكانكما – الرأسماليةقبلمالتكويناتالموروثة، فدراسته

:معينة

المتاحةالطبيعةمصادرعلىأساسًاتعتمدحاجاتهإلشباعاإلنسانبهايسعىالتىالطريقة
يستطيعماوبقدرحياتهمأسلوبعنوتعبيراألفرادنشاطتأكيدهواإلنتاجوأسلوب
علىتعتمداألفرادفطبيعةوجودهميثبتونمابقدرحياتهمأسلوبعنالتعبيراألفراد

أحدهوبالنقودمبادلتهيمكنالذىالحروالعمل. إنتاجهمنوعيةتحددالتىالماديةاألحوال
نفصالاوالماللرأساألساسيةالشروطأحديتوافرثمومنالمأجورالعملمستلزمات

هذينتحقيقيتملم، فإذاالمستلزماتتلكثانىهواإلنتاجوأدواتوسائلعنالعمل
وقد. المجتمعفىسائدًانظامًاأصبحتالرأسماليةأنالقولنستطيعالمعًاالشرطين
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فىالمرحلةتلكقبللألرضمشاعيةوملكيةحرةصغيرةملكيةوجودماركسالحظ
وأسرتهالفردحاجةسدالمرحلةتلكفىللعملالرئيسىالغرضكانالشرقيةالمجتمعات

.للسلعتبادليةقيمةوخلقالسوقأجلمناإلنتاجوليس

قبليةتنظيماتفىالناساستقرلمكانمكانمننتقالهااوالشعوبلهجراتونتيجة
.مجتمعاتإلىوالطبيعيةوالجغرافيةالمناخيةالظروفبفعلالتنظيماتهذهوتطورت

الملكيةمقدمتهافىيأتىمتعددةبأشكالالمبكرتطورهافىالمشاعيةالعالقاتمرتوقد
حقتتوارثصغيرةمجموعةفىممثلةككلللمجتمعالملكيةتكونحيثاألسيريةالقبلية

المجتمعمنالنوعذلكفىالفردتركوإذا. زعيمهاأوالقبيلةشيخأسرةهىالملكية
حقلهيكنلمكمامجتمعهعنبعيدًاالملكيةممارسةحقلهفليسمعدمًاأصبحقبيلته

ويعودالقبيلةأفرادمنفردًاعتبارهااببهايتمتعجماعيةملكيةهىوإنماالفرديةالملكية
هذاعلىماركسأطلقوقد. القبيلةشيوخإلىالمجتمعذلكمثلفىعادةاإلنتاجفائض
الوجودنعدامابمقرونًاظهورهوعدoriental despotismالشرقىاالستبدادإسمالنظام

يذهببينماجميعًاالقبيلةأفرادلمنفعةاإلنتاجفائضمنجزءيخصصإذللملكيةالقانونى
تزايدفإذاالعامالنشاطألوانمنوغيرهاالدينيةالشعائروإقامةالحروبتمويلإلىالباقى

نظامظهورويبدأاالقتصادىالوضععلىتحولطرأإلنفاقهحاجةوجوددونالفائض
يتعلقوفيما. والرومانيةالسالفيةللقبائلبالنسبةالحالكانكماserfdomاألرضرق

األراضىمساحةفيهاتتزايدقتصادىانمومرحلةتعدالمرحلةهذهفإناإلنتاجبأسلوب
.للعملبدائىتقسيموينشأالمنزرعةغير

حيثالقديمالمشاعىالمجتمعفكانالرأسماليةقبلماتكويناتمنالثانىالتكوينأما
علىتعتمدقويةوحدةوعلىقويةمركزيةسلطةذاتأصبحتالتىالدولةملكيةتسود

علىالسلطةتسيطرالمجتمعذلكمثلوفى. الغزوعلىأوالعشائررؤوستحادا
هذايكونوقد. المواصالتوطرقالرىمصادروخاصةللثروةالرئيسيةالمصادر
المدنفيهتتطورسابقهمناستبدادًاأكثرأوديمقراطيةأكثرالسياسيةالناحيةمنالمجتمع

تصبحلذلكونتيجةنشطةخارجيةتجارةثمةكانإذاوخاصةالقرىمعجنبإلىجنبًا
الذىالمركز – ماركسقولحدعلى – عتبارهاابللمجتمعاالقتصادىاألساسالمدينة
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ويقعبالمدينةملحقةمقاطعةالريفيبدوحيثالريفسكانمنالمالككباريجمع
معلألرضمالكمنالفردويتحولالمشاعيةوالملكيةالخاصةالملكيةبيناإلنفصال

عليهكان، كماغيرهلحسابيفلحهالألرضشاغلمجردإلىالمجتمعأفرادمنغيره
الطابعظلوقد. القديماألدنىالشرقبلدانوبعضوالروماناليونانيينزمنالحال

علىاإلنتاجيقومكانالذينالعبيدعلىالسيطرةأجلمنالمجتمعذلكفىقائمًاالمشاعى
إليهاإلشارةسبقتالذىاألسيوىالمجتمعفىمنهتطورًاأكثرالعملتقسيموكانأكتافهم
الصناعةوبينوالريفالمدينةبينالداخلية، كالعداءالصراعاتمنشتىألوانونشبت

التركزماركسيالحظالصراعاتتلكتطورومعوالعبيدالمواطنينوبينوالتجارة
.معدمينإلىالمالكالفالحينوتحولالخاصةللملكيةالتدريجى

حيثالوسطىالعصورمطلعميزتالتىاإلقطاعيةالدولةملكيةفهوالثالثالتكوينأما
ذلكظروفتنوعتوقدجنبإلىجنبًاالخاصةوالملكيةالمشاعيةالملكيةمنكلتواجد

فىالقديمالمجتمععناإلقطاعىالمجتمعويختلف. المحليةالظروفلتنوعتبعًاالمجتمع
كانتالتىالدولةلسلطةأساسًاكونهامنأكثرالخاصةللملكيةمصدرًاتعدالمشاعةأن

فالمجتمع. المواطنينبينتامتفاقاعلىقائمتحاداعنتصدروالأفرادرابطةعنتعبيرًا
المدنختفاءالوذلكالقديمالعصرفىاألمركانكماالسياسىالكيانصفةلهليست

وحدةكانتثمومناألرضرقيقاستخدامالمرحلةهذهفىويسودسياسيةكوحدات
السيدبينالعداءنعكساوالرقيقمنالعريضةالقاعدةلمواجهةضروريةاألحراراألفراد
رؤساءبينالصراعفىتمثلحيثالمدينةمجتمععلىالريففىاألرضورقيق

.وأتباعهموالتجاريةالحرفيةالطوائف

بعضهاعنواإلقطاعىالقديموالمشاعىاألسيوى: الثالثةالمجتمعاتهذهإختالفورغم
:تسودهاعامةمالمحعلىبينهمافيماتتفقأنهاإالالبعض

يقتصرحيثاالقتصادىنظامهادعامةهماالزراعىواإلنتاجالزراعيةالملكية1.
.لألفراداألساسيةالحاجاتيشبعماعلىالغالبفىالزراعىاإلنتاج
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أىللعملضرورىكشرطتتوفرولكنهاالعملأساسعلىتقومالاألرضحيازة2.
فىللعملشرطًاتعداألرضحيتزةوإنماللعملنتاجايكونالاألرضمتالكاأن

لهملكًااألرضالفرديعدثمومنللسلطةاإلنتاجفائضتقديمأجلمنفالحتها
.الحينذلكفىالفرديةللملكيةالقانونىاألساسغيابرغم

زادوكلماالقائمةالعملوشروطالسائدالملكيةبشكلللمجتمعالفعلىالوجوديحدد3.
وعلىالمجتمععلىعتمادًااالفردزادكلماقوةلألرضالمجتمعملكيةعنصر
كانللملكيةالسائدالطابعتشكللألرضالمجتمعملكيةتكنلمإذاالعكس

.تحادهماوأفرادهتضافرعلىإعتمادًاأكثرالمجتمع

والمجتمعالفردبينالناجحالحوارعلىالمجتمعاتتلككلفىالتطورويعتمد4.
العالقاتتدومماوبقدربنجاحوالمجتمعالفردبينالجدليةالعالقةتجددعلىالقائم

سبيلوعلى. ممكنًاالقائمالنظامداخلالتنوعيكونوالمجتمعالفردبيناألساسية
وقيامالزراعيةالملكياتوتركزالزراعىلإلنتاجكأسلوبالرقتطوركانالمثال

منمنبعثةطبيعيةتبدوتطوراتالقديمةرومافىنقدىقتصاداوتبادليةعالقات
عواملذاتهاحدفىحملتأنهاغيرالمجتمععليهايقومالتىاألساسيةالدعائم
.جديدجتماعىاواقتصادىنظاموقيامعندئذالقائمالنظامتفسخ

التاريخىالتطورإلىالذكرسالفةالمراحلمنمرحلةكلمجتمعخلادالتناقضاتوتؤدى
ماركسويطلقجديدتطوردليلالمجتمعتفسخيكونثمومنتليهاالتىالمرحلةنحو

عالقةعلىالتغيرفيهانعكساالتىالمرحلةعلى)" 1 (رقمالتاريخىالوضع "تعبير
األرضمنكلاإلنسانفقدحيث)" 3 (رقمالتاريخىالوضع "ثمالعملبأدواتاإلنسان
ذلكأدىالحاالتأسوأوفى. فحسبالضروريةحاجاتهيغطىمالهوبقىالعملوأدوات

أنإلىباإلنسانأدتالتطوراتهذهالتملكعلىالقائماناألرضورقالرقنشوءإلى
حرأجيرإلىالنهايةفىوحولتهيهواهالذىباألسلوباإلنتاجممارسةمنمحرومًايصبح
.يشاءلمنالسوقفىعملهقوةيبيع
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الثروةبنموإقترنالبشريةبهامرتالتىالثالثالمراحلتلكنهياراأنماركسويالحظ
معينةفئةأيدىفىالنقودتراكمأنغيراإلقطاعإنهيارسرعةعلىساعدتالتىالنقدية

عملوجودإلىيحتاجكانتأثيرهاألنالتغييرإلحداثالوحيدالشرطيكنلمالناسمن
إحداثفىفعاًالاألموالتراكميصبححتىباإلنتاجاإلضطالععلىالقدرةيملكالحر

بينجمعالذىالرأسمالىالنظامنشوءإلىالقديمةالمجتمعاتنهياراأدىوبذلك. التغيير
.قبلمنمحرمًالقائهماكانأنبعدالعملوأدواتالعمل

حجمإزديادمثلاإلقطاعنظامإنهيارعلىساعدتماركسيذكرهاأخرىعواملوثمة
منيرفعبشكلمعينةسلععلىالطلبوزيادةالمتبادلةالنقودحجموكذلكالمتبادلةالسلع
تقسيمأدىالمثالسبيلعلىالوسطىالعصورففىإلخ. األسعاررتفاعاوالتبادليةقيمتها
أدىالمدنبيننتشارهااوالتجارةونموالتجارطبقةقيامإلىوالتجارةاإلنتاجبينالعمل

فىالعملوتقسيم. التكنولوجياتطورإلىأدىمابقدرالمواصالتوسائلتحسينإلى
العملوربالعاملبينالعالقةطابعغيرتوبالتالىالصناعةقيامإلىأدىالمدن

رؤوستراكمسرعةإلىأدتكماالمالرأسوصاحبالعاملبينعالقةإلىوحولتها
الجديدةبالتناقضاتيعججديدنظامقيامإلىأدىمالرأسإلىالنقودوتحولاألموال

التطورمراحلمنأخرىمرحلةإلىوتقودجديدتطورعواملطياتهافىتحملالتى
.االقتصادى

هتمامهامناألكبربالجانبحظىالرأسمالىالنظامظلفىالتغيرلعمليةماركسوتحليل
بهاسيمرالنظامأنيرىفتراضيةاعالقاتعلىيقومالتحليلذلكأنغيروكتاباته
وتفاقمالمنافسةحتدامامنالسوقنظامإليهيؤدىوماالعملقيمةنظريةعلىمرتكزًا
.السوقنظامضدتناضلالتىالمؤسساتغيبةاألعمالأصحابمظالم

:يلىماالصددهذافىماركسإليهتوصلماوأهم

فعًالالعاملينتجهماقيمةبينالفرقوهوsurplus valueالقيمةفائضنظرية1.
االستغاللمظهرهوالفرقوهذاأنتجهلماأجرًاالعملصاحبمنيأخذهماوبين

.الطبقى
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التطورنتيجةوتراكمهالمالرأسزيادةإلىالرأسماليةميلنتيجةالمتراكمالبؤس2.
.العمالعنالجزئىاالستغناءإلىيؤدىالذىالتكنولوجى

أزمةتحدثحتىاألزماتوتتقاربالرأسماليينمنحفنةيدفىالمالرأستراكم3.
.بالنظامتطيحكبرى

المالورأسالعمالبينالطبقىالصراعيحتدمحيثالمباشرالعملدوريأتىوهنا4.
.السلطةعلىالعمالواستيالءبالثورةينتهى

)Max Weber) 1864 – 1920ويبرماكس
وإنكثيرًامنهواستفادبماركستأثرأنهغيراأللمانيةالتاريخيةللمدرسةتلميذًاويبركان
التغيرذلكوتفسيراالقتصادىاإلجتماعىبالتغيرويبرهتما، ولهمخالفًانحوًانحاقدكان
إلىوصوًالالتدريجىوالمذهبالنظريةبينيمزجأنمحاوًالاالقتصادعلىعتمداف

المختلفةالتاريخيةالعصوربينتربطاالقتصادىاإلجتماعىللتاريخعريضةنظرة
.العصورتلكشهدتالتىوالبالد

أنفرأى" الغربيةالرأسمالية "أسماهماإلىأدتالتىالعواملعلىويبرنظريةوتركز
قبلماأوتقليديةمرحلةمرحلتينإلىينقسماالقتصادىاإلجتماعىالنظامتطور

التقليدىوالمجتمع. الغربفىالحالهوكماالرأسماليةأوالترشيدومرحلةالرأسمالية
التىالمرحلةعنالنظربصرفالرأسمالىللتحولالضروريةالشروطإلىيفتقرعنده

.المجتمعذلكقطعها

منواحدًامظهرًاتتبعوالصناعةوالتجارةالزراعةفىالتطورلمراحلويبرورؤية
الجنسأساسعلىفيهالعمليقسمإجتماعيًاعائليًاعمًالتبدأفالزراعة. التطورمظاهر

ذلكيلى، الفأسمحلالمحراثيحلالمرحلةهذهوفىالنساءحرفةالزراعةكانتحيث
وهىتعاونيًاالعملويصبحالعشيرةبمجتمعالعائلةترتبطحيثالعشائريةالزراعةمرحلة

)السحر (الروحيةالرابطةفهناكالعشيرةأفرادبينتجمعروابطعدةعلىتقوممرحلة
التاليةالمرحلةذلكويلى. الدمرابطةثموالتوسعالقوةعلىالقائمةالعسكريةوالرابطة

فىالرئاسةبظهوروترتبطالسيادةأوالرئاسةملكيةمرحلةوهىالزراعةتطورفى
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أوعسكريةطبقةظهورنتيجةإماالعشيرةداخلمعينةتناقضاتنتيجةالعشيرةمجتمع
وفقاألراضىحيازةترتيبالعشيرة، أوأفرادلحمايةرئيستنصيبإلىالحاجةظهور
طبقةملكيةوأخيرًابالسحرإشتغالهخاللمنمكانتهالرئيسيستمدأنأوإقطاعىنظام

التىالمكانةتلكالرفيعةالمكانةعلىدليًالاألرضملكيةتعدالتىالمدنفىالنبالء
الخدماتأوجهعلىوتوزيعهاوجبايتهاالضرائبفرضعلىالسيدمقدرةعلىتعتمد

.الرأسماليةقيامحتىسائدًاالنظامهذااستمروقد. العشيرةأمالكوحماية

كانتالبدايةففىالزراعةتطورلمراحلمماثلنحوعلىوالتعدينالصناعةوتطورت
ذلكيلىالعائلة، أفرادحاجةسدإلىيهدففيهااإلنتاجكانالتىالمنزليةالصناعةهناك

معينة، ثمسلعةإنتاجأومعينةخاممادةحتكارابتميزتالتىالقبليةالصناعةمرحلة
أوالسيديستغلوفيهاالسوقأجلمناإلنتاجفيهايشيعالتىالسيادةأوالرئاسةمرحلة
قبلالصناعةمراحلوأرقىالعبيدأوالرقيقوخاصةمعهيعملونالذينالحرفيينالرئيس

ماسرعانوالتىالمأجورالعملاستخداميشيعحيثالمدنفىالصناعةهىالرأسمالية
.رأسمالىإنتاجإلىتتحول

كاناألولىالمرحلةفىالسلعفتبادلأيضًاالتجارةفىالمرحلىالتطورمظهرنفسونجد
حيثالقبليةالتجارةمرحلةتأتىثمعينىأساسوعلىالعشائرىالمجتمعأفرادبينيتم

الدينيةبالمذاهبالصلةوثيقالتجارىوالتخصص. المميزطابعهاالتخصصيصبح
أوالرئاسةمرحلةالثالثةالمرحلةأما. االقتصاديةغيراإلجتماعىالتناقضومظاهر
اإلتجارموهبةعلىتعتمدمابقدرالتجارىللتبادلفائضمنيتبقىماعلىفتعتمدالسيادة

اإلتجارويكونأتباعهمالسادةيستغلحيثالسادةأوالرؤساءبعضبهايتمتعقدالتى
الحضريةالتجارةأوالمدنفىالتجارةمرحلةتأتىوأخيرًااألميرمصالحلخدمةمتجهًا
علىوتعتمدبالسلعيمدهامعينمصنعحولالتجارةتدورحيثالرأسماليةسبقتالتى

.األسواقإلىالتنقل

والعواملالتطورمراحلمنوالرابعةالثالثةالمرحلتانالوسطىالعصورفىشاعوقد
اإلنتقالفكانتتجاوزهاحتىللرأسماليةالرئيسىالدافعكانتالمرحلتينهاتينميزتالتى
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فىويبرنظرجراحيًا، ووجهةإنتقاًالالرأسماليةالمرحلةإلىالتقليديةالمرحلةمن
.المراحلنظرياتمنغيرهابينمميزطابعذاتنظريتهتجعلالرأسماليةإلىاإلنتقال

غيابأوالسوقحريةذلكويتضمناالقتصادىالترشيدعلىتقومالغربيةوالرأسمالية
فنيةفروضإيجادأيضًاويتضمنالسوقنشاطمنوتحدالتجارةتعوقالتىالعوامل
الميكنةطريقعنممكنحدأدنىإلىاإلنتاجتكلفةتقليلآخربمعنىأومتقدمة

الحياةتتجيربذلكويبرويعنىالعملحريةذلكفىبمااإلدارةترشيدأيضًاويتضمن
لربمختارينأومجبرينعملهمقوةبيععليهمالذيناألفرادووجودجميعًااالقتصادية

.العملحقممارسةمنتمنعهمعوائقثمةتكونالأنالبدأنهغيرالعمل

المسيحية،العقيدةلتطورمصاحبًاكانالغربيةالرأسماليةتطورأنكذلكويبرالحظوقد
وخاصة (البروتستانتيةدفعتالرأسماليةقبلمامرحلةالكاثوليكيةكرستفبينما

.الرأسماليةنحواالقتصادىبالتطور) الكلفينية
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االقتصادىالتطور
Wilhelmروشراأللمانىاالقتصادىإلىاالقتصادىالتاريخعلمنشوءفىالفضليرجع

Roscherأهمأنإلىذهبتالتىالمدرسةوهى" التاريخيةبالمدرسة "يسمىماأسسالذى
أنيجباالقتصاددراسةكلفإنولذلك. التطورهواإلنتاجىاإلنساننشاطيميزما

والنظمالظواهرلتاريخدراسةأىاالقتصادية، الظواهرلتطوردراسةشئكلقبلتكون
الظواهرتحكمنسبيةقواعدصياغةإلىالدراسةهذهمثلتؤدىأنوالبد. االقتصادية

.تاريخهمنمعينةفترةفىمعينبلدفىاالقتصادية

جهودذهبتلقدبلكلهالبرنامجهذاتنفيذفىتنجحلمالتاريخيةالمدرسةأنوالواقع
إلىالمرحلةهذهيتعدوااالقتصادية، ولموالنظمالظواهرتطوردراسةإلىرجالهامعظم
علمية، وإنماقوانينفىالتاريخيةالدراسةنتائجيصوغالذىالنظرىالبحثمرحلة

".االقتصادىالتاريخ "هواالقتصادلدراسةالزمعلمتأسيسعلىجهودهمقتصرتا

التاريخيةللمدرسةاألساسيةاألفكارفيهوضعكتابًا1843عامفىروشرنشروقد
".التاريخىللمنهجوفقًاالسياسىاالقتصادفىموجزةدروس: "بعنوان

متطورةالظواهر، وهذهاإلنتاجظواهريدرسالذىالعلمهواالقتصادعلمكانولما
.بماضيهااإللمامبالضرورةيقتضىحاضرهافهمبطبيعتها، فإن

للحصوليتبعونهاالتى، والطريقةحاجتهمإلشباعمعينةجماعةأفرادسعىهوفاإلنتاج
.اإلنتاجطريقةتسمىحاجتهميشبعماعلى

:االقتصاديةالظواهرمنمجموعتيناإلنتاجطريقةفىنميزأنويمكن

اإلنتاجقوى- أ
باستعماليقومونالذين، واألشخاصاألموالعلىللحصولتستعملالتىاألدواتوتشمل

وجهعلىاألدواتهذهاستعمالمنتمكنهمالتىالعملوعاداتوالخبرةاألدواتهذه
.معين
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علىللحصولاإلنساناستعملهاالتىفاألدوات. متطورالعناصرهذهمنكلأنويالحظ
الدفعذاتاآلالتأحدثإلىالقديمةالحجريةالبلطةمنتطورتقدحاجاتهيشبعما

،عددهمتطوروقداألدواتهذهباستعماليقومونالذينالجماعةأفرادأنكما. الذاتى
لتسهيلخلقوهاالتىاألدواتمعيتناسبماالعملعاداتمنكتسبواا، وخبرتهمزدادتاو

منالكثيرتغيراتطورهعلىويترتبمتغيرةمتطورةاإلنتاجقوىكانتولذلك. عملهم
.السياسىاالقتصاديدرسهاالتىاالقتصاديةالظواهر

اإلنتاجروابط- ب
يعيشأنهأى، سياسىحيواناإلنسانأناإلغريققالإجتماعية، فقديمًاظاهرةواإلنتاج

السعىفىأشخاصعدةإشتراكدائمًايفترضجتماعىاكعمل، واإلنتاجمجتمعفىدائمًا
بينتنشأالتىالعالقاتوتسمىالمجهودهذاناتجتقسيم، وفىالثرواتعلىللحصول

الرأسمالىتربطالتىالعالقةأمثلتهاومن" اإلنتاجروابط "اإلنتاجعملياتخاللاألفراد
.إلخ. العقارىبالمالك، والتاجرالمصنعبصاحبوالمصرفىبسيدهوالرقيقبالعامل

بمضىمضمونهيتغيريندثر، وبعضهاوبعضهاينشأفبعضهامتطورةالروابطوهذه
هىعنهايكشفأنالحديثالعلماستطاعالتىاإلنسانىالمجتمعصوروأقدم. الزمن

يستعينونوهموالثمارالفواكهجنىعلىيعيشونالجماعةهذهوأعضاء" البدائيةالجماعة"
فيضيفوالسهمالقوسختراعايتمالحقةمرحلةوفىأوليةحجريةبأدواتذلكعلى

ملكيةحالةفىيعيشونوهم. اإلنتاجىنشاطهمإلىالصيدالبدائيةالجماعةأعضاء
عملهمناتجسويًاويملكونمعًاويعملوناإلنتاجأدواتكجماعةيملكونجماعية، فهم

.األمسلطةبينهموتسود

وحينوتربيتهالحيواناستئناسفىأدواتهماستخدامالجماعةأفراديتعلمحينولكن
يحتاجاآلن، فاإلنتاجالمجتمعوجهيتغيرالزراعةفىويبدأونالمعدنيةاألدواتيكتشفون

إلىالقيمة، ويؤدىمرتفعةأدواتنسبيًا، ويستلزمطويًالأمدًا، ويستغرقشاقعملإلى
والناتجاإلنتاجأدواتبملكيةيستأثرالمنتجفإن، ولهذاالمنتجحاجةعنيفيضناتج

أوالرعىفىالحربأسرىاستخدامفىيبدأالفردية، ثمالملكيةصورأولفتظهر
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القائمةاألسرة، فتنشأموتهبعدثروتهيرثبمنالمنتجيهتمثم" الرق "نظامفينشأالزراعة
.األبسلطةعلى

المساحاتالستغالليصلحالالرقيقأنالكبيرللمالكويتضحالمدنيةتتقدموحين
فىالرقنظام، يبدألديهالعملإلىالدافعنعداما، وعليهالرقابةلتعذراألرضمنالواسعة

.اإلقطاعىالعهدفىواضحًايبدوالذى" األرضرق "نظاممحلهاإلندثار، ويحل
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اإلقطاعىالعهد
الغربيةالرومانيةاإلمبراطوريةنهياراببدأقداإلقطاعىالعهدأنعلىالمؤرخونيتفق
كماالبرابرةأو – الجرمانيةالقبائلقامتالقرنذلكففى. الميالدىالخامسالقرنفى
ثمأجزائهامختلففىالغربيةالرومانيةاإلمبراطوريةبغزو – الرومانيسميهمكان

عناصركانتالتىاإلمبراطوريةهذهإنتهاءبذلكنفسها، معلنةروماإحتلتبأننتهتا
.قرنمنأكثرمنذتنهشهااإلنحالل

وكان. اإلسالميةالعربيةاإلمبراطوريةوتكونتاإلسالمظهرالميالدىالسابعالقرنوفى
ثمالشرقيةالرومانيةاإلمبراطوريةعلىالعربشنهاغزواتقرنالميالدىالثامنالقرن
فرنساوجنوبأفريقياشمالحتلوااالغربية، حيثالرومانيةاإلمبراطوريةبقاياعلى

.الخاصلحسابهموالقراصنةالمغامرونبهايقومبهجماتاألمر، ثمأولمنظمةبحمالت

الرومانيةفاإلمبراطوريةأوروبافىمعالمهوضياعالقديمالعالمنهياراإلىذلكوأدى
فىالرقنظاماإلمبراطورية، وعلىبالدسائرعلىروماأهلسيادةعلىتقومكانت

الذىالشرقومعاإلمبراطوريةأجزاءمختلفبينالتجارةوعلىالزراعىاالستغالل
التعبيروكان. الفارسيةاإلمبراطوريةأوالشرقيةالرومانيةاإلمبراطوريةتسودهكانت

وصولالعاصمةلسكانتضمنقويةمركزيةبسلطةتمتازدولةكلهذلكعنالسياسى
.رقيقهعلىحقوقهسيدلكلوتقررلهاالالزماألمنللتجارةوتكفلالمستعمراتخيرات

العاصمة" البرابرة "حتاللافاألسسهذهبكلوالجرمانيةاإلسالميةالغزواتأودتولقد
العاصمة، إنهارفىالحكوميةاألداةنهياراروما، وبأهلسيادةعلىقضىاإلمبراطورية

أنقاضعلىممالكعدةأنشأواالجرمانزعماءأنورغمللدولةالمركزىالجهاز
السلطةمحلتحلقويةمركزيةسلطةإقامةعنعجزواالممزقة، فإنهماإلمبراطورية

الشرقبينالتجارةعلىاإلسالميةاإلمبراطوريةوقياماإلسالمظهوروقضىالمنهارة
البحرركوباألوروبيينعلىالشمالية، وحرمأفريقيامنأوروباحرم، كماوالغرب
أرجاءفىالذعرنشرفىساهمتالمسلمينغزواتأن، كماسواحلهعلىواإلتجار
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، أوخوفمنالناستؤمنأنعنعاجزةضعيفةالجرمانملوكسلطةأوروبا، وبدت
.اقتصادىنشاطلكلالالزمةالظروفلهمتكفلأووالنهبالسلبمنتحميهم

.اإلقطاعىالنظامتكونالشاملةالفوضىهذهوسطوفى

تكوينفىالغربيةالرومانيةاإلمبراطوريةأمالكحكمواالذينالجرمانملوكينجحولم
حكامًاجيوشهمقوادتنصيبإلىأكثرهمعمدقوية، ولقدمركزيةسلطةذاتدول

وظائفهمأصبحتفقد: االستقاللمظاهراألقوياءالحكامهؤالءتخذاما، وسرعانلألقاليم
ظلفىاألمركانكماالملكلحسابالالضرائبيجمعونأخذواوراثية، ثموألقابهم
، ففقدللملكمعينةإعانةبدفعإلتزامهمنظيرالخاصلحسابهموإنماالرومانىالحكم

،الملكبإسمالبإسمهمتحكماإلقطاعيةالمحاكمأنشأواثمالضرائبفرضحقالملوك
إقطاعيتهوفىإمرتهتحتحتفظاقدمنهمكلالقضاء، وكانسلطةالملكعنفخلعوا

لهيصبحولمجيشهعلىالمباشرةاإلمرةالملكيقودها، ففقدكانالتىالجيشبوحدات
للوفاءاإلقطاعييندعوةإلىيحاربعندمايضطرهكانمماتصرفهتحتجيش
.عنهبالدفاعلتزاماتهماب

يؤكدونكانواالملكيةالسلطةعنيستقلوناإلقطاعيونفيهكانالذىالوقتنفسوفى
األرضيزرعونأحرارفالحينمنأساسًامكونًاكانالذىالشعبعلىسلطانهم
لزراعتها، وكانتإبقائهممعاألرضسلبهمإلىاإلقطاعيون، فعمدالخاصلحسابهم
منيجبونهاكانواالتىالضرائبمدارفىيغالونكانواأنهممنهاكثيرةلذلكوسائلهم
الفالحيعجزالجبايةهذهاستمراراالستدانة، ومعإلىهؤالءيضطركان، مماالفالحين

استعمالومنها. اإلقطاعىللسيدأرضهتسليمإلىاألمربهوينتهىبدينهالوفاءعن
الفالحينمنكثيرًاأن، بلالحاكمإلرادةاإلنصياععلىالفالحإلرغامالسافراإلرهاب
علىالحصولنظيرلإلقطاعىأرضهمتسليمإلىإرادتهمبمحضيسعونكانوااألحرار
كلمنالفالحينأفرادحرمانإلىأدىمركزيةسلطةأىوجودعدمأنذلكحمايته
، فلماإلقطاعيينعتداءالوالخارجى، وللغزوالطرققطاعلنهبعرضةفكانواحماية
رق "نظامبقبولفيهيلتزم" عقد "اإلقطاعسادةأحدمعيعقدأنمنبدالفالحأماميكن

.اإلقطاعىبحمايةتمتعهنظير" serfdomاألرض
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الرومانيةاإلمبراطوريةعهدأواخرفىنشأالذى" colonsالمزارعين "نظاموكان
الصورةهو – المستعمراتفىالسيما – الكبيرةالزراعيةالملكياتالستغاللكطريقة

أقاليمفىالمالككباركتشفا، فلقداألرضرقعالقةنسقهاعلىرسمتالتى
الرقابةوتصعبالملكيةتتسعحينإنتاجًاالنظمأكثرليسالرقنظامأناإلمبراطورية

يزيدأنمصلحتهمنبأناألرضيزرعمنإلقناعسعوا، ولذلكالعملفىالرقيقعلى
، وأناألرضمنمعينجزءبزراعتهمنهمكليلتزمأنعلىعبيدهم، فحرروااإلنتاج
يهجرأواألرضيغادرأالعلىوألسرتهلهالباقىويبقىالناتجمنحصةالمالكيعطى

.الزراعة

، ولصعوبةالسابقاالقتصادىالسببلنفسالرقحالةإلىالفالحيناإلقطاعيونيردولم
اإلنساناستعبادلفكرةومحاربتهاالمسيحيةنتشارالوالرققبولعلىالفالحينإرغام

فىاألساسيةمعالمهاتلخيصيمكنعالقةالفالحينوبينبينهمأقامواولذلكلإلنسان
:التاليةالنقاط

آبائهأحدعينأوعينهالذىالملكمنملكيتهاتلقى، قداإلقطاعلسيدملكاألرض1.
يحتفظاإلقطاعالملكية، وسيدفىنظرىحقلهمازالوالذىالمنطقةلهذهحاكمًا
الذينالفالحينبيناألرضبقيةويوزعهلحسابيزرعاألرضمنبجزءلنفسه
.حصتهبزراعةمنهمكليلتزم

بأنويلتزماإلقطاعىالسيدلهأعطاهاالتىالحصةبزراعةاألرضرقيقيقوم2.
األرضزراعةفىأجرباليعمل، وأنالمحصولمنمعينًاجزءًاللسيديعطى
وفرائضخدماتالسيدلهذايؤدىوأن) السخرةنظام (لنفسهالسيدبهاحتفظاالتى

.أخرىعينية

طردهالسيديملكفالاألرضبزراعةويقومهذهلتزاماتهاببوفىالرقيقمادام3.
إلىالميراثيؤدىأالعلى -األرضهذهزراعةحقعنهأوالدهمنها، ويرث

.وحدهاألكبرلإلبناألرضتوريثنظامسادولذلك – الحصةتجزئة
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منعددوبتوفيربينهمالقضاءوبإقامةاألرضرقيقبحمايةاإلقطاعسيديلتزم4.
.النبيذومعصرةكالمطاحنالعامةالمرافق

Manorاإلقطاعية
بتوفيرتقومأنعليها، وكاناإلقطاعىالنظامظلفىاإلنتاجوحدةهىاإلقطاعيةكانت

أساسًايقتصرالعصرذلكفىاالقتصادىالنشاطجميعًا، وكانسكانهاحاجاتيشبعما
علىالمسلمينسيطرةنتيجةالسبلأمامهاسدتقد – رأيناكما – الزراعة، فالتجارةعلى

.اليدويةالصناعاتتقدميتعذرالتجارةالمتوسط، وبتأخرالبحر

هذادخلوتوزيعاألرضاستغاللتنظيمأساسعلىاإلقطاعىالنظامقامذلكلكل
.الطبقاتمختلفبيناالستغالل

تسددوالتقومالفاإللتزامات، الخالصالزراعىالمجتمعمعالمفيهاتبدوواإلقطاعية
بإنتشارإالتنتشر، الللتداولأداةأساسًا، فالنقود، وهىبالمحصوالتوإنمابالنقود

وتتمالسلعمنمحدودعددفىالمبادالتفيهتنحصرالذىالزراعىالمجتمعالتجارة، أما
.عينًابالمبادلةيكتفىماوكثيرًاللنقودماسةبحاجةيشعرالفهومعلومةمناسباتفى

، وليسالعرفمنثابتأساسعلىفيهااالقتصاديةالعالقاتبقياماإلقطاعيةتمتازكذلك
الرأسماليةتغزهلمالذىالزراعىالمجتمعمميزاتمنأيضًاعقدى، وهذاأساسعلى

إلىعاممنالشكلبنفستتجددالتىالعملياتمنمجموعةعتبارهااببعد، فالزراعة
والدائمةبصفةشكلهايتحدداالقتصاديةالعالقاتمنمعروفمعينعددفيهاآخر، يقوم

األرضفرقيقالعقدنظريةإلىحاجةثمخارجية، فليسظروفتحتإالعادةيتغير
منالعالقةهذهمناقشةإلىيحتاجالدائمة، وهوبصفةاإلقطاعىمععالقتهحددقدمثًال
تنشأحيثالتجارةفىالحالبعكسمحصولكلجنىعندأوعملموسمكلفىجديد

.المعنيةاألطرافبينتفاقامنمنهاكللحكمالبدالطبيعةومختلفةمتعددةعالقات

إالاإلقطاعياتبينمبادالتثميكنسكانها، فلمبإطعامالقيامهواإلقطاعيةهدفوكان
أسرة، فكلالربحتحقيقإلىالسعىبعدميمتازاإلقطاعىاالقتصادكانندر، ولذلكفيما
فىأيضًاوتساهمألفرادهاالقوتلتوفيرأساسًاوتهدفاألرضمننصيبهابزراعةتقوم
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أنالذكرعنوغنى. والمدنية) الفرسان (العسكريةوحاشيتهاإلقطاعلسيدالقوتتوفير
األرضجودةحسبعلىأخرىإلىإقطاعيةمنتختلفالزراعىاإلنتاجظروف

أنتستطيعوالاألخرىمنأفقرإقطاعياتهناككانتفقدولذلك. الجويةوالظروف
دونإقطاعيةبسكانتفتكالمجاعاتكانتماوكثيرًا. السكانمنمحدودًاعددًاإالتطعم

الإقطاعيةكلأنحيثاألخرىاإلقطاعياتمن" االستيراد "إمكانوطأتهامنيقللأن
.موجودةتكنلمالمؤنلنقلالكافيةالمواصالتطرقيكفيها، وأنماإالتنتج

منوأسرتهاألرضرقيقإليهيحتاجمالتوفيرأساسًاتكفىالمنزليةالصناعةوكانت
اإلقطاعيةسكانبعضوكان. ونحوهاالزراعيةواآلالتكالمالبسصناعيةمنتجات

وحاشيتهاإلقطاعلسيدمصنوعاتمنيلزمماإلنتاجاليدويةالحرففىيتخصصون
.األرضمنتجاتمنيعيشونبالطبعالصناعهؤالءوكان

الكثيفة،الزراعةطرقفيهاتطبقمتكاملةكوحدةالزراعةفىتستغلاإلقطاعيةتكنولم
األرضرقيقمنكبيرعددبينمقسمةفاألرض. القديمةالزراعةطرقبكلإحتفظبل
يلزمماتوفيرإلىيهدفواإلنتاج. الكبيراإلنتاجمزايامناالستفادةإذنيمكنوال

، وذلكبيعهيمكنفائضتوفيرإلىيهدفوالفحسبوأسرتهاألرضرقيقالستهالك
،اإلقطاعلسيدمنهاحصةستذهبزيادة، فكلاإلنتاجلزيادةحافزلديهليسالرقيقألن
.بيانهاسبقالتىلألسباباإلقطاعيةخارجيبيعهأناألرضلرقيقيمكناليتبقىوما
المنتجاتبعضمبادلةيتعدىالجدًامحدودمجالهفاإلقطاعيةداخلالبيععنأما

األرضرقيقفيهاينتجالالتىالنادرةالحاالتفىصناعيةمنتجاتمقابلالزراعية
.صناعيةأدواتمنيلزمهماكلأسرتهأفرادوبمساعدةبنفسه

نتيجةمحدودالسكان، فعددضخمإنتاجإلىيحتاجيكنلمنفسهاالستهالكأنبل
إلىيدفعحافزأىهناكفليسولذلك. المجاعاتوتعدداالستقرارولعدمالسابقةللحروب

.اإلنتاجزيادةفىرغبةاإلنتاجطرقتحسينأوالمزروعةالمساحةزيادة
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القديمة،األدواتبعينهاهىالزراعةفىالمستعملةاألدواتأنيفسرماهوهذاولعل
أدواتفىتقدمأى، والحديثختراعاأىوالاإلنتاجفنفىتطورأىهناكفليس

.اإلنتاج

اإلقطاعىالعهدفىالمدينة
اإليطالية،المدنعن، ففضًالالمدنمنكبيربعددتزخرالرومانيةاإلمبراطوريةكانت
الحامياتفيهاتعسكرالتىاألماكنفىاإلمبراطوريةأنحاءمختلففىمدنتنشأكانت

، وإنمااألرضيفلحونوالالريففىيعيشونالكانواالرومانالرومانية، فالجنود
والصناعالتجاروكان. البلدأهليؤديهاالتىالجزيةمنصغيرةمدنفىيعيشون

المدنبينفيماويتجرونالريفثروةإليهاينقلونالحامياتهذهمنبالقربيستقرون
ثيابمنيلزمهمماالحاميةلرجالروما، ويصنعونمنالنادرةالسلعالمختلفة، ويجلبون

.زينةأوحربوأدوات

التجارة،تعطلتأجزاءهاوالحروبالفوضىوعمتالرومانيةاإلمبراطوريةنهارتافلما
المدنوقعتأوروبايسوداإلقطاعىالنظامبدأ، ولماالمدنضمحلتاوالصناعوتشرد
األرضفالحةعلىأهلهامعظم، وأرغماإلقطاعيينالسادةسلطانتحتالقديمة

إندثارًاالقديمةالمدنبعضندثاراإلىذلكأدى، وقداألرضرقنظامفىواإلنخراط
البعض، وظلالريفبالدمنغيرهاعنتختلفالقرىإلىبعضهاتامًا، وتحول

اقتصاديةوتبعيةاإلقطاعلسيدتامخضوعحالةفىوجودهرغمالحيويةمنبشئمحتفظًا
المدينةإلىمنهاالعصرىالريف" بنادر "بعضإلىأقربتجعلهاوللزراعةللريف

.الصحيحبالمعنى

وسيادةالمدنيةالحياةمعالمبضياعاإلقطاعىالعهدمناألولىالقرونتميزتهكذا
أوتجارىنشاطكلعلىالزراعىاالقتصادبتغلبتميزتأخرىوبعبارةالريف

.صناعى

كامًال، فلقداستقرارًااإلقطاعىالعهداستقرحينتغيرتأنلبثتماالحالهذهولكن
الترفحياةتجديدإلىيسعونمترفينأمراءبرابرة، إلىقوادمناإلقطاعسادةتحول
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أيامصاغواالذينالصناعأولئكساللةنحوتجهواافيها، فيعيشونالرومانكانالتى
بصنعهايقومبدائيةأسلحةأوخشنةبثيابيكتفونيعودوا، ولمالترفأدواتالرومان
الصناعيةالتقاليدذاتاألسرالمدينة، وبدأتفىتدبالحياة، فبدأتالفالحينمنتابعوهم
كانكبيرأميرعددها، فكلإزدادقداإلقطاعيينطبقةأنذلكعلىوساعد. القديمنشاطها

تحتيعملونالذينالفرسانبينمنويبرزونينبغونللذينإقطاعياتهمنأجزاءيمنح
منأجزاءفرسانهبعضبدورهيمنحالجددالسادةهؤالءمنواحدكلوكانإمرته

،تابعينسادةتضممنهاحلقةكلسلسلةمناإلقطاعىالهرمتكونوهكذا. إقطاعيته
ثم – الرومانألباطرةخليفةيعدالذى – الجرمانىاإلمبراطوريوجدالهرمرأسوعلى
، وكلالفرسانطبقةحتىبعضفوقبعضهااإلقطاعيينمنطبقاتذلكيلى، ثمالملوك

اإلقطاعيينمنعددلهوتخضعبالوالءلهيدينLordسيديعلوههؤالءمنإقطاعى
.الصناعمنتجاتأمامالسوقتساعاإلىكلههذاأدىوقد" تابعية "يسمون

وساعدالحروبقلتواإلسالميةالبربريةالغزواتنتهاءاواإلقطاعىالعهدوباستقرار
التجارنوعًا، وعاوداألمنفاستتباإلقطاعيينبينالحروبمنالحدعلىالكنيسةنفوذ

ثماإلقطاعيةداخلالسلعتداولفىتخصصتطبقةالمدنأهلبينمنوظهر. النشاط
.أخرىإلىمملكةمنثمأخرىإلىإقطاعيةمن

صناعاتفهى، بقوتهاإلنسانيحركهاأدواتعلىتعتمدالعهدذلكفىالصناعةوكانت
الخاصلحسابهمنهمكليعملعمالالصناعىباإلنتاجيقوموكان. handcraftsيدوية

منمحدودعدد، ويعاونهمنزلهفى" ورشة "لنفسه، يتخذلهملكهىأدواتويستعمل
يعملمنهمكلوكان". صبيان"و" عرفاء "إلىالفنيةدرايتهمحسبينقسموناألشخاص

"العربون "يدفعكانالذى، المستهلكمنسابقطلبعلىبناءينتجأى "الطلبتحت
لممجهوللمستهلك، إنتاجللسوقإنتاجهناكيكناألولية، فلمالمادةبتقديمأحيانًاويقوم

.سنرىكماالرأسمالىالنظامفىالحالهوكمابعديعرف

كانتكماالنطاقمحدودةالسوقمادامت، للسوقإنتاجهناكيكونأنمتصورًايكنولم
يخاطرأنالصانعيستطيعمحدود، والعددهمفالمشترون. اإلقطاعىالعهدفىالسوق

إنبل. مشتريًاتجدالقدأشياءإنتاجفىمالهورأسوأدواتهوأعوانهوقتهباستخدام
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مصالحهميكفلدقيقًاتنظيمًاأنفسهمتنظيمإلىالصناعدفعالصناعةكسادمنالخوف
بنظامعرفما، وهوالسوقضيقأخطارمنويقللالحرةالمنافسةمخاطرويجنبهم

".guildsالطوائف"

ويحرم. للطائفةعامتنظيمفىمعينةبصناعةالمشتغلينكلنتظماالنظامهذاوبمقتضى
داخل" ورشة "فتحأوالصناعةبهذهالقيامالتنظيمهذافىعضوًايكونالمنكلعلى

"mastersالمعلمون: "فئاتثالثإلىبالصناعاتالمشتغلونوينقسم. المدينةنطاق
العرفاءعدديزيدأالعلى" ورشة "فتححقوحدهموللمعلمين. والصبيانوالعرفاء
منمعينًاعددًايعملأنالصبىعلىوكان. معينعددعنمنهمكللدىوالصبيان

يصيرأنيريدكانالذىالعريف، أماعريفيصيرحتىالمعلميرضىبشكلالسنين
بتمكنمعهالمعلمونيقتنع" ممتازًاعمًال "الطائفةلمجلسيقدمأنعليهمعلمًا، فكان

.الصنعةمنالعريف

وماليةإداريةسلطاتالطائفةكتسبتاماالمهنية، سرعاناإلختصاصاتهذهجانبوإلى
علىالمفروضةالضرائبتجمعوأنالورشفىالعملتنظمأنعليهاوقضائية، فكان
.العمالءوبينبينهمأوبينهمتنشبالتىالمنازعاتتفضأعضائها، وأن

السوقضيقفىاالقتصادىتبريرهيجدكانالطائفىالتنظيمهذاأننالحظأنالمهمومن
علىالدخالءأمامالمنافسةبابوسدنشاطهماستمرارضمانفىالصناعورغبة

.الصناعة

بحيثالمدينةداخلاالقتصادىالنشاطأوجهكلإلىالدقيقالطائفىالتنظيمهذامتداولقد
.االقتصادىتبريرهاالستثناءلهذاوكان. التجارطبقةإاللهالخضوعبعدمينفردلم

أى" والتصديراالستيراد "تجارةنسميهأنيمكنماتعنىكانتالعهدذلكفىفالتجارة
أما. وأخرىمملكةبينحتىوأخرى، أوإقطاعيةبينوأخرى، أومدينةبينالسلعتداول

التنظيم، وكانأنفسهمالصناعبهيقومكانفقدالمدينةنفسفىالمحليةالمنتجاتبيع
الصناعأمامتكنولم. غيرهيصنعهمابيعوظيفتهكلشخصوجوددونيحولالطائفى
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،المستهلكينمنيتلقونهاالتىلألوامروفقًاينتجونكانواألنهم" الناتجتصريف "مشكلة
.مقدمًامباعفالناتج

األمنتوافرلعدمالمخاطرة، نظرًامنالكثيرتتضمنوالتصديراالستيرادتجارةوكانت
رأسيملكأنبهايقومفيمنتفترضكانت، كماالمواصالتولسوءالطريقفىالكامل

بطبيعةكانالخطيرةالمهنةبهذهللقيامتصدواالذينعددفإنولذلك. نسبيًاكبيرمال
منعيكفلتنظيمفىصفوفهمضمإلىبحاجةالتجارمعهيحسلممحدودًا، بشكلالحال
يقومكانالتىالتنظيموفكرةتتسقالمخاطرةمنفيهابماالتجارةأنالدخالء، كماتطفل

.الطوائفنظامعليها

النشاطيتضمنهالذىالخطرمعطرديًاتناسبًا، يتناسباالقتصاديونيقول، كماوالربح
منوعمتطائلةأرباحًاحققواالمخاطرهذهتفادواالذينالتجارفإناالقتصادى، ولذلك

لفظأصبحبحيثاألخرىالطبقاتعلىالسيادةلطبقتهمالمدينة، وحققتداخلمركزهم
.التجارإلىأساسًاينصرف" bourgeoisالمدينةأهل"

منأوروباأخرجالذىوالسياسىاالقتصادىالتطورمحورالطبقةهذهكانتولقد
التىالحديثةالرأسماليةنواةكانتفقد. اإلقطاعىالنظامعلى، وقضىالوسطىالعصور

تحقيقعلىوساعدها. العالموعلىأوروباعلىنظامهافرضتحتىوترعرعتأنبتت
.الجغرافيةواإلكتشافاتالصليبيةالحروبأهمهاوخارجيةداخليةعواملعدةالتطورهذا

اإلقطاعىالنظامإنهيارعوامل
كثيرةقوىنشوءنتيجةالرأسماليةللزراعة – تدريجيًا – السبيليخلىاإلقطاعنظامأخذ

التىالفكريةالنهضةالقوىهذهمقدمةفىويأتىالتطورهذانحواإلقطاعبنظامدفعت
ومهاجمةاإلنسانحقوقبلورةمنعليهاترتبوماعشرالتاسعالقرنفىأوروباشهدتها

منالكتابالحركةهذهلواءحملوقدوالمساواةالحريةإلىوالدعوةاألرضرقيقنظام
.وغيرهمومونتسكيوفولتيرأمثالفرنسافىوالسيماأوروباشعوبكافة
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مماالمدنفىالعاملةاأليدىعلىالطلبزيادةإلىمستقلةكحرفةالصناعةنمووأدى
األيدىوتتطلبتنموبدأتالتىالصناعاتفىالستخدامهماألرضرقيقتحريراستدعى
.الرخيصةالعاملة

فعدلتالشخصيةاإللتزاماتمناألرضرقيقطبقةتحرير – بالضرورة – ذلكوتطلب
بالحرفاإللتحاقمنتحدالتىالقيودكلوألغيتاإلقامةقوانينعشرالتاسعالقرنخالل
رغبواإذابالصناعةللعملالمدنإلىويذهبواالزراعةيتركواأنالمحررينللعبيدفأمكن

والبيعالشراءفىالحريةمطلقولهيشاءحيثيذهبحرًاالمزارعأصبحكما. ذلكفى
.اإلقطاعيينالسادةسلطةمحلحلتالتىللدولةالضرائبأداءمقابلالممتلكاتورهن

اإلنتاجعلىالشخصىالحافزإيجادهوالكبرىالتحريرحركةإليهسعتماأهموكان
حركاتهدفتثمومنسلطتهموتقويضونبالئهاإلقطاعسادةتفوقعلىوالقضاء
اإلقطاعوسادةوالنبالءوأسرهموالقياصرةالملوكأراضىتوزيعإعادةنحواإلصالح
.الفالحينعلىالكنيسةورجال

فرنسافالحىفحررت1789فىقيامهامنذالحركةهذهمنطلقالفرنسيةالثورةوكانت
إقراضتولىبنكأنشأحيث1850ألمانيافىالشئنفس، وحدثعليهماألرضووزعت
.البنكلدىاألراضىتلكرهنمقابلاألراضىشراءعلىبهاليستعينواللفالحيناألموال
 –1902 (الزراعصغارثورةأثرعلىاألرضملكيةحقعلىالروسىالفالحوحصل

منتصففىاألهليةالحرببعداألمريكيةالمتحدةالوالياتفىالعبيدوحرر). 1905
.عشرالتاسعالقرنمنالستينات

التىووسائلهاإلنتاجأساليبتغييرضرورةإلىتدعوالحاجةكانتذلكإلىوباإلضافة
أخذالذينالسكانبمطالبالوفاءعلىقادرةتعدلموالتىاإلقطاعىالنظامظلفىسادت
فىالتفكيرالفردية، فبدأالملكيةنتشارابعدوخاصةالمستمرالتزايدفىعددهم

وحولتالبوراألراضىفاستصلحتالزراعةفىوالرأسىاألفقىالتوسعمشروعات
.مزارعإلىالمراعى
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الدينية، فالثورةاإلقطاعنظامزوالأسبابأهممنالكاثوليكيةالكنيسةنفوذضعفوكان
إلىأدتالكنيسةضدعشرالسادسالقرنمطلعفىألمانيافىلوثرمارتنقادهاالتى

الكنيسةاستقاللذلكألمانيا، وتبعفىالواسعةألمالكهافقدهاوإلىالكنيسةإضعاف
.الكنيسةأمالكومصادرةالبابويةعناإلنجليزية

بسببتطورمناألوروبىباالقتصادلحقمانتيجةتمتكلهاالتغييرهذاعواملأنعلى
.بعدفيماسنوضحهالذىالنحوعلىالبورجوازيةكعبوعلوالتجاريةالرأسماليةنمو
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التجاريةالرأسمالية
حياةعلىتسيطربدأت، وكيفاإلقطاعىالنظامظلفىالتجارطبقةتكونتكيفرأينا

التجارطبقةإثراءفىوبالتالىالتجارةتنشيطفىتاريخيانعامالنشاركالمدينة، وقد
.الجغرافيةواإلكتشافاتالصليبية، الحروبوهمااالقتصادىمركزهاوتدعيم

الصليبيةالحروب
التىالكامنةالبواعثمعرفةومحاولةالصليبيةالحروبطبيعةتفسيرحولاآلراءتباينت
والسياسيةالدينيةالعواملمنعددتفاعلنتيجةكانتأنهانرىولكننا. ورائهامنتقف

وجدكماالوسطىالعصوربهتميزتالذىالدينىللحماسثمرةكانتفقدواالقتصادية
إلظهارفرصة – الوقتنفسفى – الجرمانلضغوطمتنفسًاالرومانىالمجتمعفيها

فىالرغبةإلىباإلضافة، هذاوالترحالالقتالنحونزعتهموإرضاءللمسيحيةوالئهم
.المسلمينبيدكانتالتىالشرقتجارةعلىالحصول

عشر،الحادىالقرنأواخرمنذاإلسالمىالشرقعلىالصليبيةالحمالتتوالتوقد
هذهفىمسيحيةممالكوأنشأوا، الشاممنمتفرقةومناطقفلسطينالصليبيونحتلاو

بروابطتارةبهاالمحيطةاإلسالمبدولرتبطتاوالزمانمنقرنينقرابةعاشتاألقطار
حروبفىمعهاإشتبكتكما. السيادةبروابطالتبعية، وثالثةبروابطالصداقة، وأخرى

.المتنازعتانالقوتانتتبادلهفيهاالنصرطاحنة، كان

منهدفأىتحققأندونعشرالثالثالقرنأواخرفىالصليبيةالحروبنتهتاو
صحارىإلىوجبالهاأوروباسهولاألولىفرقهاغادرتيومأعلنتهاالتىاألهداف
بالشرقاإلتصالإنبل. األثربعيدةكبرىتاريخيةحركةكانت، ولكنهاووديانهالشرق
التجارةتنشيطاآلنمنهايهمناالمدىبعيدةآثارًااألوروبىاإلقطاعىالمجتمعفىأحدث
.والغربالشرقبين

التجارةأساطيللبثتالمتوسط، فماالبحرفىاألمنمنشيئًاالصليبيينأساطيلكفلتفقد
الربحويحققونالسلعمختلفيشترونالشرقأرضاألوروبيونالتجارتبعتها، وقدمأن
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علىهؤالء، فحرصوملوكهاإلسالمسالطينلخزائنالمالويوفرونالمسلمينللتجار
محاربةفىوساهمواوالسالماألمنالغربتجارومنحواالمربحالنشاطهذااستمرار

.مسلمينكانوالوحتىالقراصنة

 –أنطاكيةومملكةالمقدسبيتمملكةوأهمها – الشامفىالمسيحيةالممالكوكانت
بينالحروبتكنولم. السلعولتبادلاألسواق، ولعقداألوروبيينالتجارلتجمعمراكز

هوالصيففصلكانالتجارى، فقدالنشاطهذالتمنعاإلسالميةوالدولالممالكهذه
مبادالتمحلهاوحلتالعملياتهذهتوقفتالشتاءحلالحربية، فإذاالعملياتموسم

.اإلنسانيةعلىمنهاتعودالتىالفائدةفىشكالقتصاديةا

هولنداتجارتالهمإيطاليا، ثمتجارهمالتجاريةالمبادالتهذهمنأفادمنأولوكان
شمالوفىنجلتراافىويبيعونهاالشرقمنتجاتاإليطاليينمنيشترونكانواالذين

.أوروبا

الجغرافيةاإلكتشافات
البالدلتجارحافزًاالشرقمعالتجارةمنإيطالياتجارحققهاالتىالطائلةاألرباحوكانت

سالطينمعتفاهمواقدكانوااإليطاليين، ولكنالسبيلهذهفىللسيراألخرىاألوروبية
معالتجارةحتكارالصالحهمأقاموابحيثوالشاممصرعلىالسيادةأصحابالمماليك
البحرطريقغيرطرقعنالكشفإلىاألخرىالبالدتجار، فسعىاإلسالمىالشرق

.األقصىالشرقدولمعلإلتجارالمتوسطاألبيض

قد – عشرالخامسالقرنفى – المالحهنرىأميرهاعهدمنذالبرتغالمالحووكان
إلىالسفرمنجامافاسكوداويدعىأحدهمتمكن، وأخيرًاالغربىأفريقياساحلرتادواا

لالستعماراألساسحجربذلكالهند، واضعًاإلىوصلحتىالصالحالرجاءرأسشرقى
.األقصىالشرقفىعامةبصفةاألوروبىولالستعمارالبرتغالى

فىالنجاححققتالتىالمحاولةبهذهفيهيقدمونالبرتغاليونكانالذىالوقتنفسوفى
لتطبيقبمحاولةقامقدكولمبسكريستوفرعشر، كانالخامسالقرنتسعيناتمطلع
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غربًااألطلنطىالمحيطيعبربأن، وذلكاألرضكرويةعنوجاليليوكوبرنيكسنظريات
.1492عامأمريكاكتشافاإلىقادمةالمحاولةالهند، ولكنإلىيصلحتى

إنجليزمنالمستكشفينرحالتتوالتالكشفينهذينتالالذىالقرنربعخاللوفى
وتمكنالجنوبيةوأمريكاالشماليةأمريكاكتشافافتموأسبانوفرنسيينوهولنديين
.العالمحولبحريةرحلةبأولالقياممنماجالن

العالمكتشافا، فإناألقصىالشرقمعالتجارةنشطقدالهندطريقكتشافاكانوإذا
بالذهبتزخرالجنوبيةأمريكاكانت، فقداألوروبىالمجتمعفىثورةأحدثقدالجديد

إلىوإرسالهماالنفيسينالمعدنيناستخراجفىوالبرتغاليوناألسبانوأخذ. والفضة
المعامالتسهلتالنقودمنوافرةكميةالتجارةوجدتأنذلكأثرمنأوروبا، وكان

التجارإثراءإلىأدىتضحىبشكلاألثمانرفعفىساهمتاإلتجار، كماعلىوساعدت
منلهمماباعواقدكانواالذينكاإلقطاعيينالثابتالدخلذاتالطبقاتحسابعلى

منوغيرهمالمدنفىالصناعوكذلكمعينةنقديةمبالغنظيرأتباعهمعلىعينيةحقوق
األوروبيينأمريكا، وتموينإلىللسفرالحمالتإعدادأنكما. األخرىوالفئاتالطبقات

أمامجديدةأسواقًافتحذلكدائمة، كلأومؤقتةبصفةالجديدالعالمإلىهاجرواالذين
األولية، وكانالموادفىغنيةكانتالجديدةاألرضفإناألوروبية، وأخيرًاالتجارة

.التجاروإلثراءللتجارةجديدًاوجهًاأوروبافىلبيعهاالموادهذهإحضار

األرباحوغيرتاإلجتماعىمركزهاالتجار، قوىلطبقةاالقتصادىالمركزتدعمولما
السعىإزدراءمنالوسطىالعصورفىالسائدةالفكرةمنالتجارحققهاالتىالطائلة
هدفًاالربحأجلمنللربحوأصبحالماديةالرغباتفىاإلعتدالوإكبارالثروةوراء

أخرى،بسلعةسلعةلمبادلةوسيلةمجردالنقودكانتأنوبعد. األعناقإليهتشرأب
رأسفىزيادةتحقيقمعبيعهاإعادةبقصدالسلعالتاجربهيستبدل" مالرأس "أصبحت

.المال
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تدعيمإلى – الوقتذلكفىيسمونهاكانواكما– bourgeoisالبورجوازيةالطبقةوسعت
تعبيرحدعلى" ملكفيهالتاجرعالمًا "أوروباصارتحتىالدولةفىالسياسىمركزها
.جونارالفرنسىاالقتصادىالمؤرخ

بالتجارةتهتمحكومات
داخلسلطانهالفرضالطبقةهذهسعتحتىيقوىاالقتصادىالتجارمركزكادما

الكثيرتوصلوقد. اإلقطاعىاالستبدادضدكفاحهموقادتالمدينةأهلوتزعمتالمدينة
ككلالمدينةأنأىبالسيادة، لهتدينالذىاإلقطاعىالسيدحقوقشراءإلىالمدنمن

كانالتىاإلقطاعيةالخدماتمنإعفائهانظيرمعينةسنويةجزيةللسيدتدفعبأنتتعهد
.األرضرقنظامعليهايفرضها

للمدينة، ولقدوماليًاإداريًاتنظيمًايفترضالمدينةسكانمنالجزيةمبلغجمعوكان
تجمعهيئةوهى" municipalityالبلدية "، فنشأتالتنظيمهذالخلقالتجارطبقةتصدت
جمعبتنظيموتقوم – التجارمنالحالبطبيعةوهم – فيهاالرأىوذوىالمدينةأعيان

.اإلقطاعبسيداإلتصالفىكافةالمدينةأهلعنالجزية، وتنوب

االستقاللإلىسعتأنالبورجوازيةلبثتللمدينة، فماالذاتىللحكممدرسةالبلديةوكانت
.البلديةبواسطة – وتنفيذًاوقضاءًاتشريعًا – المدينةالسياسية، وحكماإلقطاعسلطةعن

بحرب، وإمااإلقطاعسيدمنبشرائهاإماحريتهاعلىللحصولتسعىمدينةكلوكانت
أهلهابدأالتىالمدينةإخضاعيستطيعبحيثالقوةمنيكنلمالسيد، إذاهذامع

بحيثالقوةمنالملككانإذاالملكمنبمنحةباألسوار، وإماويحيطونهايحصنونها
.قراراتهإحترامعلىاإلقطاعسيديرغم

سلطانإزاءكاملةبحريةنشأتهامنذجديدة، تمتعتمدنالتجارة، أنشئتنشطتولما
.الحرةبالمدنعرفتاإلقطاع

.الحكمسلطاتداخلهالها، تتولىمعاقلعدةتنظيمإلىالبورجوازيةتوصلتوهكذا

،ونزواتهمنازعاتهوتتهدهااإلقطاعسلطانبهايحيطالتىالضيقةبحدودهاالمدينةولكن
سعتفقد، ولذلكالسوقمعباإلتجارأثرتالتىالتجارلطبقةكافيًاحيويًامجاًالتعدلم
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بالسلطةقانعةكانتأنبعدالدولةفىالسياسيةالسلطةمنقسطًالتنالالبورجوازية
.المدينةداخلالمحلية

اإلسالمبالدمعالتجارةوفتحالصليبيةالحروبمناستفادمنأولإيطالياتجاروكان
متنافسة، وكانتمتنازعةصغيرةإماراتإلىممزقةالوقتذلكفىإيطالياوكانت

االستقرارعدمعواملمنإيطاليافىالزمنيةالسلطةعلىواإلمبراطورالبابابينالمنافسة
 –الكبرىالتجاريةالمدنفىالبورجوازيةسارعتفقدولذلك. البلدهذافىالسياسى
وإعالنوتحصينهاالمدينةرقعةتوسيعإلى – وأمالفىوفلورنسهوجنواكالبندقية

.فقطالدينيةالبابالسلطةتخضعجمهورياتعتبارهااباإلقطاعيينعنالتاماستقاللها
األساطيل، فبنتالجمهورياتهذهعنالدفاعمنمكنهاماالثراءمنللبورجوازيةوكان

.االستقاللهذاعنللدفاعالمرتزقةالجنودومنالمدنأهلمنالجيوشوكونتالقوية

حتىعاشتفقدطويلةقرونًامحترمًااستقاللهاظلأنالجمهورياتهذهقوةمنبلغوقد
إلىنفوذهاإمتداألثرياء، التجارمنأسرالجمهورياتوحكمت. عشرالتاسعالقرنمطلع
لقداألمراء، بل، وأقرضتالمصرفىبدورقامت، إذالسياسىسلطانهاحدودخارج

التىمديتشىعائلةمثل (المصاهرةطريقعنالنبالءطبقةفىاألسرهذهبعضدمجان
فىالبورجوازيةقوةعلىأدللفرنسا)، وليسملكتانمنهاكانوقدفلورنسهتحكمكانت
يزدرونالوقتذلكحتىاإلقطاعيونالنبالءكانالمصاهرة، فقدهذهمنالعهدذلك

.بالخضوعلهمدانتساللةمنأنهينسونوالالتاجر

بقيةفىتتوافرتكنلمالجمهورياتهذهمثلبوجودسمحتالتىإيطالياظروفأنعلى
تعلنأنمنأخرى، فبدًالسياسةإلىعمدتالبورجوازيةفإنولذلكأوروبابالد

.اإلقطاعوسادةالملوكبينالسياسية، الصراعالسلطاتعوتخلاالستقالل

وواضحاإلقطاعأمراءسلطاتعلىوالقضاءسلطانهمتدعيمإلىيسعونالملوككانفقد
فىالملوكالبورجوازيةحالفتفقد، ولذلكالملوكمعتتفقكانتالتجارمصالحأن

يكونونماأحوجالملوكوكان. اإلقطاعيينسلطانعلىالقضاءعلىوساعدتهمنضالهم
تكنلموقتفىحروبهملتمويلنقودمنيلزممالهمتقدمكانتالتىالبورجوازيةإلى
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المركزيةاإلدارةيتولونالذيناألكفاءالرجاللهمبعد، وتقدمعرفتقدالحديثةالضرائب
.المحليةاإلداراتفىالملكعنوينوبون

موت: منهااإلقطاعييننفوذإضعافإلىأدتعواملوالبورجوازيةالملكيةساعدتولقد
إثرمنهمبالكثيرحلالذىالصليبية، والفقرالحروبفىاإلقطاعأمراءمنالكثير

تمكنوبذلك. فيهاوالفضةالذهبمواردواستغاللأمريكاكتشافاأعقبهالذىالتضخم
.والنمساوإنجلتراوفرنساأسبانيا: الحديثةالموحدةالدولإنشاءمنالملوك

االقتصادوحدةهىالمطلقالملكسلطانيسودهاالتىالمركزيةالدولةأصبحتوقد
معينةأمةأساسًاتضمدولة، فكلالقومياتمبدأعلىترتكزالوحدةهذه، وبدأتالدولى
.قومىأساسعلىاالقتصادىسكانهانشاطويقوم

شاركالزمانمنقرنينعنيزيدماالمطلقةالملكياتمعالبورجوازيةتعاوناستمروقد
واالستعمارية، ووضعتالتجاريةالمشروعاتالتجارة، وفىتنظيمفىالتجارفيهالملوك
الستعمارتتكونالتىالشركاتوكانت. لحمايتهاالتجارةخدمةفىوسلطانهاقوتهاالدولة

وتحتفظالملكمنخاصبإذنوتتكون" ملكيةشركات "تسمىحديثًاالمكتشفةاألراضى
مابكلمصالحهاعنالملك، ويدافعالملكعلمأسطولهاربحها، ويرفعمنبحصةله

.سلطانمنأوتى

التجارةتطور
ونريد. جتماعيًااووسياسيًااقتصاديًاالتجارةمركزتدعموكيفالتجارةتمتكيفرأينا
بينوثيقإتصالإلىأدىبشكلتغيرتقدالتجارةإتجاهاتأنكيفنبينأناآلن

.اآلثار، بعيدالنتائجخطيرتطورًاالصناعةتطورتأنأثرهمنكانوالصناعةالتجارة

منأوروبافىالمطلوبةالنادرةالسلعجلبفىأساسًاتنحصرالتجارةكانتالبدايةففى
أما. واألسلحةوالتوابلالحريريةالمنسوجات: األوروبيةاألسواقفىوبيعهاالشرق
المنتجينالصناععلى – قدمناكما – مقصورًاكانفقدالمحليةالمنتجاتفىاإلتجار
.أنفسهم
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صارفقد. التجاريةالتياراتطبيعةمنإليها، غيرالهجرةوبدءأمريكاكشفولكن
منهااألوليةالموادأمريكا، وجلبإلىالصناعيةالمنتجاتتصديرعلىيعملونالتجار
الصناعة، وأنبعالميتصلواأنالتجارعلىكانوبذلكالمستعمراتمنغيرهاومن

.بتطورهايهتموا

األوليةالمواديعطىالتاجر، فكانلحسابهمالعملالصناعإلىيطلبونالتجارفأخذ
أكبر، ولكنهبثمنالبيعأجلمنللشراءدائمًايسعى، فهولتصديرهالناتج، ويأخذللصانع
.لالستهالكويعدهشكلهمنيحولالذىبالصانعيمريشتريهمايجعلألنمضطراآلن
العملفىسرعتهمومدىالصناعأجورتحديدبطرقيهتمونالتجاربدأاللحظةهذهومن

.اإلنتاجفىوكفاءتهم

االقتصادمقتضياتمعمتسقغيرغداالذىالطوائفلنظامخاضعينالصناعوكان
الصانعتهديدالتاجرعلىالعسيرمنيجعلحتكارًااتفرض، فالطائفةالحديثالتجارى
ومحاولةالصانعمساومةمنالتاجريحرمبشكلاألجورتحددآخر، وهىبمنافس
تصلحالالتىالقديمةاإلنتاجطرقعلىتحافظوهىاألجرةلتخفيضعليهالضغط
.التصديرتجارةأمامهافتحتهاالتىكتلكاألرجاءمتسعةسوقإلشباع

نظامبإنشاءعليهحربهم، وبدأتالطوائفنظامعلىللقضاءالتجارسعىفقدولذلك
أنالنظامهذاوخالصة. الطائفةنفوذمنطقةخارجdomestic system" المنزلفىالعمل"

لهويعطيهاالالزمةالعملأدواتلهيشترىأنعلىcraftsmanحرفىمعيتفقالتاجر
نطاقخارجفيهيعملمنزلفىاالستقرارعلىاألولية، ويساعدهالموادلهكأمانة، ويورد

.التاجرلحسابالحرفىهذايعملأنعلىالطائفةسلطةداخلهتنحصرالذىالمدينة

إلىإنجلترافىالمنزلىالعملصورأقدمتدريجية، فترجعبطريقةالتطورهذاتموقد
وإيطالياالمنخفضةاألراضىفىالمنسوجاتصناعةعلىأدخلالنظامأنكما1464عام
فىيقيممنهمكلكانوإنماواحدمنزلفىيتجمعونالحرفيونيكنولمالتاريخذلكقبل

، ولممعاونيهمنالصبيةوبعضأوالدهبمعاونةمنهالمطلوبالعملوينجزالخاصمنزله
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اللهمعليهااإلشرافأواإلنتاجعمليةمباشرةيتولى" entrepreneurالمنظم "التاجريكن
.المحددةالمواعيدفىاإلنتاجإستالمعلىالحرصحالةفىإال

فقدالمنسوجاتبصناعةمرتبطًانجلتراافىزدهارهاوالمنزلىالعملنظامظهوروكان
التجارمنفئةوظهرتالصوفيةالمنسوجاتصناعةعشرالخامسالقرنفىنتشرتا

منهمكليؤدىالمجهزينالنساجينثمالغزالينعلىوتوزيعهالخامالصوفشراءتولت
فىيسوقهالذىالتاجرلدىالنهايةفىالقماشيتجمعثممعينأجرمقابلاإلنتاجفىدوره

.وخارجهاالبالدداخل

كليتخصصمتعددةمنازلفىيتمواحد، أومنزلفى – أحيانًا – كلهيتمالعملوكان
ثمإلخ. الصباغةأوالنسجأوكالغزلاإلنتاجبهايمرالتىالعملياتمنواحدةفىمنها

توافدنتيجةعشروالسابععشرالسادسالقرنينخاللالمنسوجاتصناعةتطورت
وككالمواختراعإنجلتراإلىالفنهذايتقنونكانواالذينونوتجوالهيالهولنديين
.المغازلعلىالتحسيناتبعضوإدخال

مستوىوتحسيندخولهمزيادةفرصة" األرضألقنان "المنزلىالعملنظامهيأوقد
أوقاتفىالحرفيونبعض، فعاونواالكفافحدلهاتكفلالاألرضكانتالتىعائالتهم
كصناعةعاليةفنيةمهارةتتطلبتكنلمالتىالصناعاتبعضهموإحترففراغهم

علىالملقاةالواجباتمعيتعارضالعملهذايكنوالفخار، ولموالصابونالمسامير
سريعبربحعليهيعودوكانجيرانهأحدمنزلأومنزلهفىيتمكانالعملألنالفنعاتق
كبيرتغييريدخلأنودونالمدينةإلىوالنزوحاألرضمغادرةإلىيضطرهأندون

.اإلجتماعيةالحياةأسلوبعلى

الفالحرفىالتاجرلمصلحةاإلحتكاريحول" المنزلىالعمل "نظامأنالمالحظومن
يملكالوألنهالالزمةالعملأدواتيملكالألنهالتاجر، وذلكلحسابإالالعمليستطيع

عميلمنلهالطائفة، وليسفىعضويتهعدمبحكمالمدينةداخلالعملفىالمستقلالحق
علىيفرضبأنلهيسمحمركزفىالتاجرفهذا، ولذلكالعمللهيوفرالذىالتاجرسوى

.الناتجومقدارالعملوكميةاألجرحيثمنالشروطأقسىالصانع
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اليدوىالمصنع
،العملفىيتهاونالحتىالصانععلىالرقابةإحكامفىمنهرغبة – التاجررأىثم

توزيعنفقةتوفيرفىمنه، ورغبةإهمالأوعمدعنتتلفالحتىالعملأدواتوعلى
الصناعيجمعأنرأى – منهاالمصنوعاتوجمعمنازلهمفىالصناععلىاألوليةالمواد
حجمهألنمصنعفهو. اليدوىالمصنعنشأوبذلك. واحدمكانفىلحسابهيعملونالذين
علىيعتمدألنهيدوى، وهوالعمالمنالمحدودالعددذات" الورشة "حجمبكثيريفوق

.machinesاآلالتاستخدامعلىيعتمدالtoolsاألدواتاستخدام

لتقسيممهدأوًالفهو: المدىبعيدةقتصاديةاوفنيةنتائجإلىأدىأنالتطورهذالبثوما
تخصصلوأنهالتاجريكتشفواحدمكانفىالصناعمنكبيرعددجتماعا، فعندالعمل

السلعةبإعدادمنهمكليقومأن، بدلاإلنتاجعملياتمنواحدةعمليةفىمنهمواحدكل
نظاماليدويةالمصانعطبقتماسرعانكثيرًا، ولذلكيزدادالكلىاإلنتاجكاملة، فإن

.االقتصاديةبفائدتهالكتاب، تغنىالعملتقسيم

منهوفالصانعlabourerعاملإلىartisanالصانعتحويلإلىالعملتقسيمأدىوقد
األوليةوالمواداألدواتوجدمتىمهنة، يستطيعصاحبكلها، وهوالسلعةبصناعةيقوم
فهوالعاملأما. صناعتهنطاقفىتدخلالتىالسلعةمكانأىوفىوقتأىفىينتجأن
يتقنالالسلعة، فهوإنتاجعليهايقومالتىالعديدةالعملياتمنواحدةعمليةإاليتقنال
داخلللعملمضطرهو، وإنماالخاصلحسابهالعملبالتالىيستطيعمهنة، والأى

بكثيرأضعفالمصنعخارجلهحياةالالذىالعاملأنوبديهىالتاجر، ولحسابالمصنع
.المهنةصاحبالصانعمنللتاجرمساومتهفى

إنشاءالمتيسرمنكانالصناعة، فقدفىالطبيعةقوىالستخدامأيضًاالمصنعمهدوقد
قوةتفوقأدواتإدارةفىالطبيعةقوىاستغاللفيهايمكنالتىاألماكنفىالمصانع
الصناعة، والأدواتتسييرفىاألنهارفىالماءإندفاعوقوةالرياحكاستعمالاإلنسان
.الناتجكميةوزيادةاإلنتاجتيسيرمنيمكنالضخمةاألدواتهذهاستعمالأنريب
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رأسكان، فقديمًااإلنتاجعناصرمنكعنصرالمالرأسدوراليدوىالمصنعفىوظهر
".الورشة "وإنشاءشراؤهاالمتيسرمناألدواتمنمحدودعددفىينحصرالصانعمال
،المالمنكبيرمبلغإنفاقيعنىفإنهاألدواتمنبالعديدوتزويدهاليدوىالمصنعبناءأما
.ضخمنقدىمالرأسيملكالذىالثرىالتاجرإالعليهاإلقداميستطيعفال

أيامالحالهوكماسابقةطلباتعلىبناءيعمل، واللسوقينتجاليدوىفالمصنعوأخيرًا
ينجحالقدألنهيخاطريديرهالذىفالرأسمالىالصغيرة، ولذلكوالصناعةالطوائفنظام
.السوقمشكالتيواجهحالأيةعلى، وهوالناتجتصريففى

للتجارة، فالتاجرتابعةظلتذلكمعكبيرًا، ولكنهاتطورًاالصناعاتتطورتوهكذا
نشاطهفىيستمرال، وهوممكنثمنبأرخصالسلعلتجارتهليوفراليدوىالمصنعينشئ

 –وحالنهذاعلى – لهاليسفالصناعة. الرواجلتجارتهيتوقعكانإذاإالالصناعى
نشاطًاليستوهىالنشاطهذاحدودوفىالتجارةنشطتإذاتنشطهى، وإنمامستقلكيان

هىاألرباحلجنىالرئيسيةالتجارة، فالصورةعنمتفرعنشاط، بللذاتهقصداقتصاديًا
إالهىفماالصناعة، أماأعلىبثمنالبيعأجلمنالشراءأى: فحسبوالتجارةالتجارة
األهميةحيثمنتفوقثمنها، والمنيرفعحتىالسلعةعلىالتاجريجريهاتحويلعملية

.التخزينعمليةأوالنقلعمليةاالقتصادية

مالرأسمنجزءتجارى، هومالرأسهوالصناعةفىالمستخدمالمالفرأسولذلك
النشاطأوجهعلىالتجارىالمالرأس، فسيادةبذاتهقائمكيانلهالتجار، وليس

.واضحةظاهرةاالقتصادى

الثامنالقرنمنتصفإلىعشرالسادسالقرنمنيمتدالذىالعصرعلىأطلقولهذا
".التجاريةالرأسمالية "إسمعشر

االقتصاد، وهومنجديدًانوعًاتخلقأنفىنجحتالتجارطبقةأنإلىسبقممانخلص
سائدًايزالالكانالذىاإلقطاعىاالقتصادأماملوجهوجهًا، يقفالرأسمالىاالقتصاد

جانبومنالملوكجانبمنلهااستهدفالتىالقويةالضرباترغمالوقتذلكفى
.البورجوازية
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كانتالتىالقانونيةوالنظمالعقودمنمجموعةنشأتالرأسمالىاالقتصادوبوجود
إلىجنبًاوتطورهالرأسمالىاالقتصادنشأةأنكما. الجهلكلتجهلهاالوسطىالعصور

بأوثقتحتفظالتجاريةالرأسماليةجعلنهيارهايتملمالذىاإلقطاعىاالقتصادمعجنب
يتمكانالتدخلهذاألناالقتصاديةالحياةفىالدولةتدخلوتجندالملوكمعالعالقات

.حمايتهاويستهدفلمصلحتها

إنشاءالتجار، وضرورةيتداولهاالتىالسلعقيمةوزيادةالتجارةنطاقتساعاوكان
يدفعأنالبدذلكإليها، كلنقلهاأوالنائيةاألماكنمنالسلعجلبوتنظيماألساطيل

كثرتفقد، ولذلكبمفردهتمويلهاعنالتاجريعجزالتىباألعمالللقيامالتجمعإلىالتجار
النظامدعائممنبعدفيماجديدة، صارتقانونيةصورةفيهاوظهرتالشركات

".المساهمةشركة "وهىالرأسمالى

ليكفلوامشروعاتهمبعضفىلهمالملكمشاركةتنظيمإلىالتجارمنكثيرعمدكذلك
شركاتبشل" المختلطاالقتصادشركة "صورةأول، فظهرتالملكحمايةألنفسهم

.التجاروبعضالملكملكيتهافىيساهميدويةومصانعاستعمار

منهمالكثيريحققونها، فأنشأالتجاركانالتىالطائلةاألرباحجذبتهمقدالملوكإنبل
المشروعات "صورأولبذلكخاصًا، فظهرتملكًالهممملوكةتجاريةمشروعات

".العامة

، ولذلكواإلقتراضاإلقراضعنتستغنىأنيمكنال – معلومهوكما – والتجارة
وتنظيمواإلقراضاإلقتراضفىتتخصصمنشآتظهورإلىأدىقدالتجارةفنشاط
بالفائدةيتعلقفيماالقانونيةاألحكامتعديلإلىذلكوأدى". البنوك "هى: النقودتداول

التطورهذاعلىوساعدالوسطىالعصورفىمحظورةكانتأنبعدمباحةفصارت
بعضنقضإلىأدتوالتىلوثر، مارتنبهاقامالتىالدينىاإلصالححركةالقانونى
منالثروةعتباراذلكوكانالجديدالمذهبفيهاسادالتىالبالدفىالكاثوليكيةالمبادئ
أيضًاذلكشأنها، ومنمنتقللالكاثوليكيةالكنيسةكانتأنبعداللهرضىعالمات
.الفائدةتبرير
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إنالتجارة، بلأرباحفىالمشاركةعلىاالقتصاديةالحياةفىالدولةتدخليقتصرولم
العمللتنظيملوائحالتجارة، فظهرتربحبزيادةالكفيلةواللوائحالقوانينشرعواالملوك

الغلة، وتدخلتحيثمناإلنتاجطرقأحسنوتطبيقاإلنتاجوفرةلضمانالمصانعفى
أثمانهاتحديدعلىوعملتالزراعيةوالمنتجاتالحبوبتصديرفحظرتالعامةالسلطات

رتفاعاأنالصناعة ، إذعمالأجورزيادةتمنعأنتستطيعلكىمنخفضمستوىفى
المطالبةإلىعادةالعماليدفعالزراعيةالحاصالتأثمانرتفاعالنتيجةالمعيشةنفقات
.األجوربرفع

، تلكالوطنيينالمنتجينبينالمنافسةلتفادىالمصانععددلتحديدالدولةتدخلتكما
.األرباح، وتقليلاألثماننخفاضاإلىتؤدىقدالتىالمنافسة

المنتجاتمنافسةمنالمحليةالمنتجاتحمايةيكفلبشكلالجمركيةالقوانينسنتكما
.ثمنًامنهاأقلتكونقدالتىاألجنبية

عنتنظمالتجارية، كانتالرأسماليةعصرفىاالقتصاديةالحياةأنالقولوخالصة
عناصركتمالاوالصناعيةالثورةبعدالوضعسيكونكماحرةتتركوالالتشريعطريق

التجاريةالرأسماليةعصر: "العصرهذاالكتاببعضيسمىالرأسمالية، ولذلك
القرنفىأوروباسادتالتىالحرةالصناعيةالرأسماليةعصرعنلهتمييزًا" والتنظيمية

.الرأسماليةعناصرفيهاكتملتاوالتىعشرالتاسع

Mercantlismالتجاريةالمدرسة
بالمسائلالمفكرينشتغالاكثراالقتصادى، فقدالفكرفىالعميقأثرهالتطورلهذاوكان

واإلدالءالمسائلهذهلبحثوسياسيونأعمالورجالوفالسفةعلماءوتصدىاالقتصادية
ومشكالتهالدقيقبتنظيمهاإلقطاعىاالقتصادمنأوروباخروجأنفيها، ذلكبالرأى

متنوعة،متعددةمبادالتمنعليهيقوموماالرأسمالىالنشاطفىندفاعهااالمحدودة، و
.وعديدةجديدةقتصاديةامشكالتاألوروبىالفكرأماموضع

لقد، بلأبحاثهموتعددبهالمشتغلينتكاثرمجردعلىاالقتصادىالفكرتطوريقتصرولم
من – بعيدحدإلى – تحررقدفيهالمذهبىفالبحث. عميقًاتطورًامضمونهفىتطور
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المفكرونوأخذ. الوسطىالعصورفىالمفكرينتقيدكانتالتىواألخالقيةالدينيةالقيود
السعىأنذلكعلىورتبوا. شريفغرضأنهويؤكدونالثروةوراءالسعىيمجدون
.مجموعهافىلألمةإثراءفيهاألفرادإثراء، وأنمشروعهدفالربحوراء

الفكرمظاهرعنواالستقاللالتحررنحوكبيرةخطوةاالقتصادىالبحثخطاكذلك
النظروجهةمناالقتصاديةالمشكالتيدرسونالمفكرونوأخذاألخرىاإلنسانى

الفلسفية، فالبحثأواألخالقيةأوالدينيةاإلعتباراتضوءعلىوليسفحسباالقتصادية
يؤدىقدالقرضوألناالقتصاديةلضرورتهاالفائدةتبريرنحويتجهمثًالالفائدةسعرفى
العصرهذامفكرومهدوبذلك. الدينىالخطرعنالنظربغضوذلكالمقترضإثراءإلى

.االقتصادعلملنشأة

يرونللدولةقتصاديةاسياسةرسمنحوتجهتاقدالمفكرينهؤالءجهودمعظمأنغير
المبادئمنمعينعددعلىتقومالسياسةهذهوكانت. السكانثروةزيادةتحقيقهافى

النقودأنللثروة، فكمااألساسىالمظهرهىالنقودأنوهالمبادئهذهوأول. األساسية
الدولةداخلالنقودكميةتكونكذلكلإلدخارأداةالنقودألنثرائهمظهرهىالفرديدفى
تنشيطعلىيساعدالدولةداخلالنقودتوافرأنذلكإلىيضافاألمةثراءمظهرهى

التجاريينأنوالزراعة، ويالحظالصناعةزدهارالذلكوتبعًاالتجارةزدهاراوالمبادالت
والفضة، ألنالمعدنية، الذهبالنقوديقصدونكانواإنماالنقودعنيتكلمونكانواحين
القيمتهاوألنالخارجمنيلزمهاماشراءمنالدولةتمكنكانتالتىهىالنقودهذه

تحويلهايمكندائمةعامةشراءقوةالمعدنيةالنقودفىيرونفهماألفرادلتحكمتخضع
أنيجبالدولةأنالتجاريونقالذلك، لكلالمنتجاتمننوعأىإلىوقتأىفى

المعدنينهذيندخولمنتكثرأنأىوالفضةالذهبمنرعاياهايملكمالزيادةتسعى
كانالذىاألساسىالهدفهولها، وهذاادتهماعمفرصمنوتقللأراضيهاإلى

.االقتصاديةسياستهافىتستهدفهأنيجبالحكومةأنعلىمتفقينالتجاريون

الرئيسيةالطريقالتجارةعتباراهوالتجاريينسياسةعليهاقامتالتىالمبادئوثانى
بوضعالقولحدإلىوذهبواللتجارةالدولةرعايةضرورةذلكعلىرتبواوقدلإلثراء

.التجارةخدمةفىوالزراعةالصناعة
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بالحريةيؤمنونالالدولة، فالتجاريونتدخلعلىاإلعتمادهوالمبادئهذهوثالث
فىالدولةتدخلفىيرونهموإنما. بعدهماألحراراالقتصاديونسيفعلكمااالقتصادية

.القومىاالقتصادلتقدماألساسىالضماناالقتصادىالنشاط

إلىينظروناالقتصادية، فالتجاريونالقوميةفكرةهىالمبادئهذهرابعوأخيرًا، فإن
،الدولمنغيرهامعبالضرورةمتعارضةمصالحذاتاقتصاديةوحدةبإعتبارهاالدولة
حسابعلىوبمراعاتهافحسبالقوميةمصالحهابرعايةالحكومةيطالبونفهمولذلك

بشكلالخارجيةالتجارةتنظيمهىلذلكيقترحونهاوسيلةاألخرى، وأهمالدولمصالح
الذيناالقتصاديينمنتالهمعمنيختلفونأيضًاذلكفىالقومية، وهمالمصالحيضمن
التجارةحريةوأنأساسيًاتناقضًامتناقضةليستالمختلفةالدولمصالحأنيقولونكانوا

.الجميعمصالحبتحقيقكفيلةالدولية

يناسبشكًالدولةكلفىجوهرها، ولكنهافىواحدةالتجاريةالسياسةوكانت
.الدولةهذهاقتصاديات

أنالبالد، ذلكمنوالفضةالذهبخروجمنعطرقعنالتجاريونبحثأسبانياففى
والفضةالذهبمناجمواستغاللأمريكااستعمارفىالغربيةالدولأسبقكانتأسبانيا

لمنعسياسةرسمهىالمشكلةأسبانيا، وكانتفىمتوافرةكانتالنفيسةفيها، فالمعادن
النفيسة، ولكنالمعادنتصديربحظراألمرأولالتجاريوننصحوقد. البالدمنخروجها
االقتصادية، فاألسبانالظواهرتعطلأنمنأضعفالدولةسلطةأنتضحاماسرعان

تجهاوفضة، ولذلكذهبًاثمنهايدفعونوكانواالخارجمنالمنتجاتمختلفيشترونكانوا
إالأسبانياتستوردالبحيثالخارجيةالتجارةبتنظيمالنصحإلىالتجاريينمنالمتأخرون

.األجنبيةالمنتجاتمنيمكنماأقل

والفضةالذهبجلبمشكلةأساسًاكانتالتجارييننظرفىالمشكلةفإنفرنسافىأما
نظيرالخارجفىالوطنيةالمنتجاتهوذلكلتحقيقالسبيلأنيرونالبالد، وكانواإلى

منالبدكانالخارجفىالمنتجاتهذهبيعالممكنمنيكونوالفضة، وحتىالذهب
تجهتاولذلك. اإلنتاجنفقةتخفيضدونتحقيقهيتعذرماثمنها، وهذاخفضعلىالعمل
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:أهمهاكثيرةإجراءاتالسبيلهذافىالحكومةتخذتاواإلنتاجنفقةتخفيضنحوالجهود
، ووضعالعمالأجوررتفاعاإلىرتفاعهاايؤدىالحتىالغذائيةالمنتجاتأثمانتحديد
، وإنشاءممكنأسلوبأحسنعلىاإلنتاجإتماملضماناليدويةالمصانعفىللعماللوائح

،اإلنتاجفىالحديثةالطرق، وتطبقالطوائفنظاملقيودتخضعال" ملكية "مصانع
المنتجاتعلىورفعهااألوليةوالموادالزراعيةالمنتجاتعلىالجمركيةالرسوموخفض

.إجراءاتمنذلكغيرإلى. الصناعية

علىذلكفىتعتمدكانتإليها، ولكنهاوالفضةالذهبلجلبتسعىكفرنساإنجلتراوكانت
شترتاإذاالدولةأناإلنجليزالتجاريونقالالدولية، فقدالتجارةفىالوسيطبدورالقيام
.التاجرربحيشبهربحًاتحققأخرى، فإنهالدولإشترتهماباعتثماألجنبيةالدولمن
قدالوارداتهذهألنمطلقبشكلالوارداتمنالحدالعبثمنأنهذلكعلىرتبواوقد

هوالمهم، وإنماالربحمنالحدإلىيؤدىمنهاوالحدجديدمنللتصديرمخصصةتكون
علىستحصلالدولةأنمعناهذلكألنوارداتهامنعامكلفىالدولةصادراتتزيدأن

"التجارىالميزان "درسمنأولاإلنجليزالتجاريونكانوبذلك. وفضةذهبًاالفرقهذا
الميزانهذايكونلكىأنهإلىذهبواوقد. والصادراتالوارداتمجموعبينالعالقةأى
المخصصةالوارداتعلىالمفروضةالجمركيةالرسومتخفيضيجبالدولةصالحفى

وإعفاءالمحلىلالستهالكالمخصصةالوارداتعلىورفعهاجديدمنللتصدير
بالميثاق "سمىماإلىأدتاإلنجليزالتجاريينأفكارأنكما. ضريبةكلمنالصادرات

اإلشتغالمستعمراتهاعلىإنجلترابهاتحظرسياسةوهىColonial Pact" االستعمارى
منتجاتمنيلزمهاماوشراءنجلتراالالدوليةموادهابيععليهاوتفرضبالصناعة
Navigation Acts" المالحةقوانين "سنإلىأدتكما. فقطاإلنجليزالمنتجينمنصناعية

علىالمستوردةالمنتجاتنقلتحظركانتالتى – عشرالسادسالقرنمنتصففى– 
.المنتجللبلدتابعةالسفنهذهكانتإذاإالإنجليزيةغيرسفن

وإيطالياألمانيافىتجاريونهناككان، وقدالتجاريينسياسةلتطبيقاألمثلةأشهرهذه
يلعبواأنمنهؤالءمنععديدةدويالتإلىالوقتذلكفىالبلدينهذينتمزيقولكن
.الموحدةالدولفىأقرانهملعبهالذىالهامالدور
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فىبالتجارةهتمامهماواالقتصاديةبالسياسةاإلهتمامفىإسرافهمالتجاريينعلىأخذوقد
جمعاالقتصاديةالسياسةهدفوجعلهمالحقيقيةأهميتهابكثيريفوقهتمامًااكتاباتهم
األمةثروةألنمنخفضبثمنللخارجالوطنيةالمنتجاتبيعبطريقولووالفضةالذهب

إنتاجية،وقوىطبيعيةمواردمنفيهابماتقاسوإنماوفضةذهبمنتملكبماتقاسال
تحررالذىاالقتصادىالبحثعلىبفضلهمللتجارييننعترفأنيقتضينااإلنصافولكن

البحثميدانفىكبيرةخطواتخطواوالفلسفة، وأنهمواألخالقالدينوصايةمن
االقتصادية،الظواهرتحليلإتمامقبلاقتصاديةسياسةبوضعتسرعهم، أماالعلمى
بالتجارةهتمامهمافإنالسياسة، وأخيرًاهذهبمثليطالبهمكانعصرهمأنفيهفعذرهم

التجارية، عصرالرأسماليةالعصر، عصرهذافىاالقتصادىالواقعحقيقةيعكسكان
.االقتصادىالنشاطفروعباقىعلىوسيطرتهاالتجارةسيادة
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الصناعيةالثورة
منالكبيرالعددذلكعلى" الصناعيةالثورة "إسمواالقتصاديونالمؤرخونيطلق

إلىأدىوالذىعشر، الثامنالقرنمنالثانىالنصففىأكتشفالذىاالختراعات
كبيرحد، وإلىالوقتذلكحتىالمعروفةاإلنتاجأدواتمحلالصناعةفىاآلالتإحالل
.شامًالكامًالتغييرًااإلنتاجطرقبذلك، مغيرًانفسهاإلنسانمحل

إمكانياتبفضلأصبحالذىالرأسمالىالنظامنتصاراإلىالصناعيةالثورةهذهأدتولقد
الثورةلهذهوكان. والمبادلةلإلنتاجعالميًانظامًااآلالتيسرتهاالتىالضخمةاإلنتاج

الذىوعالمنا. جميعًاواإلجتماعيةوالسياسيةاالقتصاديةالحياةفىاآلثارأبعداالقتصادية
لفهمضروريًاالصناعيةبالثورةاإللمامكانذلكلكل. لهانتاجهواليومفيهنعيش

.نواحيهكافةفىالحديثالعصرولفهماالقتصادى، بلالنظامعناصر

كيفالصناعة، ثمفىاآلالتاستخدامبدأكيففهميستلزمالصناعيةبالثورةواإللمام
تطورإلىاإلنتاجطرقفىالتحولهذاأدىكيفآلية، وأخيرًاكلهاالصناعةصارت

.صناعيةرأسماليةإلىتجاريةرأسماليةمنالرأسمالية

* * *

جزئتفقد. اليدوىالمصنعداخلاإلنتاجيسودالعملتقسيممبدأبدأكيفسبقفيمارأينا
تجربةكانتوقد. معينعاملمنهابكليقوممتتابعةعملياتعدةإلىالسلعةإنتاجعملية
ولذلك. كبيرةزيادةاإلنتاجزيادةإلىأدتألنهااألعمالألصحابمشجعةالعملتقسيم

كلتقسيمعلى، وعملوامنظمبشكلالعملتقسيمتطبيقإلىاألعمالأصحابعمدفقد
منواحدةوكلالمبسطةالعملياتمنعددإلىالواحدةالسلعةإنتاجعملياتمنعملية

ذلكفىبساطة، مدفوعينتفوقهاالتىالعملياتمنآخرعددإلىالمبسطةالعملياتهذه
.العملتقسيممزايامنيمكنحدأقصىإلىاالستفادةفىبرغبتهم

.البسيطةعناصرهاإلىردهاعلىيساعداإلنتاجلعمليةجديدتقسيمكلأنوبديهى
عاليةفنيةكفاءةإلىالتعقيد، محتاجةأشدمعقدةتبدومثًالالساعاتصناعةمثلفصناعة



حامدعباسرءوفاالقتصادىالتاريخفىمحاضرات

47www.RaoufAbbas.org

تسهيلأمكنالصناعةهذهعلىالعملتقسيمطبقمامتىولكن. كبيرةيدويةومهارة
إالبهاالقياميتطلبالالتىالبسيطةالعملياتمنآالفعدةإلىبتجزئتهااإلنتاجعملية
.أوليةفنيةمحدودة، وكفاءةدراية

منها،واحدةفىالعاملوتخصيصاإلنتاجعملياتتبسيطإلىالعملتقسيميؤدىوكما
أىومتخصصة، مبسطةجديدةأدواتإلىالقديمةالعملأدواتعنالعدولإلىيؤدى

.اإلنتاجعملياتمنواحدةعمليةأداءفىمنهاكلتستخدم

المنتظمةالحركاتمنمحدودعددفىاإلنتاجعملياتمنعمليةكلنحصرتاماومتى
يقومأالالممكنمن، يصيرالعمللهذاخصيصًاصنعتبأداةمستعينًاالعامليؤديهاالتى

جهازإدارةفىالعضليةقوتهباستخداميكتفىالعملية، وأنبهذهوبنفسهمباشرةاإلنسان
فالجهاز. مباشرًامسًاالعامليدتمسهاأندوناإلنتاجعمليةتؤدىأنتستطيعأدواتبه

هذهتتلقىأكثرأوالقوة، وأداةهذهلنقلمحركة، ووسيطعناصر، قوةثالثةمنيتكون
نظامطريقعن (الحركةقوةتنتقلالجهازهذاالعامليحركوعندما. فتتحركالقوة

بنفسعندئذتقوموالتىالجهازبهذاالمثبتةاألدواتإلى) إلخ. وسيور، وعجالتروافع
ألنها، إماأفضلبطريقةالعملياتهذهتؤدى، وهىالعاملبهايقومكانالتىالعمليات

متشابهةعملياتبعدةتقومأنتستطيعألنها، وإماكملأنتظامابأوأكثروقتفىتؤديها
منكبيرعددإنتاجفىتدخلجزئيةالحديد، عمليةثقبعملية: ذلكمثال. الوقتنفسفى

هذاويؤدىالحديدثقبفىمعينعاملتخصيصإلىالعملتقسيمويؤدىالسلع
جهازتركيبأمكنمافإذا. العمليةبهذهللقيامممكنةأداةأفضلاستعمالإلىالتخصص

أندونالثقبأداةعمالإالجهازهذاتحريكعندللعاملأمكنهذهلثقباأداةبهمثبتة
آليًاماالثقبعمليةفىاألداةنتظاماهىأولىميزةالجهازهذالمثلويكون. بيدهيمسها

بالجهازيلحقأنالممكنمنأنهبالتجربةيظهرثم. اإلنسانعملفىيتحققأنيمكنال
الذىفالعاملالثانيةالميزةهى، وتلكأربعأوثالثأوإثنين: واحدةأداةمنأكثرالواحد
أربعبأيدوإنمافقطبيدينالرزقتهقدالطبيعةكانتلوكمايغدوالجهازهذايحرك

عملياتبعدةتقومأدواتبالجهازتلحقأنالممكنمنأنهيتضحماسرعانبل. منتظمة
.متشابهةالمتتابعة
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يحركهالذىالجهازذلكهىاآلليةفاألداة". اآلليةاألداة "إسمالجهازهذامثلعلىويطلق
عملياتمنعملياتبها، بعدةالمزوداألدوات، بفضليقوموالذىعضالتهبقوةاإلنسان
.متشابهةأومتتابعةالعملياتهذهأكانتسواءاإلنتاج

المصنعداخلالعملتقسيممبدأتطبيققبلمتصورًايكنلمالجهازهذامثلأنوواضح
إلىالنظرىوالبحثالتفكيرطريقعناإلنسانيتوصلأنالمعقولمناليدوى، فليس

تتمأنالضرورىمنكانبل. السلعةإنتاجفىالحرفىالصانعمحليحلجهازكتشافا
بكليقومالتىالمبسطةالعملياتمنآالفأومئاتإلىالسلعةهذهإنتاجعمليةتجزئة
الذىالجهازاختراعالممكنمنيصبحمناسبة، وعندئذعملبأداةمزودواحدعاملمنها
إنتاجفىتشاركالتىالمختلفةاألجهزةجمعيمكنوأخيرًاالمبسطةالعمليةبهذهيقوم

.ضخمميكانيكىكلفىالسلعة

يعنىالذلكولكناإلنتاجعملياتوتبسيطالعملتقسيممنإذننشأتقداآلليةفاألداة
،اإلنسانىالنشاطمظاهربقيةعنوبمعزلاليدوىالمصنعداخلبالضرورةخترعتاأنها
الممكنمنجعلاليدوىالمصنعداخلاإلنتاجعترىاالذىالتطورأنهوهنالكماكل

دائمًاتستهدفكانتالتىوالباحثينالعلماءوأبحاثالعلموتراثاإلنسانىالفكراستغالل
.األدواتمختلفباستعمالاإلنتاجعمليةفىاإلنسانىالجهدمنالتخفيف

الوقتنفسفىاليدوى، وكانتالمصنعوليدةاآلليةاألداةكانتأمر، فقدمنيكنومهما
استعمالهاوتعميماآللةختراعاإلىأدىالذىوالعلمىالفنىالتطورفىاألولىالمرحلة

اإلنتاجبطرقتربطهالمنعزًالتاريخيًاحدثًاليستالصناعيةفالثورة. الصناعةفى
،سابقواقتصادىوفنىعلمىتطورعلىترتبتالتىالنتيجةهىرابطة، بلأىالسابقة
مصادفة، وإنمامحضيكنلمالزمنمنقصيرةفترةخاللالهامةاالختراعاتوتوالى

ظروفعليهاآللية، وساعداألدواتواستخدامالعملتقسيم – رأيناكما – لهمهد
.قليلبعدلهاسنعرضاقتصادية
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األدواتاستخدامفيهابدأالتىالصناعاتأولىهىوالنسيجالغزلصناعةكانتولقد
Arckwrightاختراع، وأعقبهاآللىالمغزلHargreavesاخترع1764عامففىاآللية، 

.1779عامفىواحدةآلةفىاآللتينجمعCromptonاستطاعثمالنسيجلنول

* * *

هذهتتلقىأكثرأووأداةالحركةلنقلمحركة، ووسيطقوةمنيتكونجهازكلأنرأينا
.العضليةاإلنسانقوةتحركهجهازًاكانتاآلليةاألداةأنوقلنافتتحركالحركة

قوتهمنأضخممحركةقوىعنالبحثإلىاإلنساندفعاآلليةاألداةاختراعولكن
الجهازقوةفىزيادةنسبيًا، وكلبسيطًاجهازًاإاليحركأنيستطيعالفالعامل. العضلية
أنيمكنماكلعنباحثًااإلنساننطلقافقدولهذا. المحركةالقوةفىزيادةتشترط
بعيدزمنمنتعرفأوروباوكانت. العاملقوةمنأقوىويكونمحركةكقوةيستخدم

أعلىفىضخمةمروحةبتثبيت، وذلكالغاللطاحونإدارةفىالريحقوةتستخدمكيف
رجالمنكانفما. الطاحونحجرأدارتالمروحةهذهالريححركما، فإذاالطاحون
ولكن. المصانعأجهزةإلدارةالطريقةبنفسالريحقوةالستخدامسعواأنإالالصناعة

يحتملالمستمرإنتاجالصناعىالقوة، واإلنتاجدائمةوالالهبوبمنتظمةغيرالرياح
.المحركةالقوةتغيرمعيستقيموالالمفاجئالتعطيل

األنهارفىالمياهإندفاعقوةإنتظامًا، فاستخدامأكثرقوةعناإلنسانبحثاألسبابولهذه
اإلنتاجاستمراردونيحولمماالسنةفصولبعضفىيتجمدالماءولكنوالنهيرات

شواطئعلىالمصانعإقامةضرورةيعنىالماءقوةعلىاإلعتمادأن، كماالعامطوال
للصناعةيخلقمماالهامةاالستهالكومراكزالمدنعنلهاإبعادهذااألنهار، وفى

.حلهايتعذرقدنقلمشكالت

 –والحصانالحماروالسيما – الحيوانقوةأيضًاالمرحلةهذهفىاإلنساناستغلوقد
.محدودبقدرإالاإلنسانقوةتقومالالحيوانقوةولكن

الوجوهجميعمنمرضيًاحًالالمحركةالقوةزيادةمشكلةحلالممكنمنيكنلموهكذا
كقوةالبخاراستخدامطريقةواكتشفتالبخارتوليدجهازJames Wattاخترعحينإال
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تاريخفىاالختراعاتأهممنيعدالذى – االختراعهذافبفضل1763عاموذلكدافعة
، ويمكنوالفحمالماءمنللقوة، يخرجهامولدًايملكالعملصاحبأصبح – اإلنسانية

مننقله، ويمكنالمصنعمديرلرغبةوفقًالحظةأيةفىيولدهاالتىالقوةمقدارتحديد
.االستهالكمراكزمنقريبًاالمدنفىوإقرارهآخرإلىمكان

يتحركالذىالجهازأى، الدقيقبالمعنىاآللةكتملتامحركةكقوةالبخاروباستخدام
منمعينبعددالقياممنتمكنهاألدواتمنبعدديزودوالذىصناعىمحركبواسطة
.اإلنتاجعمليات

Factory Systemالمصنعنظامأواآلليةالصناعة
تحوًالالمصنعهذاتحولبدايةظهورهاوكاناليدوىالمصنعداخلاآلليةاألداةظهرت

التى، واألدواتاإلنسانعملعلىأساسًايعتمداليدوىفالمصنع. طبيعتهتغييرإلىأدى
جانبإلىثانويةأهميةذاتتظلأنهاإالاإلنتاجفىكبيرًادورًاتلعبكانتوإنتستعمل

كلهاإلنتاجاليدوى، يقومالمصنععمادهوفاإلنسان. ودرايتهالفنيةوخبرتهاإلنسانقوة
.مهمتهلتيسيروسائلإالاألدوات، وماوخبرتهمجهودهعلى

الكامل ،بالمعنىآلةإلىاآلليةاألداةتحولتلماأنهاآللة، ذلكفعمادهاآللىالمصنعأما
أنلبثتماالمختلفةاإلنتاجعمليات، فإناألولالمحلالمصنعمنتحتلاآللةأخذت

تعددعلىاألمريقتصرولم. اآلالتبهاتقومعملياتأىميكانيكية، عملياتصارت
المحركةفالقوة: البعضببعضهاتتصلبدأتاآلالتهذهإن، بلالمصنعداخلاآلالت
منفإنهولذلكمتتابعةبعملياتتقوماآلالتواحد، وهذهوقتفىالمصنعآالتكلتسير

كًالتكونبحيثالبعضببعضهااآلالتهذهربطإلىالفنيونيسعىأنالمنطقى
اآلنينحصردورهفإنالعاملأما. لالستهالكمعدةويسلمهااألوليةالمادةيتلقىميكانيكيًا

منبالقليلسيرها، ويقوميالحظمواد، أومنإليهتحتاجمالهايقدمبأناآللةمساعدةفى
طويلةفنيةخبرةالعاملفىيستلزمالالجديدالدوروهذا. اآللةلهتتركهاالتىالعمليات

 –كبيرةعضليةقوةإلىدائمًايحتاجالوهو – بالمصانعالفالحينلتحاقايسرماوهذا
.الحديثةالصناعةفىواألطفالالنساءاستخدامسهلماوهذا
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التىاآلالتالضخمة، فهذهاإلنتاجيةقدرتههواآللىالمصنعبهيمتازماأهمأنعلى
ذراعبألفتعملوالتىالعضليةاإلنسانقوةبجوارهاتذكرالمحركةقوىتسيرها

تقومالحديثةالنسيجفآلة. اليدوىالصانعينتجهكانماأضعافأضعافتنتجميكانيكى
كما. ناسخمليونمحلتحلالطباعة، وآلةاليدويينالصناعمنألفينعلىيربومابعمل

يقصرمباشرة، فهوغيربطريقةاإلنتاجزيادةإلىيؤدىالصناعةفىاآلالتاستعمالأن
أربعةعنمساحتهاتزيدالمرآةلصنعيلزمكانفمثًال. سلعةكلإلنتاجالالزمالوقت
215منأكثرلصنعهااآلنيلزم، وال1720عامفىعملساعةألفأربعينمربعةأمتار

أندون – ينتجالعاملأن، بمعنىالعملإنتاجيةتضاعفاآلالتأنهذاومعنى. ساعة
.الصناعةفىاآلالتاستخدامقبلينتجهكانماأضعافعشرات – عملهساعاتتزيد

العملصاحب، ألنالعمالمنكبيرعددتسريحجديدةآلةكتشافاعلىيترتبوكان
عددتقليلمعإنتاجهيضاعفأنيستطيعالجديدةاآللةبفضلأنهيتبينماسرعانكان

بعودةيسمحماكثيرًاكانالصناعيةالثورةإليهأدتالذىالصناعىالتوسعولكن. عماله
النوعهذاعلىكبيرحدإلىبذلكقاضيًاالجديدةالمصانعفىالعملإلىالمسرحينالعمال

".الفنيةالبطالة "االقتصاديونيسميهالذىالبطالةمن

منالتطورهذافيهابدأالتىالبالدتحولأنبحيثسريعًااآلليةالصناعةنتشاراكانولقد
ظهورأنفكما. قرننصفمنأكثريستغرقلمصناعيةبالدإلىتجاريةزراعيةبالد
المصنعظهور، أدىحديثآلىمصنعإلىتحولهإلىأدىقداليدوىالمصنعفىاآللة
صناعاتإلىالصناعاتمنالساحقةاألغلبيةتحولإلىالصناعةفروعبعضفىاآللى
طبقتالتىالصناعةكانتألنهاالنسيجصناعةفىالصناعيةالثورةبدأتفقد. حديثةآلية

ثماآلليةاألدواتظهورسهلحدإلىاإلنتاجعملياتتبسيطإلىأدىبشكلالعملتقسيم
اآللةإدخالعلىساعدأناآلالتاستخدامبفضلالنسيجصناعةتقدملبثوما. اآلالت

استخراجصناعة، وفىالنسيجلمصنعالالزمةاآلالتإنتاجلتيسيرالتعدينصناعةفى
.التجاريةاآلالتإلدارةالالزمةالكمياتلتوفيرالفحم

.قبلمنمعروفةتكنلمصناعاتظهورإلىيؤدىاآلالتنتشاراوالصناعةتقدمإنبل
تقومالتى" الجاهزة "المالبسصناعةظهورإلىأدىالمنسوجاتأثماننخفاضاف
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الكيميائيةالصناعاتظهورعلىساعدالعلمىالتقدمأنكما. اآللىاإلنتاجعلىبدورها
تقدمإلىأدىالصناعةهذهوظهور. المنسوجاتلصناعةالالزمةاألصباغتنتجالتى
قدالتعدينصناعةتقدمأنكما. خاصةبصفةواألدويةعامةبصفةالكيميائيةالموادإنتاج
التىالحديثةاآلالتصناعةظهورإلىبدورهاأدتالتىالصلبصناعةظهورإلىأدى

بماتزودهاالتىالصناعةخلقعلىتبعثجديدةصناعةكلوكانت. الصلبعلىتعتمد
االقتصادىالنشاطمنه، وجعلتالصناعىاإلنتاجاآللةغزتوهكذا. آالتمنيلزمها

.الصناعيةالثورةفيهاتمتالتىالبالدفىالرئيسى

عظيمًانشاطًانشطتقدالتجارةتكنلملوبمتصورالصناعىالتوسعهذاكانوما
السوق، فهذهاألقصىوالشرقالجديدالعالمإلىثمأوروباأنحاءكافةإلىتياراتهامتدتاو

باإلشتغال – رأيناكما – التجارأغرتاألوروبيةالتجارةأمامفتحتالتىالعالمية
هواليدوىالمصنعداخلالعملتقسيمكانفإذا. الصناعىاإلنتاجوتشجيعبالصناعة

استمرارالصناعية، فإنالثورةتحقيقبدونهالمستطاعمنيكنلمالذىالفنىالعامل
وأنه. الغربيةأوروباتصنيعالستحاللوالهالذىاالقتصادىالعاملكانالتجارىالتوسع

جعلتالتىالدولةفىأىإنجلترا، فىبدأتقدالصناعيةالثورةأنالنظريسترعىلما
دولرأسعلىبذلكلسكانها، فكانتالرئيسىاالقتصادىالنشاطالعالميةالتجارةمن

.بالتجارةالمشتغلةأوروبا

اليدويةالصناعاتأيامالحالكانكمامقدمًامعروفلمستهلكتنتجالاآلليةفالصناعة
ولذلك. المستهلكينوراءسعيًاالسوقفىالضخمبإنتاجهاتقذفوإنما. الصغيرة
كلتستوعبالتىالواسعةالسوقلهايتوافرالحيثتقومأنيمكنالاآلليةفالصناعة

االقتصادىالعاملهوعديدةألسواقوفتحهااألوروبيةالتجارةنشاطكانوقدإنتاجها
مضاعفةمنذلكعلىيترتبمامعاآلالتاستخدامعلىاألعمالرجالشجعالذى

رجالأمامجديدةمشكلةظهورإلىأدىالصناعىالتوسعاستمرارولكن. اإلنتاج
هذهوحل. المستهلكينجتذاباواألسواقغزوأى، اإلنتاجتصريفمشكلةهىالصناعة
الشخصذلكهوفالتاجر. الصناعىالرأسمالىالعصرفىالتجارةجوهرهوالمشكلة

فىمدفوعبشرائها، وهوإلقناعهوالسعىالمستهلكمتناولفىالسلعةبجعليتكفلالذى
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فىالصناعةكانتأنفبعد: اآليةنقلبتاوهكذا. ربحمنيحققهبماالحالبطبيعةذلك
أكبر،ربحتحقيقفىمنهرغبةالتاجربهيقومتبعيًانشاطًاالتجاريةالرأسماليةعهد

.لهاالتبعيةمرتبةإلىالتجارةوهبطت. الرئيسىاالقتصادىالنشاطوجهاآلنأصبحت
.الصناعةإلىالتجارةمنالمالرأستحولالتطورعلىوساعد

الصناعيةالرأسمالية
أنسبق، فقدالمالرأسيلعبهالذىاألساسىبالدورالصناعةعلىالقائماالقتصاديمتاز

أخرى،أموالإنتاجفىتستعملالتىاألموالأى، اإلنتاجأموالبأنهالمالرأسعرفنا
،ضخممالرأسيكونمماذلكوغيروأبنيةأوليةوموادآالتتتطلباآلليةوالصناعة

باإلنتاجيشتغلأنفردكلاستطاعةفىليسأنهمعناهالحديثةالصناعةنتشاراف
يكفىكبيرنقدىمالرأسإمتالكمقدمًايفترضاإلنتاجبهذااإلشتغالأن، ذلكالصناعى

لتحملأيضًا، ويكفىالعمالأجورودفعللصناعةالضروريةاإلنتاجأمواللشراء
مقدمًا،معروفمستهلكأجلمنوليسالسوقأجلمناإلنتاجعلىتترتبالتىالمخاطر

إنتاجهبيعفىتوفيقهلعدمنتيجةالصناعةبرجلتلحققدالتىالخسارةهوالمخاطروأهم
.الربحلهيحققالذىبالثمنكله

دعاالذىهوالصناعىاإلنتاجنظامظلفىالمالرأسيلعبهالذىاألساسىالدوروهذا
النظاميسمىالوسطىالعصورقتصاداكان، كماالرأسمالىاالقتصادلتسميتهاالقتصاديين

حولهينتظمالذىاألساسىالعنصركانت) األرضأى (اإلقطاعيةألننظرًااإلقطاعى
.اإلنتاج

أنرأيناالناشئة، فقدالصناعةفىالموظفةاألمواللرؤوسمصدرأهمالتجارةوكانت
إلىالمصنعهذاتحول، فلمالتجارتهتابعًانشاطًاعتبارهاباليدوىالمصنعأنشأالتاجر

،الصناعىالنشاطإلىالتجارةمنمالهرأسالتاجرحولطائلةأرباحًاتدرآليةصناعة
.التجارأموالرؤوسعليهافتهافتتللربحاألساسىالمصدرهىالصناعةوأصبحت

فىتجمعتاألموالرؤوسألن" الصناعيةالرأسمالية "الجديدالنظامنسمىجعلناماوهذا
، وتقدممنتجاتهملتصريفوسيلةحيثمنإالبالتجارةاألعمالرجاليهتمالصناعة، ولم

.التاجرمنبدًالالجديدالعالمعلىللسيطرةالصناعةرجال
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تحاربالوضعيةوالقوانينالكنيسةكانتالناشئة، فقدالصناعةتمويلفىالرباساهموقد
بفائدةالنقودإقراضكانالتجاريةالرأسماليةعهد، وحتىالوسطىالعصورفىالربا
وأحكامهاالكنيسةلقضاءيخضعونالالذينأولئككانولذلك. تشريعيةقيودبعدةمقيدًا

المسيحيينبعضالميدانهذافىوتبعهم. بفائدةاإلقراضمهنةحترفامنأولكاليهود
فىلومباردياسهلكسكانالزمنيةوالسلطاتالكنيسةتسامحمنبشئظفرواالذين

أرباحًالهمحققممامرتفعةفوائدوتفرضاإلقراضتحتكرالفئاتهذهوكانت. إيطاليا
نظيرالتجارالمرابونأقرضالتجارةنشطتولما. أموالهارؤوسمضاعفةإلىأدت

الربحتحققأنهاتضحاوالحديثةالصناعةظهرتلماالتجارة، وأخيرًاأرباحمنحصة
.الصناعةإلىأموالهمرؤوسالمرابينمنالكثيرحولالطائل

تحولفىتمثلاألولىاآلليةالصناعاتعليهاقامتالتىاألمواللرؤوسثالثمصدوثم
اإلقطاعىيبيعأن: منهاعديدةبصورالتحولهذاتموقد. أموالرؤوسإلىاإلقطاعيات

أثرواوالذينلحسابهاإلقطاعيةيديرونكانواالذينأتباعهلبعضإقطاعيةحقوقمنلهما
ألحدحقوقهيبيعأنالصناعة، ومنهافىالبيعثمنيوظف، ثماألرضرقيقباستغالل

ومنها. صناعىنشاطفىدينهسدادبعدثمنهامنتبقىماويوظفالمرابينمندائنيه
األرضوتحويلاألرضرقيقطردمن) اإلنجليز (اإلقطاعيينبعضعليهأقدمماأخيرًا

قيمتهالتوظيفإقطاعياتهمالمالكهؤالءباعوقد. أوليةكمادةالصوفوبيعمراعىإلى
الصورهذهكلفىويالحظ. الخامالصوفبيعمنأكثرأرباحًاعليهمتدرصناعاتفى
هذهنتشارا، وبرأسمالىإلىإقطاعىمنيتحولالقديمةحقوقهعناإلقطاعىبتخلىأنه

.لإلقطاعاالقتصاديةاألسسآخرتنهارالظاهرة

 –أيضًا – ، يمتازالصناعىالمالرأسبتفوقالصناعيةالرأسماليةعصريمتازوكما
فتحولتاإلقطاععهدبقايامناألوروبىالمجتمعتحررفلقداالقتصاديةبالحرية

ألغىكما. نهائيًاقضاءاألرضرقنظامعلىوقضىرأسمالىاستغاللإلىاإلقطاعيات
الوجهةمن – حرًاصارالفردأنأى،يسودأنالعملحريةلمبدأوأمكنالطوائفنظام

عقدفىإليهاينتهىشروطوبأىمكانأىفىوالعملمهنةأىحترافافى – القانونية
.بعدفيمابالتفصيلذلكسنشرحكماخارجىقانونىضغطأىدونمبرم



حامدعباسرءوفاالقتصادىالتاريخفىمحاضرات

55www.RaoufAbbas.org

هؤالءكانماالنبالء، وعلىيفرضهاكانالتىالداخليةالجماركعلىكذلكوقضى
).الضرائبمنكاإلعفاء (اقتصاديةإمتيازاتمنبهيتمتعونالنبالء

وصايةمنتخلصقدالصناعية، فإنهالثورةبعدبلغقدالرأسمالىاالقتصادكانولما
أنيجبوالتجارةالصناعةأن، وأعلناألرباحفىلهومشاركتهاعليهالمطلقةالملكية
األمنحفظعلىمهمتهاتقتصرأنيجبالدولةالدولة، وأنتدخلعنبمنأىتكون

االقتصاديةالسياسةأسسأهممنأساسًاالمبدأهذاصاروقد. فحسبوالخارجىالداخلى
النظمكلألغيتالمبدألهذاوتطبيقًا. عشرالتاسعالقرنطوالالرأسمالىالعالمفى

المصانعفىالعملولتنظيمالوطنيةالتجارةلحمايةوضعتقدكانتالتىوالقوانين
.الغذائيةالموادوأثمانالعمالأجوروتحديد

الوطنيةبالسوقتكتفى، والأجمعالعالمأسواقتغزوأنتريدالصناعيةالرأسماليةوكانت
حريةمبدأنتصارابنتهتاحربًاالمرتفعةالجمركيةالرسومعلىأعلنتفقدولذلك

فىيتمثلالسياسىالمجالفىاالقتصاديةالتطوراتهذهصدىوكان. الدوليةالتجارة
األوتوقراطية،المطلقةالملكسلطةمحلقومىأساسعلىتقومالتىالدولةفكرةإحالل
متيازاتاعلىللجمهورية، والقضاءرئيسأودستورىملكالدولةهذهيرأسأكانسواء

منالفردالفردية، وحمايةالحريةمبدأحتراما، والنيابىالنظامالسياسية، وتعميمالنبالء
فىوالفلسفيةالسياسيةالثورةعليهقامتالذىالفكرىاألساسوكان. السلطاتتعسف

الناستركإذاوبأنهبالحريةالمطلق، اإليمانأولها: مبادئثالثعلىيقومالحينذلك
مصالحبأنواإلعتقاد، مصالحهورعايةبالفرد، اإليمانوثانيها، المجتمعنصلحاأحرارًا
، اإليمانوثالثها. العامالصالحتحقيقإلىالنهايةفىتؤدىالظاهرتعارضهارغماألفراد
.الفرديةالحريةأساسعلىقائمطبيعىنظامبوجود

فكرةعلىنهائيًاقضىاالقتصادية، فقدالنظمعنالقانونيةاألفكارتطورتوكذلك
الملكيةفكرةمحلهاوحلتومتداخلةمشتركةحقوقمنفيهابمااإلقطاعيةالملكية
منالمستمدةأوالعرفعلىالقائمةالنظمعلىقضىالخالصة، وكذلكالمطلقةالفردية
حريةمبدأمحلهااألفراد، وحلبيناالقتصاديةالعالقاتتحكمكانتوالتىالكنيسةتعاليم
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يردقهمقانونىشكلأىفىاالقتصاديةروابطهمصياغةفىاألفرادحريةأىالتعاقد، 
.معينةقانونيةبصوراإلرتباطدون

التىوالجماعاتالتنظيماتكلعلىقضىللفرداالقتصاديةالحريةعنالدفاعسبيلوفى
روابطعلىتقومالتىالمقفلةالطبقاتوألغيتالطوائفوالدولة، فحلتالفردبينتتوسط
.والنقاباتالجمعياتتكوينوحرم) النبالءكطبقة (الدم

علىيتربعالذىالجديدالنظامسيادةكتملتاواالقتصادىأوروباوجهتغييرتموبهذا
منأساسعلىقيامهاهوالصناعيةالرأسماليةبهتمتازماوثالثالصناعةرجلعرشه

يضيقبشكلمنظمًاكانالطوائفظلفىالصناعىاإلنتاجأنرأينافلقد. الحرةالمنافسة
كانتالتجارةأنرأيناولقد. كامًالقضاءعليهايقضلمإنكبيرحدإلىالمنافسةنطاق

استقرفلما. الداخليةالمنافسةوتنظيمالخارجيةالمنافسةمنتحميهاولوائحلنظمتخضع
منالمنافسةتخليصعلىوعملتأرضًاالقيودهذهبكلألقتالصناعيةللرأسماليةاألمر

صناعتهيبنىأنعلى، عازمًاالمستقبلمنواثقًاكانالصناعىفالرأسمالى. عائقكل
بثمنبالبيعاألسواقوكسباإلنتاجنفقةتخفيضطريقعنطائلةأرباحًايحققوأن

تحديدأرادتإذاالدولةتدخلضدعنهايدافعبالمنافسةمولعفهوولذلك. المشترينيغرى
يؤمنفهو. لمصلحتهمالسوقفىالثمنلتحديديتواطأونالذينأولئككل، وضداألثمان

فىواإلنتاجوأدقأحدثآالتباستخدامإاللإلثراءوسيلةيرىواللألصلحالبقاءبأن
.المشترينمنجديدةفئاتوغزوالمنافسةعلىللتغلبالبيعثمنوتخفيضأفضلظروف

سياسةتطبيقالمتعذرمنيجعلالعصرذلكفىالرأسمالىاالقتصادبنيانوكان
المصانعمنضخمعددعلىالوقتذلكفىتقومكانتفالصناعة. األسواقفىإحتكارية
سلعةسوقعلىفرديسيطرلكىأنهالمعلومومن. الحجموالمتوسطةالصغيرةالمستقلة

أىيؤدىبحيثالضخامةمنالسلعةلهذهالكلىاإلنتاجمننصيبهيكونأنيجبما
.الوقتذلكفىمتيسرًايكنلمماوهذا. الكلىاإلنتاجفىمحسوستغييرإلىفيهتغيير
إنفاق، لتعذرالمنتجينبيناإلتفاقبطريقاإلحتكارتكوينالمتعذرمنكانالسببولنفس

بمثليضارمنكلحتجاجاتاويثيرالعامالرأىاألمريستلفتأندونالكبيرالعددهذا
.اإلتفاقهذا
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الرأسمالىاالقتصادظلفىللمبادالتالطبيعىللنظامالحرةالمنافسةكانتذلكلكل
.الصناعى

الفردىاالقتصاد
بالدوراالقتصاديةالنظممنغيرهاعنتمتازالصناعيةالرأسماليةأنسبقممايتضح
الحريةمنأساسعلىالصناعة، وبقيامهافىالمستخدمالمالرأسيلعبهالذىالهام

.الحرةوالمنافسةاالقتصادية

كانتأنبعدالرأسمالىللنظاماألساسيةالعناصرأنتتضحالصناعيةالرأسماليةظلوفى
علىأساسًايقومنظامفالرأسمالية. معالمهمامنتطمسانالدولةوتدخلاإلقطاعبقايا

الحديثاإلنتاجفىيلعبالذىالعنصر، وهوالمال، فرأساإلنتاجلوسائلالفرديةالملكية
أولئكأى – الرأسماليونيساهمأنالضرورىمنأنهبحيثلألفرادحيوى، مملوكدور

.إنتاجكلالستحالوإالاإلنتاجعمليةفى – األموالرؤوسيملكونالذين

، بحيثاألرضوأهمهاالطبيعيةالعناصربعضعلىطبققدالفرديةالملكيةمبدأإنبل
.معلومكسبنظيراإلنتاجفىبالمشاركةاألرضمالكيغرىأنالضرورىمنأصبح

كماالقرابةبروابطمدفوعًاباإلنتاجيقومالالعاملأنمعناهالعملحريةمبدأفإنوأخيرًا
،الرقنظامفىكماالعملصاحبلشخصلتبعيته، والالعائلىاالقتصادفىالحالكان
منعنديعملإنه، بلاألرضرقنظامفىكمامعينةأرضفىالعمللتزامهالوال

الرأسمالىالنظامظلفى، والعملعملهقوةيمتلكالعاملإن. أجرأكبرعليهيعرض
.لهاثمنأكبرعلىللحصوليسعىفهووتشترى، ولذلكتباعسلعة

نفعأكبرعلىللحصوليسعىهؤالءمنفردوكل. ألفرادمملوكةاإلنتاجعناصرفجميع
بمصلحتهإذًامدفوعمنهمفكل. اإلنتاجعمليةفىيملكمااستعمالنظيرممكنمادى

".فرديًااقتصادًا "الرأسمالىاالقتصادالبعضيسمىولذلكالفردية

بعبارةباإلنتاج ؟ أوللقيامجمعهامنالبدالتىالمشتتةالعناصرهذهتجتمعكيفولكن
الفردى ؟النظامظلفىاإلنتاجوحدةهىأخرى، ما
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اإلنتاجوسائلتملكالتىفهى" األسرة "هىالبدائىالمجتمعفىاإلنتاجوحدةكانت
والثمارالفواكهجنىأوالحيواناتصيدعلى، وتعيشعملهموتنظمأفرادهاعلىوتسيطر

اإلنتاجمنتستهدفوالالقرابةأواصرتربطهاالناسمنجماعةفهىالحرةالطبيعةمن
ثانوية،أهميةذوهناالمالفرأس. المباشراالستهالكأىأفرادها، حاجاتإشباعإال

وحدةفإن، ولذلكلإلنتاجتقريبًاالوحيدالعنصرهوللفرد، والعاململكًاليستواألرض
.إنسانيةجماعةكانتاإلنتاج

محملة، وهىاإلنتاجفىاألساسىالعنصرهى" األرض "فإناإلقطاعىالنظامظلفىأما
إذاإلنتاجوحدةكانت – األرضقطعةوهى – اإلقطاعيةفإنولذلكاإلقطاعسيدبحقوق
.اإلقطاعيةسكانحاجاتإلشباعيكفىماإنتاجبقصدالمالورأسالعمليتجمععليها

فهو، ولذلكاإلنتاجفىأساسىعنصرالمالرأسفإنالرأسمالىالنظامظلفىأما
يسمىاإلجتماع، وهذاوالعملالطبيعة: اآلخرانالعنصرانحولهيجتمعالذىالمحور

وطبيعةوعملمالرأسمناقتصاديةوحدة – إذًا – فالمشروع" enterpriseالمشروع"
ويمتد – إلخ. أكثر، مزرعة، متجر، مصرفأومصنع – مختلفةفنيةأشكاًالتأخذ

وتفرقهاواحدلمشروعالتابعةالمصانعتعددحالةفىكما – أكثرأومنطقةإلىنشاطها
.دولعدةأومعينةدولةأنحاءفى

المشروع ؟تكوينإلىالدافعما. ولكن

ربحأكبرلتحقيقيتكون، بلصاحبهالستهالكيلزمماإنتاجبقصدالمشروعيتكونال
ثمنًا،منهالكلويدفعاإلنتاجعناصريجمعشخصالمشروع، فصاحبلصاحبهممكن

بينالعناصر، والفرقهذهعلىللحصولأنفقهمماأعلىبثمنالناتجلبيعيهدفوهو
تنظيمعلىالمشروعصاحبيحملالذىالدافعهوالربحوهذا" الربح "هوالثمنين
إشباعإلىيؤدىوهو. الربحعلىالحصولأجلمنإنتاجهوالرأسمالىفاإلنتاج. اإلنتاج

ألنهانظممنسبقهماكلعنيمتازالصفةبهذهوهو. مباشرةغيربطريقةالحاجات
.المباشراالستهالكبقصداإلنتاجمبدأعلى – عامةبصفة – تقومكانت
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لتكوينيتصدىالذىو، واألرضوالعملالمالرأسلجمعيتصدىالذىوالشخص
فىالمالرأسألهميةنظرًارأسمالىعادةوهو". entrepreneurالمنظم "يسمىالمشروع

قدمايتحمل، وهوممكنربحأكبرتحقيقبقصديعملوهو. الحديثالصناعىاإلنتاج
مقدمًاأجرهاعلىتحصلاألخرىاإلنتاجعناصرألنخسارةمنبالمشروعيحيق

.وخسائرهالمشروعأرباحعنالنظروبغض

النقدىالمالباستعماليقومأنممكنمادىكسبأكبرعلىالحصولفىالمنظمووسيلة
حقشراءفى – معينةفائدةنظيرقترضهاقدألنه، أوملكهألنهسواء – بيدهالذى

الالزمةواآلالتالمصنوعةنصفوالمواداألوليةالموادشراءوفىاألرضاستعمال
علىللحصولساعيًاالسوقفىينتجهمابيععلىيعمل، ثمالعمالاستئجاروفىلإلنتاج

عليهكانعمااإلنتاجعمليةآخرفىمالهرأسيزيدبحيثاإلنتاجكلفهمماأعلىثمن
.الربحنسميهماهوالفرقالبداية، وهذافى

النقودمبادلة: المبادالتمنكبيرعددعلىيقومالرأسمالىاالقتصادأنيتضحذلكومن
منالنقودمقابلالمنتجةالسلعمبادلة، ثموعملأوليةوموادآالتمنلإلنتاجيلزمبما

أنقبلتحويليةعملياتبعدةالسلعةتمرالرأسمالىاإلنتاجظلفىأنهعرفناوإذا. جديد
العددمعينة، رأيناعمليةفىيتخصصمشروعكلأن، وعرفنالالستهالكصالحةتصير

.الواحدةالسلعةإنتاجخاللالمشروعاتمختلفبينتتمالتىالمبادالتمنالكبير

االقتصادفىبارزًامكانًاومشكالتهابظواهرهاexchangeالمبادلةتحتلذلكلكل
.الرأسمالى
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إنجلترافىالصناعيةالثورة
فىالثورةتلكبوادرفيهاظهرتالصناعية، فقدالثورةفىالعالمدولأسبقإنجلتراكانت

الربعفىإالفرنسافىتظهرلمأنهاحينفى. عشرالثامنالقرنمنالثانىالنصف
بعدظهرت، ثمنفسهالقرنمنالثانىالربعفىألمانياعشر، وفىالتاسعالقرنمناألول
.أوروبادولبقيةفىالتاريخذلك

خبرةإكتسبتالقيمة، إذعظيمةفوائدالصناعةفىأسبقيتهاجراءمنإنجلتراجنتوقد
الصناعىالتقدممنعاليةمرتبةإلىلها، فوصلتممارستهاطولبسبببالصناعةواسعة

والتى، الثمنالغاليةالمتقنةالمصنوعاتمنمتعددةأنواعإنتاجعلىقادرةوأصبحت
.مثلهاتنتجأنبالصناعةالعهدالحديثةالدولعلىيصعب

الخارجيةالتجارةمنجنتهاالتىالكبيرةاألرباحنتيجةطائلةثروةإنجلتراكتسبتاكذلك
يسبقلمبظرفنعمت، ولذاالعالمفىالوحيدةالصناعيةالدولةإنجلترافيهكانتوقتفى

الستهالكوتعطشهاالمنافسةمناألسواقخلوبهونعنىقبلمنبهنعمتأنلدولة
الحربحتىإنجلتراكانتأنعجبفال. كميتهاكثرتمهماالبريطانيةالمصنوعات

أسواقأكبربلندنالماليةاألسواق، وكانتالعالمفىالدائنةالدولأعظماألولىالعالمية
.قاطبةالعالم

األموالرؤوستجمعبسببالصناعةميدانفىأوروبادولسائرعلىإنجتراتفوقتوقد
منلألموالمايخفىوالعشرالسادسالقرنمنذالخارجيةللتجارةممارستهانتيجةفيها

الثورةمبدأفىإخفاقها، وبخاصةأواالقتصاديةالمشروعاتنجاحفىالعظيمةاألهمية
تكفلالتىالماليةالتسهيالتوتقديماالختراعتشجيعالالزممنكانحيثالصناعية
فىكبيرًاعامًال1694عامإنجلترابنكإنشاءوكان. عمليًااالختراعاتنتائجاستثمار
.االقتصاديةاألعمالوتنظيماألموالرؤوسعلىالحصولتسهيل

السكانعددتزايدبسببالعاملةاأليدىتوافرمنإنجلترابهحظيتماذلكإلىأضف
المنخفضةاألراضىمنوخاصةأوروبامنالمضطهدةالبروتستانتيةالعناصروقدوم
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أنشأتالصناعية، ولذاومهارتهاذكائهاوحدةبنشاطهاالعناصرتلكمتازتاوقدوفرنسا
الخزفية، ولمواألوانىوالورقوالتيليةالحريريةكالمنسوجاتكثيرةصناعاتإنجلترافى

.المهرةالعمالعددفىالقيمةالزيادةتلكمناالستفادةمنإنجلترافىصناعةتخل

ضمنتوبذلكمستعمراتهافىإنجلترامعهاتتعاملكثيرةأسواقوجودجانبإلىهذا
األسواقوعلىلهاالالزمةالخاماتعلىالحصولفيهاالحديثةالصناعةقيامعندإنجلترا

الصناعةقيامعلىالمشجعةالعواملأكبرمنذلكوكان. مصنوعاتهافيهاتصرفالتى
فىدولةأكثروقتئذإنجلتراكانتوقد. لإلنتاجضرورىشرطاالستهالكألن. وتقدمها

الثامنالقرنخاللأمالكهاأغلبفرنسافقدتأنبعدالسيماالميزةبهذهتمتعًاالعالم
.البحرىالنقلفىملحوظًاتفوقًاحققتأنعشر، وبعد

التغيرقام، فقداالختراعميدانفىأوروبادولسائرعلىأسبقيةإنجلتراحققتكما
المخترعينعاتقعلىالجديدةاآلالتظهوربسببالصناعةوسائلفىحدثالذىالكبير

منلغيرهمنواحيها، وتركواجميعفىالصناعيةالثورةأساسوضعواالذينالبريطانيين
.بدأوهالذىالعملمتابعةالدولمنوغيرهاإنجلترافىالمخترعين

كالحلقاتعشرالثامنالقرنمنتصفمنذتباعًاالظهورفىاالختراعاتأخذتوقد
تلكوشملتالبعضببعضهارتباطهااشدةحيثمنوذلكواحدةسلسلةفىالمتعددة

عنيت، ولكنهاوالنقلوالصناعةكالزراعةاالقتصادىالنشاطأوجهجميعاالختراعات
الفرعينهذينفىالتقدمكان، ولذلكالتعدينوصناعةالمنسوجاتبصناعةخاصبوجه
.األمربدايةفىغيرهمافىمنهأظهرالصناعاتمن

ذلكمناستفادةالصناعاتأكثركانتالقطنيةالمنسوجاتصناعةأنالنظريلفتومما
دونفيهاالصناعيةالوسائلتغييروسهولةإنجلترافىعهدهالحداثةالجديد، نظرًاالتطور

أقدمكانتالصوفيةالمنسوجاتصناعةأنحينفىالكبيرة، الخسائرأوللضررالتعرض
كثيرةبتقاليدمحاطةكانتوتجارتها، ولذاالبالدلثروةدعامةوأكبرإنجلتراصناعات

صناعةتقدمتولهذا. المضمونةغيرنتائجهمنخوفًاتغييركلمقاومةعلىعملت
صادراتالصوفية، وزادتالمنسوجاتصناعةتقدممنأسرعالقطنيةالمنسوجات
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سنةمرةألولالصوفيةالمنسوجاتمنصادراتهاعلىالقطنيةالمنسوجاتمنإنجلترا
.ذلكبعدإطرادفىالزيادةتلكاستمرت، ثم1802

تتطلبوالنسيجالغزلصناعةفى1763عاممنذظهرتالتىالعديدةالتحسيناتوكانت
لذلكسبيلالمعتدلة، وكانوأثمانكافيةبسرعةالجديدةاآلالتصنعفىموازيًاتقدمًا
الفحمكمياتمنالمزيديتطلبذلكولكنوصهرهالحديداستخراجوسائلتحسينبغير
علىاإلنجليزيةالصناعةتحصللكىالتعدينصناعةتطويرمنالبدكانثمومن

.معقولةبأسعارالفحممنحاجتها

ومتأخرةعقيمةالمعدنينهذيناستخراجوسائلظلتوالحديدبالفحمإنجلتراثروةفرغم
)المناجممياهلكسحكابسةبخاريةطلمبةNewcomenاخترعحين (1750عامحتى
لعدمنظرًاالسويدمنالحديدمنحاجتهاأغلبتستوردإنجلتراكانتالتاريخذلكفحتى

لهذاالحجرىالفحماستخدامأنإلىذلكويرجعالحديدلصهرالوسائلبأحسنإلمامها
بهذهالمنصهرالحديدويجعلعليهاالتغلبيصعبكيميائيةتفاعالتيسببالغرض
فحمباستخدامالعقبةتلكعلىالتغلب1735منذإنجلتراحاولتوقد. النوعردئالطريقة
.المرونةقليلالكسرسهلكانالمنتجالحديدولكنالكوك

األكسجينلمزجوسيلةختراعافى1783سنةHenry Cortكورتهنرىنجحوعندما
عظيمًاتقدمًاإنجلترافىالحديدصناعةتقدمتالالزمةالمرونةليكسبهالمنصهربالحديد
.المعدنيةاآلالتصناعةقيامذلكعلىوترتب

الطلمبةاختراعبعدأىعشرالثامنالقرنأواخرفىالفحماستخراجصناعةتقدموبدأ
ظهروقد. األرضسطحعنالبعيدةالطبقاتفىالمناجمبتوغلسمحتألنهاالبخارية

الفحميةاألعمدةمحلالخشبيةاألعمدةحلتعندما1819و1810بينفيمامحسوسًاالتقدم
وفى. السقوطمنومنعهاالفحميةالطبقاتسقوفلرفعمستخدمةكانتالتىالسميكة

وسائلبدأت1820وفىSafety LampاألمنمصباحHamphery Davyاخترع1815
إنتاجزاد، وبذلكاألرضسطحإلىالفحملجلبالمناجمفىتستخدمالميكانيكىالنقل

.الصناعةفىاستخدامهوكثركبيرةزيادةإنجلترافىالفحم
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المصانعأنمنالرغمعلىالصناعية، إذالثورةنتائجأبرزالكبيرةالمصانعقياموكان
عناإلحتالفكلختلفتاعشر، فإنهاالسادسالقرنمنذإنجلترافىمعروفةكانت

بينفيهاالعالقةختالفاوإنتاجهاوقلةلصغرهابعد، نظرًافيماظهرتالتىالمصانع
تحريكهااستطاعألنهاآللةسيدالعاملكاناليدوىالمصنعففى. واآلالتالعمال

الحركةعلىقادرةاآلالتصارتفقدالصناعيةالثورةبعدأما. أرادكيفماوتوجيهها
اإلنتاجفىأهميةمنهاوأقللآللةخادمًاالعاملوأصبحنفسهاتلقاءمنالسريعة

الغرضاستمركما. للصناعةالالزمةبالموادوتغذيتهااآللةضبطعلىمهمتهقتصرتاو
اآلالتمنكثيرصار، حتىعنهاآللةاستقاللوزيادةالعاملأهميةتقليلاالختراعمن

التغيرهذاأنريبوال. اإلنسانتدخلدونكلهباإلنتاجيقومأىالذاتىبالدفعيعملاآلن
.الحديثةالمخترعاتنتائجأخطرمنباآلالتالعمالعالقةفىالكبير

منفيهااإلدارةوتتوحداآلالتوتكثرالعمالفيهايحتشدالتىالكبيرةالمصانعتكنفلم
منتصفمنذظهرتالتىالصناعةوسائلوتحسيناالختراعلحركةالمقصورةالنتائج
اآلالتحجمكبرالمنظورة، ألنغيرالطبيعيةالنتائجمنكانتعشر، بلالثامنالقرن

،العادييناألفرادمقدرةفوقالمنازلفىاستخدامهاأوقتنائهااجعلثمنهاوغالءالجديدة
المصانع)،أى (بهاالخاصةاألمكنةوبناءشرائهاعلىقادرينوحدهماألغنياءوصار
.إدارتهايتولونمنعملقوةوشراء

فىالمصانعقيامتعذرإلىاآلالتتحريكفىكالبخارالطبيعيةالقوىاستخدامأدىوكذلك
تركزتولهذا. منهابالقربالثمنالرخيصالفحمتوافرأهمية، بسببمكانكل

كانتأنبعدالكبيرةالفحمحقولفىأوالجبليةالمناطقفىالجديدةالصناعات
القوىأنالذكرذلكفىزادالريفية، وممااألقاليمأغلبفىمنتشرةالقديمةالصناعات
واحد، ولذاوقتفىآالتعدةلتحريككافيةكانتمامكانفىتوافرتإذاالمحركة

البعضبعضهامنالمصانعوبقربالواحدالمصنعفىاآلالتبتعددالمصلحةقضت
.الواحدةالمنطقةفىوكثرتها

الصناعيةالمدنإلىواإلنتقالعملههجرإلىالقروىالصانعضطرااألسبابولهذه
معينةساعاتيشتغلأجيرًاعامًال، وأصبحأمثالهمنكبيرجيشإلىنضماالجديدة، حيث
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إلدارةكغيرهفيهلها، ويخضعالالزمةالمحركةوالقوىاآلالتفيهتتوفرمصنعفى
المصنعإلىاليدوىالمصنعأواألسرةمنإنجلترافىاإلنتاجوحدةتحولتواحدة، وبذا

بواسطةالوفيراإلنتاجعلى، وتعاونواآالفهمبلالعمالمئاتفيهإشتغلالذىالكبير
كبيرةمقاديرذلكسبيلفى، واستهلكواالثمنوغاليةالتركيبومعقدةالحجمكبيرةآالت
.والخاماتالوقودمن

الجديدةاآلالتاستخداممجموعها، ألنفىسيئةالصناعيةللثورةاألولىالنتائجوكانت
أيضًا، ولمجتماعيًاانقالبًااكان، بلفحسبقتصاديًاانقالبًاايكنلمالكبيرةالمصانعوقيام
.المجتمعطبقاتمنطبقةالوخيمةآثارهمنتنج

بسوءشعورًاالطبقاتأكثرالمنزليةالصناعةمارستالتىالريفيينالعمالطبقةوكانت
صناعةفىجديدختراعاكلالجديدة، فإنالمخترعاتمنبالشكوىصوتًاوأعالهاالحالة
إلىبهاالمشتغلينأغلبالصناعة، ودفعتلكفىعظيمتغيرإحداثفىسببًاكانمعينة

اآلالتأنمنالرغموعلى. للرزقأخرىمواردعنالحثيثالبحثإلىثمالبطالة
فىبالصناعةالمشتغلينوجعلتالعمالطبقةأمامالعيشسبلالنهايةفىوسعتالجديدة

حتملوااالعمالأنإالأولهفىكانوامماحاًالوأسعدعددًاأكثرعشرالتاسعالقرنآخر
الزمةونتيجةطبيعيًاأمرًاذلكتباعًا، وكانالمخترعاتظهرتعندماالعذابألوان

.اإلنتاجأسلوبعلىحدثالذىللتغيير

ماوكثيرًاوإضطهادهالجمهورمقتمحلكانواالمخترعينأنذلكبصدقيشهدومما
منكثيرHargreaves، فلحقبالمجتمعمضرةأنهاعتباراعلىالجديدةآالتهمهشمت
النكشيرفىوطنهعنالرحيلإلىضطراحتىالغاضبالجمهورمنوالضرباإلهانة
منكثيروفىالنكشيرفىقامت1779عاموفىللغزلالجديدةآلتهتجربةمنليتمكن
منكبيرعددبتحطيمنتهتاكبيرةشعبيةمظاهراتلهاالمجاورةالصناعيةالمناطق
النظاممنالصناعةتحولإيقافعنعاجزةكانتالعنفوسائلأنالجديدة، غيراآلالت
والعملالتطورلسنةالرضوخإلىالنهايةفىالعمالفإضطر، اآللىالنظامإلىاليدوى
.المتغيرةالظروفمعتتفقبطريقةرزقهمومواردحياتهمتهيئةعلى
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فىالزراعىاإلنقالبمنحدثماالريفيةاليدويةبالصناعاتالمشتغلينمتاعبمنوزاد
إلىالتجارةاستثماراتمنكبيرجانبتجهاحيثعشرالثامنالقرنمنتصفبعدإنجلترا

الزراعيةالملكياتتعدولمكبيرةزيادةالكبيرةالملكياتمساحةفزادتالزراعة
الذىالصغيرالمزارعتعرضمنافستها، وبذلكوجهفىالصمودعلىقادرةالصغيرة

الزراعةأزمة: شديدتينألزمتينأسرتهدخلزيادةفىرغبةالمنزليةبالصناعةشتغلا
ولذاالجديدةاآلالتمنافسةشدةبسببالصناعةوأزمةالكبيرةالمالكمنافسةشدةبسبب
فىواستقاللالعيشفىنسبيةوفرةمنآبائهعنورثهعماالتخلىإلىإمامضطرًاكان

الريففىالبقاءإلىأجير، أوكعاملفيهاليشتغلالصناعيةالمدنإلىالرحيلثمالعمل
اإلتساعفىأخذتقدالمدنفىالعملسبلأنحظهحسنمنحقير، وكانزراعىكعامل

، ومعوالنقصانالضيقفىآخذةالصغيرالمزارعمواردفيهكانتالذىالوقتنفسفى
المدنإلىالريفمنالمهاجرينسيلتدفقبسببجمةلمتاعبتعرضفإنهذلك

منوأعظمأسرعالمدنتلكسكانعددفىالمطرداإلزديادكانإذالجديدةالصناعية
.وإيوائهمإحتمالهمعلىالمدنتلكمقدرة

الجنوبفىالواقعةالزراعيةاألقاليممنإنجلترافىالسكانأكثريةتحولعنونتج
أنالغربىوالشمالالشمالفىالواقعةوالحديدبالفحمالغنيةالجبليةاألقاليمإلىوالشرق

فبعداألقاليمأهميةبينالتوازنختلاوالسكانأغلبيةإلنتقالتبعًاإنجلترافىالعاملنتقلا
كلفىالدولةحياةفىوالنفوذوالثروةالثقافةمركزوالشرقيةالجنوبيةاألقاليمكانتأن

علىتعتمدإنجلتراقوةوأصبحتتدريجيًااإلضمحاللفىالسابقة، أخذتالتاريخعصور
قبلالذكرتستحقتكنلمالمدنتلكأنمعالغربىالشمالفىالواقعةالصناعيةالمدن
.الزمانمنقرن

إلىالمصانعفىالعملعلىإقبالهموشدةالمدنإلىالريفسكانمهاجرةكثرةوأدت
المساكنمشكلة، وأهمهااليومحتىبعضهاإنجلتراتعانىالتىالمشاكلمنكثيرقيام

أغلبمنإنجلتراتخلصتوقد. العامةالصحةمستوىضمحاللاوالعمالأحوالوسوء
التاسعالقرنمنتصفمنذالعماليةالحركةونموالعمالإتحادقوةبفضلالمشاكلهذه

.عشر
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مشاكلمنالمدنإلىالريفسكانهجرةعلىترتبماأعقدمنالمساكنمشكلةوكانت
شدةسكانها، وأدتعددتزايدسرعةمعتتمشىالالمدنفىالمساكنزيادةكانتفقد

منالقريبةالمناطقفىزدحامهماإلىالمصانعمنمقربةعلىاإلقامةفىالعمالرغبة
وقليلةاألمطارغزيرةبالدفىالسيماصحيةغيرقذرةموقعهابحكموهىالمصانع
.كإنجلتراالشتاءفىالشمسبضوءالتمتع

علىتنافسهملشدةالطبيعيةالنتائجمنعملهمساعاتوطولالعمالأجورنخفاضاوكان
منممكنقدرأكبرجتناءاعلىاألعمالأصحابولحرصصفوفهمتنظيموعدمالعمل
منكبيرمحلاإلنسانيةالعواطفوألبسطالعمالمصالحلرعايةيكن، ولمالربح

تكفىال، وكادتالحضيضإلىاألجورنخفضتا، ولذلكاألعمالأصحابعنداإلعتبار
اليومفىساعة18 – 15منالعملساعاتتراوحتالمعيشة، كماحاجاتبأمسللوفاء

.الواحد

،العملفىواألطفالالنساءلمنافسةمعرضينكانواأنهمالعمالمتاعبفىزادومما
الكبيرة،الفنيةالمهارةأوالقويةالعضالتإلىحاجةفىتكنلمالجديدةاآلالتألننظرًا
بالنسبةأجورهمنخفاضابسببوالنساءاألطفالاستخداميفضلوناألعمالأصحابوكان
يقبعالرجلكانمافكثيرًاوالمرأةالرجلبينالعالقةنعكستا، ولذلكالرجالأجورإلى
حياةالجميع، ويعيشالمصانعفىوأطفالهزوجتهتكدحبينماالكسبعنعاجزًابيتهفى

.الرقيقحياةمستوىعنتقل

المدنإلىزحفواالذينوالرجالواألطفالالنساءمنالعمالآالفإلىباإلضافةهذا
سببًاكانممارقابةأوتمييزدونضيقةمساكنفىوتكدسواأسرهمصحبةدونبمفردهم

.والجرائمالموبقاتنتشاراواألخالقفسادفى

إنجلتراسكانغالبيةعلىكبيرةنكبة – األمربدايةفى – المصانعنظامقيامكانوبذلك
إنجلتراعلىكبيرةنعمةالنهايةفىكانفإنهذلك، ومعالرأسماليينكبارمنلحفنةوخيرًا

هذاجلبهاالتىاألولىالمساوئمعظممنإنجلتراتخلصت، فقدالعالمبالدمنوغيرها
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نموبفضلالعمالأوضاعوتحسنتالكبيرالصناعىالتقدمثمارتجنىوأخذتالنظام
.قوتهازدياداوحركتهم

تغييرًاوالسياسيةواالقتصاديةاإلجتماعيةالحياةنواحىالصناعيةالثورةغيرتلقد
.جوهريًا

تجاربهمبعضعرفواالذينالعمالأوضاععلىكبيرتغييرطرأاإلجتماعيةالناحيةفمن
لمقاومةبينهمفيماالكلمةبتوحيدإالشأنهمورفعأحوالهمتحسينفىلهمأملأالاألليمة
درتهاالتىالعظيمةالمكاسبفىولمشاركتهمواستبدادهماألعمالأصحابجشع

فىالعظيمةالزيادةمنحدثماأغراضهمتحقيقعلىساعدهموقد. عليهمالصناعة
أنومع. والمدنالمصانعفىبينهمفيماالرأىوتبادلهمختالطهماسهولةومنأعدادهم
أصحابونفوذاآلالتأهميةفىوزادتاإلنتاجفىالعاملأهميةقللتالصناعيةالثورة

الطريقبذلكومهدتالمصانعفىالعمالمنالكبيرالعددحتشادااستلزمتفإنهااألعمال
كأفرادالعاملأهميةنقصتبينماأنهأىوقوتهمتحادهماوزيادةصفوفهمتنظيمإلى

استخداموعلىالمساومةعلىأقدر، فأصبحواالمجتمعفىكبيرةكطبقةأهميتهمعظمت
.الصناعيةالثورةعهدفىالصناعةتطورقبلعليهكانوامماحالهملتحسينالضغظ

عملهمساعاتونقصتتدريجيًاأجورهمرتفعتاأنللعمالالجماعىالنضالعلىوترتب
عددوزيادةأمامهمالعملفرصتوسععنفضًال، وذلكعملهمظروفوتحسنت
الوقتفىعظيمةزيادةالسكانأكثريةعندالشرائيةالقوةزادتولذابالصناعةالمشتغلين

األنواعالمتعددةبسلعهااألسواقإغراقفىوأخذتكبيرًاتقدمًاالصناعةفيهتقدمتالذى
مستوىفىمثيللهيسبقلمتقدمًاعشرالتاسعالقرنشهدوبذلكاألثمانةصوالمتناق
.الشعبعامةعندالمعيشة

لهايسبقلمفرصةالصناعيةالثورةلهاأتاحتبعدمااإلنجليزيةالمرأةمركزتحسنكذلك
، فأخذتالرجلعنالمستقلوالكسبالمصانعفىالعمل، وهىقبلمنمثلهاعرفتأن

ميادينجميعفىللرجلخطيرًامنافسًاصارتحتىتدريجيًاأمامهاتتسعالعملسبل
األسرةدخللزيادةواحد، نظرًاآنفىوشقائهالرجلسعادةفىسببًاذلك، وكانالعمل
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الرجالبينالبطالةنتشارالأخرىجهةجهة، ومنمنالماليةالرجلأعباءوتقليل
.حاجاتهاوسداداألسرةرعايةمسئوليةتحملهماستمرارمعأجورهمنخفاضاو

فىتختلفالصناعيةالدولةفىالمرأةبهاتقومالتىاالقتصاديةاألعمالأنشكوال
وذلكالزراعيةالدولفىأعمالمنالمرأةبهتقومعماكبيرًاختالفًااونتائجهاطبيعتها

الثانيةالحالةفىأما. أسرتهاأفرادعنبعيدةوتكونبأجرتعملاألولىالحالةفىألنها
والزوجهاأووالدهاإشرافتحتوتكوناألسرةفىكعضوالغالبفىتعملفإنها

المرأةاستقاللزيادةعننشأوقد. األعمالمنبهتقوممامقابلفىأجرعلىتحصل
بنفسهاتعقدوصارتمداركهاتسعتاأنالصناعيةالثورةقياممنذإنجلترافىاالقتصادى

منالرجلمعالفعليةبالمساواةلهامعترفًاالقانونوأصبحلهاالرجلإحتراموتستحق
.واإلجتماعيةواالقتصاديةالسياسيةالوجهة

طائلةثروةالصناعةفىأسبقيتهاوراءمنإنجلتراجنتاالقتصادية، فقدالناحيةعنأما
بلفيهاأموالهمووظفواالصناعةعلىهيمنواالذيناألفرادعلىمقصورةتكنلم

لزيادةتبعًازادتوالتىللحكومةدفعوهاالتىالمباشرةالضرائببسبباألمةمشاركتهم
800إلى1800سنةجنيهمليون70منالبريطانيةالحكومةإيراداتفزادتثروتهم

علىذلكوعادالمستعمراتفىالبريطانيةاألموالوظفتوقد. 1914سنةجنيهمليون
.الفرصةسنحتكلماأيضًاسياسيًاذلكمناإلنتفاعتعدمولمالكبيرةبالمكاسبإنجلترا

وعلىاالقتصادىالنشاطعلىفسيطرتكبيرةزيادةالبريطانيةالرأسماليةنفوذوزاد
.واإلعالمالدعايةوسائلوعلىالماليةالدولةسياسة

الذىذلكهوإنجلترافىسياسيةآثارمنالصناعيةالثورةعلىترتبماأهمأنغير
الصناعيةالثورةقيامقبلإنجلتراحكومةكانتالدستورى، فقدالتطورمجالفىحدث

وكباراألشرافأيدىفىمحتكرةكانتالسلطةألننظرًاحقيقةواستبداديةدستورية
،بشئونهمإاليعنيانوالاألغنياءسوىيمثالنالوالعموماللورداتمجلس، فكانالملوك

المدنإلىالريفسكانمهاجرةكثرةمنعشرالثامنالقرنأواخرفىحدثماأنغير
الالزممنجعلالعامالرأىقوةوظهورالصناعةإلىبالنسبةالزراعيةأهميتهاونقص
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الدوائرتعديلأولهما: بطريقتينجوهريًا، وتمتعديًالالبالدفىالحكمنظامتعديل
كانتأن، فبعدالسكانتوزيعفىكبيرتغييرمنحدثمامعيتمشىتعديًالاإلنتخابية

الصناعية،لألقاليمممثلةصارتالزراعيةلألقاليمممثلةالعموممجلسأعضاءأغلبية
:وثانيهما. العنايةمنملحوظًاقدرًاالحكومةمنونالتاألقاليمتلكأهميةزادتولذا

21 (الرشدسنبالغًايكونأنالناخبفىيشترطماأهم، فأصبحاإلنتخابحقوقتوسيع

فىمضىفيمااإلنتخابحقحصرتوالتىةوبالثرالخاصةالشروطجميعوألغيت) عامًا
قياميضمنأنهعلىاإلنتخابحقتوسيعأهميةتقتصروال. األمةمنصغيرةطبقة

لألمةممثًالالبرلمانيكونوأنالعامالرأىقوةمنواسعأساسعلىالنيابىالحكم
ورعايتهاالحكومةهتمامامنوالعاملةالفقيرةللطبقاتأيضًايضمن، ولكنهتمثيلأصدق
اإلنتخاباتفىخذالنهاأوالحكومةلتعضيدقوةمنتملكهمامعيتناسبكبيرًانصيبًا

وقتوتستخدمهالحكومةبهتهددسالحًاالطبقاتتلكيدفىالحقذلكيكونالعامة، ولذا
عندما1832عامفىالهامةالتعديالتتلكتمتوقد. مطالبهاعلىللحصولالحاجة

منتتمكنلكىReform Actالدستورىاإلصالحقانونالبريطانيةالحكومةأصدرت
األكثريةألنونظرًا. وقتئذالقائمالحكمنظامعلىساخطًاظلالذىالعامالرأىتهدئة

عننتجفقدالصناعيةالمدنفىالقاطنينالعمالمنتألفتإنجلتراسكانمنالعظمى
الحركةكبيرة، ونمتعنايةالعمالبشئونالحكومةعنيتأناإلنتخابحقوقتوسيع

تحقيقبهدفلصالحهاالقوانيناستصداراستطاعتمتىسياسيًاونشطتالعمالية
حزباستطاعحتىالسياسىنشاطهاالعمالحركةطورتإجتماعية، ثمإصالحات

.1924عاممرةألولالحكمإلىيصلأنالعمال

فىالحكمنظامتعديلعلىمقصورةإنجلترافىالدستورىاإلصالحقانوننتائجتكنولم
الغرضوالخارجية، فأصبحالداخليةالدولةسياسةتعديلأيضًاشملتبلفحسبالبالد
إلىتجهتافقدالداخليةالسياسةفأما. الوسائلبكلالمدنسكانمصالحخدمةمنهااألول
كتحسينغيرهمقبلالمدنسكانعلىبالفائدةتعودالتىاإلجتماعيةاإلصالحاتنشر

وإنشاءالعملبصاحبالعاملعالقةالعامة، وتنظيموالصحةوالمواصالتالمساكن
بهاوالمشتغلينالصناعةخدمةوالعجزة، وكذلكالعاطلينوإعانةوالمستشفياتالمالجئ
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حالةوسوءالزراعةضمحاللاإلىذلكأدى، وإنالمدنفىالمعيشةنفقاتبتخفيض
.الريفسكان

الخارجيةإنجلتراتجارةتشجيعاألولغرضهاأصبحفقدالخارجيةالسياسةوجهةمنأما
اقتصادية، وصارتمتيازاتاعلىالحصولأوالتجاريةالمعاهداتعقدأوباالستعمار

معاكستهاأوالدولةتلكمساعدةمقدارعلىقائمةأخرىدولةبأيةالسياسيةإنجلتراعالقة
السياسيةإنجلتراعالقةفىالكلىالتغييرمنحدثمانفهمذلكومن. البريطانيةللتجارة
القرنمنذلفرنساالتاريخيةالعدوةإنجلتراكانت، فقدالحديثالعصرفىوفرنسابألمانيا
فىتشابهمنبينهمالماالوقتذلكفىألمانياصديقةكانتأنهاحينفىعشرالسابع

المصاهرة،بروابطالبعضببعضهافيهماالمالكةاألسراترتباطاووالثقافةالجنس
الثورةنجاحمنذألمانياعنبتعادالوافرنسانحوالميلفى – ذلكمع – أخذتولكنها

إنجلترالتجارةخطرًا1890سنةمنذألمانياأصبحتأناألخيرة، بعدالدولةفىالصناعية
ألنهاوالثانيةاألولىالعالميتينالحربينفىفرنساجانبإلىإنجلترانضمتاولذا. وقوتها

الوجهةمنوطنيةكارثةألمانيانتصارافىرأتتجاريًا، ولكنهافرنسابأستخشىلم
.والسياسيةاالقتصادية

أوائلفىومصادقتهااليابانمعالتحالفإلىاألوروبيةالدولأسبقإنجلتراكانتوكذلك
الحيطةتباعافىوأخذت1920سنةالدولةتلكمعمحالفتهانقضتولكنهاالحالىالقرن

خطيرًامنافسًاكبيرة، وصارتصناعيةكدولةاليابانظهرتأنبعدمعاملتهافى
.الشرقأسواقالسيماالعالمأسواقفىإلنجلترا

* * *

اإلنقالبعصربينفاصًالحدًاعشرالتاسعالقرنمنالعشريناتمنتصفويعتبر
والتقدماالستقرارعشر، وعصرالثامنالقرنمنتصفمنذإنجلتراعاشتهالذىالصناعى

الزيادةنتيجةكبيرًاتوسعًاالصناعةتوسعت، فقدذلكبعدالبالدشهدتهالذىاالقتصادى
التوسعوكان. عشرالتاسعالقرنخاللإنجلترافىوالحديدالفحمإنتاجفىالهائلة

إنتاجالمعدنية، فزادوالصناعاتالمنسوجاتصناعةفىيكونماأظهرالصناعى
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)1901 – 1837 (فيكتورياالملكةعصرخاللعليهكانماأمثالأربعالمنسوجات
وعلى. النسيجموادمنالعالمأنتجهماربعالعصرذلكأواخرفىإنجلتراواستهلكت

بينفيماإلنجلتراالمنافسةميدانفىالدولمنوغيرهاوألمانياأمريكاظهورمنالرغم
%40بنسبةالفترةتلكفىزادتالقطنيةإنجلترامنسوجاتفإن1900وسنة1770سنة

%.105بنسبةالصوفيةمنسوجاتهاوزادت

أهممنوصارتبريطانيامنمعينةمناطقفىالمختلفةالصناعاتتركزتكذلك
منتشسترمدينةحولالسيماالنكشيرجنوبىالقطنيةالمنسوجاتصناعةفقامتمميزاتها

منوالقربالفحموكثرةالرطوبةحيثمنالصناعةلتلكالمالئمةالشروطتتوافرحيث
المنسوجاتصناعاتوقامت). األمريكيةالمتحدةالواليات (العالمفىالقطنمواردأكبر

حولالمعدنيةالصناعةوتقوم. يوركشيرغربىوجنوبالنكشيرشرقىفىالصوفية
كذلكblack countryبإسمالمعروفإنجلترامناألوسطالشمالىالسهلوفىبرمنجهام

ليفربولمثلالفحمحقولمنبالقربالواقعةالكبيرةالموانىفىالسفنبناءصناعةقامت
.وجالسجو

الجدية،المنافسةمناألسواقخلوبسببالخارجيةالتجارةنتشارازيادةذلكإلىأضف
رواجهاوزيادةتدريجيًاالبريطانيةالمصنوعاتأسعاروهبوطالمواصالتطرقوتحسن

رواجزيادةأنفىريبوال. الشرقأسواقوأهمهااالستهالكالكثيرةاألسواقفى
الحصوللهاضمنألنهالبريطانيةالصناعةتقدملوازمأهممنكانالخارجيةالتجارة
.المصنوعاتوتصريفالرخيصةالخامالموادعلى

منذتقدمتااللتاناألمريكيةوالصناعةاأللمانيةالصناعةلمنافسةإنجلتراتعرضتوقد
وإنتزاعالصناعةميدانفىبإنجلتراللحاقفائقًاجهدًابذلتافقدالماضىالقرنأواخر

قلةنتيجةأخطاءمنإنجلترافيهتردتمااألسواقكسبعلىمنها، وساعدهااألسواق
المصنوعاتبهاتمتعتالتىالحسنةالسمعةعلىإعتمادًاالتجاريةبالدعايةعنايتها

مامكانأذواقهمومراعاةالمستهلكينحاجاتبدراسةأيضًاعنايتهاوقلةالبريطانية
إرتفاعإلىباإلضافةهذاالتقاليدعلىومحافظةجمودمنالبريطانيةالصناعةبهشتهرتا

علىعملتإلنجلتراالمنافسةالصناعيةالدولأنحينفىاإلنجليزيةالمنتجاتأسعار
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الجماهيرأسواقكسبتولكنهااإلنتاججودةحسابعلىذلككانوإناألسعارتخفيض
لتواجهبالتدريجالعيوبتلكمنالتخلصإلىسعتإنجلتراالبسيط، ولكنالدخلذات

.العالميةاألسواقفىاألخرىالبالدمصنوعاتمنافسة
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فرنسافىالصناعيةالثورة
الصناعاتفيهاتلقلمبحتة، إذزراعيةدولةعشرالتاسعالقرنأوائلفىفرنساكانت

الضرباتإلىذلكويرجعالعهدذلكقبلإنجلترافىلقيتهماوالرواجالنجاحمناليدوية
بالصناعةالعاملينمعظميشكلونوكانوا – الفرنسيينالهيجونوتلهاتعرضالتى

والحروباإلضطراباتأثناءعشروالسابععشرالسادسالقرنينخالل – والتجارة
النشطةالطائفةهذهدفعمماالزمانمنالحقبةتلكفىفرنسالهاتعرضتالتىالدينية

الدينيةوطقوسهماالقتصادىنشاطهمممارسةلهمأتيححيثإنجلتراإلىالهجرةإلى
منهجرتهمأضرتمابقدرفيهااالقتصادىالتطوربإنجلتراوجودهمفأفادتامةبحرية
التقدمبركباللحاقعنبفرنساالصناعةبها، فتأخرتاالقتصادىالتطورفرنسا

طوالالفرنسىاالقتصادفىهامًادورًاتلعبالزراعةوظلت. إنجلترادفاأالذىالصناعى
فيماالقارةدولمنغيرهاقبلفرنسافىالصناعيةالثورةظهوررغمعشرالتاسعالقرن
الصناعة، فكانتجانبمنمتزايدةلمنافسةفيهاالزراعةتعرضإنجلترا، ورغمعدا

التاسعالقرننهايةحتىبفرنساالعاملةاأليدىعددنصفعلىيزيدماتضمالزراعة
.عشر

* * *

اإلصالحاتمنأحدثتهلمافرنسافىالصناعةإحياءفىكبيرفضلالفرنسيةللثورةكان
العملحريةتقيدكانتالتىالحرفيةالطوائفعلىالقضاءوالسيماالعديدةاالقتصادية

الثورةلقيامالزمتمهيدإلغاؤهاكانولذلكالصناعةفىجديدكلوتقادموالعمال
النظامأساسعلىمتعددةجديدةصناعاتوقياماآلالتاستخدامفىوالتوسعالصناعية

.الرأسمالى

لمزاولةكاملةحريةاألفرادجميعمنح1791عامفىقانونًاالوطنيةالجمعيةأصدرتفقد
، والتعهدبذلكالحكومةترخيصعلىالحصولشرطعلىوسيلةوبأيةمهنةأية

، غيرالعملعنإضرابهمأوالعمالإتحادخطروأهمهاالجديدةالعملألنظمةبالخضوع
عودةاستلزمتنابليونعصرفىفرنساخاضتهاالتىالكثيرةالحروبمقتضياتأن



حامدعباسرءوفاالقتصادىالتاريخفىمحاضرات

74www.RaoufAbbas.org

بالطباعةوالمشتغلينوالقصابينالخبازينكطائفة: نفوذهاسابقإلىالطوائفمنكثير
توزيععلىاإلشراففىوالسلطة، ولرغبتهالنظامحبمننابليونبهشتهرالمانظرًا
استمرتوقد. فرنساتاريخمنالعصيبةالسنواتتلكفىالصحافةحريةوتقييدالغذاء

المهنأغلبعشر، ولكنالتاسعالقرنمنتصفحتىفرنسافىقائمةالطوائفتلك
.1815سنةمنذبحرياتهامتمتعةكانتوالصناعات

* * *

فىلقيتهماتلقلمالثورةألنإنجلترافىعنهفرنسافىالصناعيةالثورةظهورتأخر
واأليدىاألموالرؤوسكتوافرونجاحهاقيامهاعلىالمساعدةالظروفمنإنجلترا
أهممنكانتالتىوالسياسيةاالقتصاديةالحريةمنحرمتوالوقود، كماالعاملة

اآلالتإلدخالعشرالثامنالقرنأواخرفىكثيرةمحاوالتعملتلوازمها، وقد
الطرازعلىالقطنلنسيجمصنعأولفيهافرنسا، فأقيمفىالجديدةالصناعيةواألنظمة
حالتاليدويةوالنسيجالغزلبصناعةالمشتغلينمقاومةشدةولكن1784سنةالحديث

البالدلهاتعرضتالتىوالحروباإلضطراباتكثرةأنكمااللحظةتلكفىالتوسعدون
الالتىالثقةروحعلىوقضتوقوتهاثروتهااستنفذت1815و1789عامىبينفيما
التىالقيمةالمساعدةمنالرغمالكبيرة، وعلىاالقتصاديةالمشروعاتلقيامعنهاغنى

إنجلترا،تجارةلمحاربةالقارىالنظامسياسةتباعهابالفرنسيةللصناعةنابليونمنحها
إذالسياسيةأهدافهتحقيقعلىساعدتهمابقدرالصناعةتقدمعرقلتالسياسةتلكفإن

المجالهذافىكبيرًاتقدمًاحققتالتىإنجلترامنالجديدةاآلالتاستيرادمنحرمتها
التقدمكانالفرنسية، ولذلكالصناعةإحياءعرقلمماإليهاإلشارةسبقتالذىالنحوعلى

.العهدذلكفىبطيئًاالصناعى

فى – رفعتإنجلترافرنسا، ألنفىالصناعيةالثورةلقيامبداية1825عامإعتبارويمكن
،الخارجإلىالجديدةاآلالتتصديرعلىوضعتهأنسبقالذىالخطر – السنةتلك

تتقدمأنصناعتهاواستطاعتوتقليدهااآلالتاستيرادفىالتوسعمنفرنسافتمكنت
تمتعتأنبعدفرنساأصابالذىالعظيمالتغييرعنفضًالهذاذلكبعدسريعةبخطوات

قوتها،واسترداداالقتصادىنشاطهااستئنافمنوتمكنتالسلممنسنواتبعشر
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رجالنفوسفىالثقةفدبتنابليونعصرخاللبهامرتالتىالمتاعبمنوتخلصت
.الجديدةالصناعاتفىأموالهمرؤوستوظيفإلىتجهوااواألعمال

* * *

أنوالحديد، غيرالفحماستخراجفىالتوسعفرنسافىالصناعةتقدممستلزماتمنكان
بأنالفرنسيةالصناعةعلىقضياالحديدمواقعإلىنقلهوصعوبةالفحمفىفرنسافقر

فرنسافىالفحمحقولأهمكانتوألمانيا، فقدإلنجلترابالنسبةتقدمهافىمتواضعةتكون
ونقلهمنهاالفحماستخراجفإنولذلكالبلجيكيةالحدودمنمقربةعلىالشرقىالشمالفى
إقليمفىوفيرةبكمياتفيوجدالحديدأما. كبيرةنفقاتيتكلفالبالدأنحاءبقيةإلى

لمولذا. الفحمحقولمنكبيرةمسافةعلىويقعبالفسفوراإلختالطكثيرولكنهاللورين
.وجهأحسنعلىمنهاالستفادةمنفرنساتتمكن

أهميةأقلاإلنتاجوالكبيرةالثقيلةالصناعاتكانتنسبيًاالمعادنفىفرنسالفقرونظرًا
كمااالقتصاديةالبالدظروفتالئماألخيرة، ألناإلنتاجوالمحددةالدقيقةالصناعاتمن

فرنساإمتازتولذا. والجمالالفنوتقديرالذوقسالمةمنشعبهاعليهجبلماتالئم
كبيرة، ونجمبكمياتاستهالكهاأوإنتاجهايمكنالالتىالترفوأدواتالكمالياتبصنع

فرنسافىالمنزليةالصناعةعلىالقضاءفىتمامًاينجحلمالمصانعنظامأنذلكعن
الدقيقةالمصنوعاتبإنتاجتقومأنوحدهاتستطيعالاآلالتإنجلترا، ألنفىنجحكما

.راقيًافنيًاوذوقًاخاصةمهارةالعاملفىتتطلبالتى

الصناعية، أمابالثورةتأثرًاغيرهامنأسبقالمعدنيةوالصناعاتالتعدينصناعةوكانت
نحوعلى1810عامفىفرنساحصلتأخيرًا، فقدإالبهاتتأثرفلمالمنسوجاتصناعة

عامفىالفأ14علىزادتحتىيتزايدعددهاأخذالمناجممياهلنزحبخاريةمضخة15
زيادةزادثم1834عامآالفخمسةعلىيزدلمالنسيجأنوالعددأنحينفى1860
.1846عامفىنولألف31فبلغالزمانمنوجيزةفترةفىكبيرة

عامالثالثةالجمهوريةقيامبعدإالفرنسافىجديًاتتقدملمالصناعيةالنهضةأنغير
كبيرًاتقدمًاواالختراعالعلموتقدمالبالدفىالسياسيةالحالةاستقرتأنبعدأى، 1871
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فىالعاملةاأليدىمنافسةعلىقادرةاآلالتويجعلالفرنسيةالصناعةإحتياجاتيالئم
عددأنالعهدذلكفىالصناعىفرنسابتقدميشهدالدقيقة، ومماالمنسوجاتصناعة
عامبراءةألف13حوالىإلىزاد1870عامفىبراءة2781بلغالذىاالختراعبراءات

الفترةبدايةفىعليهكانماأضعافثالثةنحومنهاالمستخرجالفحممقداروزاد1905
.1906و1891عامىبينفيما% 300بمقدارالبخاريةآالتهاقوةوزادت

إنتاجهاقيمةمجموعأنالعصرذلكفىاالقتصادىفرنسالتقدممقياسأحسنولعل
فرنساأن، مع1897سنةفرنكمليار15إلى1870عامفرنكمليار5منزادالصناعى

وكانالصناعيةأقاليمهاأهممنكانااللذانواللورينااللزاسإقليمىالعهدذلكفىفقدت
مواردأهمفقدتبذلكألنهالفرنساوجهتكبيرةاقتصاديةضربة1871عامفىفقدهما
.اآلليةالقطنمغازلمنوقتئذتملكهكانتماثلثونحوفيهاوالبوتاسالحديد

بصناعةالرونحوضفإشتهرالصناعةفىاإلقليمىالتخصصفرنسافىظهروقد
اتيين)،سنت (المعدنيةبالصناعاتاألعلىاللواردوحوض) ليون (الحريريةالمنسوجات

أنحينفىوالقطنية، الصوفيةالمنسوجاتبصناعة) ليل (الشرقيةالشماليةواألقاليم
.الكبيرةاألنهارأحواضجميعفىقامتفرنساصناعاتأهممنوهىالنبيذصناعة

* * *

،نتهجتهاالذىالصناعةنظامفىاألخرىالصناعيةالدولمنغيرهاعنفرنساإختلفت
الشركاتندماجا، بوالتوسعالذكرزيادةإلىوألمانياإنجلترافىالصناعةتجهتافبينما

الفرنسيةالصناعة، نجداإلنتاجفىوالتوسعاألموالرؤوسوتضخمالبعضبعضهافى
إلىبالنسبة% 15علىالمأجورينالعمالعددفيهايزدالفردية، ولمالالمركزيةإلىتتجه
مصانععلىفيهاالصناعةعتمادابتتميزفرنساكانت، ولذلكاألعمالأصحابعدد

فىإنتاجهايتعذرالتىالكمالياتصناعاتفىملحوظًانجاحًاحققتوبذلكصغيرة
الوصولعنالكاملاآللىاإلنتاجيعجزخاصةمهارةمنتطلبتهلماالكبيرةالمصانع

عائدوصولنتيجةالقومىالدخلتوزيععدالةالنظامهذاوجودعلىترتبكما. إليها
طبقةعلىمقصورةتكونأنمنبدًالاألمةأبناءمنكبيرعددإلىالصناعةأرباح
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مساوئمنالكثيرمنفرنسانجاةإلىذلك، وأدىاألموالرؤوسأصحابمنصغيرة
المدنفىالسكانإزدحامكشدةوألمانياإنجلترالهاتعرضتالتىالصناعيةالثورة

الزراعةوإضمحالل، السكانتوزيعفىالتوازنختاللا، ووسخطهمالعمالوإرهاق
.األفرادمنالقليليدفىالثروةوتركيز

مواجهةفى – صغيرةمصانعمنفيهاماكثرةبسبب – صعوبةتلقىفرنساأنغير
الكبير،اإلنتاجأساسعلىالصناعةفيهاتقومالتىاألخرىالصناعيةالدولمنافسة
الكمالياتصناعةفىتخصيصهابسببكثيرًاالمنافسةلتلكتتعرضالذلكمعولكنها
الصناعىالنظامهذاأتاحالفنية، وقدشعبهاومواهبالصناعىنظامهابفضلفيهاوتفوقها
التجارةلمخاطرتعرضًاأقلوجعلهااالقتصادىاالستقاللمنكبيرًاقدرًالفرنسا

قلولذلكالسكانمنكبيرقطاعبهيعملكانوالزراعىباإلنتاجغنيةفهىالخارجية
تخلفمنتعانيانكانتااللتانوألمانياإنجلترابعكسالغذائيةالمواداستيرادعلىعتمادهاا

فىفرنساتخصصأنكما. فيهماالصناعةحققتهالذىالكبيرللتقدمبالنسبةالزراعة
لتجارتهاجعلوالنبيذالدقيقةالحريريةوالمنسوجاتكالكمالياتبعينهاسلعإنتاج

الفحمحقولفىلإلنتاجالالزمةاآلالتسوىتستوردالفهىخاصًاطابعًاالخارجية
أسواقدائمًاإليهاحتاجتاالتىمنتجاتهاوتصدرالكبيرةالصناعاتقطاعوفىوالحديد
السوقعلىإعتمدتكماالجزائركرومعلىالنبيذصناعةفىعتمدتاوأوروبا

أسطولبناءإلىبحاجةتكنلمإنتاجها، ولذلكمنكبيرجانبتصريففىالجزائرى
.البحاروراءماإلىتجارتهانقليكبيرتجارى

الصناعىاإلنتاجكثرةعنتنجمالتىالكثيرةالمزايامنحرمتقدفرنساكانتوإذا
االقتصاديةلألزماتالتعرضقليلةصارتنفسهالوقتفىفإنهاالخارجيةالتجارةورواج

.كبرىصناعيةدولةمنهاتنجلمالتىالويالتمنوغيرهاالبطالةومشاكل

ضخامةفىتضارعالتىالكبيرةوالشركاتالصناعاتمنخلوًاليستفرنساأنعلى
حديثًافيهاظهرتإذاألخرىالدولمنأمثالهامنيوجدماإنتاجهاووفرةأموالهارؤوس

تغزوكيفالصناعاتتلكواألسلحة، وعرفتالسياراتكصناعةكبيرةصناعات
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ولممتأخرًاجاءالتطورذلكولكنوأمريكاوألمانياإنجلترامصنوعاتوتنافساألسواق
.بدايتهامنذفرنسافىالصناعيةالثورةيصاحب

ظهرتقدإنجلتراعنالكالمعندشرحهاأجملناالتىالصناعيةالثورةنتائجأنريبوال
وفرنساإنجلترابينالعظيملإلختالفنظرًاوذلكمخففةبصورةولكنفرنسافىجميعًا

سكانكثرةيميزها، فإنالذىالصناعةمنهما، ونظاملكلالزراعةأهميةحيثمن
الصناعيةالمدنفىالسكانزدحاماوعدمفيهاالكبيرةالمصانعوقلةفرنسافىالريف

الصناعيةالثورةنتائجمنكثيرظهورعلىيساعدأنشأنهمنيكنلمشديدًازدحامًاا
االقتصاديةأواإلجتماعيةالناحيةمنذلككانسواءواضحًاظهورًاإنجلترافىالمعروفة

.السياسيةأو
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ألمانيافىالصناعىالتطور
كانتولذاعشرالتاسعالقرنمنتصفحوالىإالألمانيافىالصناعيةالثورةتظهرلم

.عامًاثمانينبنحوإنجلتراسنة، وعنعشرينبنحوفرنساعنمتأخرة

عشرالثامنالقرنمنتصفحتىواستمرارهاالحرفطوائفقوةإلىالتأخرذلكويرجع
نهضةعصرففىإلغائها، أوإلضعافهابذلتالتىالكثيرةالمحاوالتمنالرغمعلى

اإلصالحاتأحدالطوائفتلكقيودمنالصناعةتحريركاننابليونحروبعقببروسيا
1807عامىبينقوانينصدرتولذا" هاردنبرج"و" شتين "بهاقامالتىالهامةاالقتصادية

أغلبعلىالمطلقةوسيطرتهاإمتيازاتهامنالطوائفتلكبحرمانقضت1811و
بنحوذلكقبلفرنسافىالثورةأوجدتهالذىاالقتصاديةالحريةنظام، وبإتباعالصناعات

التىاأللمانيةالوالياتمنوغيرهابروسيافىالطوائفضعفتسنة، وبذلكعشرين
.مباشرةغيرأومباشرةبطريقةلنابليونتخضعكانت

الحرفطوائفعودةإلىأدىنابليوننسحابابعدألمانيافىالرجعيةنتصاراأنغير
الصناعيةالحريةمظاهروبينالطوائفتلكبينالنزاعقياموإلىمتيازاتهااسابقإلى
هذهبينتوفقأنبروسياحكومةحاولتالبالد، وقدأنحاءفىتباشيرهابدتالتى

بأهمباإلحتفاظقضىالعمالشئونلتنظيمقانونًا1845عامفأصدرتالمتضاربةالمصالح
ذلكأنغير. واحدوقتفىالصناعةحريةمنكبيروبنصيبالحرفيةالطوائففوائد

بعودة1848ثورةقيامبعداليدويةالصناعاتعمالطالبطويًال، إذيعمرلمالقانون
الجديدةاآلليةالصناعاتمقاومةفىلرغبتهمنفوذها، وذلكسابقإلىالحرفيةالطوائف

1848عامفىصدرولذا. الخطيرةللمنافسةوعرضهمالسريعةالزيادةفىأخذتالتى

وعادت1845عامقانونبهاإعترفالتىالصناعةحريةمظاهرمنكثيربإلغاءقانون
فىالصناعيةالنهضةعلىاألثرأسوألهكانمامنفوذهاسابقإلىالحرفطوائف
.ألمانيا

ظهرالذىالجديدالتطوروجهفىطويًالتقفأنالرجعيةعلىالمتعذرمنكانولكن
مناصرةإلىعادتحتىطويًالاأللمانيةالوالياتوبقيةبروسياتلبثالصناعة، فلمفى
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ألغيت، ثمالضمانهذاللصناعةوفرالذىالتشريعصدر1860عاموبعدالصناعةحرية
جميعله، وخضع1869عامالشمالىألمانياإتحادأصدرهبقانوننهائيًاالحرفيةالطوائف
أساسيًاشرطًاتعتبرالتىالعملحريةعلىألمانياحصلتوبذا. لإلتحادالتابعةالواليات

.الصناعيةالثورةلقيام

األلمانىالشعبتمسك – أيضًا – ألمانيافىالصناعىالتطورتأخرأسباببينومن
ذلكإلىأضفللزراعةبالنسبةبحتًاثانويًامكانًاتشغلالصناعةكانتولذلكبالزراعة

الحروبلكثرةنظرًاالمنقولةاألموالرؤوسمنلديهماوقلةاأللمانىالشعبفقرشدة
طويلة،مدةالصادراتعلىالواردات، ولزيادةنابليونعصرفىالبالدمنهاعانتالتى
بينوالجوعالفقرنتشاراإلىأدىممامستمرةبصورةمنهاالنقودنزوحإلىأدىمما

.عشرالتاسعالقرنثالثيناتفىاأللمانىالريفسكان

إنجلترافىعنهالوقتذلكفىمتأخرًاكانألمانيافىالبنوكنظامفإنذلكعنوفضًال
اإلئتمانيةالتسهيالتمناأللمانيةالصناعةفحرمتاألمريكيةالمتحدةوالوالياتوفرنسا
.الصناعيةالمشروعاتلتمويلعادةالبنوكتقدمهاالتى

الداخليةاألسواقوالخارجية، فكانتالداخليةاألسواققلةإلىيرجعآخرعاملوثمة
، كماالعيششظفوتعودهمالناسعندالشرائيةالقوةضعفبسبباالستهالكقلةتعانى
علىالسلعمنالمعروضوقلةاألسعارغالءالداخليةالمواصالتصعوبةعلىترتب

المستعمراتمنألمانياحرمانبسببقليلةفكانتالخارجيةاألسواقأما. أنواعهاختالفا
.الصناعىإنتاجهافيها، وتصرفالخاماتمنإليهتحتاجمامنهاتستوردالتى

بسببالصناعيةالنهضةتشجيعتستهدفألمانيةسياسةنتهاجاالمتعذرمنكانكذلك
1815عامبعدألمانياتكونتذاتيًا، فقداستقالًالمستقلةوالياتإلىسياسيًاألمانيانقساما

عامكانحتىاالقتصاديةللسياسةبالنسبةالحريةكاملمنهالكلمستقلةوالية37من
قبلتوبذاZollvereinالجمركىاإلتحادإلىالوالياتتلكمنكبيرعددنضماف1833
اإلتحاد،داخلالتجارىالتعاملحريةوضماناالقتصاديةسلطتهاتقييدالوالياتتلك

إلىينظرونألمانياأمراءأغلبأقاليمها، وكانفىالصناعةعلىتسيطرظلتولكنها
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بالضرائبالحقوها، ولذاللدخلجديدموردأنهاعلىبالدهمفىالناشئةالصناعات
التقدمطريقفىالعقباتووضعالمصنوعاتأسعاررتفاعاإلىأدىالعالية، مما
.ألمانيافىالصناعى

* * *

عاماأللمانيةالوحدةتحقيقبعدإال – جديدةبصورة – ألمانيافىالصناعةتتقدمولم
ظلهفىألمانياعاشتالذىالسالمإلىذلكملحوظًا، ويرجعصناعيًانشاطًاشهدت1871

عرقلتالتىالحواجزرفعفىالجمركىاإلتحادنجاحوإلى1815نابليونسقوطبعد
التجارةونشطتاأللمانيةالسلعالستهالكجديدةأسواقالداخلية، ففتحتألمانياتجارة

.البالدفىالحديديةالخطوطمدبعدخاصةبصفةالداخلية

بسببكبيرًاصناعيًاتقدمًاحققتالتىألمانيافىالصناعيةالثورةلقيامكلهذلكومهد
اآلالتاستيرادفىفتوسعتإنجلترانتهتاحيثمنبدأتنتهجتها، فقداالتىالخطة
وإدارتهاالمصانعإنشاءفىاإلنجليزيةالفنيةبالخبراتواستعانتإنجلترامنالجديدة
وجيزةفترةبعدألمانيااستطاعتالحديثة، وبذلكالصناعةعلىاأللمانالعمالوتدريب

.الصناعةمجالفىتقدمًااألكثرالدولمعالمنافسةميدانتدخلأن

المنسوجاتصناعةأصابالذىالتقدمذلكمناأللمانيةالصناعةتقدمعلىأدلوال
صناعةتقدمت%، كذلك450بنسبة1865حتى1836منالفترةفىزادتالتىالقطنية

المستوردتعدومستعمراتهاإنجلتراوالتيلية، وكانتوالصوفيةالحريريةالمنسوجات
.األلمانيةالحريريةللمنسوجاتالرئيسى

لهاالمالئمةفىالرئيسيةالصناعاتتركزاأللمانيةالصناعةفىالتقدمهذاصحبوقد
ختالفاعلىوالصناعاتالقطنيةالمنسوجاتصناعةإنجلترا، فقامتفىحدثكما

ناحيةمنوأيسرهاالفحمفىألمانياأقاليمأغنىوهوالروهرحوضفىأنواعها
الحريريةوالمنسوجاتسكسونيافىالصوفيةالمنسوجاتصناعة، وقامتالمواصالت

.سيليزيافىالتيلية، والمنسوجاتالرينحوضفى
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تقليدإلىلجأتممكنوقتأقصرفىإنجلترامناألسواقنتزاعاألمانياتستطيعوحتى
كثيرًاتقلبأسعاراألسواقفىاإلنتاجوطرحالشكلناحيةمنالبريطانيةالمصنوعات

الصناعةكتساباإلىأدتالسياسةهذهالبريطانية، ولكنالمصنوعاتأسعارعن
قورنتإذاجودتهاقلةبسبباألسواقفىسيئةسمعة – األمربادئفى – األلمانية

فأصبحتالسياسةهذهعنعدلتماسرعانألمانياأنغير. البريطانيةبالمصنوعات
.مستقلةمواصفاتلمصنوعاتها

سبقكما – 1871عامفىاإلمبراطوريةوتأسيسألمانياتوحيدبفضلكلهذلكتحققوقد
قتصاديًااحدثًاكانواحدسياسىكيانفىاأللمانيةالوالياتضمأنريبوال – أشرناأن

،الحديثأوروباتاريخمالمحأبرزمنكانسريعصناعىتقدممنعليهترتبلماكبيرًا
رسمالميسورمنأصبحكمانموهاعاقتالتىالعقباتمناأللمانيةالصناعةتخلصتفقد

فىاأللمانيةالحكومةلعبتوقد. بالصناعةالنهوضإلىتهدفواحدةقتصاديةاسياسة
الحمايةلهاووفرتبسخاءالناشئةللصناعةاإلعاناتفقدمتهامًادورًاالصددهذا

الخارجية،األسواققويًا، ودرستوتجاريًاحربيًاأسطوًالالصارمة، وبنتالجمركية
والشرقأفريقيافىالخامبالموادالغنيةاألقاليمعلىلتحصلاالستعمارميدانودخلت

.الهادىالمحيطوجزراألقصى

االقتصاديةالبالدثروةزيادةالسبعينحربفىفرنساعلىألمانيانتصاراعلىترتبكما
غرامةعلىألمانياحصلتفقدفيهاالصناعةتشجيعفىاألثرأبلغلهاكانكبيرةزيادة
أهممنوكاناواللوريناأللزاسإقليمىعلىواستولت) فرنكمليارخمسة (كبيرةحربية
ألمانياثروةزادتوبذلكوالتعدينالمنسوجاتصناعةفىوخاصةالصناعيةفرنساأقاليم

.عظيمةزيادةالصناعىإنتاجهازادكماالطبيعية

الداخليةاألسواقتوسعنفقاتهاوتقليلالمواصالتسبلبتسهيلالحكومةهتماماعنونتج
.الشرائيةقوتهموإزديادمعيشتهممستوىوإرتفاعالسكانتزايدلسرعةتبعًانشطتالتى

الكهربائيةالصناعاتهىجديدةصناعاتوأنشئتالصناعةميدانفىألمانيافتقدمت
نظامالزراعة، وتدعمعلىحاسمًاتفوقًافحققتالصناعةكفةورجحتوالكيماوية
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المدنإلىالسكانمهاجرةالريفية، وكثرتاليدويةالصناعاتحسابعلىالمصنع
الفحماستخراجفىتوسع، وحدثوالتضخمالتركزإلىالصناعةتجهتاوالصناعية
علىالقائمةالثقيلةالصناعاتأصبحتحتىالمعدنينبهذينألمانيالغنىنظرًاوالحديد
للصناعةرمزًاالقطنيةالمنسوجاتتعتبركمااأللمانيةللصناعةرمزًاوالصلبالحديد

والحديدالفحمأهميةوتظهر. الفرنسيةللصناعةرمزًاالحريريةوالمنسوجاتالبريطانية
فىيعملونكانوا1914عامقبلفيهابالصناعةالمشتغلينخمسأنمنأللمانيابالنسبة
إزدحامًاألمانياجهاتأكثربالفحمالغنىالروهرإقليمكان، كماالمعادناستخراجصناعة

.الصناعيةمراكزهاوأكبربالسكان

واآلالتالزراعيةاآلالتصناعةفىالعظيمبالتقدمالثقيلةالصناعاتإزدهاررتبطاو
وآالتالبنجرسكرإنتاجكآالتالبالدفىعديدةمراكزبهاشتهرتاالتىالصناعية
نمتالتىالسفنبناءصناعةعنفضًال، وهذاالنسيجوآالتالكهربائيةواآلالتالطباعة

.األولىالعالميةالحربعلىالسابقةالسنواتفىسريعًانموًا

بالتعليمعنايتهاشدةإلىراجعوالكيماويةالكهربيةالصناعاتفىألمانياتفوقوكان
الصناعاتتقدممدىعمليًا، ويتضحمنهاواالستفادةالعلميةالنظرياتوبتطبيقالفنى

إلى1895فىألف15منبهالمشتغلينعددفىالمطردةالزيادةمنألمانيافىالكهربية
 .إلى1890فىمصنع159منالمصانععددزادكما1940عامفىعاملألفمائة

لألدواتبالنسبةأللمانياالذاتىاإلكتفاءالمصانعهذهتحققولم1900عاممصنع
وخارجهاأوروباداخلاألسواقإلىمنهاكبيرةمقاديرصدرتبلفحسبالكهربية

كبيرولقدرالصباغةموادمنالعالمإنتاجأخماسأربعة1900سنةفىألمانياحتكرتاو
.الطبيةوالمستحضراتالعقاقيرإنتاجمن

التىالثقيلةللصناعاتبالنسبةثانويةأهميةذاتالنسيجصناعةأصبحتأنذلكعنونتج
فىأللمانياوفرنساإنجلترامنافسةإلىذلكويرجعالحديثةألمانياعظمةعليهاقامت

الغزلصناعةعلىتمامًاالمصانعنظامتغلبعدموإلىوالحريريةالقطنيةالمنسوجات
.والحريريةالتيليةالمنسوجاتإنتاجفىالسيماالمنزليةوالنسيج
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يميزماأهمذلكوالتركز، ولعلالتضخمإلىوالميلبالتنظيماأللمانيةالصناعةمتازتاو
الصناعىالتطورنتاجمنالظاهرةهذهكانتوإن. الصناعيةأوروبادولبقيةعنألمانيا

أوضحالشركاتتضخموكان. واضحةبصورةألمانيافىبرزتولكنهاعامةأوروبافى
المالية، حتىوالبنوكالكهربيةوالمعداتوالصلبوالحديدالتعدينصناعةفىيكونما
اآلالتكصناعةمعينةصناعةفروعخضوعدرجةالحاالتبعضفىالتضخمبلغ

.واحدةلشركةالكهربية

مصالحهاوخدمةبينهماالمنافسةتقليلبغرضالشركاتإدارةفىالتركزنزعةأما
حيثSyndicateأوCartelاإلنتاجيةالنقاباتأهمهامختلفةأوضاعًاتخذتافقدالمشتركة

األسعارفىبينهاالتنافسمنععلىواحدةبصناعةتعملالتىالشركاتمنمجموعهتتفق
بشخصيتهاشركةكلإحتفاظمعفيهايباعالتىواألسواقونوعهاإلنتاجمقداروتحديد

نقابة385حوالىألمانيافىاإلنتاجيةالنقاباتعددبلغوقد. المستقلةوإدارتهااإلعتبارية
مركزتقويةفىالرغبةشتدتاعندماالعشرينالقرنبدايةفىأغلبها، تكون1914عام

اإلنتاجيةالنقاباتشملتالخارجية، وقداألسواقفىتفوقهاوضمانالصناعىألمانيا
بالحديدالخاصةالنقاباتونفوذًاأهميةأكثرهاألمانيا، وكانفىالصناعةفروعجميع

حوضفىEssenإسنمدينةومركزهاKruppشركةذلكعلىاألمثلة، ومنوالصلب
مصانعوستةوالحديدالفحممناجممنكبيرعدد1910عامفىتملكوكانتالروهر
.نسمةألف300نحوعمالهاعددوبلغالسفنلبناءومصنعوالصلبللحديد

* * *

مابقدرالصناعيةالثورةبنتائجتتأثرلمألمانياأنهىباإلنتباهجديرةمالحظةوثمة
ألنالسياسية، وذلكأماالقتصاديةأماإلجتماعيةالناحيةمنإنجلترا، سواءبهاتأثرت

كماالشاقةوالتجاربالمستقلالتفكيرثمراتمنتكنلمألمانيافىالصناعيةالنهضة
تقاليدهتغييراأللمانىالشعبيتكلفأندوننقًالألمانياإلىنقلتإنجلترا، وإنمافىكانت

بقيةعلىتمامًاتنطبقالمالحظةهذهأنريبإنجلترا، والفىحدثكماوأنظمته
إنطباقًاأكثروإيطاليا، ولكنهاكفرنساإنجلترامنالحديثةالصناعةقتبستاالتىالشعوب

كامًالنقًالإليهماالصناعةنقلفىالدولتينهاتينلمهارة، نظرًاواليابانألمانياعلى
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التناقضذلكفىالسببهوهذاولعل. الدولبقيةفىلهامثيلالبطريقةوفجائيًاوسريعًا
،والتفوقالكمالمنكبيرًاحدًابلغتالتىاالقتصادية) اليابانأو (ألمانياحالةبينالغريب
العصورسماتبعضتحملالتىوالسياسيةاإلجتماعيةوأنظمتهاالمعنويةوحالتها
أنهذامعنىوليس. الحديثالعصرروحمعالنواحىمنكثيرفىتتفقوالالوسطى

السكانيحتشدحيثفيهاالكبرىالصناعيةالمدنقيامبسبببالغًاتأثرًاتتأثرلمألمانيا
شبيهةنتائجألمانيافىأنتجتقدالصناعيةالثورةأنريب، فالالعامالرأىقوةوتظهر
نفوذوزيادةالمعيشةمستوىرتفاعاوالقومىالدخلكزيادةإنجلترافىأنتجتهابالتى

النتائجتلكأنأمور، غيرمنذلكغيرإلىالسياسيةالحياةفىاإليجابىودورهمالعمال
منذلكوغيروالطاعةللنظامحيلمناأللمانبهمتازامابسببألمانيافىكثيرًاتعدلت

بلوغدونكامًال، وحالنجاحًاألمانيافىالدستورىالحكمنجاحدونحالتالتىالصفات
.اإلنجليزيةالمرأةبهتتمتعكانتالذىالمرموقاإلجتماعىالمركزذلكاأللمانيةالمرأة



حامدعباسرءوفاالقتصادىالتاريخفىمحاضرات

86www.RaoufAbbas.org

الصناعيةالرأسماليةعصرفىاالقتصادىالفكرتطور
حتاللهااوالصناعةنموإلىأدتالتىالصناعيةبالثورةالتجاريةالرأسماليةعصرإنتهى

.الرأسمالىاالقتصادفىتغييراتمنذلكعلىترتبومااإلنتاجفروعبيناألولالمحل
االقتصادى،الفكرفىمماثلتطوراالقتصادىالواقعفىالتطورهذاصاحبوقد
وتحليلها،دراستهاعلىإقبالهماالقتصادية، وكثربالظواهرالمفكرينهتمامازداداف

الظواهرلتعددأساسًاذلكويرجعالظواهرتلكفيهاعالجواالتىمؤلفاتهموتعددت
منذ، السيماالرأسمالىفاالقتصاد. تعقدهاالصناعية، وإلىالرأسماليةعهدفىاالقتصادية

هو، وإنمارتيبنمطعلىنطاقهفىالنشاطيتكرربسيطًاقتصادًااالصناعية، ليسالثورة
ويجددالمجتمعأوضاعمنيغيرثورىالتطور، أسرعالتعقيد، يتطورأبلغمعقدقتصادا

االقتصاديةالظواهرعلىاإلنكبابمنالبدكانثماإلنتاجية، ومنطرقهيومكلفى
عصرفىظهورهبدأالذىاإلتجاهتأكدوتفسيرها، وهكذالفهمهاوالسعىالمتعددةالجديدة

.الفكرىالنشاطمظاهرمنغيرهاعناالقتصاددراسةاستقاللنحوالتجاريين

األفكارمنمجموعةعلى" االقتصاديةالحريةمدرسة "أو" التقليديةالمدرسة "إسمويطلق
صفاتبينهاوتجمعاآلخرالبعضيكملبعضهاتجعلبصورةبينهافيماالمترابطة
عشرالثامنالقرنمنالثانىالنصففىاألفكارهذهذاعتوقد. عديدةمشتركة

.عشرالتاسعالقرنمناألولوالنصف

هذاموقفهمويؤيدونالتجنيدأشدالرأسمالىالنظاميجندونالتقليديةالمدرسةمفكرووكان
أنهىلالقتصاد، والثانيةالطبيعىالنظامتعدالرأسماليةأنهىاألولى: بحجتين

.لإلنسانيةالخيرتحققالرأسمالية

االقتصاديونبهافيعنىالطبيعىالنظامالرأسماليةتعتبرالتىاألولىالحجةعنأما
السلطاتمنتدخلدونظلهفىسجيتهمعلىاألفرادتركلوالذىالنظامأنهاالتقليديون

أنيفوتناوال. البشريةالطبيعةمعيتالءمالذىالوحيدألنهعليهولسارواإليهإلهتدوا
الرأسماليةعصرأنكيفرأيناالصناعية، وقدالرأسماليةعاصرواقداالقتصاديينهؤالء

الفردية، واإلنتاجاالقتصادية، والملكيةالحرية: التاليةاألسسعلىيقومكانالصناعية
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األسسهذهأنالتقليديوناالقتصاديونويقول. ممكنربحأكبروراءسعيًاالمبادلةبقصد
هوإنماعليهايردتقييد، وكلاإلنسانفىأصليةصفةفالحرية. اإلنسانوطبيعةتتفق

السخطإلىويدفعهالفردعلىيثقلالحتىالحدودأضيقفىيحصرأنيجباستثناء
تحقيقإلىشئكلقبليسعىاإلنسانكونإلىتستندفإنهاالخاصةالملكيةأما. والثورة
ماأوينتجمابملكيةينفردأنالمصلحةهذهتحقيقمقتضياتالخاصة، ومنمصلحته
وهذه. ذريتهإلىبعدهمنتنتقلخاصةفرديةالمبادلة، ملكيةطريقعنعليهيحصل

ممكنمادىكسبأقصىوراءالسعىكونلناتفسرالتىأيضًاهىالخاصةالمصلحة
المصالحمجموعومن. الرأسماليةظلفىاالقتصادىاإلنساننشاطمنالهدفهو

، ونتيجةمصلحتهلتحقيقيسعىفردفكل. العامةالمصلحةتتحققالمتعارضةالفردية
فكرةعلىاإلنتاجقيامفإنوأخيرًا. العامةالمصلحةتحقيقهىجميعًااألفرادسعى

طرقولتعقدللتخصصطبيعيةنتيجة، وهوالمنتجحاجةإشباعأساسعلىوليسالمبادلة
يقومالرأسمالىاإلنتاجكانمفتعلة، فإذاوليستطبيعيةظواهركلهاوهذه. الفنيةاإلنتاج

ألنفقط، وإنماالربحفىالرأسماليينلرغبةنتيجةذلكفليسللسوقاإلنتاجمبدأعلى
منذلكوغيراآلالتواستخدامالعملوتقسيمالتخصصمبدأإلىهتدىاقدالمجتمع

.اإلنتاجتضاعفألنهاالعميمبالخيراإلنسانيةعلىتعودالتىالتقدمضروب

أنوهىالرأسمالىالنظاملتفضيلالتقليديوناالقتصاديونساقهاالتىالثانيةالحجةأما
الطبيعىالنظامهىالرأسماليةأنعتقادهماإلىفترجعلإلنسانيةالخيرتحققالرأسمالية

ذلكفإنعشرالثامنالقرنفىإالعناصرهتكتمللمالرأسمالىالنظامكان، فإذالإلنتاج
ذلكمزايامنالمجتمعيحرمونكانواالرقيقسادةقبلهمومناإلقطاعسادةأنإلىيرجع
تحققأنالبدفهىطبيعيًانظامًاالرأسماليةومادامت. الخاصةلمصلحتهمتحقيقًاالنظام

.اإلنسانمصلحةفىيكونأنالبدطبيعىهوماكلألنالعميمالخيرلإلنسانية

حسابعلىتجمعهمامقدارعلىتتوقفاألمةثروةأنيرونالتجاريونكانكيفرأينا
بتدخللبونايطكانواالمفكرينهؤالءفإنوفضة، ولذلكذهب، مناألمممنغيرها
يضمنالذىبالشكلوالزراعةوالصناعةالتجارةلتنظيماالقتصاديةالحياةفىالدولة
معمتسقًا – أشرناأنسبقكما – التفكيرهذاكانوقد. القوميةالثروةزيادةتحقيق
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الرأسماليةعاصرتفقدالتقليديةالمدرسةأما. التجاريةالرأسماليةعصرمقتضيات
أنصارمنرجالهاكانفقداالقتصادية، ولذلكالحريةيريدالذىالنظامالصناعية، وهى

ليستاألمةثروةأنمرًا، وقالوافقدًاالتجاريينسياسةفقدواالدولة، ولقدتدخلعدم
التىالسلعبكميةاألمةثروةتقاسوفضة، وإنماذهبمنيملكبماالفرد، تقدركثروة
إلىآخرنظامأىمنأكثريؤدىالحرالرأسمالىاالقتصادأنالثابتمنومادام. تنتجها
أىعنتمتنعأنالقوميةالثروةلزيادةتسعىالتىالحكومةعلىيتعين، فإنهاإلنتاجزيادة
الرأسمالىاالقتصادسيريعوقالتدخلهذافمثل. االقتصاديةاألفرادحريةمنيحدتدخل

العامةالسلطاتتفعلهماخيرفإنذلكولكل. الطبيعيةالزيادةوبيناإلنتاجبينويحول
دورهايقتصراالقتصادية، وأنالحياةفىالتدخلعناإلمتناعهوالقوميةالثروةلزيادة
.داخلىأوخارجىعدوانكلضدالمواطنينأمنحفظعلى

الدولة، بلتدخلفقدحدعنداالقتصاديةللحريةالتقليدييناالقتصاديينتحمسيقفوال
حريةمنللحدتهدفالتىوالنظموالجماعاتالهيئاتكلبإلغاءأيضًايطالبونكانواإنهم

تنظيملوائحمثل (الصناعةحريةمنأو) الداخليةالجمركيةالمكوسنظاممثل (التجارة
نظاممثل (العملحريةمنأو) التجاريةالرأسماليةعصرفىصدرتالتىالصناعة

).الطوائف

إنهم، بلالقومىاالقتصادنطاقعلىالحريةعنالتقليدييناالقتصادييندفاعيقتصرولم
كانفقد. التجاريينسياسةأيضًاهذافىمناقضيناألممبينالتجارةبحريةنادوا

طالبوا، ولذلكاألمممنغيرهاحسابعلىغالبًايكونأمةإثراءأنيرونالتجاريون
سيرلضمانالدولةبتدخلاألجنبية، وطالبواالدولمنافسةمنالقومىاالقتصادبحماية
فإنهمالتقليديوناالقتصاديونأما. القومىاالقتصادمصلحةيحققبشكلالخارجيةالتجارة
الحريةفهذه. واحدوقتفىالدولجميعمصالحتحققالدوليةالتجارةحريةأنيؤكدون
نفقةمنأقلبنفقةإنتاجهاتستطيعالتىالسلعإنتاجفىدولةكلتخصصإلىستؤدى
يستفيدكماالتخصصمبدأتطبيقمنالدولتستفيدوهكذا. األخرىالدولفىإنتاجها
تقليلوإلىاإلنتاجزيادةإلىأيضًاهناسيؤدىالتخصصألن. الدولةداخلمنهاألفراد

.الدوليةالتجارةفىالمشتركةالدولجميععلىكلهذلكمزايا، وستعودالنفقات
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الدولىالنطاقوعلىالداخلفىاالقتصاديةالحريةعلىسياستهاتبنىالتقليديةفالمدرسة
laissez faire, laissez: مشهورةصيغةفىالسياسةهذهعنرجالهابعضعبروقد

passerالحرةالمدرسة "االقتصادىالفكرتاريخفىتسمىماكثيرًافإنها، ولذلك
Liberalism."

ثمةأن، غيراألوروبيينالمفكرينمنعددكواهلعلىالتقليديةالمدرسةقامتوقد
Williamبتىوليمبينهممنيبرزالمدرسةهذهأمامالطريقمهدواالذينالمفكرينبعض

Petty) 1623 – 1687 .(منبالحدطالبوامنمقدمةفىكانإنجليزىىاقتصادوهو
منجماعةوهمالفرنسيينالطبيعيينوكذلك. االقتصاديةالحياةفىالدولةتدخل

المفكرينهؤالءنتقداوقدعشرالثامنالقرنمنتصفحولفرنسافىعاشوااالقتصاديين
الحياةفىالدولةبتدخليتعلقوفيمااألممثروةبزيادةيتعلقفيماالسيماالتجاريينأفكار

الذى) Quesnay) 1694 – 1774كيناىيأتىالفرنسيينالطبيعيينرأسوعلىاالقتصادية
وذهب" La Tableau Economiqueاالقتصادىالجدول "كتابفىأفكارهخالصةوضع

الاإلنتاجهذا، ألنالصناعىاإلنتاجعلىحكوميةرقابةفرضمنجدوىالأنهإلىفيه
علىبالرقابةيتعلقفيمااألمرالقومية، وكذلكالثروةزيادةإلىبحاليؤدىأنيمكن

.الخارجيةالتجارة

جمعوااالقتصاديينمنأخرىطائفةوالفرنسييناإلنجليزالكتابهؤالءبعدجاءوقد
علىفيها، وبنواالنقصأوجهوأكملواأخطاءمنبهاماوعالجواالروادهؤالءأفكار

.االقتصاديةاألفكارمنمتناسقةمجموعةفىذلككلجديدة، وصاغوانظرياتأسسها
صاحب) Adam Smith) 1723 – 1790سميثآدمهماإنجليزيانهؤالءأبرزومن
كتابصاحب) David Ricardo) 1772 – 1823ريكاردوودافيد" األممثروة "كتاب

".والضرائبالسياسىاالقتصادمبادئ"

جامدةقواعدشكلفىنظرياتهايعرضونريكاردوبعدالتقليديةالمدرسةتباعأوكان
قضيةبهايأخذونكانواالتىالمدرسةمؤسسىبأقوالإاليؤيدونهاوالومجردةمبسطة
الطبيعةمنمستمدةفهىثابتة، عقيدةبمثابةلديهماالقتصاديةالحريةكانتكما. مسلمة

.ومكانزمانكلفىاالقتصاديةللسياسةأساسًاتصلحذاتها، وهى
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،المطلقالمجردالشكلبهذاعرضهعندالتقليدىالفكرضداأللمانالمفكرونثاروقد
الرأسمالىنظامهاتقدمقديكن، ولماإلقطاعبقايامننهائيًاتخلصتقدتكنلمفألمانيا

فىيرونكانوااأللمانالمفكرينفإنولذلك. وفرنساإنجلترافىالرأسماليةتقدممثل
إلىحاجةفىكانالذىاأللمانىاالقتصادمستقبليتهددخطرًاالمطلقةاالقتصاديةالحرية
الفرنسىأواإلنجليزىاالقتصادعلىالتجاريينسياسةتهاغأسبالتىتلكمثلحماية
نقدمجردمنأبعدإلىاأللمانالكتابمنفريقذهبوقد. الصناعيةالثورةعهدحتى

التحليلعلىمبنيةالسياسةهذهأنرأوافقد. التقليديةللمدرسةاالقتصاديةالسياسة
ذاتهفىالتحليلهذامهاجمةإلىعمدوافقدولذلك. المدرسةهذهبهقامتالذىالنظرى

أنإلىاأللمانالمفكرونهؤالءذهب، وقدإليهأدىالذىالمنهجنقدطريقعن
القوانينصياغةفىوتعجلواكافيةدراسةالتاريخيدرسوالمالتقليدييناالقتصاديين
.ومكانزمانلكلتصلحمطلقةالقوانينهذهأنزعمواعندماوأخطأوااالقتصادية

شئكلقبلتكونأنيجبلالقتصاددراسةكلأناأللمانالمفكرينمنالفريقهذافعند
قواعدصياغةإلىالدراسةهذهمثلتؤدىأناالقتصادية، والبدالظواهرلتطوردراسة
.تاريخهمنمعينةفترةفىمعينبلدفىاالقتصاديةالظواهرتحكمنسبية

سياسةينقدالكتابمنفريققامالنقد، فقدمحلوحدهالتقليديةالمدرسةمنهجيكنولم
هؤالءويقر. المدرسةهذهبهاتنادىكانتالتىاالقتصاديةالحياةفىالدولة تدخل عدم

الزيادةهذهأنعليهايأخذونولكنهماإلنتاجزيادةإلىتؤدىالحرةالرأسماليةبأنالكتاب
عمادالعاملة، وهىفالطبقة. الفقيرةالطبقاتمعيشةمستوىرفعإلىالحالفىتؤدىال

إلىمنتجكلتدفعالحرةفالمنافسة. للغايةسيئةظروففى، تعيشالرأسمالىاإلنتاج
من، فيقصونالعمالحسابعلىالخفضهذايحققونوالمنتجون. إنتاجهنفقةتخفيض

.وأطفالنساءمناألجرالبسيطةالعاملةاليد، ويستخدمونالعمليوم، ويطيلونأجورهم
.اآلالتاستخدامعلىالتهافتإلىالمنتجينتدفعاإلنتاجنفقةتخفيضفىالرغبةأنكما
تدخلبضرورةالكتابهؤالءينادىذلكلكل. العمالتعطلإلىتؤدىاآلالتوهذه

.معيشتهامستوىورفعالفقيرةالطبقاتلحمايةالدولة
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)Sismondi) 1773 – 1842سيسموندىالفرنسىاالقتصادىالكتابهؤالءأشهرومن
حد، ولوضعالنقاباتبتكوينللعمالللسماحتتدخلأنيجبالدولةأنيرىوكان

ينادىسيسموندىكانكما. المصانعفىواألطفالالنساءعمل، ولتنظيمالعمللساعات
.العملعنوالعجزوالشيخوخةالبطالةضدللتأميننظامبوضع

المنافسةمنالوطنيةالصناعةلحمايةالدولةبتدخلالكتابمنآخرفريقنادىوقد
ويأخذ) List) 1798 – 1846ليستاأللمانىالمفكرهوالكتابهؤالءاألجنبية، وأشهر

الفرد،وسلوكالفردعلىاالقتصادىتحليلهاكلأقامتأنهاالتقليديةالمدرسةعلىليست
يجبالجماعةهذهمصالحاألمة، وأنهىسياسيةجماعةداخليعيشالفردبأنالعلممع
علىتعملأنالدولةعلىاألمة، ويجبمصالحتعارضللدراسة، وعندمحًالتكونأن

منافسةمنالوطنيةالصناعةحمايةطريقعنللبالداالقتصادىالتطورمساعدة
الجمركيةالرسومرفعهىللحمايةوسيلةوأهم. نموهايكتملحتىاألجنبيةالصناعات

بعيد، ولكنحدإلىالتجاريينسياسةتشبهListليستفسياسة. الصناعيةالوارداتعلى
فهىليستعنددائمة، أماسياسةالتجاريينعندالجمركيةالحمايةأننالحظأنيجب

.الوطنيةالصناعةنموكتمالابتنتهىمؤقتةسياسة

فىذاكأوالنقصهذايعالجلكىالتدخلبهذاينادونالدولةتدخلأنصاركانوهكذا
الحياةمظاهركلفىمنظمبشكلالدولةبتدخليطالبلمأحدًاولكن. الرأسمالىالنظام

حتىبذلكأحدينادالعامة، لمالمصلحةتحققوجهةاالقتصادىالنشاطلتوجهاالقتصادية
هذاكانوقد). Saint – Simon) 1760 – 1825سيمونسانالفرنسىالكاتبجاء

يثقالكانالصناعة، ولكنهوتقدماآلالتواستخدامالرأسمالىاإلنتاجأنصارمنالكاتب
ستؤدىحرةتركتإذاالرأسماليةأنيعتقد، والالرأسمالىلالقتصادالتلقائىالتوازنفى

ولذلك. البشرمنالماليينإسعادوإلىاإلنتاجوطرقاإلنتاجفىمستمرتقدمإلىحتمًا
فىقدمًاتدفعهوأنمجموعهفىاالقتصادىالنشاطعلىالحكومةتشرفأنيرىفهو

التوجيهبسياسةنادىمنأولسيمونسانيكونهذاوعلى. العامةالمصلحةطريق
ميدانإلىنزلقاالفرنسىالكاتبأنغير. العشرينالقرنفىنتشرتاالتىاالقتصادى

وتخيل. االقتصادتنظيممهمةعلىقادرةتصبححتىالدولةتنظيمإعادةقترحافالخيال
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الصناعةرجالقوامهاالسياسية، حكومةالحكومةمحلاقتصادية، تحلحكومةلذلك
.اآلالتيلزممايصممونالذينوالمخترعونبالمشورةيمدونهمالذينوالعلماء

حيث، منالمذهبى التقليدية المدرسة موقفينتقدالكتابمنكبيرعددهناكوكان
األفراد،رفاهيةتحققالالرأسماليةأنالكتابهؤالءرثأكرأىو. للرأسماليةتجنيدها

بصفةيهاجمونوكانوا. العظمىأغلبيتهمحسابعلىمنهمقليلعددإثراءتحققوإنما
،ممكنربحأقصىوراءالسعىعلىالقائمالمشروعونظامالفرديةالملكيةنظامخاصة

اإلنتاجفىتستخدمالتىالمشتركةالملكيةمنصوركلهذلكمحليحلأنويريدون
إسمهؤالءعلىأطلقوقد. الربحتحقيقبقصدالاألفرادرفاهيةزيادةبقصد

النوعبهذامطالبتهمولكن. مشتركةبملكيةيطالبونكانواألنهمSocialists" اإلشتراكيين"
اقتصاديةجماعاتبتكوينينادىفريقمنهممختلفة، فكانأشكاًالتتخذكانتالملكيةمن
نظامخلقعلى، وإنماالرأسمالىالنظامقلبعلى، التعملالمنتجينوصغارالعمالمن

البريطانىاالقتصادىرأسهمعلىكانالذينالتعاونيونهموهؤالء. منهأفضلإنتاجى
Robert Owen) 1771 – 1858 (رفورييوالفرنسيانFourier) 1772 – 1837 (ولوى

يستعدونالالمفكرينهؤالءكلأنويالحظ). Louis Blanc) 1813 – 1882بالن
علىالعمالاستيالءأوالرأسمالىالنظامبتغييريطالبونوالالرأسماليينعلىالعمال
وصغارالعاملةالطبقةأمامسبيًالفيهايرونجزئيةحلولإلىيدعونوإنماالدولة

.معيشتهممستوىلتحسينالمنتجين

هموهؤالء – جميعًاوالدولةالملكيةبإلغاءيطالبكانالمفكرينمنآخرفريقوثمة
الفوضوية "االقتصادىالفكرمؤرخويذكرماوكثيرًا. Anarchists" الفوضويون"

Anarchism "الرأسماليةتعارضفالفوضوية. كبيرخطأوهذا. اإلشتراكيةالمذاهببين
ألىخضوعهسلطة، وعدمكلمناإلنسانتحريرإلىتهدفجميعًا، وهىواإلشتراكية

.كرامتهمنبالتالىاألصلية، وينتقصحريتهمنيحدالخضوعهذامثل، ألنتنظيم
كانتوالتىعشرالثامنالقرنفىعاشتالتىاألفكارمنأصولهاتستمدوالفوضوية

التنظيمهذاليضمنإالاإلجتماعىالتنظيموجوديقبلحرًا، ولمولداإلنسانأنتقول
.الحريةتقييدهوحر، واالستثناءاإلنسانأنفاألصل. اآلخرينعدوانمنحريته
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إطالقهايجب، بلحريتهلتقييدمبررالمطلقًا، ولذلكيعتدىالخيركائنالحرواإلنسان
.تنظيمكلمنوإعفاؤهاقيدكلمن

وقد) Joseph Proudhon) 1809 – 1865برودونالفرنسىالمفكرهوالفوضويةوأستاذ
الذينلألفراديسمحالذىالفرديةالملكيةنظامعلىتقومألنهاالرأسماليةالمفكرهذاهاجم

الملكيةبإلغاءينادىفهوولذلكاآلخرينعملمنيعيشواأنخاصةبملكيةيتمتعون
يحتفظأنفردلكليسمحنظاممحلها، وهو" Possessionالحيازة "نظاميسميهماوإحالل
برودونأجراء، ويرىعمالاستخدامدونبنفسهزراعتهايستطيعالتىاألرضبقطعة

صغارإلقراضمصرفيقامأنوالتجارةالصناعةفىالحيازةنظاملتعميميكفىأنه
نشاطهلمزاولةيلزمهمايحوزأنمنمنهمكليتمكنحتىفائدةبدونوالتجارالصناع

بلمشتركةملكيةبأىينادىالبرودونأننرىثمومن. اآلخرينعملاستغاللدون
فىيرىتطبيقها، وكاناستحالةمؤكدًاعصرهفىالمعروفةاإلشتراكيةالمذاهبهاجمأنه

هذاالحيازةنظامعممتىأنه، ويرىلكرامتهمتهانًااوالفردلحريةحدًاالمشتركةالملكية
"free communitiesحرةجماعات "فىاألفراديجتمعللدولة، بلحاجةأىهناكيعدلم

الجماعة،مغادرةفىحرًافردكليكونأنالمشتركة، علىحاجاتهمإشباعفىليتعاونوا
تحاداإلى – رأيهفى – العالميتحولالنظامهذاوبإنتشار. وقتأىفىإليهاالعودةأو

.اإلنسانأخيهعلىلإلنسانسلطةكلوتختفىالحرةالجماعاتلهذه

إشتراكيةدولةوإنشاءوسياسيًااقتصاديًاالرأسمالىالنظامبقلبينادىثالثفريقوهناك
االقتصادى) Karl Marx) 1818 – 1883ماركسكارلإلىنسبةالماركسيونهموهؤالء
انجلزهوآحرألمانىاقتصادىمعبالتعاونالمدرسةهذهأسسوضعالذىاأللمانى

Engelsالقيمة،فىالتقليديةالنظريةهىالماركسىاالقتصادىالتحليلفىالبدايةونقطة
فالعمالذلكالقيمة، ومعيخلقالذىهوالعملأنتقولالنظريةفهذه" العملقيمة "نظرية

بينالفرقأما". األجر "هويخلقونهاالتىالقيمةمنبسيطزءجعلىإاليحصلونال
الرأسماليينإلىيذهبفإنه" – القيمةفائض "ماركسويسميه – المنتجةوالقيمةاألجر

ألنباستمراراإلنخفاضإلىاألجوروتميل. وربحوفائدةريعبشكلبينهمفيمايقتسمونه
المتوسطةالطبقاتفتقاراب (العمالعددزيادةوألنلخفضهايسعونالرأسماليين
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العملعرضتزيدأنشأنهامن) السكانعددفىالطبيعيةوبالزيادةالريفمنوبالهجرة
االستهالكفىالقيمةفائضكلإنفاقيستطيعونالفإنهمالرأسماليونأما. طلبهعلى

ويستنتج. اإلنتاجتزايدبالمالرأستراكموبتزايد. مالرأسشكلفىفيجمعونه
.اإلنتاجزيادةتتوالى، بينماسيقل – األغلبيةوهم – العمالاستهالكأنذلكمنماركس

اإلنتاجفيهايفيضفتراتوهىالرأسمالىالنظامفىتظهرالتىاألزماتسببهووهذا
بالمشروعاتيؤدىممامنتجاتهاريفصتعنالمشروعات، وتعجزاالستهالكعن

ليسالرأسمالىالنظامأنماركسذلك ؟ . يقولكلينتجهوما. اإلفالسإلىالضعيفة
تطورمراحلمنمرحلةهوالتقليدية، وإنماالمدرسةتزعمكمالإلنتاجالطبيعىالوضع
يتم. اإلشتراكيةهوآخرنظامبعدهيأتىأنكثيرة، والبدنظماالقتصادية، سبقتهالنظم

"الطبقاتصراع "طريقعن – ماركسرأىفى – اإلشتراكيةإلىالرأسماليةمناإلنتقال
كلفىأدىالذىالفعالالعاملوهو. المستغلةوالطبقةالمستغلةالطبقةبينالصراعأى

الطبقةوهمالرأسماليينبينالصراعيشتدأنفالبد. االقتصاديةالنظمتطورإلىالعصور
الطبقةنتصارابحتمًاالصراعهذاوسينتهى. المستغلةالطبقةوهمالعمالوبينالمستغلة
نظامًاعندئذالعاملةالطبقةوستقيم. اإلنتاجعلىوالسيطرةالحكمعلىواستيالئهاالعاملة

.كلهاالجماعةبيدفيهاإلنتاجأموالملكيتهتكونإشتراكيًا

غيرهآراءعنلهتمييزًا" Communismالشيوعية "إسممذهبهعلىيطلقماركسوكان
عنلهتمييزًا" العلميةاإلشتراكية "بأنهيصفهانجلزوكان. اإلشتراكيينالمفكرينمن

الفكرمؤرخىمنكثيرويسمى. التاريخدراسةعلىتقومالالتىالخياليةاإلشتراكية
الجماعيةبالملكيةينادىألنه" Collectivismالجماعية "الماركسىالمذهباالقتصادى

.اإلنتاجلوسائل
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العماليةالحركة
ورأسالعملبينالكبيرالتناقضوقوعالصناعيةللثورةاألساسيةالنتائجبينمنكان

يعرفلمالكبيراالقتصادىالحدثهذاوقوعفقبل. بينهماالعدواةشتداداوالمال
العملأماكنكانتإذالعمالمنالعملأصحاببينالتناقضمنالنوعهذاالحرفيون

عالقاتالطرفينبينقامتثمومنجنبإلىجنبًاالعملوأصحابالعمالبينتجمع
المالورأسالعملبينفصلالحديثالمصنعنظامنشوءأحيانًا، ولكنوتلمذةبلزمالة
خفضعلىاألموالرؤوسأصحابحرصحادًا، إذالطبقىالصراعوأصبحتامًافصًال

األمرراعوقد. كبيرًاإرتفاعًااألسعارفيهرتفعتاوقتفىالعملساعاتوإطالةاألجور
بعضللعمالتوفرالتىالتشريعاتبإصدارفنادواالعمالغيرمنالبصيرةذوىبعض

تكنلمجهودهمأنإنسانية، غيربدوافعذلكإلىمدفوعينوكانواالضروريةالضمانات
إدارةعلىيعملالعمالىالتنظيمأشكالمنشكلقيامالحاجةواستدعتوحدهالتجدى

أشكالمنشكلينهناك، وكانبالفعلمنظمًاكانالذىالمالرأسمعالمساوماتدقة
اآلخر،عنأهميةأحدهمايقلالالعمالمصالححمايةإلىيهدفالذىالعمالىالتنظيم
ممنالبعضالعاملة، ويضيفللطبقةالسياسىالحزبالعمالية، وثانيهماالنقابةأولهما
قدرًايوفربهاآخرنظاماستبدالعلىالعملدونالرأسماليةمساوئحدةلتخفيفيسعون
مجتمعإقامةفىيتمثلثالثًاتنظيمًاالكادحة، يضيفونللطبقةالمعيشةمستوىمنمعقوًال
تغطىالتىالسلعتوزيععدالةضماناتفيهوتتوافرجماعيًافيهاإلنتاجيكونتعاونى

.السكانحتياجاتا

التىguildsالحرفطوائفعنتختلف، وهىحديثتنظيمtrade unionالعماليةوالنقابة
يعملوحدهمالعماليجمعتنظيمالعماليةبينًا، فالنقابةإختالفًاالوسطىالعصورعرفتها

بينيجمعتنظيمًاالطائفةكانت، بينماالعمالطبقةهىواحدةطبقةمصالححمايةعلى
.ككلالطائفةنظامحمايةعلىوتعملعمالأوعملأصحابكانواسواءالحرفيين

فىالسيئةالعملظروفيسرتفقدالصناعيةالثورةنتائجمننتيجةالعماليةوالنقابة
ظهرتوقد. التنظيممنالنوعهذالوجودماسةالحاجةوجعلتقيامهاسبيلالمصانع
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رائدة – أشرناأنسبقكما – كانتالتىبريطانيافىظهرتماأولالعماليةالنقابات
.اإلجتماعيةبنتائجهاتأثرًاأوروبادولأسبقكانتثمومنالصناعيةالثورة

نتيجةقامتوإنماالرأسماليةمنمقاومةتلقىأندونطفرةالعماليةالنقاباتتنشأولم
بوجودها، ولمالرأسماليةمنعترافانتزاعالخاللهسعتالرأسماليةضدمريركفاح
جهدمنوسعهممابذلواوإنمابسهولةعترافهماالعماليةالنقاباتالرأسماليونيمنح

التشريعيةاألجهزةعلىسيطرةمنلهمكانماذلكفىمستغلينمساعيهاإلحباط
، لذلكبأيديهمالحكمكراسىكانتكماعليهموقفًاالبرلمانمقاعدكانتفقدوالتنفيذية

فصدرالتشريعطريقعنشئونهمترعىتنظيماتإلقامةالعمالجهودإحباطحاولوا
أنشأنهمنعملكليعتبرعشرالثامنالقرنمناألخيرالربعفىالقوانينمنعدد

والمحرضينفعلتهيعاقبالقانونعلىخروجاإلنتاجإنقاصأواألجورتحديدإلىيؤدى
بعدديحفلاإلنجليزىالقانونكانحتىعشرالثامنالقرنينتهىكادومابالسجنعليه
التشريعاتتلك، وكانتالعمالإتحاددونالحيلولةبقصدوضعتالتىالتشريعاتمن

معينأجرلقاءالعملعلىغيرهمعيتفقمنكلعلىالشاقةاألشغالمعبالسجنتقضى
أواألجورمستوىرفعإلىيهدفتنظيمًايقيممنمحددة، أولساعاتالعملعلىأو

عناإلمتناععلىغيرهيحرضمن، أناإلنتاجكميةإنقاصأوالعملساعاتتخفيض
يحضرمنأومنهإذندونمخدومهلدىالعمليتركأومتجرأومصنعفىالعمل

ظروفأوالعملساعاتأوباألجورخاصإتفاقأوعقدإبرامبهدفيعقدجتماعًاا
عملصاحبكلمعاقبةعلىأيضًاالتشريعاتتلكنصتالعيونفىللرماد، وذرًاالعمل
هذاأن، والواقعالعملمقداريزيدأوالمعتادةعملهمساعاتيغيرأوعمالهأجورينقص
منأحدًاكانوإنالتشريعاتلتلكالعدالةمنمسحةإعطاءبهقصدالتشريعمنالجانب

.التهمتلكمنبواحدةللمحاكمةيقدملمالعملأصحاب

رقابهمعلىسلطتالتىالرأسماليةوبينبينهمالحادةالمواجهةلتلكالعماليستسلمولم
إلجباراإلضراباتينظمونفهم: جبهتينفىيناضلونراحوا، وإنماالقانونسيف

سالحاإلضرابكانوإنعملهمساعاتوإنقاصأجورهمزيادةعلىاألعمالأصحاب
يستطيعالالعاملألناألعمالبأصحابيلحقهمماأكثربالعمالالضرر، يلحقحدينذو
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فىيصمدحتىبالمساعداتلمدهمصدرًايجدلممارزقمورددونطويًاليمكثأن
صورةكانتسريةجمعياتتكوينطريقعنالمشكلةهذهالعمالعالجوقداإلضراب
صرففىحصيلتهاوتستخدمالعمالمناإلشتراكاتتجمعالعماليةللنقاباتمصغرة
إصرارهمفىتتمثلفكانتالعمالفيهاناضلالتىالثانيةالجبهةأما. للمضربينإعانات

علىقدرتهممنتحدالتىالتشريعاتإلغاءضرورةوعلىالتنظيمفىبحقهمالتمسكعلى
فكانوابالعنفعشرالتاسعالقرنمطلعفىحركاتهمتسمتاهناومن. الحقهذاممارسة
.بالمصانعالتدميريلحقونماكثيرًا

عنللبحثوسعيهمبحركتهمالبرلمانهتماماإلىالمواجهةتلكفىالعمالصمودوأدى
والعمالبالعملالخاصةالمسائللبحثلجنة1824عامفىفكونلمشاكلهممرضيةحلول
البرلمانإلىتقريربتقديمعملهااللجنة، وأنهتالبرلمانإلىبشأنهامقترحاتوتقديم
ساعاتوتنظيماألجورلرفعالعمالشكلهاالتىالسريةالجمعياتأنإلىفيهأشارت
وأيرلنداواسكتلندهإنجلتراأنحاءجميعفىتنتشرالصبيةتشغيلعلىقيودووضعالعمل
علىدافعًاكانتبلفحسبفشلهاتثبتلمالجمعياتهذهمثلقيامتمنعالتىالقوانينوأن

أنإذبالخطرالمجتمعأمنيهددأمروهوالجمعياتتلكجانبمنالعنفاستخدام
القانونمخالفةسواء، وأنحدعلىاألعمالوأصحاببالعمالالضررتلحقاإلضرابات

بإقامةالقانونخالفوااألعمالأصحابمنالكثيرولكنوحدهمالعمالجانبمنتأتلم
لمذلكورغمالعملظروفتطويروعدمالعمالأجورإنقاصعلىتعملمنهمجمعيات

للعمالالسماحاألفضلمنأنهاللجنةورأت. للمحاكمةاألعمالأصحابمنأحديقدم
مستوىتحسينهدفهايكونوأنعلنيةجتماعاتهااتكونأنعلىجمعياتهمبتكوين
طريقعناألعمالوأصحابالعمالبينالمنازعاتتحلوأنالعملوظروفاألجور
يسلكونالذيناألعمالوأصحابالعماللمعاقبةقانونىنصوجودوضرورةالتحكيم

يحققالذىالنحوعلىالمالرأسأوالعملاستخدامتعوقبصورةالعنفأوالتهديدسبيل
.ممكنةفائدةأقصى

تشريعأبرزهاكانبالعملالخاصةالتشريعاتمنعددصدورالتقريرذلكعلىوترتب
وخفضاألجورمستوىرفععلىتعملنقاباتتكوينللعمالأباحالذى1824يونيو
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نقاباتهمبتكوينالعمالقيامالقانونذلكعنونتجالعملظروفوتحسنالعملساعات
قداإلضراباتعددكانوإنعنفًاأقلبصورةالمالرأسضدنضالهموممارسةعالنية

البرلمانخاللمنالضغطإلىاألموالرؤوسأصحابدفعمماالسابقمعدلهعنزاد
تشريعصدرولذلكالعمالحركةمنتحدجديدةقوانينوإصدار1824قوانينإللغاء

.شهورثالثةمدةبالسجنالعمالمنالعنفأعمالإلىيلجأمنبمعاقبةيقضى

طريقعنحركتهالتقويةوسعتبوجودهاالقانونىاإلعترافمنالنقاباتاستفادتوقد
واحدةنقابةفىواحدةصناعةفىتعملالتىالعمالنقاباتتحدتافواإلتحادالتضامن
1830عامالبناء، وفىبصناعةللعاملينوأخرى1829فىبالغزلللعامليننقابةفتكونت

فىنقابة150عددهابلغمتفرقةبأعمالعمالهايشتغلالتىالنقاباتمنلعددتحالفظهر
فىالعماللنقاباتالعاماإلتحادأسسثم" العمالحمايةجمعية "بإسمعرفواحدتنظيم
لذلكالرئيسىالهدفعضو، وكانمليوننصنحوأعضاءهعددبلغالذى1834عام

بثمانىالعمليومبتحديدللمطالبةبريطانياأنحاءجميعفىالعاماإلضرابإعالناإلتحاد
زعمائهمنستةعلىوالقبضاإلضرابفشلبعداإلتحادنهاراماوسرعان. ساعات
اإلضراباتسحقعلىالسلطاتوعملتسنواتسبعمدةبالسجنمنهمكلعلىوالحكم

بإجراءالمطالبةفىتتمثلأخرىوجهةالبريطانيةالعماليةالحركةوجهممارحمةبغير
منالفترةخاللوذلكالنيابيةالمجالسفىللعمالممثلينوجودتكفلدستوريةتعديالت

1835 – 1845.

حمايةأهدافهبينمنوكان1845عامفىالعماللنقاباتالعاماإلتحادتأسيسأعيدثم
بالمستوىوالنهوضوالتحكيمالمساومةطريقعنإليهالمنضمةالنقاباتعمالمصالح

إلىيركنكانالجديداإلتحادأنوواضحالعاملةللطبقةوالثقافىواإلجتماعىالسياسى
بعضيحققأنلهقدرولذلكأهدافهلتحقيقسبيًالالعنفتخاذاإلىيميلوالاإلعتدال
.عامًاعشرخمسةلمدةاستمرحيثوجودهطوالالنجاح

مطالبلمواجهةالمختلفةالنقاباتنشاطبينللتنسيقمجالسالصناعيةبالمدنتكونتكما
أنتلبثالثمنشاطهافيهاتزاولالتىبالمدينةموحدًاإضرابًاالنقاباتتنظمكأنمعينة
المجالستلكإلىوينسب. المجالستلكأجلهامنعقدتالتىالغايةإنتهاءبمجردتحل
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تعقدالتىالسنويةالمؤتمراتبهاوتعنىالبريطانيةالعماليةالحركةبهامتازتاظاهرة
".العمالبرلمان "بإسمبعدفيماتعرفأصبحتوالتىوالعمالالعملشئونفىللنظر
عمالبنقابةإاليعترفلمالذىالقانونمنسندلهايكنلمجميعًاالتنظيماتهذهولكن

تنظيميةأشكالمنالنقاباتتقيمهبمااإلعترافعتبارهافىيأخذولمالواحدةالمؤسسة
اإلضراباتمنموجةقيامإلىأدىممابالقيودمكبلةالعماليةالحركةوظلت. أخرى
اآلالتفيهاالعمالحطمومنشسترشفيلدمنكلفى1866و1865عامىفىالعنيفة

النقاباتزعماءمنعددعلىوقبضتالحركةعلىللقضاءالسلطةوتدخلتوالمصانع
تقريروتقديموالعمالالعملمشاكللبحث1867عامفىجديدةبرلمانيةلجنةوشكلت
للبرلمانتقريرهاثمكاملينعامينالمشاكللهذهاللجنةدراسةواستغرقتللبرلمانبشأنها

وأنهالعماليةالتنظيماتأشكالبجميعالقانونىباإلعتراففيهأوصتالذى1869عامفى
علىويحافظالقانونحمايةلهايكفلالذىالقانونىالتسجيلحقالنقاباتمنحيجب

بالشخصيةعترفتاالتىالتشريعاتمنعددصدورذلكعلىوترتب. الماليةمواردها
.والمقاضاةالمواردواستثمارالملكيةفىوحقهاللنقاباتاإلعتبارية

تضمالعمالنقاباتفأصبحتالتشريعاتهذهصدورنتيجةالعماليةالحركةعضدشتداو
فىوقعالذىالصناعىالكسادخاللفعاليتهاأثبتتماوسرعانمنظمعامل1.100.000

األجورتخفيضعلىإحتجاجًاعديدةإضراباتفنظمت1880 – 1875منالفترة
عننبثقاالعماللنقاباتعامتحاداأسسثمالرخاءحلولبعداألحوالهدأتماوسرعان

األوروبية، وأدمجتماليةعالالمنظماتمععالقاتوأقامالسنويةالعماليةالمؤتمرات
حتى1909عاميحلكادوماالتنظيميةفعاليتهالزيادةالبعضبعضهافىالعماليةالنقابات

.عامل2247461بريطانيافىالنقابيينالعمالعددبلغ

تلجأأندوننتصاراتامنحققتهماتحقيقتستطيعالبريطانيةالعماليةالحركةتكنولم
1914عاموحتىعشرالتاسعالقرنمنالثالثالربعفمنذسياسيةأساليبالستخدام

حقالعمالمنح، وكانوحزبىسياسىطابعذاتبمنظماتالعماليةالنقاباتإرتبطت
بالعملإشتغالهمأسبابمنسببًاالمدنفى1867سنةالعامةاإلنتخاباتفىاإلقتراع
إصدارأجلمنالضغطممارسةالعماليستطيعالالحقبذلكالتمتعفبدونالسياسى
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وكان. البالدسياسةفىمسموعًاصوتًالهمتجعلوالتىمصالحهمترعىالتىالتشريعات
إنجلترافىاإلشتراكيةاألفكارإنتشارالسياسىبالعملالعمالشتغالالالثانىالدافع

أصبحتوبذلك1884عامفىالريفلعمالاإلقتراعحقمنح، ثم1880عامبعدوخاصة
علىالمدنعمالحصولوبمجرد. العامةاإلنتخاباتفىكبيروزنذاتالعمالأصوات

ضمنكماالعموممجلسمقاعدإلىالوصولفىعامالننجح1867فىاإلقتراعحق
وقررالجددالناخبينمصالحتمسمسائلاإلنتخابيةبرامجهماألحرارمرشحىمنعدد

لهذهوكونالبرلمانفىالعمالتمثيلزيادةعلىالعمل1869فىالمنعقدالعمالمؤتمر
هذهجهودعنونتج" Labour Representation Leagueالعمالتمثيلعصبة "الغاية

الحصولفىمنهمإثناننجح1874عامإنتخاباتفىللعمالمرشحًا13دخولالعصبة
فىملحوظأثرالبرلمانفىالعماللممثلىكانولذلكالعموممجلسعضويةعلى

عددتزايدوقد. عشرالتاسعالقرنمناألخيرالربعفىصدرتالتىالعماليةالتشريعات
1886إنتخاباتفىعضوًاعشرإثنىبلغحتىبإطرادالبرلمانفىالعمالممثلى

عددرتفعا، وعمالىببرنامجناخبيهمأمامإلتزمواالعمالغيرمنخمسةإلىباإلضافة
.عضوًا16إلى) 1892عام (التاليةاإلنتخاباتفىالعمالممثلى

وإنماالعموممجلسفىالعمالممثلىبينتجمع – الحينذلكحتى – رابطةثمةيكنولم
دائرتهفىتجرىالتىاإلنتخاباتطريقعنالبرلمانىمقعدهإلىيصلمنهمكلكان
وكان. النوابأولئكجهودبينينسقعمالىسياسىتنظيموجودودونماترتيبدون
كما" الديمقراطىاإلشتراكىاإلتحاد "إسمتحت1880عامفىتأسسإشتراكىتنظيمهناك

بينالتنسيقمننوعلوجودالحاجة، وبرزتبعامينذلكبعد" الفابيةالجمعية "أنشئت
عليهترتب1893ينايرفىمؤتمرالغرضلهذا، فعقدالعمالونشاطاإلشتراكييننشاط

بالملكيةبالنهوض "الجديدالحزبأغراضوحددت" المستقلالعمالحزب "تأسيس
الهدفذلكتحقيقوسيلةتكونوأن" والمبادلةوالتوزيعاإلنتاجأدواتوتوجيهالجماعية

ويتمسكونالحزببأهدافيؤمنونأشخاصطريقعنالعموممجلسفىالجماهيرتمثيل
لتنفيذلجنةوتكويناألقاليمفىللحزبفروعتأسيسالمؤتمرقراراتوتضمنتبسياسته
دونالعمالمبادئعلىللبرلمانمرشحأىيؤيدلنأنهالحزبالمؤتمر، وأعلنقرارات



حامدعباسرءوفاالقتصادىالتاريخفىمحاضرات

101www.RaoufAbbas.org

الحزبسياسةتنفيذعلىبالعملفيهيتعهدكتابيبإقرارللحزبالمرشحهذاقدمتيأن
بالعمالالخاصالحزببرنامجوتضمن. العموممجلسداخلالمعارضةإلىواإلنضمام

بالقطعةوالعملاإلضافىالعملوإلغاءيوميًاساعاتبثمانىالعملساعاتلتحديدالسعى
بإعانةالحكومةلتزاماوعامًاعشرأربعةعنأعمارهمتقلالذيناألطفالتشغيلوتحريم

التعليممجانية، وتحقيقالعمالمنالشيخوخةتصيبهأوالعملعنيعجزأويمرضمن
عليهايحصلالتىوالدخولاألرباحعلىتصاعديةضرائبوفرضدرجاتهبجميع
وأناإلقتراعحقالمرأةلمنحالسعىذلكبعدالبرنامجإلىأضيف، ثمعملدوناألفراد
.فيهاالقائمةالصناعاتتوجيهالمدنفىالبلدياتتتولى

ألف20أعضائهعددبلغفقدكبيرًا" المستقلالعمالحزب "فىالعضويةحجميكنولم
واحدبمقعدممثًالالحزبوظل. ذلكبعدالتناقصفىأخذواولكنهم1896عامفىعضو

البرلمانمقاعدإلىأعضائهمن16يصلأناستطاعحتىطويلةلفترةالعموممجلسفى
.1906إنتخاباتفى

سواءحدعلىالنقابيينأواإلشتراكيينترضلمالمستقلالعمالحزبمبادئأنغير
النقابىالمؤتمرضمفقد" العمالحزب "هوآخرسياسىحزبلتأسيسسعواولذلك
، وكانالعمالومنظماتواإلشتراكيينالتعاونيينلجميعممثلين1899عامفىالمنعقد
اإلنعقادإلىالمؤتمروعاد. البرلمانفىالعمالممثلىعددزيادةفىالنظرالمؤتمرهدف

مننسحابهماأعلنوا" الديمقراطىاإلشتراكىاإلتحاد "ممثلىأنغيرالتالىالعامفى
أنالمؤتمروأعلناإلشتراكيينغيرللنقابيينالمؤتمرأعضاءأغلبيةوأصبحتالمؤتمر

المؤتمرسياسةتنفيذعلىتعملالعموممجلسداخلمتميزةمجموعةتكوينغايته
نمتوقد. العمالمصالحتمسالتىالتشريعاتباستصداريتعهدحزبأىمعوتتحالف

العموممجلسمقاعدإلىالوصولأعضائهامن29واستطاعسريعًانموًاالمجموعةهذه
وأصبحواعضوًا54إلىالمجلسفىالعمالممثلىعددوصلوبذلك1906إنتخاباتفى

التىالهامةالقوانينمنعدداستصداراستطاعتالبرلمانداخلوزنهالهاكتلةيشكلون
وراءمنالعمالقضيةعلىيعودمااألعضاءأدرك، وقدوالنقاباتالعملشئونتنظم

اللجنةغيرتماسرعانثم" العمالتمثيللجنة "أسموهتنظيمًاأنفسهممنفكونواتحادهما
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لتزاماضرورةعلىالجديدالحزبالئحةفىونص" العمالحزب "تدعىفأصبحتإسمها
منالحزبأنشئالتىالمسائلوخاصةللحزبالسنوىالمؤتمربقراراتالحزبمرشحى

.السياسيةالجمعياتوبعضالعمالنقاباتمنعددالحزبيؤيدوكان. أجلها

كانأنهوخاصةاإلشتراكيةبالمبادئاألخذ – 1907عامحتى – العمالحزبرفضوقد
عامفىقرارًاأصدرالحزبولكن. لإلشتراكيةرفضهمنالحقبةتلكفىقوتهيستمد
عنوالمبادلةوالتوزيعاإلنتاجمجالفىاإلشتراكيةتحقيقعلىعزمهفيهأعلن1907
منالعملولتحريرككلالمجتمعلمصلحةالديمقراطيةالدولةداخلتوجيههاطريق
جتماعيًااالجنسينبينالتامةالمساواةمعالزراعيينالمالكوكبارالمالرأسسيطرة

وقدالشديدالتحفظيشوبهكانوإنإشتراكىإعالنبمثابةالقرارهذاوكان. قتصاديًااو
عيوبمنفيهماعلىاإلعالنهذاصدورويرجعالحزبقوةزيادةصدورهعننتج
عرضمماالعمالعلى1907عامفىوقعتالتىالعالميةاالقتصاديةاألزمةتأثيرإلى

الحتىالتيارمجاراةعلىالحزبفحرصاإلضراباتوقوعإلىوأدىللبطالةالكثير
مثلالحزبقيادةفىاإلشتراكيينبعضوجودأنريبوالإليهايستندالتىالقاعدةيفقد

فىأثرهكانالبرلمانفىالحزبممثلىنصفوحوالىMac Donaldماكدونالدرمزى
إنتخاباتفىكبيرةأغلبيةإحرازمنالعمالحزبتمكنوقد. القرارذلكمثلصدور
.البالدفىالحكمتولىمنمكنته1924

* * *

األوروبيةالقارةفىالعماليةالحركة
فقدالعملتنظيممجالفىاإلنجليزيةبالتجربةأوروبافىالعماليةالحركةاستفادتوقد

هذاعلىترتبلمامعاناةوأسبقهاالصناعىالتطورفىالقارةدولأسبقبريطانياكانت
نموذجًااإلنجليزيةالعماليةالحركةكانتواقتصادية، لذلكإجتماعيةآثارمنالتطور

أسبقالغربيةأوروبابلدانفىالعماليةالحركةكانتوإنأوروباعمالمنالكثيرحتذاها
بالعمللتحامًااأسبقوكذلكبريطانيافىمنهااالشتراكىوالعملباإلشتراكيةرتباطًاا

.أيضًاالسياسى
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حتىاألعضاءعددتناقصومنالتمزقمنتعانىفرنسافىالعماليةالتنظيماتكانت
.البعضبعضهابينالروابطبذلكفقويت1884عامفىبهااإلعترافقانونصدر
التىالفترةوإلىعشرالتاسعالقرنمطلعإلىفرنسافىالعماليةالحركةأصولوترجع

علىالحديثةاآلالتإدخالشهدتالتىوهىالتحديدوجهعلى1850 – 1825بينتقع
تطورمنذلكعلىترتبوماالحديثاآللىالمصنعنظاموقيامالفرنسيةالصناعة

.العاملةالطبقةونشوءالفرنسيةالصناعة

الفرديةللحريةمنافيًاوعدتهالعملتنظيمأشكالمنشكلكلالفرنسيةالثورةحرمتفقد
منهمجمعيةتكوين1791عامالعمالبعضبدأ، وحينالحرفطوائفألغتثمومن

منشكلأىإقامةبتحريميقضىقانونًاالوطنيةالجمعيةأصدرتاألجورزيادةبهدف
أواألجورزيادةبغرضالعمالإتحادنابليونقوانينحرمت، كماالعمالىالتنظيمأشكال
أنواعمننوعأىإقامةحرمتاألجور، كماإنقاصبقصداألعمالأصحابإتحاد

.شخصًاعشرينمنأكثرعضويتهافىتضمالتىالجمعيات

العمالعلىفرضتالتىالقيودهذهتحللمفرنساإلىالملكيةوعودةنابليونسقوطوبعد
أنفسهمينظمونالعمالوبدأالقوانينهذهتعديلضرورةإلىنصرفاالعمالنضالولكن

جمعياتهىالجمعياتمنأنواعثالث، فنظمواالقانونأنفرغمالغايةهذهلتحقيق
تجمعفكانتاألولىالجمعياتالمقاومة، أماالصداقة، وجمعياتالزمالة، وجمعيات

عشر،الخامسالقرنإلىتاريخهاويمتدمنهمللمحتاجينالمساعدةتقديمبقصدالحرفيين
أنهاغيرالعمالمنكبيرعدديجمعقويًاتنظيمهافكانعشرالتاسعالقرنمطلعفىأما
الزمنعليهعفاإنتاجىبنمطرتباطهاالالعماليةالحركةداخلكبيرةفعاليةذاتتكنلم

فىألعضائهاالمساعداتتقديمتتولىفكانتالصداقةجمعياتأما. الحرفىاإلنتاجوهو
هذاعددبلغأعضائها، وقدمنيتوفىمنوألسرللحوادثالتعرضأوالمرضحالة
11.000تضمكانت1823عامفىجمعية132وحدهاباريسفىالجمعياتمنالنوع

ثمرةفكانتالمقاومةجمعياتأما. بعينهاصناعةعمالمنهاواحدةكلعضو، وتضم
القرنمنالثانىالربعفىفرنسافىالحديثالصناعىالتطورعننتجتالتىللظروف

أصحابمعالجماعيةالمساومةةفدإدارةبقصدالجمعياتهذهكونتوقد. عشرالتاسع



حامدعباسرءوفاالقتصادىالتاريخفىمحاضرات

104www.RaoufAbbas.org

فىالعملظروفبتحسينللمطالبةاإلضراباتاألجور، ولتنظيمزيادةأجلمناألعمال
نشاطهامارست، فقدالجمعياتهذهمثلبوجوديعترفالالقانونكانالصناعة، ولما

بيننتشرتاوقداألعمالألصحابعداءأكثرهاالمقاومةجمعياتوكانتسريةبطريقة
.باريسفىوالطباعةالنحاسوعمالليونفىالنسيجعمال

القرنمناألولالنصففىالفرنسيةالعاملةالطبقةكفاحمنكبيرجزءنصرفاوقد
سيمونسانأمثالالفرنسيونالمفكرونطرحهاالتىالبرامجتحقيقنحوعشرالتاسع

هذافىبذلتالتىالجهودأنغيرالرأسمالىالمجتمعلمشاكلحًالفيهاورأواوفوربيه
بحقهمالقانونىاإلعترافأجلمنالنضالإلىالعمالتجهاثمومنأكلهاتؤتلمالصدد

فىجزئيًانصرًا، وحققواالنضاللهذاركيزةالمقاومةجمعياتمنوإتخذواالتنظيمفى
العمالإضراباتوضغطالعامالرأىضغطتحتالحكومةإضطرت، إذ1864عام

جمعياتوتكويناإلضرابحقللعماليبيحقانونًاتصدرالطباعة، أنعمالوخاصة
بتأسيسقانونىعترافاعلىالحصولأجلمنالعمالنضال، واستمراإلضرابات

.الصددبهذااألعمالأصحابمعاإلتفاقياتوعقدالعمالمصالحعنللدفاعالنقابات

إصدارإلى – 1868عامفى – الحكومةإضطرتاإلضراباتحركةلتفاقمونظرًا
استعدادهاأبدتولكنهاالمختلفةللجمعياتالقانونىالحظراستمرارفيهأعلنتتصريح

،األعمالأصحابتضمالتىالجمعياتقياموعنالعماليةالنقاباتقيامعنللتغاضى
نصوجوددوننشاطهاتمارسواستمرتعلنيةبصورةالعمالنقاباتتكونتوبذلك

.1884عامحتىبهالإلعترافقانونى

إلىالثالثةالجمهوريةعهدعلىالفرنسيةالعماليةالحركةإتجاهالتطورهذاعنونتج
الفرصةإلتاحةاإلنتخابحقوقتوسيععلىوالعملمستقلةكقوةالسياسىالعملدخول

الغايةلهذهوعقد. والبرلمانالبلديةالمجالسمقاعدإلىللوصولالعاملةالطبقةممثلىأمام
العمالحزب "تكوينعنأسفرت1880 – 1876منالفترةفىالمؤتمراتمنعدد

لبثتماماركسيًا، ثمبرنامجًالنفسهتخذاوإشتراكيةقيادةعليهسيطرتالذى" الفرنسى
اإلشتراكىالعمالإتحاد "إلىالحزبإسموتغير1882عامفىسقطتأنالقيادةهذه
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نواةتكونتالمجموعةهذهومنالماركسىالبرنامجعنالنظروصرف" الفرنسى
.1885عامفىتأسيسهأعلنالذى" المستقلاإلشتراكىالحزب"

االقتصادىنضالهاكثيرًايعقلمالسياسىبالعملالفرنسيةالعماليةالحركةإلتحامولكن
للنقاباتاإلعتباريةبالشخصيةعترفاالذىالقانونبصدور1884عامفىتوجالذى

بعضبالفعلوتكونت. العمالمصالحترعىبينهامنتحاداتاتكوينفىوبحقهاالعمالية
كانثمومنقيادتهاعلىللسيطرةسعتالسياسيةاألحزابأنغيرالنقاباتتحاداتا

مليئًاالعشرينالقرنومطلععشرالتاسعالقرنأواخرفىالفرنسيةالعماليةالحركةتاريخ
نتهتاوقدالعماليةلإلتحاداتالسياسيةلإلنتماءاتتبعًاالحركةصفوفبينباإلنقسامات

".العماللنقاباتالعاماإلتحاد "بتأسيس1914عامفىالخالفاتهذه

* * *

عشرالتاسعالقرنمنالستيناتأواخرإلىقيامهافيرجعألمانيافىالعماليةالحركةأما
فىبسماركتولىالتىالفترةوهىألمانيافىكبيرحزبىبنشاطالستيناتحفلتفقد

.األلمانىاإلتحادتحيقنحوسياستهايديروشرعبروسيافىالمستشارمنصببدايتها
كونواالذينالديمقراطيوناإلشتراكيونهمالسياسيةوالجماعاتاألحزابأقوىوكان

.1869عامفىحزبهم

الذينالديمقراطييناإلشتراكيينبجهود1868عامفىالعماليةالنقاباتظهوربدايةوكانت
النقاباتنشأةكانتثم، ومنالسياسىعملهمدعامةلتكوننقاباتفىالعماللتنظيمسعوا

بدأتوحين. وئيدةبخطىتتقدماأللمانيةالعماليةالحركةوأخذت. محضةسياسيةالعمالية
العمالنقاباتإلىضرباتهاوجهت1878عامفىاإلشتراكيةضدحربهاالحكومة

عملت، ولذلكوالجمعياتالنقاباتمنكبيرعددفحلاإلشتراكيينيدفىأداةعتبارهااب
منكبيرعددتشكيلفأعيدالسياسىالعملممارسةعنالبعدعلىالعماليةالحركة
الحكومةوشجعتهاالمالرأسضداالقتصادىالنضالعلىنشاطهاقصرتالتىالنقابات

طليعةفىتعدالتىالتشريعاتمنعددإصدارطريقعنالسبيلهذاسلوكعلى
بتلكونعنىاإلشتراكيةالحركةوبينبينهاتباعدحتىوذلكالملحةالعماليةالمطالب



حامدعباسرءوفاالقتصادىالتاريخفىمحاضرات

106www.RaoufAbbas.org

العملحوادثعنالتعويضوقانون1883فىالصادرالصحىالتأمينقانونالتشريعات
ألمانياسبقتوبذلك. العملعنوالعجزالشيخوخةضدالتأمينوقانون1884فىالصادر

عمالهايستطعلمالتىإنجلتراذلكفىبماالمجالهذافىالصناعيةالبلدانجميع
.قليلةبسنواتاألولىالعالميةالحربقبيلإالالتأميناتهذهعلىالحصول

1890عامبعداإلشتراكييننشاطمصادرةعناأللمانيةالحكومةعزوفعلىوترتب

القانونىالوضعتدعمأنبعدوخاصةالسياسىبالعملاإللتحامإلىالعمالنقاباتعودة
سياسيًاإتجاهًايناصرمنهاكلراحالتىالعماليةاإلتحاداتمنعددفتشكل. للنقابات

منفتمكنواالمالرأسضداالقتصادىالنضالهوواحدهدفعندإلتقتمعينًا، ولكنها
لقيتهاالتىالعنيفةالمقاومةرغموذلك.األعمالأصحابمعاألجورلزيادةتفاقياتاعقد

1914 – 1905منالفترةفىذروتهابلغتوالتىاألعمالأصحابجانبمنالنقابات

اإلتحاد "أبرزهاكانالعماليةالنقاباتلمواجهةإتحاداتاألعمالأصحابكونحيث
وستفاليا، وشهرفىالحديدمصانعأصحابيضمكانالذى" األلمانللصناعيينالمركزى
لعضويةينضممنتشغيلعنمتنعواافالعمالوجهفىالمقاطعةسالحاألعمالأصحاب
المصانععلىوزعتسوداءقوائموأعدوااإلشتراكيةاألحزابلعضويةينضمأوالنقابات
سريعًاتقدمًاتتقدمالحينذلكفىكانتاأللمانيةالصناعةأنهؤالء، غيرأسماءوضمت

إلىاللجوءيكنلموبذلكالمدربةالعاملةاأليدىمنالمزيدإلىتحتاجكانتثمومن
.األحيانمنكثيرفىمجديًاالمقاطعة
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المعاصرةالرأسماليةتطور
صناعية"، بمعنىرأسمالية "الصناعيةالثورةبعدأصبحتالرأسماليةأنسبقفيماذكرنا

.الصناعىاإلنتاجفى – النظامهذاظلفى – تستثمرالنقديةاألموالرؤوسمعظمأن
عددبينالحرةالمنافسةأساسعلىبقيامهاتمتازكانتالصناعيةالرأسماليةهذهأنوقلنا
تدخلعدمأىاالقتصادية، الحريةأنبيننا، كماومتوسطيهمالمنتجينصغارمنكبير

.االقتصاديةالدولسياسةفىالقاعدةكانتالدولة

هذانهايةمنذولكن. عشرالتاسعالقرنطوالللرأسماليةمميزةالخواصهذهظلتوقد
العشرينالقرنفىالتطورهذاكتملاجديد، وتطورمعالمالرأسماليةعلىبدتالقرن
اليوميقومالالرأسمالىفاالقتصاد. للرأسماليةالتقليديةالمميزاتهذهختفاءاإلىوأدى
علىتسيطرإحتكاريةتفاقاتاوحتكاراتاعلى، وإنماالمنتجينبينالحرةالمنافسةعلى

الصناعة، بلفىأموالهمرؤوسباستثماريهتمونالاليومالرأسماليينوكبار. األسواق
.بعيدحدإلىالصناعةعلىاليومتسيطرالتىالماليةوالمشروعاتالبنوكفىيوظفونها

تتدخل، فالدولةالذكرياتعدادفىاليومأصبحتالكاملةاالقتصاديةالحريةفإنوأخيرًا
.االقتصادلتوجيهمنظمبشكلاآلن

اإلحتكارية، ورأساإلتجاهاتيشملأنالبدللرأسماليةالحديثالتطوردراسةفإنولذلك
.الموجه، واالقتصادالمصرفىالمال

اإلحتكاريةاإلتجاهات
التسويقفىأقدرويكوناإلنتاجنفقةخفضفىينجحفهو: كثيرةمزاياالكبيرللمشروع

البيعمنالكبيرالمشروعيمكناإلنتاجنفقةخفضأنريبوال. الصغيرالمشروعمن
.الصغارمنافسوهبهيبيعالذىمنأقلبثمن

لهمتوافرتكلماالمشروعحجمزيادةإلىالمنظميندفعفىأثرهاالمزايالهذهكانوقد
الكبيرةالمشروعاتهذهكادتوما. النقديةاألموالرؤوسوأهمهاالزيادةهذهعناصر

الصغيرةالمشروعاتمنمنافسيهاعلىالخناقتضيقأخذتحتىالسوقفىتظهرنسبيًا
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منالكبيرالمنتجخفض، وكلمااإلنتاجعناإلمتناعأواألثمانخفضإلىتضطرالتى
المنافسةتؤدىوبذلك. اإلفالسأواإلنسحابإلىالصغارالمنتجونضطراالبيعثمن

.المنافسةلوجودأساسىبشرطاإلخاللإلىمتكافئةغيرمشروعاتبينالحرة

هذاتأكيدعلىعشرالتاسعالقرنمناألخيرالنصففىالصناعةتطورساعدوقدهذا
والصغيرة،المتوسطةالمشروعاتعددمنوالتقليلالكبيرةالمشروعاتنحواإلتجاه

نفقةتقليلإلىأدىالتجاريةوالسفنالحديديةالسككالستخدامنتيجةالمواصالتفتقدم
بمنتجاتهاالبعيدةاألسواقإغراقمنالكبيرةالمشروعاتتمكينإلىذلك، وأدىالنقل

التطورأنذلكإلىيضاف. المحليونالمنتجونبهيبيعالذىالثمنعنيقلبثمنوبيعها
مثلصغير، وذلكمشروعيزاولهاأنيمكنالجديدةصناعاتنشأةإلىأدىالصناعى
التىوالصناعاتالصلبالتجارية، وصناعةبالسفنأوالحديديةبالسككالنقلصناعة
عددكانإذاإالإنتاجهانفقاتتغطىأنتستطيعالكبيرة، وهىأموالرؤوستستلزم

منيمكنبشكلمنخفضًافيهاالثابتةالتكلفةمتوسطيجعلكبيرًاتنتجهاالتىالوحدات
.معقولبسعرالبيع

األزماتمنلسلسلةعشرالتاسعللقرناألولالربعمنذ – الرأسمالىالنظامتعرضوقد
ذلكعلىويترتب. األثمانفىوكبيرمفاجئإنخفاضعنعبارةواألزمةالدورية

تكفىنقديةأموالرؤوستملكالالتىالصغيرةالمشروعاتمنعددإفالساإلنخفاض
تتبعهااألزمةأنكما. اإلنتاجفىواالستمراراألثماننهياراعنالناشئةالخسارةلتغطية

تتوفرالذينللمنتجينإالالربحيحققالمنخفضمستوىعندتابثتمتازكسادفترة
زهيدبثمنمشروعاتهمبيعإلىالمنتجينصغاريعمدمنخفضة، ولذلكإنتاجنفقةلهم

حجمزيادةإلىتؤدى، كماالمشروعاتعددتقليلإلىتؤدىفاألزمات. المنتجينلكبار
.الصغيرةالمشروعاتإبتالعفىتنجحالتىالكبيرةالمشروعات

منكثيرًايجعلالكسادفتراتفتوالى: أخرىبطريقةاإلحتكارإلىالمشروعاتوتؤدى
علىاإلتفاقإلىويعمدونبينهمتسودكانتالتىالمنافسةروحعنيقلعونالمنتجين

.األثمانإنهيارومقاومةبينهمفيمااألسواقوتوزيعاإلنتاجلتحديدمشتركةخطة
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اإلتجاهذلك، ووضعاإلحتكاراتتكويننحوتجاهاالرأسمالىاالقتصادفىنشأثمومن
أصبحبحيثالقرنذلكنهايةفىعشر، وتأكدالتاسعالقرنمنالثانىالنصففى

اإلتجاههذاتخذاوقد. العشرينالقرنفىللرأسماليةالمميزالطابعهواإلحتكار
المشروعاتمنمحدودعدديدفىاإلنتاجتركزاألول: أساسيينمظهريناإلحتكارى

.المشروعاتبيناإلتفاق، والثانى. الكبيرة

درجةظاهر، ولكنبشكلالرأسماليةالدولفىاإلنتاجفروعكلفىالتركزنتشراوقد
فىدرجاتهأقصىيبلغ، فالتركزاإلنتاجفروعمنفرعإلىفرعمنتتفاوتالتركز

فىالتجارة، والسيمافىالتركزحدةوتخف. الماليةالمشروعاتوفىوالنقلالصناعة
فىالمشروعاتإنتشارلعدمنظرًاالزراعةفىقليلالتركزفإنوأخيرًا. التجزئةتجارة
منحدتهتختلفالتركزإنبل. الزراعةفىالكبيراإلنتاجولتعقدالزراعىاإلنتاج
الموادوبإعداداألوليةالموادباستخراجالمشتغلةالثقيلةالصناعاتفى. أخرىإلىصناعة
حجموزيادةاإلنتاجفىالتوسععيوبألنحدودهأقصىالتركزيبلغالمصنوعةنصف

.متأخرةمرحلةفىإالالصناعاتهذهفىتظهرالالمشروع

إسمالشكلبهذااإلنتاجفيهيتركزالذىالضخمالمشروععلىاالقتصاديونويطلق
منلعددكبيرمشروعبتالعامننشأضخممشروعفالترست" Trustالترست"

تكونبحيثكبيرةمشروعاتعدةندماجاعنأووالصغيرةالمتوسطةالمشروعات
.واحدًامشروعًا

يريدالذىالكبيرالمشروعأنأى" أثمانبحرب "عادةتبدأالترستتكوينعمليةوكانت
لهذايمهدوكان. بهيبيعالذىالثمنبخفضبالمعركةيبدأمنافسيهمنعددإبتالع

مشروعاتومعواآلالتاألوليةالموادموردىمعخاصةتفاقاتابعقدعادةالتخفيض
الهجومهذاإزاءاألخرىالمشروعاتخطةوكانت. إنتاجهنفقةتخفيضمنتمكنهالنقل

فالمشروعات. ماليةمواردمنتملكوماالمشروعاتهذهحجمختالفابتختلف
، أمابخسبثمنشرائهاإلىالكبيرالمشروعبسرعة، فيعمدتنهاركانتالصغيرة

بثمناألخرىهىالبيعإلىوتعمدتقاومكانتفإنهاوالكبيرةالمتوسطةالمشروعات
وإذا. فيهااالستمرارعنالمشروعاتمنعددعجزالمقاومةطالتكلماولكن. منخفض
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عناإلقالعإلىيضطرمنهاآخرعددًاالفترة، فإنهذهفىاقتصاديةأزمةحلولتصادف
بهاتلحقالسياسةهذهأنسترىالمقاومةعلىالمشروعاتأقدروأخيرًا، فإن. المقاومة
.الحملةبهذهقامالذىالكبيرالمشروعمساومةإلىتعمدفإنهاكبيرة، ولذلكخسائر
معالقويةالمشروعاتمنالقليلالعددهذابإندماجالغالبفىتنتهىالمساومةوكانت

هذهمحلتحلجديدةشركةبخلقاإلندماجهذاويتم. واحدمشروعفىالكبيرالمشروع
غتبلأنواستطاعقوتهزادتالشكلبهذاالترستتكونومتى. كلهاالمشروعات
األفقىالتكاملمبدأتطبيقالترستيستطيعأكبر، وكذلكبسهولةأخرىمشروعات

أواألوليةالموادبإنتاجتقومالتىالمشروعاتعلىباالستيالءنطاقأوسعفىوالرأسى
.أخرىسلعإلىتحويلهاأوتسويقهاأومنتجاتهبنقلأولهالالزمةاآلالت

الرأىوكان. المستهلكينومنالمنتجينصغارمنشديدةمعارضةالترستالقىوقد
للحدالعامةالسلطاتتدخلتولذلك. ويحظرالمنافسةبضرورةمؤمنًامجموعهفىالعام
مثلتحظرقوانينكثيرةدولفىوصدرت. الشكلبهذاالمشروعاتندماجاسياسةمن
، وعمدواهذهالقانونىاإلندماجسياسةعنالترستمؤسسوأقلعولذلك. اإلندماجهذا

استقاللعلىالمحافظةطريقعنذلكويكونالقانونمخالفةدوناإلندماجلتحقيق
المشروعاتمنكلأسهممنتشترىجديدةشركةبخلقواإلكتفاءالقانونىالمشروعات

الشركةهذهتنجحوبذلك. المشروعهذاعلىبالسيطرةلهاتسمحكميةإدماجهاالمراد
كماوإدارتهاالمشروعاتهذهعلىالسيطرةفى – باإلنتاجعادةتشتغلالالتى – الجديدة

تنشأالتىالشركاتمنالنوعهذاعلى، ويطلقالقانونىاستقاللهاتمسأندونتريد
Holdingالقابضةالشركة "إسماقتصاديًاوإدماجهامشروعاتعدةإدارةلتوحيد

Company "الطريقةبهذهاألمريكيةالمتحدةالوالياتفىالصلبترستتكونوقد.

أندونالمتوسطةالمشروعاتعلىالسيطرةإلىالكبيرالمشروعيعمدماكثيرًاكذلك
لهتسمحأسهمهامنحصةشراءطريقعنذلكالقانونية، ويكونشخصيتهايفقدها

الشركات "إسمعليهايسيطرالذىالمشروععلىيريد، ويطلقالذىالشكلعلىبإدارتها
يريدوحين. التابعةالشركاتومجموعةاألمالشركةمنالترستويتكون". التابعة

األسواقلغزوأوالرأسىأواألفقىالتكامللتحقيقنشاطهمنيوسعأنالترست
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الرأىتثيرالأنهاهىالطريقةهذهوميزة. تابعةشركاتخلقإلىعادةاألجنبية، يعتمد
فىالماليةمسئوليتهبتحديدالمشروعلهذاتسمحأنهاكماالكبيرالمشروعضدالعام

رؤوسبجمعاألمللشركةمحليةشركاتخلقمنوتمكنه. يخلقهاالتىالمشروعات
.الشركاتهذهفىيساهمونوالذيناألفرادمنجديدةنقديةأموال

بيناإلتفاقهوالمعاصرةالرأسماليةفىاإلحتكاريةاإلتجاهاتنتشارالالثانىوالمظهر
قيدكلمنالحرةالمنافسةفكرةهجرتقدالمعاصرةفالرأسمالية. المتنافسةالمشروعات

والدمار،الخسارةطريقالعكسعلىبلالربحسبيلالمنافسةهذهفىترمىتعدولم
.المنافسة" أضرار "منللحدبينهااإلتفاقعلىتعملالمشروعاتفإنولذلك

مستقلة،مشروعاتعدةبينإتفاقكلعلى" Cartelالكارتل "إسماالقتصاديونويطلق
اللغاتفىتقابلهاألصلاأللمانىاإلسموهذا. بينهماالمنافسةنطاقتضييقإلىيرمى

ألنهكارتلتعبيرعادةيستعملوناالقتصاديونولكن. المعنىنفستفيدتعبيراتاألخرى
أنقبلواسعبشكلالمشروعاتبيناإلتفاقاتنتشرتاحيثألمانيافىفعًالاستعملالذى

.األخرىالبالدفىتنتشر

هوكماالمشروعاتهذهندماجاعليهيترتبفال. المشروعاتبينتفاقامجردوالكارتل
المتفقةالمشروعاتحريةمنالحدهوعليهيترتبماوكل. الترستتكوينعندالحال

مشروعكليظلاإلتفاقموضوعالنقطعدامثًال، وفيماالبيعثمنكتحديدمعينةنقطةفى
المنافسةمحلإحتكاريةسياسةإحاللهوالكارتلمناألساسىوالغرض. التصرفحر
.المتفقةالمشروعاتبين

عشرالتاسعالقرنمنالثانىالنصففىأوروبافىالكارتلتكوينحركةبدأتوقد
فىالكارتلتكوينصعوبةإالمنهيحدلمكبيرًانتشارًااالقرنذلكنهايةمنذنتشرتاو

يكون، أنأوًال: ثالثةشروطتوافريجبالكارتلينجحفلكى. اإلنتاجفروعبعض
وإنماالمنتجينمنغفيرجمعبينتصورهيمكنالاإلتفاقألنتركزحالةفىاإلنتاج
حركةفكأن. الكبيرةالمشروعاتمنمحدودعددأيدىفىاإلنتاجيتركزحينيتيسر
علىالسيطرةفىضخممشروعينجحوحيث. التركزظاهرةتكملالكارتلتكوين
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يوجدالحيثأما. الكارتللتكوينمدعاةهناكتكونالاإلنتاجمناألكبرالجزء
األثمانحربتنتهىأنمنفالبدمنافسيهكبارعلىاإلندماجفرضعلىقادرمشروع

والشرط. الكارتلتكوينمنالبدأى، استقاللهمشروعلكليحفظوبينهمبينهتفاقاب
متماثلةسلعةالمتفقةالمشروعاتتنتجهاالتىالسلعةتكونأنهوالكارتل، لنجاحالثانى

صناعاتفىعادةينجحالفالكارتلولذلك. المنتجينألذواقوفقًاتتنوعالالوحدات
وإنتاجوزراعيةصناعيةمناألوليةالموادإنتاجفىكبيرًانجاحًاينجحوهوالترفيةالسلع
موضوعالسلعةتكونأنهوالكارتللنجاحالثالث والشرط. المصنوعةنصفالمواد
فرصأساسعلىيقومفالكارتل. محلهاغيرهاإحالليسهلالأساسيةسلعةاإلنتاج
تكونالسياسةهذهومثلكليهماأواإلنتاجكميةأوالثمنتحديدفىإحتكاريةسياسية
.االستبدالسهلةالمنتجةالسلعةكانتإذامتعذرة

مصنوعةنصفأوأوليةموادإنتاجتتولىالتىاإلنتاجفروعكلالكارتلسادولذلك
قدالموادبهذهالمتعلقةاإلتفاقاتمعظمإنبل. االستهالكأواإلنتاجفىكبيرةأهميةذات

.المختلفةالدولفىالمنتجينكبارتشملدوليةإتفاقاتاألولىالعالميةالحربمنذغدت
للسكر،الدولىوالكارتل، للقمحالدولىالكارتلالدوليةاإلتفاقاتهذهأمثلةأشهرومن

وإلى. للتصديرالدولىوالكارتل، للخشباألوروبىوالكارتلللمطاط، الدولىوالكارتل
تفاقاتاأكثرها، توجدعقدفىالحكوماتساهمتالتىالمعروفةاإلتفاقاتهذهجانب
غيرتكونماكثيرًاعادة، بلعنهايعلنالالمختلفةالدولفىالمنتجينكباربينأخرى

.أصًالمكتوبة

المعاصرةالرأسماليةصبغإلىالمشروعاتبيناإلتفاقاتنتشاراوالتركزأدىوقد
نتشرتا، فقداألثمانإرتفاعاإلحتكارنتشاراعلىوترتب. ظاهرةإحتكاريةبصبغة
طويلةفترةنهايةفىأىعشر، التاسعالقرنأواخرفىاإلتفاقاتوحركةالتركزحركة
نتشاراالهبوط، ومنذنحولألثمانالقياسيةاألرقامتجاهابإمتازتسنة30حوالىبلغت

.الصعودنحواإلتجاهفىاألرقامهذهأخذتواإلتفاقالتركز

،المشروعحجمبتطورتطورتقدبالثمنيتعلقفيماالرأسمالىالمنتجعقليةأنوالواقع
السوقبثمنيسلمالرأسمالىالمنتج، كانالحجموصغيرةعديدةالمشروعاتكانتفحين
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وزيادةاإلنتاجنفقةتخفيضطريقعنربحهلزيادة، ويسعىعليهلهسلطانالكأمر
الثمنيحترمحتكارية، الاعقليةذوفهوالمعاصرالرأسمالىالمنتجأما. المنتجاتكمية
فعًالالمنتجوننجحوقد. إرادتهعلىوتغييرهفيهللتأثيريسعىبلالسوقفىيتحددالذى
مجموعفيهايتجهالتىوالركوداألزماتفتراتفىحتى. اإلرتفاعنحواألثماندفعفى

ترستكاملةسيطرةإنتاجهاعلىيسيطرالتىالموادأثمانأنالهبوط، نجدنحواألثمان
.إطالقًاتنخفضالبسيطة، أوبنسبةإالتنخفضالكارتلأو

نتشاراأنذلكومعنى. المنتجاتمقداربتخفيضإالالثمنرفعفىينجحالوالمحتكر
.اإلنتاجزيادةمنالحدسياسةإلىيؤدىأنالبدالحديثالعصرفىاإلحتكاريةاألوضاع

فىالبنمحصولمنجزءكحرق: هذهاإلنتاجتخفيضسياسةعلىشهيرةأمثلةوهناك
، وتحديدالدولىالكارتلحددهالحصصوفقًاالسكرمندولةكلإنتاج، وتحديدالبرازيل

.إلخ. المطاطإنتاج

يزيدالاإلنتاجأناإلنتاجتخفيضإلىالحديثالعصرفىالمنتجينتجاهامعنىوليس
اإلنتاجأنمعناهبل. اإلرتفاعنحواألثمانتتجهكمااإلنخفاضنحويتجهأنهإطالقًا، أو

زيادةمنأقلالعرضزيادةتكونأنفيهايراعىضئيلةبنسبةزيادتهكونتوإنمايزيد
علىدائمًاتعملاإلنتاجزيادةمنالحدفىالكارتلأوالترستسياسةفإنولذلك. الطلب
.األثمانإنخفاضإلىالطلبزيادةنسبةمنقترابهاايؤدىال، حتىاإلنتاجنسبةتقليل

المعدلأننرىالمتحدةوالوالياتفرنسامنكلفىلإلنتاجالقياسيةاألرقاموبدراسة
صارثم% 6.6يعادل1899 – 1870منالفترةفىكانفرنسافىاإلنتاجلزيادةالسنوى

المعدلهذاكانفقدالمتحدةالوالياتفىأما%. 3.9يساوى1938 – 1899منالفترةفى
.1939 – 1899منالفترةفى% 9.1صار، ثم1899 – 1867منالفترةفى% 21.2

مركزيقوىأنالكبيرةالمشروعاتتفاقاتاوالضخمةالمشروعاتتكوينشأنمنوكان
األوضاعهذهاألجور، ألنتخفيضفىينجحوا، وأنالعمالإزاءالمنظمينكبار

يتعلقفيماحتكاريةاأوضاعًاالوقتنفسفىتكونالمنتجاتبيعحيثمناإلحتكارية
العمالمكنالعماليةالحركاتنشاطولكن. العملخاصةوبصفةاإلنتاجعناصربشراء
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المشروعاتتجمعحركةالعمالقابلوقد. رفعهاعلىوالعملاألجور، بلعنالدفاعمن
.النقاباتمعالتفاهممنمفرًااألعمالأصحابيجدولم. إتحاداتفىنقاباتهمبتجميع

المصرفىالمالرأس
األموالوتوظيفبجمعتشتغلالتىالمشروعاتأىالمالية، المشروعاتأهمالبنكيعتبر

يأتىوربحهواإلقراضباإلقتراضيقوممشروعوالبنك. النقديةاألموالرؤوسوتداول
،أساسهعلىيقرضالذىالفائدةوسعربهيقترضالذىالفائدةسعربينالفرقمن

منها،كلقيمةكانتأيًاالمدخرينصغارمناآلالتمدخراتجمعالبنوكوتتولى
فىاألساسيةالبنكووسيلة. كبيرةنقديةأموالرؤوسمنهاتتكونبحيثوتجميعها
إنمابنكفىدخلهمنجزءًايودعالذىفالشخص. باإليداعيسمىماهىاإلقتراض

يطلبهاحتىهىكماخزائنهفىالنقودبهذهيحتفظلنالمصرفى، ألنالبنكهذايقرض
إذاوحتى. ربحعلىاإلقتراضهذاوراءمنويحصللعمالئهيقرضها، وإنماالمودع
كلأن، ذلكقروضفىتوظيفهامنالبنكيمنعلنهذافإن" الطلبتحت "الوديعةكانت

واحد، بليومفىكلهاودائعهماستردادعادةيطلبونالالمودعينأنتمامًايعلممصرفى
يحتفظأنإالعندئذعليه، وماالمواسمبإختالفيختلفاليومىللسحبمتوسطًاهناكأن
الفالبنك. ذلكعنزادمايقرضالمتوسط، ثمهذاعنماشيئًايزيدبمبلغخزانتهفى

وهواألهميةغايةفىاقتصادىبدوريقومإنه، بلواإلقتراضاإلقراضبمجردفقطيقوم
، وتحويلهاالحالفىأصحابهاينفقهاالالتىالنقديةالمبالغمنممكنةكميةأكبرتجميع
.للمشروعاتإقراضهايمكننقديةأموالرؤوسإلى

منالبوالصأقساطتجمعالتأمين، فشركةمماثلبدوراألخرىالماليةالمشروعاتوتقدم
الربحوتحقيقمنهااإلقراضتستطيعالنقودمنكبيرةكمياتلديهافتتجمعالمؤمنينآالف
.اإلدخارشركاتفىالشأنوكذلك. اإلقراضهذاوراءمن

االقتصادلحياةضرورىنظامألنهاالرأسماليةنتشارابنتشرتاقدالبنوككانتوإذا
إزدهارعلىكثيرًاساعدتطورًاعشرالتاسعالقرنخاللتطورتقدفإنهاالرأسمالى

فىأثرهارأيناالتىالتركزظاهرةالبنوكبيننتشرتاوقد. قوتهاوتعاظمأعمالها
وحولتهاالصغيرةالبنوكعلىالكبيرةالبنوكفقضتوالتجاريةالصناعيةالمشروعات
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بنوكخمسةيدفىتتركزالبنوكأعمالأهمأننجدإنجلتراففىلها، فروعمجردإلى
ثالثةفىالضخمةالبنوكعددإنحصرالثانيةالعالميةالحربقبلألمانياضخمة، وفى

.فقط

تكدسكلهذلكنتيجةوكانت. التأمينشركاتفىمماثلالتطور، تطورهذاصاحبوقد
.الضخمةالماليةالمشروعاتمنجدًاقليلعددأيدىبينطائلةنقديةأموالرؤوس

زيادةإلىالمعدنيةالنقودمحلوحلولهاوالمصرفيةالورقيةالنقودنتشاراأدىوقدهذا
وهذا. اإلصداربنكهوبنكعادةيصدرهاالورقيةفالنقود. اإلقراضعلىالبنوكقدرة
مالرأسبخلقيقرضهااللزوم، وعندالودائعمنلديهمماالبنوكمنغيرهيقرضالبنك
قواعدبهالهتسمحالتىالحدودفىجديدةبنكنوتأوراقإصدارطريقعننقدى

.بهاالمعمولاإلصدار

،المنظميالقيهامشكلةأصعبهىللمشروعالالزمالنقدىالمالرأسعلىالحصولإن
يستطيعالفالمنظم. اإلحتكارنحوتجاههااوالرأسماليةبتطورالمشكلةهذهأهميةوتزيد

المالرأسعلىالحصولمنتمكنإذاإالكبيرًامشروعًامنهليجعلمشروعهيوسعأن
، البداإلنتاجعلىيسيطرترستإلىيتحولأنيريدالذىالكبيروالمشروع. لذلكالالزم

شراء، ومنمنافسيهعلىاألثمانحربإعالنمنتمكنهضخمةماليةمواردمنله
نفقةحفظمنتمكنهالتىاإلنتاجوسائلأحدثليملكآالتهتجديد، ومنمشروعاتهم

إلىتحتاجكارتلهيئةفىمتجمعةأومنفردةكانتسواءالضخمة، والمشروعاتاإلنتاج
.األزماتحلولعنداإلفالسولتفادىاألسعارهبوطلمقاومةواسعةماليةموارد

حاجةفىتكونالحديثالعصرفىالكبرىالصناعيةالمشروعاتأنكلهذلكوخالصة
ثروتهمعلىاإلعتمادبصددهاالمنظمونيستطيعالضخمةأموالرؤوسإلىماسة

.عشرالتاسعالقرنمناألولالنصففىالمنظمينمعظميفعلكانكماالخاصة

مالرأسمنيلزمهاماعلىللحصولسبيلمنالكبيرةالمشروعاتهذهأماموليس
األموالرؤوسمنكمياتيجمعأنيريدالذى، فالمشروعالبنوكإالضخمنقدى

هذهفىيعتمدأنالجمهور، البدإلكتتابسنداتأوأسهمطرحطريقعنالصغيرة
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لديهالمودعينيقنعأنيستطيعالذىهوفالبنك. البنوكمنعددعلىأوبنكعلىالعملية
سنداتأوأسهم – الماليةاألوراقإصدارعملياتكانتولذلكاألسهمتلكفىباإلكتتاب

.البنوكبواسطةتتممصرفيةعملية– 

يقرضهمنعادةيجدالفإنهاألجلقصيرقرضإلىالضخمالمشروعإحتاجإذاكذلك
.البنوكبينإالضخمًامبلغًا

يقرضالحذرفالمصرفى. عظيمةمخاطرةدونكبيرةأرباحتحقيقبإمكانالبنكويمتاز
.السدادعنالمدينعجزمخاطرمنيقللوبذلكالمالىمركزهمفىيثقالذينالعمالء

لمخاطرالبنوكتتعرضأنقل، ولذلكعملياتهإلتساعنتيجةكبيرربحعلىيحصلوهو
فىيرغبالرأسمالىكلويتجه. أسهمهاشراءعلىاألفراديقبل، ولذلكاإلفالس
.فيهارأسمالهتوظيفإلىةرالمخاط

عمد، فقدمصرفيينإلىفشيئًاشيئًاتحولواأنلبثواماأنفسهمالصناعةرجالكبارإنبل
.إدارتهافىبالتدخللهمتسمحبكمياتالكبيرةالبنوكبعضأسهمشراءإلىمعظمهم

إدارةمجالسدخلواحينولكنهم. لهمالبنوكهذهمساعدةضمانذلكمنهدفهموكان
الصناعة، ولذلكمخاطرمنلهمأفضلالبنوكعملياتوجدوابأعمالهاشتغلوااوالبنوك
عنالصناعةعلىيسيطرونثمالبنوكإلىالصناعةمنأموالهمرؤوسيحولونكانوا

.البنوكهذهطريق

منعددعنعبارةالماليةوالجماعة" الماليةالجماعات "منعددبلدكلفىتتكونوهكذا
عددعلىالسيطرةفىالبنكهذاأكثر، ويستغلونأوبنكعلىيسيطرونالرأسماليينكبار
قابضةشركاتالماليةالجماعاتتكونماوكثيرًاالصناعيةالمشروعاتمنكبير

كانواالذينأولئكوبينالجماعاتهذهبينوالفرقتلكأوالصناعةهذهعلىللسيطرة
يهمهم، الشئكلقبلمصرفيونالجماعةأعضاءأن، هووالكارتلالترستيكونون
طريقعنالربحعلىللحصوليسعونبها، وإنماأنفسهميربطونوالالصناعةمصير

المشروعكلمنيتخلصونفهمولذلك. والمضاربةوالسنداتاألسهموشراءاإلقراض
يسيطرونالتىالمشروعاتأسهمعلىيضاربونماكثيرًاوهم. النجاحأملفيهيرون
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.الماليةالمشروعبسمعةذلكأضرالمضاربة، ولوعمليةمنربحتحقيقلمجردعليها
وبنكروتشيلدبنك: دولةمنأكثرإلىنفوذهايمتدالتىالماليةالجماعاتهذهأشهرومن

القرابة،بصلةبأفرادهاترتبطمعينةجماعةتملكهاالتىالخاصةالبنوكمنالزار، وهما
الرأسماليةالدولمعظمفىفروعالبنكينولهذين. المساهمةشركةشكلعادةتتخذوال

ثماألخرىوالبنوكالحكوماتبإقراضعشرالتاسعالقرنفىيشتغالنكاناوقد. الكبرى
فىتسيطرالتى" مورجان "جماعةوكذلك. عليهاوالسيطرةالصناعةبإقراضشتغالا

جنرال"و" إلكتريكجنرال "وشركةاألمريكيةالصلبشركةعلىالمتحدةالواليات
1928عامالجماعةلهذهوكان. األمريكيةالمشروعاتأضخممنآخروعدد" موتورز

صناعةعلىوتسيطر" روكفلر "جماعةوكذلك. شركة2450إدارةمجلسفىممثلون
مجموعةإلىباإلضافةهذا. أمريكافىبنكأكبروعلىبهاالمتصلةوالصناعاتالبترول

ألمانيافىالبنوكبعضوعلىوالفحموالصلبالحديدصناعةعلىتسيطرالتى" كروب"
وبعضدولةكلفىاإلنتاجعلىتسيطرقويةماليةجماعاتمنذلكغيرإلى. وخارجها

التاسعالقرنسيدهوالصناعةرجلكانوإذا. دولعدةإلىيمتدنفوذلهالجماعاتهذه
.العشرينالقرنسيدهوالبنوكفرجلعشر

الموجهاالقتصاد
الحياةفىالتدخلعدممبدأمنتتخذعشرالتاسعالقرنأواخرحتىالدولةكانت

أخذتعشرالتاسعالقرنأواخرمنذولكن. االقتصاديةلسياستهاأساسيةقاعدةاالقتصادية
مستمربشكلتزايدتدخًالاالقتصاديةالحياةفىوتتدخلالعقيدةهذهعنتتحولالدولة
فما. مجموعهفىالقومىاالقتصادإلدارةالحاالتبعضفىالدولةتصدىإلىأدىحتى
الخطير ؟التحولهذاأسبابهى

كانالذىالدور، هذاالسياسىالدولةدوربطبيعةوثيقًاتصاًالايتصلاألسبابهذهأول
اإلجتماعىاألمنظروفلألفراديوفر" حارس "الدولةأنبقولهمعنهيعبرونالمفكرون

هذهاألمنظروفتوفيرسبيلوفى. الحراالقتصادىنشاطهممزاولةلهمتكفلالتى
الشديدةالمنافسةأنذكرناأنسبقفقداالقتصاديةالحياةفىالتدخلإلىالدولةإضطرت

تدفعكانتعشرالتاسعالقرنمناألولالنصففىالرأسماليةالدولتسودكانتالتى
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عنيتمماكثيرًاكانالضغطهذاحد، وأنأقصىإلىاإلنتاجنفقةضغطإلىالمنتجين
يقاومونالعمالأخذوقد. عليهمقاسيةعملظروفوفرضالعمالأجورخفضطريق

حوالىالمقاومةهذهوإشتدت. لتجمعاتهمالقانونحظررغمإيجابىبشكلاألوضاعهذه
أعمالاإلجتماعية، وكثرتوالقالقلاإلضطراباتفسادتعشرالتاسعالقرنمنتصف
ذلك، لكلاألمنقواتوبينالعمالبينالدمويةالمصادماتوتوالتالمصانعتخريب

وظروفالعملظروفتحسينبقصداالقتصاديةالحياةفىللتدخلالدولةضطرتا
التى" اإلجتماعيةالقوانين "ظهرتوهكذا. اإلضراباتلهذهحدًاتضعحتىالعمالمعيشة
هذهتطورتوقد. األطفالعملوحرمتالصحيةشروطهونظمتالعملساعاتحددت

العماليؤمنالذى" الجماعىالضمان "نظامإلىالبالدمنكثيرفىأدتحتىقوانينال
.العملوحوادثوالبطالةوالمرضالشيخوخةضد

.األجنبيةالمنافسةمنالقومىاإلنتاجلحمايةاإلنتاجفىللتدخلالدولةضطرتاكذلك
المنتجينتزاحمإلىأدتعشرالتاسعالقرنخاللالمستمرةاإلنتاجزيادةأنذلكوبيان
ضمانإلىودعواالدوليةالتجارةحريةمبدأعنالمنتجونعدلولذلكاألسواقعلى

الرسومففرضتالنداءهذاالدولةولبت. القومىاإلنتاجلتصريفالوطنيةالسوق
العالقاتسادأنالجمركيةالحمايةمبدألبثاألجنبية، وماالمنتجاتعلىالعاليةالجمركية

.الدوليةاالقتصادية

القيامضرورةوهواالقتصاديةالحياةفىالتدخلإلىبالدولةدفعثالثسببوهناك
دصالربحفقلة. ربحمنيحققهماوبقلةاإلنتاجبأهميةتمتازمعينةظروففىباإلنتاج

الناحيةمنضروريًايعدالذىاإلنتاجمناللونهذافىأموالهماستثمارعنالرأسماليين
االنتاجهذاتزاولعامةمشروعاتبإنشاءتقومفالدولةاإلجتماعية، ولذلكأواالقتصادية

فىالبلدياتوقيامالحديديةالسككبإنشاءالبالدبعضفىالدولةقيامذلكأمثلةومن
.الكهربائىوالتيارالمياهتوريدبأعمالالصغيرةالمدن

الرأسمالىاالقتصادعرففقد. التدخلعلىالدولةحملتالتىاألسبابأهممنواألزمات
منوكان. تقريبًاسنواتعشركلتحلكانتمتواليةأزماتعشرالتاسعالقرنطوال

ختفاؤهااأواألرباحوتضاؤلالبيوعنكماشاواألثماننهيارااألزماتهذهمظاهرأهم
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أدتقدالحالهذهأنرأيناأنسبقوكما. المشروعاتمنالكثيربحياةدىويكانمما
،بينهمفيماتفاقاتاوتحاداتاتكوينإلىوالسعىالمنافسةروحعناإلقالعإلىبالمنتجين

الدولةودعوتهمالمطلقةاالقتصاديةبالحريةالتمسكعنإقالعهمإلىأيضًاأدتأنهانجد
يتعلقفيماوالسيمااألزماتتقاومالدولةأخذتوهكذا. اإلفالسمنإلنقاذهمالتدخلإلى
.المبادالتحركةوتنشيطاألزمةإنهاءعلىالطرقبكلوتعملاألسعارنهياراب

تكلفالحديثةالدولة، فالحروبتدخلزيادةفىهامًادورًالعبتقدالحربفإنوأخيرًا
حينالدولةفإناالقتصادية، ولذلكالحياةفىيدبالخللضخمة، وتجعلأعباءالدولة
الالزمةوالسلعاإلنتاجعلىإشرافهااقتصاديًا، فتضمنلهاتستعدحربًاتخوضأنتريد

لمنعوتسعىالحربيةاألعمالعلىلإلنفاقالالزمةالماليةالمواردتوفير، وتحاولللحرب
.أمورمنذلكغيرإلىاألسعاررتفاعا

الملكيةنظامعلىيقومرأسماليًااقتصاديًاالمتزايدالدولةتدخلبعداالقتصادويظل
باألسبابمرهوناالقتصادىالنشاطلتوجيهالدولةوتدخل. االقتصاديةوالحريةالفردية

تدعوهاالتىاالقتصاديةالظروفعلىيتوقفالدولةتدخلمدىإن، بلإليهدفعتالتى
االقتصادى، فإنالنشاطتوجيهعلىللعملتدعوهادائمةأسبابهناككانتوإذا. للتدخل
فىإلدارتهوإنمافحسباالقتصادلتوجيهالالتدخلعلىتحملهاخاصةظروفًاهناك

.مجموعه

الحديمكنالالسيئةاألزمةنتائجأنالعامةالسلطاتتجداالقتصاديةاألزمةأوقاتففى
.الحديثةالحروبفىالشأنوكذلك. االقتصادىالنشاطإدارةالدولةتولتإذاإالمنها
فترةمنذالحربخدمةفىووضعهكلهقتصادهااتنظيمالمحاربةالبالدعلىتفرضفهى

إدارةبنفسهاتتولىأنمنللدولةالبدالتعبئةأوالتنظيمهذايتمولكى. للحرباإلعداد
الفاشيةالدولفىالمداراالقتصادلهذاأمثلةالرأسمالىالعالمشهدوقد. االقتصادىالنشاط

هذهتلتالتىالعمالحزبحكمفترةوفىالثانيةالعالميةالحربخاللإنجلتراوفى
.الحروب
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االقتصادىالنشاطإدارةمحاولةإلىالتوجيهمجردمنلإلنتقالمثًالنسوقأنويمكن
"، فقدNew Dealالجديدةالسياسة "بإسمالمعروفةأمريكافىروزفلتالرئيسسياسة
أزمةأعظمتعانىالبالدوكانت. 1932سنةالمتحدةالوالياتلرياسةروزفلتأنتخب

لذلكورسماألزمةتلكمنالبالديخرجأنروزفلتوأراد. تاريخهافىعرفتهااقتصادية
وكان. المنتجينعلىإرادتهاالدولةتفرضأنمنلتنفيذهاالبدكاناقتصاديةسياسة
وبالتالى، اإلنتاجتنشيطمعناهاألثمانرفع، ألناألثمانرفعهوالجديدةالسياسةهدف
ثالثالهدفهذالتحقيقروزفلتاستخدموقد. العملإلىالعاطلينالعمالماليينعودة

منشئخلقروزفلتيستطيعوحتى. جديدةأسواق، فتحاإلنتاج، تنظيمالتضخم: وسائل
رقابةمنشئوتحقيقوالمصرفىالنقدىالنظامتنظيمإعادةمنلهالبدكانالتضخم
اإلنتاجتخفيضعلىروزفلتعملفقداإلنتاجميدانفىأما. البنوكعلىالدولة

نظيرالمنزرعةالمساحاتتخفيضعلىالزراعجمعياتمعاإلتفاقبطريقالزراعى
تنظيمعلىروزفلتعملالصناعىاإلنتاجوفى. للمحصوالتأدنىلثمنالدولةضمان

ولتنظيملإلنتاجعامةقواعدلوضعمعينةبصناعةالمشتغلةالمشروعاتبينتفاقاتا
الدولةأنإذ" اإللزامىبالكارتل "االقتصاديينبعضعنهيعبرماوهذا. بينهاالمنافسة

وأخيرًا. جماعىعقدشكلفىالعملشروطعلىلديهاالمشتغلينالعمالممثلىمعتتفق
التجاريةاإلتفاقاتطريقعناألمريكىلإلنتاجخارجيةأسواقفتحعلىروزفلتعمل
اإلتحاديةالدولةقيامطريقعنداخليةأسواقًافتحكما. الدوالرقيمةتخفيضطريقوعن

نهروادىفىالكهرباءتوليدمشروعأشهرها (عامةبمشروعاتالمختلفةوالواليات
منأوليةوموادوآالتأدواتشراءيستلزمالمشروعاتهذهتنفيذالتنيسى)، وكان

بالطبعأجورهمسينفقونالذينالعاطلينالعمالمنعدداستخداميعنىكانالصناعة، كما
.البيعحركةتنشيطإلىيؤدىمماوزراعيةصناعيةمنتجاتشراءفى

سياسيةضغطبوسائلالمنتجينعلىسياستهفرضيحاولكانروزفلتأنويالحظ
لمحاربةاستثنائيةسلطاتمنحتهالتىالتشريعاتمنالكثيراستصدرأنهقتصادية، حقًااو

وإقناعهاالمنتجينتمثلالتىالهيئةمعالمفاوضةعلىأساسًايعتمدكانولكنهاألزمة
لهموعدهنظيرالمزروعةالمساحاتبتخفيضالزراعإقناعهذلكمثال. سياستهبتطبيق
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بالقضاءروزفلتتجربةتصحبلملذلك. الزراعيةالمحصوالتألثمانأدنىحدبضمان
.الفاشىاالقتصادعنيميزهاماالسياسية، وهذاالحريةعلى

قدكانتوإناالقتصاديةاألزمةبإنتهاء" الجديدةالسياسة "نتهتافقدأمرمنيكنومهما
السلطاتهذهاستلهمتهاوقد. االقتصادىالنشاطإدارةطرقفىالعامةالسلطاتأفادت
التىاالقتصاديةوبالتعبئةبالدفاعالخاصةالقوانينالثانية، وفىالعالميةالحربفترةخالل

.فيتنامفىذلكبعدثمكوريافىالحرببدايةعقبالمتحدةالوالياتفىصدرت

هذاظهر، وقدلإلنتاجالدولةإدارةنماذجمنآخرنموذجًاالفاشىاالقتصادلناويقدم
مرتالتىالفترةفىالبالد، منوغيرهاوالبرتغالوألمانياإيطاليافىاالقتصادمنالنوع
خاصًا، ولكنهإسمًابلدكلفىتخذاقتصادىاوسياسى، نظامالعالميتينالحربينبين

إظهارهالنظامهذادعاةحاولوقد. إيطاليافىبهعرفالذى" الفاشية "بإسميعرف
نوعًايخلقالذىالنظامواإلشتراكية، أوالرأسماليةمزايابينيجمعالذىالنظامبمظهر
مجرد – االقتصاديةالناحيةمن – الواقعفىكانتالفاشيةولكناإلشتراكيةمنجديدًا

.إدارتهعلىالدولةوإشرافالرأسمالىاالقتصادلتنظيممحاولة

الفاشىاالقتصادكانولما. دائمةبصورةاالقتصادتديرالفاشىاالقتصادفىوالدولة
أصحابتمثلالتىالهيئاتتشركالدولةالفردية، فإنالملكيةأساسهرأسماليًااقتصادًا
فىالحالعليهكانماذلكومثال. الدولةعليهاتسيطرإجباريةتنظيماتفىاألعمال

االقتصادىالنشاطأوجهمنوجهًامنهاكلتمثلعلياهيئاتسبعهناككانتفقد. ألمانيا
والصناعاتوالتأمينوالبنوكالمحركةوالقوىوالتجارةوالصناعةالزراعة: الرئيسية
جماعاتإلىبدورهاتنقسمالمجموعاتمنعددعلىتسيطرهيئةكلوكانت. الحرفية

.الهيئةهذهتمثلهالذىاالقتصادىالنشاطوجهإليهايتفرعالتىالنشاطفروعحسبعلى
وكانت. الدولةتعينهزعيممنهاجماعةلكلوكانإجباريًاالجماعاتلهذهاإلنضماموكان
كلتضم" االقتصاديةالفرقة "تسمىهيئةمنهاإقليمكلفىإقليمًا18إلىمقسمةألمانيا

الغرفهذهرأسوعلى. نشاطهاموضوعكانأيًااإلقليمفىالموجودةالمشروعات
الهيئاتهذهكلأنويالحظ. كلهاأللمانياأى" عليااقتصاديةغرفة "توجداالقتصادية

قدإجبارى، وأنهاإليهااإلنضمامبأنالعادىالكارتلعنتمتازأنهاإالالكارتلتشبه
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الدولةنشاطها، وأنموضوعأساسعلىفقطوليسإقليمىأساسعلىالمشروعاتتضم
الكارتالتهذهمجموعأنذلكإلىويضاف. حكوميةشبهأداةمنهوتجعلعليهتسيطر
.االقتصادىالنشاطإدارةطريقهعنالدولةتتولىمتكامًالمترابطًاإداريًاجهازًايكون
الحقوقوألغتالعماليةالتنظيماتكلحلتإلدارتهاالعمالخضوعالدولةتضمنولكى
سلكفىباإلنتظامالعمال، وألزمتاإلضرابوحقالنقاباتتكوينحقوأهمهاالنقابية
تعينالمنظمةهذهوكانت" العملجبهة "هىالنازىوللحزبللحكومةتابعةمنظمة

،العمالمشاكلحلفىالعملصاحبمعالتعاونيتولىمصنعكلفى" للعملمندوبًا"
وتوجيهاألجورتحديدعلىاإلشرافيتولى" للعملمديرًا "إقليمكلفىتعينكانتكما

.تنميتهاالدولةتريدالتىالصناعاتنحوالعمال

بهاتستطيعواسعةسلطاتللحكومةكانإذاإالبمستطاعالخطةهذهتنفيذيكنولمهذا
الديكتاتوريةأساسعلىتقومالفاشيةالنظمكانتولذلك. إنسانكلعلىإرادتهافرض

بأسبابمرتبطينونشاطهاالنظمهذهغيرفىمعارضةكلعلىتقضىالتىالسياسية
،األعمالوأصحابالعمالبينالصراعمظاهرعلىالقضاءفىالرغبةأهمهاتاريخية
.فيهاالمشاركةثمللحربالعالمية، واإلعداداالقتصاديةاألزمةنتائجمنللحدوالسعى

الحربفىالدولتينهاتينهزيمةوألمانياإيطاليافىالفاشىالنظامعلىقضىوقد
.الثانيةالعالمية
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عشرالتاسعالقرنفىالمصرىاالقتصاد: ثانياً
التقليدىالمجتمع

والتغيراالقتصادىالتطوردارسىجمهرةعندشائعمصطلحالتقليدىالمجتمع"
إنتاجىنمطيسودهاالتىالمجتمعاتفى" التحديث "قبلمامرحلةعلىينسحباإلجتماعى

ينتجمجتمعفهوومسكنوملبسمأكلمنألفرادهاألساسيةالحاجاتسدعلىيقوممعين
لهذاالمكونةالخاليابين) تجارية (تبادليةعالقاتهناككانتوقلمااالستهالكأجلمن

منوغيرهالمجتمعهذابينالعالقاتهذهمثلقياميندر، كماالبعضوبعضهاالمجتمع
.المجتمعات

فىسواءبدائيةوسائلإالفيهتستخدمالزراعىإنتاجالمجتمعهذامثلفىواإلنتاج
تكلفالتىاألرضملكيةبحق – النظامهذاظلفى – الدولةالفالحة، وتحتفظأوالرى

لهمالترخيصعنللدولةكتعويضخراجهاسدادمقابلبزراعتها) الرعايا (السكان
.باألرضباإلنتفاع

الذىاإلجتماعىالتمايزعلىقائمةاستبداديةسلطةالمجتمعذلكفىالسياسيةوالسلطة
أوجنسإلىاإلنتماءأوالدينيةالصفةأوالعسكرىالفتحمنالمستمدالسيادةحقيعطيها
الشغالةدورإلىيكونماأقربدورلعبإلىالمجتمعذلكأهلأقوى، ويتحولعنصر

ناتجمنلهميبقىوالالحاكمةالطبقةأجلمنويكدحونيكدون، فهمالنحلخليةفى
.الكفافحدعنديعيشونيجعلهمماإالسعيهم

المجتمعخصائصعلىيشتمل) 1798 – 1517 (العثمانىالعصرفىالمصرىوالمجتمع
القسمومهمة). الرعية (والمحكومين) األتراك (الحكامبينواسعةالهوةالتقليدى، حيث

حتفظاالحياة، بينماأسبابمنإليهيحتاجبماومدهاألولالقسمخدمةعلىيعملأنالثانى
الرئيسيةلألداةالدولةملكيةمنبهارتبطابماالسيادةوبحقوقبالسلطةاألولالقسم

).الزراعيةاألرض (لإلنتاج
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قبائلأكتافعلىقامتالتىالدولتلكالقبلية، وهىالدولمنواحدةالعثمانيةفالدولة
فىالمغولآسيا، أوغربجنوبفىالمغولكدولاالستبسمنطقةمننزحتبدوية

لظاهرةتكوينهاطبيعيةفىجميعهاأوروبا، وخضعتشرقفىواآلفارالهونالهند، أو
االستبسفحياة. الجديدةالبيئةفىاألصليةألوطانهاالبدائيةالحياةتطبيقواحدة، وهى

القيادة، ووضعلهذهفريد، وطاعةنوعمندقيقًا، وقيادةنظامًاالقبائلتلكمنتتطلب
أوطانهاهجرةإلىالدولتلكضطرتاوعندما. آخرمكانإلىمكانمناإلنتقاللخطط
زراعيةحضاريةمراكزتضمالتىاألماكنفىالمقامبهااستقرغربًا، حتىزاحفة

االستبسبيئةفىالطبيعةإياهوهبتهاماغيرلحياتهاالتنظيممنتعرفمزدهرة، لم
، ومنالسلطانأوللراعىوالوالءالعثمانيةللدولةالدقيقالتنظيمكانهناومنالرعوية

:عناصرثالثةفىتنحصرعندهمالحكمفكرةكانتهنا

.، والرعية، والجيشالسلطان

العثمانيينعندالثالثة، فللدولةالعناصرهذهمنهخصائصالعثمانىالحكمواستمد
األمنوالياتها، وحفظعنالدفاععبءعليهايقعحدودها، إذتتجاوزالمعينةوظائف

بينتقومالتىالمنازعاتفىعليها، والفصلالضرائب: تحصيل، ثمالوالياتتلكداخل
تركتهافقدواإلجتماعيةاالقتصاديةالناسبحياةتتعلقأمورمنذلكخالماأما. الناس
.وتقاليدهمعاداتهمعليهاستقرتماوفقيديرونهالهم

الريفىالمجتمع
الزراعيةاألرضحيازةأوضاعبتحديدبداهةيبدأالريفىالمجتمععنالحديثإن
.المصرىالريففىالحياةعمادعليهايقومالتىاالقتصادىاإلنتاجداةأعتبارهااب

وكان" السلطانإقطاع "بينموزعةالزراعيةاألراضىمصر، كانتالعثمانيونفتحوحين
الدولةتملكهمابينالتفرقةكانتالدولة، حيثأراضىمنواسعةمساحاتمنيتكون

األرضمنمساحاتوهى" األمراءإقطاع"الوجود، وعنغائبةالحاكميملكهوما
كلمساحة، تفاوتتالحربزمنللسلطانخدماتهمنظيركرواتبالجندألمراءأعطيت

األطيان "، ثماإلقطاعصاحباألميرعاتقعلىالملقاةاألعباءحجمبتفاوتمنها
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أهليكلفالتىالمختلفة، القرىبينالموزعةالزراعيةاألرضمنذلكوتمثل" الخراجية
كانملكيتها، بلحقلهميكونأن، دونأموالمنعليهاماوأداءبفالحتهاجميعًاالقرية

ودورالبرأعمالعلىالموقوفة" الرزقأطيان "هناككانتبها، وأخيرًااإلنتفاعحقلهم
.العبادة

،السلطانبإقطاعالخاصةاألطيانعلى) مصرفاتح (األولسليمالسلطاناستولىوقد
الحاميةعلىلإلنفاقمصر، وخصصتوالىإلىاألطيانتلكإدارةأسندتو
وأبقىالمالبيتلصالحبعضهاصودرفقدالمماليكاألمراءإقطاعاتاألوجاقات)، أما(

منمعفاةأى (مالبالكرزقةالعثمانيينوالواالذيناألمراءبعضأيدىفىاآلخربعضها
.الخراجيةاألراضىأمورإدارة) الروزنامةديوان (المالبيتالضرائب)، ويتولى

أرضالعثمانيونعشر، أدارالسابعالقرنمنتصفلمصر، وحتىالعثمانىالفتحفمنذ
تضم" مقاطعاتأوأمانات "إلىالبالدقسمالذىالمالبيتطريقعنمباشرةإدارةمصر
"أمين "أو" مفتش "مسئوليتهايتولىوإداريةماليةوحدةتشكلمتجاورةقرىعدةمنهاكل

"المقاطعة "أرضزراعةعنمسئوًالويعدالمالبيتمنيتقاضاهمعلومراتبمقابل
ماتحديد، ويتولىتزرعأندونللزراعةصالحةمساحةأىتتركفالأمرهاإليهالموكل
الحتىالمالبيتمنمعتمدمعينبسجلذلكيدونأنعلىالخراجمناألرضيخص

.هواهوفقالفالحينعلىالضرائباألمينيفرض

وفيرًادخًاليحققالذىالنحوعلىمصرأراضىإدارةفىفشلالمقاطعاتنظامأنغير
للضرائب، وتقديرهمحسابهمعلىوإثرائهمباألهالىاألمناءاستبدادنتيجةالدولةلخزانة
للدولةتذهبكدهمثمرةكانتطالمازراعةدونأطيانهمالفالحينعشوائيًا، فتركتقديرًا

جديدنظامتطبيقفىتفكرالدولةجعلمما. عيالهمورمقرمقهميسدمالهميتبقىوال
األخذفكانالزراعةإدارةمباشرةفىالتورطمنويخلصهاوفيرًادخًاللخزانتهايضمن
تنقطعاإللتزامتقسيطعلى" الملتزم "حصول، وبمجرد1658عاممنإبتداءاإللتزامبنظام
الروزنامةعننائبًاالملتزم، ويصبحاإللتزامهذاإطارفىتدخلالتىبالقرىالدولةصلة
.أموالهاوجبايةالقرىتلكزراعةأمورإدارةفى
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أرض: هماقسمينإلىتقسم) الناحيةزمام (بالقريةللزراعةالصالحةالمساحةوكانت
إلىالناحية، وينقسمزماممناألكبرالجانبتمثلاألولىوكانت. الوسيةوأرضالفالحة
توزعأوواحدملتزمبهايلتزم" قيراطًا "منهاكليسمىمتساويًاقسمًاوعشرينأربعة
بالوجهاألرضهذهوعرفت. ضرائبمنعليهمماتسديدنظيرالملتزمينمنعددعلى

يسددمادامالفالححوزةفىلبقائهانظرًااألثريةاألطيانأو" األثرأرض "سمابالبحرى
القبلىالوجهفىأما. بالفيضاناتمساحتهاتتأثركانتوقلماعليهاربطتالتىاألموال
بعداألراضىمسحعملياتتتمكانتثمومن،بالفيضانتأثرًاأكثراألراضىفكانت

عائلةكلقدرةحسبالقرىوشيوخالملتزمبمعرفةويًاسناألهالىعلىوتوزعالفيضان
بإسمالقبلىالوجهفىالفالحةأطيانعرفتولذلكاألرضخدمةعلىالقريةعائالتمن
".المساحةأرض"

أنالفالحيستطيعوالرقبتهايملكأن، دونباألرضاإلنتفاعحقسوىللفالحيكنولم
يزرعها، ولهالتىباألرضينتفعالشراء، فهوأوبالبيعالزراعيةحيازتهفىيتصرف

،ذلكفىعنهالسلطانأنابهالذىللملتزمعليهاالمقررالماليسددأنمحصولها، وعليه
ينتزعأنالملتزمحقمنبوارها، كانفىتسببأواألطيانمالالفالحيدفعلمفإذا

أوذريتهإلىينتقلالحيازةحق، فإنالفالحماتإذاأما. يشاءلمنويعطيهامنهاألرض
الشروط،هذهعليهاتنطبقذريةلهتكنلمالزراعة، فإنعلىمقدرتهمبشرطأقاربه
".حلوان "يسمىللملتزميدفعهمبلغمقابليشاءلمنيعطيهاالذىالملتزمإلىاألرضتنتقل
عليهيحصلالذىبالمبلغليستعينأطيانهمنجزءيرهنأنالفالحباستطاعةكانكذلك

وكان" غاروقة "بإسمالمرهونةاألرضهذه، وعرفتأطيانهبقيةزراعةعلىرهنهانظير
حقاسقاطفىالحقلهكان، كذلكالدينسدادمنيتمكنعندمااسترجاعهافىالحقله

.ذلكعلىالملتزمموافقةعلىحصلإذايشاءلمن) عنهالتنازلأى (اإلنتفاع

،الزماممنهايتكونالتىالقريةأطيانعشرحوالىتبلغفكانت" الوسيةأرض "أما
ملتزمتتبعإمابالقراريط، كانتتعرفمتساويًاقسمًاوعشرينأربعةإلىبدورهاوقسمت

علىيحصلملتزمكلواحد، وكانملتزمعنعددهمزادإذاالملتزمينبينتقسمأوواحد
يكنالفالحة، ولممنحوزتهفىالذىللعددمساوالوسيةأرضمنالقراريطمنعدد
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القراريطمنعددًايبيعأندونالفالحةأرضمنجزءعنلغيرهيتنازلأنباستطاعته
.الوسيةأرضمنالمماثلة

طريقعنالغالبفىلحسابهتزرعللملتزمخاصةمزرعةتمثلالوسيةأرضوكانت
الوسيةأرضالملتزمينيؤجرأجر، وقددونلهبزراعتهاالفالحونفيكلفالسخرة

علىفيشاركهمرعةازمالنظامإلىيلجأ، وقدلحسابهمزراعتهاعنرغبإذاللفالحين
السائدوالعرفالمحصولنوعحسبذلكغيرأوالربعأوالنصفلهفيكونمحصولها

بعض، وفىالضرائبمن) الوسية (النوعهذاتحتتدخلالتىاألرضوتعفىاإلقليمفى
عنالقريةزمامربعأوثلثأونصفإلىتصلحتىالوسيةأرضتتسعكانتالحاالت
الذينأوضرائبمنعليهمماسدادعنيعجزونالذينالفالحينحيازاتضمطريق

.عاتقهمعلىالملقاةالجساماألعباءمنتخلصًاالقريةمنيفرون

رجال (األوجاقاتأفراد، فمنهمالناسمنمتعددةطوائفمنخليطًاالملتزمونوكان
تحولبعداإللتزامفىاستثمروهاالشرقية، التجارةالمماليكالعثمانيين)، وأمراءالحامية
النساء،األفندية)، وبعض (اإلدارةرجالبعضأيضًاالدولية، ومنهمالتجارةطرق
الطرقومشايخالعلماءالصعيد، وبعضبدومنالهوارةشيوخمثلالبدووشيوخ

وجبايةاألرضزراعةلمباشرةنظاممناإللتزامنظامتحولعلىذلكويدل. الصوفية
عنوعزوفهاالدولةلضعفنتيجة، وذلكباألرضاإلنتفاعمننوعإلىاألميريةاألموال

 –عشرالسابعالقرنفى – الملتزمينحقمنفأصبح. للوالياتالداخليةبالشئوناإلهتمام
المالكوكأنهالملتزمابدحتىعشرالثامنالقرنيحلكادوماألبنائهماإللتزامتوريث
إنقاصأوزيادةسلطةلهكانتأنه، بمعنىإلتزامهحدودفىتدخلالتىلألرضالفعلى
بهاالتوصية، أوآخرينلملتزمينبيعهاأواألرض، وإعطاءالضرائبأوالرسومبعض
يحصلأن، بشرطذريتهنقراضابعدالخيريةاألغراضعلىثمعليهموقفها، أوألبنائه
يعقبأندونالملتزمماتفإذاالتصرفاتتلكمنتصرفكلعنالدولةموافقةعلى

يدفعلمنتعطيهالتىللدولةويؤول" محلوًال "إلتزامهيصبحمماليكلهيكنذرية، ولم
.علنىمزادفى" الحلوان "منممكنقدرأكبر
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يستطيعكانأنه، رغماإللتزامنظامظلفىباألرضمرتبطًاالمصرىالفالحوكان
يزرعهاالتىالمحاصيلختياراحريةمنلهكانما، ورغملغيرهاإلنتفاعحقاسقاط
تقضىالتىالمتالحقةاألوامرتصدرالدولةكانت، فقدالملتزمجانبمنتدخلدون

علىوإجبارهذلكعلىومعاقبتههروبهحالةفىحقلهإلىالفالحإعادةبضرورة
األطيانعلىمابأداءاألرض"، وإلزامهخادم "بإعتبارهبالفالحةالعملفىاالستمرار
.ضرائبمنبإسمهالمكلفة

: ".فيقولاإللتزامنظامظلفىالفالحينأحوالالجبرتىالرحمنعبدالمؤرخلناويصور
فوقكلفهإذاسيدهمنيهربالعبدأنالمشترى"، فربماالعبدمنأقلالملتزمينمعفكانوا
وأوالدهوطنهيتركأنهليسهلواليمكنهفالالفالحوأما. بالضربأهانهأوطاقته
قهرًاأحضرمكانه) سيده (أستاذهواستعلمأخرىبلدةإلىهربوإذا. ويهربوعياله
".وإهانةومقتًاذًالوإزداد

المشكالتمنكانتاألرضمنالهربمشكلةأنإلىتشيرالتاريخيةالقرائنكانتولما
يبدو، فإنهاإلسالمىالحكممناألولالقرنمنذالمصريةالحكوماتواجهتالتىالقائمة

العثمانيونعليهأبقىقديمة، ثمعادةعلىيقومكانباألرضالمصرىالفالحرتباطاأن
.القائمةاألوضاععلىالمحافظةمنعنهمعرفبما

المال "بـتعرف) الفالحةطين (الزراعيةاألرضعلىتفرضالتىالضريبةوكانت
ثالثإلىاألرضاإلنتاجية، فقسمتوقدرتهااألرضلمساحةوفقًاوحددت" الميرى
ندرةأوووفرةاألرضخصوبةدرجةحسب" دون"و" وسط"و" عال: "هىدرجات

أنحتىمستمرةبصورةللزيادةقابًالكانبلثابتًا" الميرىالمال "يكنولم. محصولها
إلىعشرالثامنالقرننهايةفىزادقداألقاليمبعضعلىمقررًاكانالذىالميرىالمال

.عشرالسابعالقرنمنتصفعندعليهكانماأمثالأربعة

الذى" المضاف "منهاأخرىضرائبيدفعأنالفالحعلىكانالميرىالمالجانبوإلى
طريقهعنتضاعفالذىالسبيلوهوالميرىالمالمنجزءاألمرحقيقةفىأصبح
حاجةيسد) التسميةمنيتضحكما (إضافيةضريبةبمثابةالميرى، وكانالمالمقدار
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أوالمماليكاألمراءبينالعسكريةالصراعاتنفقاتلتغطية، أوالمالإلىالخزانة
منعليهاماسدادعنالقرىبعضعجزنتيجةالمالبيتمواردفىالنقصلتعويض
تعدعندمااألخرى، أوالقرىفىالميرىالمالإلىالمستحقاتتلك، فتضافمستحقات

منذلكغيرإضافية، إلىماليةمواردإلىوتحتاجأعدائهاضدحربلشنالعدةالدولة
.وخوفهمالفالحينلهلعمصدرًا" المضاف "جعلتدوافع

الميرىالمالبينالفرقتمثلضريبةوهو" الفائض "هناكالضريبةهذهجانبوإلى
هذا، وكانالفالحينعلىالملتزميفرضهالذىالفعلىالحيازة، واإليجارعلىالمربوط

الثامنالقرنمنعتبارًاابالدفاتريسجلثابتًاأصبحثمالملتزمجيبإلىيذهبالفرق
.عشر

أصبحالذىالمالوهو" البرانسى "بإسمعرفتالضرائبمنأخرىمجموعةأيضًاوهناك
كالسمناإلدارةلرجالبتقديمهاالفالحونلتزماالتىالعاداتعنكتعويضيدفعهالفالح

تلكأثمانقدرت، فقدالريفمنتجاتمنوغيرهاوالدواجنوالجبنوالعسلواألغنام
رجالبالغ، وقدتتحملهأنالقريةعلىعبئًا، وأصبحتاإللتزامبدفاتروسجلتاألشياء
منتخلصًالقراهمالفالحينهجرفىسببًاكانتحتىالعاداتتلكتقديرفىالملتزم

.بالطلبلهمالملتزمعمالمالحقة

األقاليمفىاإلدارةنفقاتلسدخصصتضريبةوهى" الكشوفية "ضريبةذلكإلىأضف
كانتكما. المحليينالعسكرومرتباتالترعوشقالجسوروترميمالكاشفمرتبمثل

رفع"و" المغارم"و" الكلف"و" الفردة "بإسمعرفترسميةغيرأخرىضرائبهناك
علىالعسكرىالصراعيتطلبهمالتغطيةلمماليكااألمراءمنالملتزمونإبتدعها" المظالم
وقعتالتىالماليةاألعباءأنالجبرتىويذكر. عشرالثامنالقرنفىنفقاتمنالسلطة

يمكنذكرها، والمناإلنسانويستحىتسطيرها، عنالقلميكل "الفالحكاهلعلى
".عنهاوجلواأهلهافتقراوالقرىخربتجزئياتها، حتىبعضعلىالوقوف

ناحيتهمعلىالمقررةالضرائبأداءعنجماعيةمسئوليةمسئولينالقريةأفرادوكان
لجنةالقريةأطيانعلىالمقررالمبلغتوزيعيتولىأنعلىالعادةقريتهم)، وجرت(
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بينمنالملتزميختارهالذىالبلدوشيخللملتزمممثًالالقبطىالصراف: منمكونة
بعينها،عائالتفىوراثيةالوظيفةهذهأصبحتثمفالحيهمنالحالالميسورةالعائالت
عتبارهاباللجنةفىالفالحينمصالح – النظريةالناحيةمن – يمثلكانالذىوالشاهد

علىيوزعأنيراعىكانالميرىالمالتقسيموعند. اإلسالمىالشرعىللجانبممثًال
.نقدًاأوعينًاالضرائبتسديدعلىالعادةالقراريط، وجرت

ريها، وجرىيمكنالتىاألراضىعلىتفرضالضرائبالنظرية، كانتالناحيةومن
المالمننصيبهاويوزعالضريبةمنريهايتعذرالتىاألطيانتعفىأنعلىالعرف

القريةزمامعلىيربطالمالأنإلىيرجعوذلكزراعتهايمكنالتىاألراضىعلى
.حدةعلىحيازةكلعلىوليسككل

وبعضهاالقرىبينمشتركةروابطتقمذاتيًا، فلماستقالًالمستقلةوحدةتعدالقريةوكانت
خارجها، وتتجددتقعالتىباألحداثالقريةتتأثرحياتها، والتحكمالتقاليد، وكانتالبعض
المركزيةالسلطةعليهاتفرضهوبماتدفعهاالتىبالضرائبالمركزيةبالحكومةعالقتها

، بغضالترع، وشقالفيضانزمنالجسورلحفظ" المعونة "أوبالسخرةالعملأعباءمن
تدبرأنعلىجرىقدالعرفالقرية، فإنشئونفىوعمالهمالملتزمينتدخلعنالنظر

،منهسلطتهيستمدالقريةأهلأمامالملتزمممثلهوالقريةبنفسها، فشيخأمورهاالقرية
البسيطةالقريةحاجاتأمامهابةمحترمةوسلطتهالفالحينعلىالنفوذمنقدرًاويمارس

الخفراءمنمجموعةقريةلكل، وكانالحوانيتأصحابمننفربهايمدهافكان
منالسكان، ولتحذيرواألجرانالمحاصيللحراسةبالتناوبالفالحينبينمنيختارون
.األمنوحفظالجسورحراسة، ويتولىاألفقفىطالئعهمتبدوحيتالبدوهجمات

الباهظةالضرائبمن) عشرالتاسعالقرنأواخروحتى (العثمانىالعهدفىالفالحوعانى
 –رأيناكما – حرصواالذينالملتزمينعسفمنعانىما، بقدركواهلهبهاناءتالتى
محدودًاكانالذىاإلنتاجعلىبارزًاأثرًاالظروفتلك، وتركتكدهثمرةعتصاراعلى

أنإلىباإلضافةهذا. للفالحيناألساسيةبالحاجاتيفىيكادالتجعلهالتىبالدرجة
اختراعهاإلىهتدىامنذملحوظتطورعليهايدخللمتقليديةكانتالفالحةوسائل

كانواالذينالصيارفعسفمنالفالحعانىكما. القديمةالعصورفىالمصرىاإلنسان
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حتىوإضافاتضرائبمنعليهماألداءومطاردتهالدينفىالفالحتوريطفىيتفننون
لصالحباألرضاإلنتفاعفىحقهفيسقطالدينسدادعنيعجزاالستدانة، ثمإلىيضطر
.الدائن

،الفالحينواجهتالتىالصعاببينمنالزراعيةاألراضىعلىالبدوهجماتوكانت
أيديهم، ويضعونالمحاصيلعلىويستولونالقرىعلىيغيرونالبدوكانمافكثيرًا
.لحسابهمزراعتهافىالفالحينويسخروناألراضىأجودعلى

يمنعلمهذاولكنثابتةعاداتوفقرتيبًاسيرًايسيروزراعتهاالمحاصيلختياراوكان
ترتبطالكتان، فزراعةالسوقلمتطلباتتبعًاالمحاصيلفىتغييراتبعضحدوثمن

جزءبتصديرالظروفتسمححينزراعتهالخارجية، وتنتشراألسواقإغالقأوبفتح
المحاصيلختيارهماإلىالفالحينبينالفقرنتشاراأدىوقد. الخارجإلىاإلنتاجمن

عائدًاالزراعة، وتحققفىكبيرةوتكاليفمجهودإلىتحتاجالالتىالبذوررخيصة
الميسورينالفالحينحقولعلىالنيلةزراعةإقتصرت، المثالسبيلفعلىسريعًا

لقلةاإلنتشارواسعةاألرززراعةكانتإنتاجها، بينماتكلفةرتفاعالالوسيةوأراضى
.اإلنتاجتكلفة

الحضرىالمجتمع
ميزتسمةوهىالريفىالمجتمععنبينًاختالفًاايختلفالحضرى، فكانالمجتمعأما

علىجهدها، ركزتالطابعحضريةكانتالتىالوسطىالعصورفىاإلسالميةالحضارة
تمسأن، دوناآلنعليهتجدهاالذىالمميزاإلسالمىبالطابعوطبعهاالمدنتطوير
مشابهنحوعلىالريفىالمجتمعفىالحياة، فاستمرتحياتهأسلوبتغيرأوالريفجانب
.القديمةالعصورفىعليهكانتلما

الوحداتمنعددمنتتكونكانتعضوية، ولكنهاوحدةاإلسالميةالمدينةتكنولم
نهايةفى – تشكلولكنهاالبعضبعضهاعنالمنفصلةاإلنتاجيةاإلجتماعيةنيةاالسك
جميعضمتالتى" الطوائف "بهاونعنىالمدينةصرحمنهابنىالتىاللبنات – األمر
واليهود،والمسيحيونالمسلمونينضمكانتمييز، فإليهاأواستثناءدونالشعبفئات
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المدينةمنمعينقطاعسكانبينتجمعالتىالوثيقةالرابطةتمثلكانتالتىوهى
ودينيًاجتماعيًاانشاطًاواحد، ويمارسونمكانفىواحدة، ويقيمونمهنةيزاولون
.مشتركًا

الثالثالقرنإلى) مصربينهاومن (العربيةالبالدفىالحرفطوائفنشأةوترجع
 –نظامها، واستقراأليوبىالعصرفىمصرفىزدهرتاالميالدى)، والتاسع (الهجرى

عددحدد، إذالمماليكعصرفى – العثمانىالعصرفىعليهنجدهاالتىالصورةعلى
الطوائفأتباعمنالمدينةبسكانوعالقتهانظامهاتحددالتىالتقاليدواستقرتالطوائف
تجاهالنظرًاالعثمانىالعصرفىالمدينةمجتمعخالياتشكلالطوائفواستمرت. األخرى

جانبمنتدخلدونقبلمنعتادوااالتىحياتهميحيونالرعيةتركإلىالعثمانيين
جتماعيةاكوحداتالطوائفكيانتدعيمعلىذلكالخاصة، وساعدشئونهمفىالسلطة
خاللمنالمدينةسكانمعالتعامليفضلونالعثمانيونكانبذاتها، حيثقائمةإنتاجية
عنليعبرواالهيئاتتلكإلىالمنتمونينتدبهمالذينوالنوابتمثلهمالتىالهيئات

يعززالتى" المواطنة "وحدةكانتالطائفةأنذلكويعنى. العثمانيةالسلطةأماممصالحهم
داخلبمصالحهيتصلعماالتعبيرفىالمدينة، وحقهسكنىفىالفردحقاإليهاإلنتماء
منونوعًاالحريةمنقدرًاألفرادهايهيئللطائفةاإلنتماءكان، وبذلكطائفتهحدود

خاللمنتحققتالتىاإلجتماعيةالرعايةمنالسلطة، ونصيبًامداخالتعناالستقالل
بعدالصوفيةالطقوسممارسةتوفرهانفسيةالطائفة، وراحةميزالذىاإلجتماعىالتكافل
.شاقعمليومعناء

كانت، بلوحدهموالتجارالصناعتضمالعثمانيةمصرفىالحرفطوائفتكنولم
غيرالحرفواألطباء، وحتىوالمداحينوالكتبةوالمدرسينللعلماءطوائفهناك

للنشالينطائفةبها، فوجدتيعترفطوائفلهاكانتاإلسالميةاإلجتماعيةللقيمالمالئمة
السارقكانسرقة، فإذاحادثةوقوععندإليهيرجعشيخولهاللصوصوأخرىبالقاهرة

إلىيتجهاللصوصنشاطكانإذ (للمحاكمةوقدمهالمسروقاتأعادطائفتهأفرادمن
، وثالثةوالعاهراتللغوازىوأخرىللخدمطائفةهناككانتالمدينة)، كماخارج
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علىللشريعةمنافيًانشاطًابعضهايمارسالتىالطوائفهذهمثلوجود، وبدلناللشحاذين
.العصرذلكفىتدهورمناإلسالميةالحضارةبلغتهمامدى

وتضم" الدنيئةالحرف: "قسمينإلىالحرفطوائفالجبرتىالرحمنعبدالمؤرخويقسم
والقرداتيةوالشحاذينواللصوصوالسقائينوالخدموالسماكينوالطهاةالحلوىباعة

الحرف "إسمالجبرتىعليهأطلقفقداآلخرالقسمأما) العاهراتالراقصات (والغوازى
اليدوية، والطالبالصناعاتوأصحابالتوابلوتجاراألقمشةتجار: وتضم" المعتبرة

.والمعلمين

بينيشجبفيماالحكمدوريلعب" بالشيخ "يلقبأعضاؤهايختارهرئيسطائفةلكلوكان
المتوارثللعرفالمخالفينعلىالعقوباتوتوقيعالنظامإقرار، ويتولىنزاعمنأفرادها

الوسيطدورالشيخيلعبكما. الحرفةممارسةحقمنالمذنبحرمانإلىتصلقدالتى
طالبتإجباريًاقرضًاأوضريبةالحكومةفرضتالحاكمة، فإذاوالسلطةالطائفةبين
المطلوببتوزيعالشيوخمعلومة، فيقوممبالغمنطوائفهمعلىمابسدادالطوائفخوشي

.للحكاموتسليمهوجمعهقدرتهحسبكلالطائفةأفرادعلى

النقباءيستشيرأنعليهكانالطائفة، إذأعضاءعلىمطلقةسلطةالشيخيمارسوال
تجاوزالطائفة، فإذاأمورمنأمركلفىوالمعلمين) عريفجمع (والعرفاء) نقيبجمع(

ذلكوسجلواآخرشيخًاختاروااومنصبهمنالطائفةأعضاءأقالهعليهاالمتعارفالحدود
شياخة، ولكنباإلنتخاب – نظريًا – يتمالشيخإختياروكان. الشرعىالقاضىأمام

التجارطوائففىوخاصة (معينةأسرفىمتوارثة – الغالبفى – كانتالطوائف
الحاالتفىإالالطائفةرئاسةفىألبيهخلفًا – عادة – يختارالشيخإبنوالصناع)، وكان

الشيخفيهايعقبالالتىأو) العلمكطلب (أخرىحرفةإلىالشيخأبناءفيهايتجهالتى
الطائفة، وجرتعائالتمنأخرىعائلةإلىالشياخةتنتقلالذكور، فعندئذمنأوالدًا
أنحاءفىيتجولمنادىطريقعنآخروتعيينوفاتهأوشيخعزلنبأإعالنعلىالعادة

.الشرعيةالمحكمةبسجالتالتغييرإثباتإلىباإلضافةالنبأ، هذامعلنًاالمدينة
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أداةعشر، وأصبحتالسابعالقرنفىالحكومةسيطرةتحتالحرفطوائفوقعتوقد
علىطرأتالتىالثابتة، بالتغيراتاإلداريةبالحاجاتتصنيفهايدها، وتأثرفىإدارية

أغواتمنواحدطائفةلكلالحاكمة، فكانالهيئةداخلالمختلفةالقوىبينالعالقات
حمايةيتولوناألغواتأولئكعليها، وكاناإلشرافيتولى) الحاميةضباط (األوجاقات
.ضرائبهاوجبايةطوائفهم

القاهرةفىالطوائفمنكبيرةمجموعاتثالثهناكعشر، كانتالثامنالقرنوفى
المطربينطوائفعلىيشرفأمينىفالخردة: األغواتأحدإلشرافمنهاكلخضعت

، فيتولىالمحتسبأما. الخردة، وباعةوالحدادين، والصباغين، والخبازينوالراقصين
منالضرائبجمعويتولىواألسعاروالمقاييسوالمكاييلالموازينعلىاإلشراف
نصيبمنالطوائفمنالثالثالقسمعلىاإلشرافوكان. والتجارالباعةطوائف

،، والنجارينالطوبوصانعىالبنائينطوائفختصاصهافى، ويقعباشىالمعمار
.ضرائبهمجمعالبناء، ويتولىبأعمالالمتصلةالطوائفمنوغيرهم

أحدلدى" صبيًا "بالطائفةالفردجميعًا، فيلتحقأفرادهابهايلتزمتقاليدللطوائفوكانت
بذلك، ويصبحمعلمهعلى" العهد "المهنة، يأخذيتقنأنالمعلمين)، وبعد (األسطوات

علىيحصلأنعليه، كانمستقلحانوتفتحعلىالمقدرةنفسهفىلتمسافإذا" صنايعيًا"
بأربعيمروناألسطواتوكان" أسطى "يصبحالطائفة، وبذلكشيخمن" أجازة "أو" إذن"

".الطائفةشيخ "مرتبةإلىيصلونحتىللترقىمراحل

منحالبأىللزيادةقابلوغيرمحدودًاالحرفةفيهاتزاولالتىالحوانيتعددوكان
الملكيةمننوعًاالجدكجدك"، وكان "الحرفةلمزاولةالحانوتفتححق، ويسمىاألحوال

كلإثباتمعوفاتهبعداألسطىلعائلةوالهبة، ويورثوالرهنبالبيعفيهالتصرفيمكن
مملوكًاكانالحانوتأنورغم. الشرعيةالمحكمةسجالتفىالتصرفاتمنتصرف
وإقامتهبهنتفاعهانظيرسنويًاإيجارًايدفعكانالذىاألسطىلشخصوليسللطائفة
تلقىقدكانإذاالجدكبحقالتمتعفىأبيهمحليحلكاناألسطىإبنأن، إالبهوأسرته
الجدكالورثةباع، وإالاألسطىدرجةإلىبهيرقىوأسرارهاالحرفةفنونعلىتدريبًا
.لهصهرًاأوالمتوفىاألسطىتالميذبينمنالمشترىكانالطائفة، وربماأفرادأحدإلى
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الدينيةالمناسباتفىتقامالتىللمدينةالعامةاإلحتفاالتفىالحرفطوائفوساهمت
،رمضانهاللرؤيةحتفالا، والنيل، ووفاءالحج، ووصلةالمحملموكبمثلواألعياد
تحملبعربةالمواكبفىتشتركطائفةكلفكانتاألولياءالنبوى، وموالدوالمولد
المكانةمعيتفقخاصبترتيبالموكبفىالعرباتصناعتها، وتسيرمننموذجًا

طوائفمؤخرتهافىوتقعوالصناعالتجارعرباتتتصدرهاطائفة، لكلاإلجتماعية
.الخردة

الخاصةومرافقهاالخاصكيانهالهاالمستقلةالحاراتمنعددالمدينة، قامسوروداخل
، وشكلتالمستقلكيانهاتبرزالتىالخاصةبواباتها، والسوق)، ولهاالمسجد، والحمام(

شيوخبينمنيختارالذى" الحارةشيخ "رأسهعلىمستقًال) حيًا (إداريًاقسمًاحارةكل
اإلقامة،أوالدينأواألصلحيثمنإماجتماعيةاوطبيعيةروابطتضمهاالتىالطوائف

شيخ "بـيلقبالحاراتلشيوخشيخًاهناكوكان. واحدةمواطنةجماعةيكونونبهذافهم
.الحكامأمامسكانهابلسانومتحدثًاللمدينةزعيمًايعد" البلد

التجارةمخازنعلى، يحتوىاألجانبالتجارفيهيقيم) فندقأى" (خان "المدينةداخلوقام
لتاجريسمحأالعلىالعادةوجرتالتجاربهايقيمالتىالغرفتعلوهااألرضىالدورفى

بالمدينةفتنةقامتإذاعليهمالخانأبوابيغلقونالتجاروكانالخانخارجيقيمأنأجنبى
ويسلممساءكلفىللخانالضخمالحديدىالبابعليهميغلقكانكما. الوباءفيهافشاأو

منعلىيغلقالخانكانكذلك. التالىاليومصبيحةفىيرده، حتىالقنصلإلىمفتاحه
وأعراضهمبيوتهمعلىأمنينإليهاالمسلمونينصرفحتىالجمعةصالةوقتفيه

المدينةفىاألمورمنأمرلقضاءالخانمنيخرجالذىاألجنبىعلىوكان. ومتاجرهم
.عليهالعامةغضبيثيرالحتىسلوكهفىالحشمةيتكلفوأنالشرقىالزىيرتدىأن

مقامهمإطالةعلىاألجانبتشجيععدمإلىذلكوراءمنتهدفالعثمانيةالدولةوكانت
.فيهابأموالهمالمغامرةأوبالبالد

الفرنسيةالحملةمصردهمتحتىاألساسيةبنيتهفىتقليديًاالمصرىالمجتمعظلوقد
نقطاعافترةبعدوالغربالشرقبينحتكاكاأولبمثابةكانتالتى) 1801 – 1798(

مصرجعلتالتىالصدمةشكلاإلحتكاكهذاتخذاوالثالثةالقروننحودامتطويلة
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التىالتحديثحركة، فكانتالتخلففجوةلتعويضتخلفها، وتسعىحقيقةعلىتفيق
مصروبناءالتقليدىالمجتمعمرحلةإلجتيازمحاولةعشرالتاسعالقرنفىمصرشهدتها

.التحديثمرحلةخاللتطورمنالمصرىباالقتصادلحقماهناويهمنا. الحديثة
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التحديثتجربة
الذاتيةوالتنميةعلىمحمد

لخطةالسلطةبتبنىالراكد، التقليدىالمجتمعتطويرعمليةعلىيطلقمصطلح" التحديث"
رأسماليةأسسعلىاالقتصاديةالبنيةتنظيمبإعادةالركودهذاتحريكتستهدفمتكاملة

القوىبنيةفىجديدة، وتغيرإنتاجيةإجتماعيةعالقاتإقامةمنذلكعلىيترتببما
.التحديثعمليةتصاحبالتىالجديدةاالقتصاديةالتغيراتعنينجماإلجتماعية

الذاتية،مصرقدراتعلىعتمادالبامصرتحديثفىرائدًادورُاعلىمحمدلعبوقد
اإلمبرياليةلسيطرةخاضعًاكانالذىالعالمىلالقتصادتبعيةعالقةفىالتورطودون

تلكفىالتحديثعمليةمناالقتصادىللجانبموجزًاعرضًايلىفيماونقدم. العالمية
إلىعنهاالناجمةاإلجتماعيةالتغيراتمعالجةونرجئمصرتاريخمنالمتميزةالمرحلة
.عشرالتاسعالقرنفىالتحديثتجربةحصاديعالجآخرفصل

حكمهدعائميقيمأنيريدحدودًا، فهوتعرفالكبيرًا، وأطماعهعلىمحمدطموحكان
تأسيسإلىرمىأنهأىالبالد، أمورإدارةهبعدمنوألسرتهلهتكفلجديدةأسسعلى

جيشإقامةعلىمعينها، لإلنفاقينضبالماليةمواردإلىيحتاجالدولوتأسيس) دولة(
كانثمومن. الماديةحتياجاتهابالعسكرية، والوفاءالنظمأحدثعلىمدربحديث
نفوذتدعيمبهدفاالقتصاديةاألوضاععلىجذرىتغييرإدخالعلىعلىمحمدحرص

األراضىحيازةأوضاعفىإنقالببإحداثالتغييرهذاسلطتها، واستهلوتقويةالحكومة
.الزراعية

منوسلطتهاالحكومةنفوذبسطالمالية، وفىمواردهزيادةفىعلىمحمدرغبةوكانت
لتثبيت – ذكرناكما – األموالإلىماسةحاجةفىكان، فقداإلنقالبذلكأسبابأهم

، وأنالضرائبمنمعفاةالرزقأطيانأنوجد، ولكنهنفوذهوتقويةمصرفىمركزه
علىهؤالءنفوذوأناألطيانضرائبمنكبيرًاجانبًاألنفسهميأخذونالملتزمين
محمدألغى، لذلكالريففىالحكومةسلطةمحلحلواأنهمحتىكبيرًاشأوًابلغالفالحين

.الرزقأطيانعلىيدهوضع، كمااإللتزامنظامعلى
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إلتزامهاوأعطىقرية160إلتزامالباشا، فألغى1808أغسطسفىاإلنقالببدأوقد
العاموفى. أيضًاورجالهألوالدهوأعطاهاالبحيرةلتزاماتاألغى، كماوأتباعهألوالده
تصرفكانتالتىالمرتباتوهى" اإللتزامفائض "نصفبإلغاءأمر) 1809 (التالى
أطيانعلىالضرائب، وفرضبأعبائهمقيامهمنظيرالروزنامةمنالملتزمينلبعض
أطيانحرمت، كماالفائضنصفالملتزمونفقدوبذلك. القريةأطيانمنكغيرهاالوسية

.الضرائبمنمعفاةكانتحينالسابقإلتزامهامنالوسية

الفالحينبعضالقرى، فآثرعلىاستثنائيةضريبةعلىمحمدفرض1810عاموفى
قامأن، وبعدإلتزامهم) سندات (تقاسيطمنهم، فطلبالملتزمون، وتظلمقراهممنالهرب

، ولمحصصهمعنتعويضًاالبعضوأعطىحصصهممنمنهمالكثيرحرمبفحصها
حصصهمعنالتنازلإلىالملتزمينبعضضطراكذلك. تعويضأىاآلخريعط

.الضرائبمنعليهمتراكممانظيرللحكومة

علىعلىمحمداستولىالمماليكعلىالباشافيهاقضىالتى) 1811 (القلعةمذبحةوبعد
.القليلإالالقبلىبالوجهاإللتزامأراضىمنيتبقلم، وبذلكالمماليكلتزاماحصص

الوسيةأطيانتظلأن، علىاإللتزامنظامبإلغاءأمرًاالباشا، أصدر1814فبرايروفى
لدىحتجواا، والملتزمونفثارالضرائبمنإعفائهممعحياتهمطوالالملتزمينبيد

مباشرةصلةعلىالدولةنفعًا، وأصبحتيجدلمذلك، ولكنالتصرفهذاعلىالكتخذا
لهذاتخصيصهايجبالتىاألفدنةعددالزراعة، وحددتشئونفى، فتدخلتبالفالحين
والجسور، إلىالترعصيانةعلىالقرى، وأشرفتمنقريةكلفىذلك، أوالمحصول

.التدخلمظاهرمنذلكغير

مظالممنتخلصالمصرى، فقدالفالحعلىكبيرأثراإللتزامنظامإللغاءوكان
أطيانفىباألجرالملتزملدىالعمليرفضونكانواالفالحينبعضإن، حتىالملتزمين

عنتمنيالقونهلماالفعلردبمثابةذلكوكانالنظامإلغاءبعدبأيديهمبقيتالتىالوسية
للشغلدعىإذامنهمالحرفوشفيقول: ". بقولهذلكالجبرتى، ويصوروظلمهمالملتزمين

صرناإحناالبالدفىلكمبقاإيشأنتمشغلىفىمشغولأناغيرىأنظرروحبأجرته
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منذمرةألول – يواجهونأصبحوا" الباشافالحى "أصبحوامابعدولكنهم" الباشافالحين
الحكومةعمالأنبعديتبينواولمبوجودهاويحسونالمركزيةالحكومةسلطة – قرون

.الملتزمعمالمنبهمأرفقيكونوالن

بأسماءمقيدة1813مساحةإجراءبعدالخراجيةاألطيانصارتأمر، فقدمنيكنومهما
أفدنة،وخمسةثالثةبينيتراوحماأسرةلكل، فأعطىالفالحينمنعليهموزعتمن
حق1847نوفمبرفىصدرتالتىالالئحةوأعطتهمبريعهااإلنتفاعحقمنهملكلكان
علىنصتكماشهودأمامأوشرعيةحجةبموجبللغيرعنهاالتنازلأواألرضرهن
.زراعتهاعلىقادرغيركانإذاإالعليهااليدواضعمناألرضنتزاعايمكنالأنه

،مدموغسندفىالالئحةتلكأباحتهاالتىالتصرفاتمنتصرفكلإثباتمنالبدوكان
.األرضحولنزاعأىنشوبعندإليهيرجع

يتمتعكانحقًافقد، بلأرضهعلىجديدةحقوقًا – الالئحةتلكفى - الفالحيكسبولم
زراعةعلىمقدرتهمحالةفىلذريتهاألثرتوريثحق، وهواإللتزامنظامظلفىبه

منذ – بهايتمتعفكانللفالحالالئحةكفلتهاالتىالحقوقبقيةمالها، أماوأداءاألرض
بحكمسائدةألوضاعتقنينبمثابةالالئحةصدورقانونًا، فكانالعرفًا – بعيدزمن

.العرف

باالستيالء1812ديسمبرفىإبراهيمإبنهعلىمحمدأمر، فقدالرزقألطيانبالنسبةأما
عاميكدولم. الصعيدفىالعبادةودورالبرأعمالعلىالموقوفةالرزقأطيانعلى

الحكومة، وعنديدتحتبالصعيدالرزقأطيانجميعكانت، حتىغايتهيبلغ1813
واضعبإسم "الرزقأطيانسجلت -السنةتلكفى – الزراعيةاألراضىمساحةإجراء
.الخراجيةاألطيانكسائرالضرائبعليهاوفرضت" وزارعهاواقفهاوإسمعليهااليد

إثباتعليهااليدواضعاستطاعفإذااألراضىتلكسنداتبمراجعةالحكومةوقامت
األراضىكبقيةالروزنامةلديوانقيدتيستطعلم، وإذابإسمهسجلتفيهاأحقيته

أطيانفىالزيادةمنظهرماعلىاستولتعليها، كماالحكومةواستولتالخراجية
بقىفيهاالوقفحقلزراعتها، ولكناألهالىعلىووزعتهاالمساحةإجراءعندالرزق
.ثابتًا
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مناستنتاجهيمكنما، وهواألرزاقبتلكالمنتفعينمحلحلتالدولةأنذلكومعنى
:قالالخطوة، إذتلكعلىمحتجينجاءوهالذينالعلماءمعباشاإبراهيمحوار

يقصد (والخزينةاإليراديأكلونعليهاوالنظارخرابًافوجدتهاالمساجدعلىكشفت". 
وجدتهوالذىالماضيةالسنينفىأكلوهفيماأسامحهمأنويكفيهممنهمأولى) الروزنامة

خربةوهىواسعةأطيانًاالمساجدلبعضوجدتوأنىوزيادةيكفيهمالهأطلقتعامرًا
فرشهأماذلكمثل) وأجرته (وإمامنصفانوأجرتهواحدمؤذنيكفيهوالمسجدومعطلة

.".سنةكلفىالديوانمنراتبًالهأرتبفإنىوأسراجه

والمحتاجينالمساكينوإطعامالبرأعمالعلىالمرصدةاألطيانمنالباشاموقفأما
وحرمانكامًالاألطيانتلكريععلىالدولةحصولعلىأصرتمامًا، إذمختلفًافكان

:بقولهعليهم، وردذلكفىالعلماءشفاعةباشاإبراهيمورفضمنهاأربابها

وعيالهمبأنفسهمويستقلونأبوابهميغلقونأوأكياسهممنبدراهمهميأكلونمايشترون". 
أحقوالديوان. وإسرافتبذيريفعلونالذىوهذا) ذلك (فيعتادونمعايشهمفىويقتصدون

.بهذا

منالمقربينبعضعلىأنعم، فقدالرزقأطيانمنجديدًانوعًاعلىمحمدواستحدث
وهى" األبعادية "بأطيانالبدوقبائلوبعضاألجانبوبعضموظفيهوكباررجاله

بتلكالخاصةالروزنامةتقاسيطفىونصالقرىزماممنزائدةكانتالتىاألراضى
تلكمنقسموعرف. الضرائبمنمعفاةأى" مالبالرزقة "أنهاعلىاألراضى
لنفسهالباشاعليهااستولىاألطيانمنواسعةمساحاتوهى" جفالك "بإسماألراضى
.أسرتهوألفراد

حقمالبالالرزقبأطيانعليهمللمنعم1837ينايرفىالصادرالقرارأعطىوقد
البيضعتقائهمإلىفيهاالتصرفنتقلا، نسلهمإنقرض، فإنوأحفادهمألوالدهمتوريثها

.الشريفينالحرمينبأوقافاألطيانألحقتنسلهمنقرضا، فإنبعدهممنوذريتهم

أواألتراكمنكانواالناسمنمعينةلفئةاألرضعلىثابتةحقوقنشأتوبذلك
تربطهماقتصاديةمصالحلهميخلقأنالحقهذابمنحهمعلىمحمد، وقصداألوروبيين
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علىبالحصولالفئةتلكوضعتدعم، وقدعنهالذودإلى، تدفعهملهموفرهالذىبالنظام
.1842فبرايرقانونبموجباألراضىلتلكالتامةالملكيةحق

الفالحين، وربطللملتزمينواإلدارىاالقتصادىالنفوذعلىعلىمحمدقضىوبذلك
،الحينذلكمنذالقرىشيوخدوروبرز. المباشرإشرافهاتحتيعملونوجعلهمبالدولة

طينمساحةمن% 5علىمحمد، وأعطاهمالفالحينأمامالحكومةيمثلونفأصبحوا
مرورهمعندالحكومةلعمالضيافتهمونظيرالقرىإدارةبأعباءإضطالعهمنظيرالقرية

أوجدكما". المشيخةمسموح "أو" المصطبةمسموح "بإسماألطيانهذهبالقرى، وعرفت
كانواالذيناألبعادياتأصحابفىتمثلتالريفىالمجتمعفىمتميزةطبقةعلىمحمد
.مصرفىالمالككبارطبقةنشوءنواة

المقررةالضرائبأداءعنمسئولة – علىمحمدعهدفى – المصريةالقريةوظلت
ماوكثيرًا. الضرائبتلكسدادفىيتضامنونالقريةأفرادجماعية، فكانمسئوليةعليها
خشيةمنها، فيهربونقراهمعلىالمقررةالضرائبسدادعنيعجزونالفالحينكان

من – التعليماتوصدرت. والغلظةبالقسوةعرفواالذينالحكومةعماللعقابتعرضهم
أشد، وإنزالقراهمإلىوإعادتهم) الفارين (المتسحبينأولئكبمعاقبة-آلخرحين

.ضرائبهاوأداءاألرضبزراعة، وإلزامهمبهمالعقوبات

المواردمنالمزيداستلزمتالمختلفةوحروبهالسياسيةعلىمحمدمشروعاتولكن
أن – الدولةلضرائباألكبرالممولعتبارهاب – الفالحعلىوكان. عليهالإلنفاقالمالية

للفالحينعلىمحمداستخداموأدىوجباتهاالحكومةعمالأفواه، ليسدكدهثمرةيعتصر
تخرجالتىالفتيةالسواعدلعملاألرضفقدانإلىالحديثالجيشفىالمصريين

معظمفى – الفالحونفعجز. أموالمنمنهايطلبماسدادعلىالقريةخيراتها، وتعين
عليهترتبسنوية، مماكضرائبعليهمالمستحقةالمبالغبجميعالوفاءعن – القرى
آخر،بعدعامًاالمتأخراتتلكمقداروتزايدسنويًاالقرىعلىاألموالمنقدرتراكم

الضرائبلتحصيلجديدنظامبتكاراعنعلىمحمدذهنوتفتق" البقايا "بإسموعرفت
شيوخوبعضجيشهوقادةرجالهمناألثرياءبموجبهالباشاألزم" العهد "بنظامعرف
منالقرىتلكعلىمافيؤدونالضرائبسدادعنالعاجزةبالقرىيتعهدوابأنالقرى
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رغمالفالحينمناألموالمندفعوهماتحصيليتولونواحدة، ثمدفعةوبقاياأموال
للفالحينأخرىمساحةالقرية، ويتركأطيانمنمساحةعلىيدهالمتعهدفيضع. حالتهم

إذافشيئًا، حتىشيئًااألرضالمادية، تركأحوالهمتحسنتإذاحتىالماديةمقدرتهموفق
للدولةضرائبهاويسددونيفلحونهاجميعًااألرضلهم، تركدفعهماكلمنهماستخلص
العهدة،بأطيانتعرفيدهالمتعهدعليهايضعالتىاألرضمساحة، وكانتعهدهمكسابق

علىمقررهوماعلىتزيدأموالعلىالفالحينمنيحصلأنالمتعهدحقمنيكنولم
يسددهاأنعليهفكانأموالمنالعهدةأطيانعلىما، أماأيديهمتحتالتىاألراضى

.العهدةأطيانزراعةفىالقريةأهالىيسخرأنحقهمنكان، ولكنوحده

أموالمنجانبدفععليهم، ففرضواالفالحيناستغاللفىغالواالمتعهدينأنغير
بالشكوىاألهالىالقرية، فجأرأطيانمنبحوذتهمماأموالإلىالعهدة، باإلضافةأطيان

العدالةمراعاةبضرورةالمتعهدينإلىالمشددةاألوامريرسلكانالذىعلىمحمدإلى
وكثرتصاغيةآذانًاالمتعهدينمنتلقلمالتعليماتتلكأنغير"الفالحينمعالتعاملفى

فىالبدوبقبائلالدولةجماعية، واستعانتبصورةالقرىمنالفالحينهربحاالت
.المتعهدينإلىوتسليمهمالهاربينالفالحينعنالبحث

، فقداألموالمنكبيرًاقدرًاالحكومةلخزانةتوفرالالتقليديةبالطرقالزراعةكانتولما
نحواإلتجاهفىالرىوسائلتحسينطريقعنالزراعةتطويرإلىعلىمحمدعمد

الترع، فشقالحينذلكفىسائدًاكانالذىالحياضرىمنبدًالالدائمالرىتوفير
.سعيدعهدفىإنجازهاتمالتىالخيريةالقناطرمشروعالدلتا، وأقامفىوالرياحات

محمدعهدخالل% 20نحوالزراعيةاألراضىمساحةزيادةالسياسةهذهعلىوترتب
).1840عامفدانًا3.856.266إلى1800عامفدانًا3.217.71من (على

النشاطأوجهسائرعلىعلىمحمدفرضهالذىاإلحتكارلنظامالزراعةوخضعت
الباشاكبيرًا، فكانعائدًاتحققالتىالمحاصيلزراعةالفالحينعلىففرضاالقتصادى

فيهاتجودوالتى، المياهمواردمنالقريبةاألراضىفىتزرعالتىالمحاصيلفىيتحكم
"شون "يودعهايحددها، ثمالتىباألسعارالمحصولعلىيستولىبعينها، ثممحاصيل
الذىالوقتجاءثم. األرضعلىالمقررالمالمقدارمنهايخصمأنبعدالحكومة
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ماتحددالحكومةوأصبحتالبالدحاصالتجميعشملتحتىاإلحتكاردائرةتسعتا
تستولى، ثممحصولكلمنيزرعمازراعية، ومساحةدورةكلفىالفالحونيزرعه

.األرضبهتجودماعلىالنهايةفى

لخدمةمسخرةآلةمنه، وجعلتالفالححريةالزراعيةعلىمحمدسياسةقيدتوبذلك
وقصبالقطنزراعةالمصرية، فتوسعتالزراعةتطويرإلىأدتماالدولة، بقدر

التىللصناعةالخامالموادتوفيرالمحاصيلتلكإنتاجفىبالتوسعوالنيلة، وقصدالسكر
.علىمحمدأنشأها

برنامجتنفيذفىبدأالذىعلىمحمدعهدفىملحوظًاتطورًاالصناعةتطورتفقد
منالفراغبعدحثًاسيرًا، وسارالنظامىالجيشتكوينمحاولتهعقب1816عامالتصنيع

محمدأدخلهالذىاالقتصادىالنظامذلكقتضىاو. السودانغزوومنالوهابيينحملة
زمنمنذالبالدفىالقائمةالصناعاتالباشايحتكرأنمصرفىتطبيقهوأحكمعلى

فكرةاألولى: فكرتينيحققحتىجديدةصناعيةمنشآتإقامةمنيكثربعيد، وأن
.الذاتىاإلكتفاءفكرة، والثانيةدولتهلصالحيميلأنيجبالذىالتجارىالميزان

الصناعاتعلىاإلحتكارتطبيقالباشاذهنفىالفكرتينهاتيناستقرارعلىوترتب
كانالتىالجديدةالكبيرةالصناعاتمن، واإلكثارالزمنقديممنبمصرالقائمةالصغيرة
حولها، وقامبالسفناألسطوللتزويدالترسانةفأنشأ. لىعالمالقدحفيهاالحربىلإلنتاج

القاهرةفىوالذخيرةاألسلحةمصانعإنشاءوكان. الملحقةالفرعيةالصناعاتمنعدد
وكان. واألسطولالجيشحاجةلسدالحديدصناعة، وتوسعتالمسابكإنشاءفىسببًا

المالبسإلىالمحاربةالقواتحاجةإلزديادملحةضرورةوالنسيجالغزلصناعةتوسيع
بقوةالطرابيش" فاوريقة "إنتاجمناألكبرالجزءوكان. واألغطيةوالصوفيةالقطنية

للعسكر،الالزمةللعباءاتومصبغةمصنعًابهاألحقالعسكرى، كمالالستعماليخصص
.الجنودحقائببصنعتكلفالمدابغوكانت

الحروبفتراتفىمعدله، فيزدادالحربىبالطلبمرتبطًاكاناإلنتاجأنريبوال
إدارتهفىتابعًاالمصانعبعضكانأعقابها، وقدفىمعدلهلها، ويتناقصواالستعداد
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.المصانعمنالكثيربإدارةالضباطكباربعضإلىعهدالجهادية، كمالديوانمباشرة
ختفىاكبيرًا، وتناقصًاالمحاربةالقواتعدد، تناقصعلىمحمدعصرأواخروفى

.اإلضمحاللطريقفىالصناعة، وسارتنجمأفلثمفجأة، ومنالحربىالطلب

الضرائبففرضالحكمولىحينقائمةكانتالتىالصناعاتعلىعلىمحمدسيطروقد
مندوبإشرافواحد، تحتمكانفىجمعهمأنفيها، بعدوالمتجرينبهاالمشتغلينعلى
اإلنتاجبيعالدولةتحتكرثمالمحدد، ومنبالسعراألوليةبالمواديمدهمكانقبلهمن

علىاإلنتاجمنمعينةحصص، وفرضترخيصبدونإنتاجحظرمعتحددهالذىبالثمن
.لشرائهاالقرىشيوخ

مختلفةمناسباتفىبأسباب) يسميهكانكما (التحجيرأواإلحتكارنظامالجبرتىوتناول
،النشوقأمربككتخداإلى، أنهىاألروامنصارىمنالمتصدرينبعض "أنفيذكر
واحد،مكانفىوصناعهدقاقوهجمعإذا، والباعة، وأنهوالدقاقين، لهالمستعملينوكثرة
منالخزينةإلىوإيصالهمالهويجمعرجالهويضبطبهمقادير، ويلتزمعليهمويجعل
فإنهبالجماركعنهايعبرونالتىالمكوسأقالممنكغيرهعليهقيمًاأوناظرًايكون

)علىمحمد (مخدومهإلىأنهاهبذلكبككتخدةسمعفلما. صورةلهمالذلكمنيحصل
بينبخظةخانًاذلكعلىناظرًاجعلوهالذىختارا، وبذلكفرمانبكتابةالحالفىفأمر

جلوسهممنومنعوهمالخانبذلكوجمعوهمالنشوقصناعجميععلى، ونادواالصورين
بثمنتجارةمنلذلكالمعدالدخانيشترىذلكعلىالمتفرقة، والقيموالخططباألسواق

بثمنالنشوقصناععلىيبيعه، وهوسواهيشتريهوالذلكعلىيزيدالحددهمعلوم
خارجًانشوقًاسحقأوشتراهاأوالدخانمنشيئًاباعوجدهومن. عنهينقصوالحدده
معينينوعينوا. ماًالوغرموهوعاقبوهعليه، قبضوانفسهلخاصةولوالخانذلكعن

القرية،إلى، فيأتونالدخانذلكمنوالبحرية، ومعهمالقبليةوالبلدانالقرىلجميع
الذىبالمرسومالمعينبالثمنموزونًا، ويلزمونهمقدرًامشايخها، ويعطونهمويطلبون

طريقكراء، ثمبالمرسومالمعينالقدربدفعملزمونفهميأخذوهلمأوأخذوه، فإنبيدهم
".المعينين
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منالبدوكانالحكومةلحسابتعملالمختلفةالزيوتمعاصر، وكانت1833عاموفى
صرعالصناعةمنالفالحونمنعكما. جديدمصنعإنشاءقبلتصريحعلىالحصول
.صنعهفىالحكومةشرعتعندماالخاصةالسكرمصانع، وأبطلتالخاصلحسابهم

الذينالمخبرينلعنتالصناع، وتعرضالصناعحريةتقييدإلىاإلحتكارنظامأدىوقد
فقط، كمالحسابهايعملونأنهممن، والتأكدالصناععلىللتجسسالحكومةاستخدمتهم

منالصناعوحرم. السلطةاستعمالفىوتعسفهماإلدارةرجاللظلمالصناعتعرض
،اإلنتاجفىرغبتهمأضعف، مماكدهمثمرةفىالتصرفحقومنالكاملةأرباحهم

السبيلومهدالصغيرةبالصناعاتبذلكوأضرالعملتركعلىبعضهموحمل
بالموازيناإلدارةرجالبعضلتالعبالصناعصغارتعرضكما. إلضمحاللها
.الصناعأولئكحسابعلىهؤالءالكتبة، فأثرىمعبالتواطؤوالمكاييلوالمقاييس

المقررة، فأضرمواعيدهافىالحرفألصحابالمستحقةالمبالغتدفعالالحكومةوكانت
أدىمابقدرالفردىاالستثمارنموإعاقةإلىاإلحتكارنظامأدىكذلكالتسويفذلكبهم

.بالمستهلكالمعيشة، واإلضرارنفقاتاألسعار، وزيادةرتفاعاإلى

الجديدةالمصانعفىللعملالبسيطةوالمهنالزراعةمنالعمالتجنيدإلىالوالىولجأ
أربعةيجمعوا "أنالقاهرةفىالحاراتمشايخإلىطلبالباشاأنالجبرتىقسرًا، فيذكر

منمنهمفيومية، أجرة، ويأخذواالصناعأيدىتحتليشتغلواالبلدأوالدمنغالمآالف
أهاليهمإلىيناسبها، ويرجعونوماالصنعةبحسبالثالثةأووالقرشانالقرشلهيكون
وكانت. الجديدةالمصانعفىبالعملوألحقهمالمتسولينبجمعالوالىقامكما" النهارآخر

فىالفرقالزراعة، ألنفىالعملعلىالحافزأضعافإلىتؤدىهذهاإللزامسياسة
يطلب، فكانالمصانعمنالعمالفرارمغريًا، وكثريكنلمالمجالينبيناألجورمعدالت

فىالباديةالمساوئترجعوكانت. هربواماإذاإليهالرجوعيمكنكفيلتقديممنهم
بينمنيختارونكانواالذيناإلدارةورجالالمصانعمديرىقوةإلىالعمالمعاملة

.الجندمعاملةفىوالقسوةبالشدةالمعروفينالعسكريين

ضروبمنضربًافيهاالعملعدوا، بلعلىمحمدبمصانعيرتبطونالعماليكنولم
تركعلىأجبرواالذينالحرفوأصحابالفالحونذلكفىالعسكرى، يستوىالتجنيد
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علىمحمدبهماستعانالذيناألجانبالعمالعددوكانالعملحريةتكن، فلمدكاكينهم
الفنيةللمهارةالبالدأبناءإكتساببمجردمنهمالتخلصعلىالباشاودرجمحدودًا

المصريينقدرةمنالتأكدقبل – األحيانأغلبفى – يتممنهمالتخلصكانالالزمة، بل
.محلهمالحلولعلى

الفحماستيرادإلىاإلضطرار: بينها، منشتىعقباتعلىمحمدمصانعواجهتوقد
بأصولإدارتهاعلىالقائمينلجهلنتيجةالمصانعإدارةأوروبا، وسوءمنوالحديد

تتكلفالمصانعتلكمنتجاتكانت، ولهذاذمتهمفسادأوعملهمفىإهمالهمأوالصناعة
.الخارجمناستوردتلوتتكلفهمماأكثر – األحيانأغلبفى– 

لحمايةالجهدمنوسعهمافبذلالعقباتهذهعلىيتغلبأنعلىمحمدوحاول
عالية،جمركيةرسومًاالوارداتعلىاألجنبية، وفرضالمنافسةمنالمحليةالمصنوعات

قضىمرسومًا1838عامفىأصدرالسلطانطويًال، ألنبهااإلحتفاظيستطعلمولكنه
يتجاوزالجمركىرسمبعدالعثمانيةالدولةبالدفىبالدخولاألجنبيةللبضائعبالسماح

أسعارإنخفاضإلىالمحليةللسلعاألجنبيةالبضائعمنافسةوأدت. قيمتهامنبالمائةثالثة
وإلىبلالدولةعليهاتحصلالتىاألرباحقلةإلىوبالتالى. الحكوميةالمصانعمنتجات

.للخسارةتعرضها

عاجلربحإجتناءإلىالحديثةالمختلفةالصناعاتإدخالمنيهدفعلىمحمدكانولما
الجيشتخفيضبعدوالسيماأرادماتحقيقعنعجزتعندمابهاهتمامهافقدفقد

المشتغلينعددشأنها، وتضاءل، وقلالمصانعمنالكثيرإلىالحاجةفإنتفت، واألسطول
تتناسبعسكريةبقوةواإلكتفاءالجندمعظمتسريحعلىالباشاأرغمأنوبعد. فيها

قدأنهوخاصةتدهورهاإلىأدىبالصناعة، مماإهتمامهللبالد، فقداالقتصاديةوالموارد
عام (العثمانيةوالدولةإنجلترابينعقدتالتىالتجاريةالمعاهدةتنفيذ1842عامبدأ

بلدأىفىمباشرة – األهالىمنيشتروابأناإلنجليزللتجارالحقأعطتوالتى) 1838
التفككفىاإلحتكارنظامبدأالمعاهدةهذهوبتنفيذوصناعتهمأرضهممنتجاتعثمانى
.الصناعةبهولحقت
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خمستمضىتكد، ولم1816عاماإلحتكارنظامعليهاطبقللتجارة، فقدبالنسبةأما
وغيرها،واألرزوالكتانوالنيلةوالسكرالقطنتجارةعلىمحمدحتكراحتىسنوات
باإلسكندرية،المقيميناألجانبللتجاروتبيعهامخازنهاتودعهاالحكومةوكانت

حتىوفيرًاربحًاالحكومةعلىاإلحتكاراتهذه، ودرتالخارجإلىفيصدرونها
.علىمحمدعهدفىالماليةالمواردقوامأصبحت

إلىخاصةواإلنجليزعامةاألجانبالتجارمنكبيرًاعددًاالقطنتجارةجذبتوقد
حركةشتدتاولما. والتجارالحكومةبينالصفقاتتعقدكانتباإلسكندرية، حيثاإلقامة

عامومنذ" التجارديوان "هىعليهالإلشرافخاصةإدارةعلىمحمدأنشأوالشراءالبيع
الطريقةهذهأنالحكومةباإلسكندرية، وجدتللمزايدةتعرضالصفقات، أصبحت1853
أوالقطنمنكمياتالخارجإلىيرسلالباشا، كاناألحيانبعضوفى. لهاربحًاأكثر
منكبيرًاجزًءوكان. المدافعأوالسفناستيرادمقابلالمحاصيلمنغيرهاأوالقمح

الرىألعمالالالزمةاآلالتوخاصةالحكومةلحسابيأتىمصرإلىالواردات
.واألسطولالجيشومعداتوالمصانع

الشرقالعبوريينلتجارةكمركزأهميتهالمصريعيدأنعلىعلىمحمدعملوكذلك
،والسويسالقاهرةبينالصحراوىالطريقإصالحبفضلذلكفى، ووفقوالغرب
اإلسكندريةبينالمحموديةترعة، وحفرربوعهبيناألمن، وبسطفيهرالسفوتيسير
هذهبفضلعلىمحمد، نجحالغرضلهذاخاصةإدارةبإنشاءالنقلحركة، وتنظيموالنيل

منالبريد، وكثيرإليه، فتحولوالغربالشرقبينالبرىالطريقإحياءفىاإلصالحات
خطإنشاءبعدفيما – الطريقهذانجاحفى، وزادوالشرقأوروبابينالمسافرين

قناةحفرتمأن، إلىعلىمحمدخلفاءعهدفىالحديدىالسويس – القاهرةاألسكندرية
.والغربالشرقبينالتجارةإليهاتحولتإسماعيلعهدفىالسويس

الخارجية، فكانوالدولمصربينالتجاريةالعالقاتتنشيطعلىعلىمحمدعملكما
أنمصر، علىإلىمنتجاتهاورودتشجيعوالسودانالعرببالدفتحدوافعأهممن

المصريينللتجارالمصريةالسوقفىببيعهاالمصرية، وتقومالحكومةتحتكرها
التجاريةالعالقاتكانتوإذا. الخارجإلىإرسالهاأومصرفىالستغاللها، إماواألجانب
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نجحاإلحتكار، فقدسياسةمنالقوافللنفورعهدهاسابقإلىتعدلموالسودانمصربين
حتكارامنالطائلةاألرباح، وحققالعربوبالدمصربينالتجارةتنشيطفىعلىمحمد

.البنتجارة

التجاريةالمعاهدةنفذت، عندما1842عامحتىقائمًاالتجارىاإلحتكارنظاموظل
فىالحقاإلنجليزللتجارأعطتالتى)، 1838عام (العثمانيةوالدولةإنجلترابينالمعقودة
%5قدرهجمركىرسومدفعبعدالعثمانيةالدولةبالدجميعفىوبيعهاالبضائعاستيراد

والصناعيةالزراعيةمنتجاتهم – مباشرة – البالدهذهأهلمنيشترواأنوفى
األخرىاألوروبيةالدولسارعتوقد% 12قدرهرسمدفعبعدالخارجإلىويصدرونها

.العثمانيةالدولةمعمناظرةمعاهداتبعقد

الحكومةويحرمالتجارىاإلحتكارلنظامحدًايضعمصرفىالمعاهداتهذهتنفيذوكان
تلكلتنفيذيأبهلمعلىمحمدولكن. إيراداتهامصادرمنهاممصدرمن – بالتالى– 

السلطانمنحهاالتىالفرمانات، وفىالسلطانوبينبينهالحربنتهتاحتىالمعاهدات
معالعثمانيةالدولةتعقدهاالتىالتجاريةالمعاهداتأنعلىنص). 1841 (علىلمحمد
تدريجيًا،التجاريةاإلحتكاراتيلغىعلىمحمدفبدأ. مصرعلىتسرىاألخرىالدول
.1842عامجميعًاإلغاءهاتمحتى

األجانبالتجارأصبحاالقتصادى، فقدمصرتاريخفىجديدعهدفاتحةذلكوكان
الذىبالربحالفالحونوحسن. محاصيلهمالفالحينمنالبالد، ليشترواداخلفىيتوغلون
للبالد،الرئيسىالمحصولأصبح، حتىزراعتهعلىفأقبلواالقطنزراعةمنيجنونه
.األخرىاألوروبيةالبالدإلىعنهاإنجلتراإلىصادراتهوزادت



حامدعباسرءوفاالقتصادىالتاريخفىمحاضرات

149www.RaoufAbbas.org

التبعيةفخفىمصر
األجنبيةاالستثماراتزحف

المجتمععلىجذريًاتغييرًاأدخلتالتىالتحديثإرهاصاتمصرشهدتكيفرأينا
 –السياسيةعلىمحمدبمشروعاتإلرتباطه – نسبيًامحددةهثارآكانتالمصرى، وإن

تمامًا،سابقتهاعنتختلفجديدةأخرىمرحلةلتبدأمصرتاريخمنمرحلةأنهىأنهإال
العلويةالبنيةفيهاختلفتاكما) وإجتماعيًااقتصاديًا (للبالداألساسيةالبنيةفيهاختلفتا

.عشرالتاسعالقرنمطلععندعليهكانتعما) وفكريًاسياسيًا(

ذلكختلا، عندماعلىمحمدعصرنهايةعندبإنتكاسةأصيبتالتجربةتلكولكن
أمريعنيهاالتىاألطرافمصالحبين – علىمحمدحكمطيلةاستمرالذى – التوازن
الدولإشرافتحت – عمليًا – مصرأصبحتاألوروبية، منذوالدولالسلطان: مصر
وورثتهعلىلمحمدالتسويةتلكأعطتهماوضمنت1841 – 1840تسويةوضعتالتى
فىمصالحهاتدعيمإلىتتطلعوفرنساإنجلترامنكلراحتثمومنمتيازاتاومزايامن

تفداألجنبيةاالستثماراتبدأت، كماالشرقطريقعلىاإلستراتيجيةألهميتهانظرًامصر
ربطعلىلتعملاإلحتكارنظامإلغاءعننجمتالتىالظروفمنمستفيدةالبالدإلى

علىيقوموطنىقتصاداإقامةمحاوالتمنوتجعلاإلمبرياليةبعجلةالمصرىاالقتصاد
.سرابوراءسعىأوأحالمأضغاثوطنيةمصريةسوق

سعيد)، ومحمد1854 – 1848 (األولحلمىعباس: علىمحمدخلفاءعصرشهدوهكذا
عهدفىبذرتهاوضعتالتىالتجربةوإجهاضالتحديثمدإنحسار) 1863 – 1854(

.مصرفىالنفوذإحرازعلىاالستعماريةالدولتنافست، كماعلىمحمد

مصر،فىاألوروبىللنفوذالمجالأفسحعلىمحمدجدهأنعتقدا، فقداألولعباسأما
علىسياستهوضعولذلك. منهاأجراءقتطاعاجيوشها، وبتحطيمالعثمانيةالدولةأضعف
الباباالقتصاديةعلىمحمدمشروعاتفىمصر، ورأىفىاألوروبىالنفوذهدمأساس
البالد،حاجةيفوقترفًافيهارأىالبالد، كمافىلألجانبالنفوذ، ولكنذلكجلبالذى

بعيد، ولمأوقريبمنالغربيعرفمحضة، فلمعثمانيةتربيةربىأنهإلىذلكويرجع
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أيامهما،أواخرفىعنهمافنأىإبراهيموعمهعلىمحمدجدهسياسةيستوعبأنيستطيع
األجانبوخاصة (أعوانهماعلىسياستهما، ويحقدينكرونكانوابمنتصالاعلىوكان
).منهم

كانما، وأزالالجيشفأنقص: السياسةهذهعلىبالقضاءبادرحتىالحكمتولىأنوما
مصريصلكانالذىاألسطولمنقتصادية، وتخلصامنشآتمنهامشهعلىيقوم

منهميعملكانمماالبالد، وتخلصفىالمقيميناألجانبعلىالقيود، وفرضبالخارج
ولمالتجهيزيةوالمدارساإلبتدائيةالمكاتبوألغى. التعليميةوالمعاهدالحكوميةبالمصالح

الحربيةبالمدارس، واستبدلوالطبالمهندسخانةسوىالخصوصية – المدارسمنيبق
روادونفىالمدارسديوانميزانيةوضغط) المفروزةمدرسة (دعاهاواحدةمدرسة

.السودانإلىالحديثةالتعليميةالتجربة

دوناألبوابويغلقاإلسالمىالشرقىوجههالمصريرد – بذلك – أنهعباسوظن
الدوليهمكانفمالألمورتقديرهسوءاألياملهأثبتتماسرعان، ولكنالغربأطماع
تنهضأنالغربيهم، فالعباسبخلددارعمابعيدًاكانمصرفىالطامعةالغربية
مصرفىمصالحهيدعمأنيهمهوإنماحديثةغربيةأسسعلىنفسهابناءوتعيدمصر
عباسذهنعنغابتحقيقة، وهىالشرقطريقعلىالهاماإلستراتيجىالموقعذات

.علىمحمدجدهذهنعنتغبلم، ولكنهااألول

.عليهاوتسيطربمصرتستأثرأنمندولةأىيمكنأالعلىعلىمحمدحرصفرغم
علىوعملالمتوسطبالبحراألحمرالبحريربطالذىالبرىالطريقأهميةيغفللمفإنه

إرسالعلىوشجعهاالشرقيةالهندشركةمعتفاقاتامصر، فعقدحكمتولىمنذإحيائه
استخدامالكبيرالمشروعذلكرواجعلىساعدومما. السويسإلىوالمسافرينالبضائع

فىالسويسإلىبومباىمنقادمةاألحمرالبحرإحداهاإجتازتالتىالبخاريةالسفن
محمدأنوخاصةاألحمرالبحرطريقبمزاياالشرقيةالهندشركةلتنتفع1830مارس
علىبالضرببالقاهرةالسويسيربطالذىالبرىالطريقعلىوالنظاماألمنوفرعلى

 –بالقاهرةطويلةمدةأقامالذىاإلنجليزىالتاجر – واجهوزنتوماسالبدو، وبذلأيدى
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البحرطريقعنوالهندإنجلترابينالبخاريةللمالحةمنتظمخطإلنشاءإنجلترافىجهده
.والسويسبومباىبينشهريةرحالتفنظمتالجهودهذهاألحمر، وأثمرت

القاهرةبينبإنتظامللخدمةوالعرباتاإلبلمنقوافلواجهوزنمصر، نظموفى
بالسويسالفنادقفأقيمتإنجلترامنآخرانمنافسانالنشاطهذافى، ودخلوالسويس

لراحةبالقاهرةشيبردوفندقالقاهرةإلىالبرىالطريقطولعلىواالستراحات
ترعةحفرالصحراء، وتمفىللتلغرافخطفعدالتحسيناتوتوالت. المسافرين
األسكندرية، وتكونتوميناءرشيدفرعبينوتجاريةشراعيةسفنفيهالتسيرالمحمودية

وقد. والمحموديةالنيلفىسفنهااستخدامإمتياز – 1841عام – منحتإنجليزيةشركة
مارًابالسويساألسكندريةيربطحديدىخطبإنشاءالجهودتلكلتتويجمحاولةقامت

مهندسوهو (بكجالواىإلىبدراستهفعهدعلىمحمدعلىالمشروعبالقاهرة، وعرض
مصر، ويفتحضديومًايتخذال، حتىتنفيذهفىتلكأولكنه) بخدمتهيعملكانإنجليزى

التجاربأيدىالبرىالخطلبقاءيرتاحالنجدهبل. شئونهافىاألجنبىللتدخلالباب
علىذلكالمصرية، وحققالحكومةإشرافتحتيضعهأنعلىاإلنجليز، فعمل

نقلمتيازاشترىاوإنجليزيينمعباإلشتراكالمصريةالنقلشركةفكونمرحلتين
ختصاصامنالبالدداخلفىالنقلوسائلوأصبحتالشركةهذهصفى، ثمالركاب

أو) المرورمصلحة (عليهاواإلشرافلتنظيمهاوحدها، وأنشأالمصريةالحكومة
).اإلمرارية(

النيلتصلقناةلحفربكجالواى1825عامإليهقدمهمشروعًاعلىمحمدعلىوعرض
فىأخفق، ولكنهعلىلمحمدالفكرةالدلتا، وراقتشرقبذلكفتخترقاألحمربالبحر
علىالباشالحملالجهودنشطت1841 – 1840تسويةلتنفيذها، وبعدشركةتكوين

عارضتاإلنجليزيةالحكومة، ولكنالبحرينبينالقناةحفرمشروععلىالموافقة
منالبالدعلىيجرهقدلمالهيتحمسلمعلىمحمدأنقوية، كمامعارضةالمشروع
.سياسيةمشكالت

المصالحصاحبةببريطانيااإلصطدامتفادىعلىحريصًاعلىمحمدكانوهكذا
ماالسياسية، وهومصرحقوقفىالتفريطعدمعلىحرصهبقدرالشرقفىاإلمبريالية
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نممكهىمصرإلىجدهأدخلهاالغربية) البدع (أنظنالذىعباسلحفيدهيتوفرلم
،رأيناهالذىالنحوعلىحيالهاتصرفولذلكالغربشباكفىالبالدستوقعالداء، وأنها

ماسرعانولكنمصرفىاألوروبيةاألطماعأبعادبفهميسمحالذىبالقدرأفقهيتسعولم
حديدىخطمدمشروععلىوافقعندماخطيرةخطوةيخطوجعلهدرسًاالظروفلقنته
.والسويساألسكندريةبين

الحديديةالسككومشروععباس
إلىبريطانيةسفينةحملته، فقدإليهالحكمأريكةآلتمنذعباسإلىيتقربوناإلنجليزبدأ

واليةوآلتباشاإبراهيمعمهالمنيةأدركتعندما) أجازةيقضىكانحيث (السويس
لعباسيشرحأنالقاهرةفىبالدهقنصلمنالبريطانىالوزراءرئيسوطلبإليهمصر
فىالبريطانيةالحكومةورغبةوالسويساألسكندريةبينالحديديةالسكةإنشاءأهمية

عندمامصر، ولكنعبروالمسافرينوالبضائعالبريدلمرورتسهيالتعلىالحصول
وإتمامالسلطانللقاءاستانبولإلىمصرغادرقدعباسكانالتعليماتتلكالقنصلتلقى

.التوليةمراسيم

واستنتجالحديدىالخطمدمسألةفىعباسمعالبريطانىالسفير، يتحدثاستانبولوفى
عباسكادوماالالزمةاألموالرؤوسلهتوفرتاإذالخطإنشاءفىيمانعالعباسًاأن

لتهنئتهالقاهرةإلىالشرقيةالبحريةالمالحةشركةمديراجاءحتىمصرإلىيصل
مصرعبرالهندمنوالبضائعالمسافريننقلمسألةومناقشةمصرعلىواليًابتنصيبه
أهميةله، بيناالموضوعفىعباسفاتحاالحديدى، وعندماالخطلمشروعكمدخل

ومصر،بريطانيابينالمشتركةالمصالحلتوثيقضمانًاعتبارهاباالقتصاديةالمشروع
الممكنمنألنهتنفيذهفىعقبةيعدالللمشروعالالزمالمالرأسأنعباسوأفهما

ليسأنهرأىعباسولكن. معقولةبشروطبريطانيامنالالزمةاألموالعلىالحصول
يزالالالذىالوقتفىالكبيرالمشروعهذامثلعاتقهعلىيأخذأنالسياسةحسنمن

محمدجدهعهدفىبدأتالتىاإلنشائيةاألعمالوبعضالخيريةالقناطرببناءملتزمًا
إلىالحديديةالسكةمشروعإسنادفكرةلهترقلمالبالد، كمابماليةيضرقد، مماعلى

.مصرفىاألوروبيةلألطماعورؤيتهالسياسىتكوينهمعيتنافىذلكألنأجنبيةشركة
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مشروعحولللوالىاإلنجليزبمفاتحةالقاهرةفىالفرنسىالقنصلنائبعلموعندما
يخترقسيفًا (عتبرهاالذىالمشروعبرفض، وطالبهمقابلتهإلىالحديدى، سارعالخط
مصرأنالفرنسىللدبلوماسىعباسأكدوقد) اإلسالميةلقوتهاقاتلةمصر، وضربةقلب

متيازامنحفىتفكرالالحديدى، وأنهاالخطبناءمنتمكنهاالثراءمندرجةعلىليست
الخطمشروعإلحباطالجهودبذلعلىفرنساممثلذلكوشجعأجنبيةلشركةالخطإنشاء

والمتوسط، وأبدىاألحمرالبحرينبينتربطقناةشقبمشروعواستبدالهنهائيًاالحديدى
عهدفىبدأتالتىالمشروعاتمنأوًالاإلنتهاءبشرطالمشروعهذامثللتنفيذاستعداده

وروسياالعالىالباببتأييدالقناةمشروعيحظىالخيرية، وأنالقناطروخاصةجده
فىوفرنسابريطانيامنكليراوغكانعباسًاأنوواضحفرنساإلىباإلضافةوالنمسا

منأىتمويلتستطيععندئذتكنلممصرمنهما، ألنكلبهتقدمتالذىالمشروعقبول
علىالحصولالصعبمنكانأنهاألوروبية، كماالدولمناالستدانةدونالمشروعين

.المشروعاتتلكمثلعلىالعثمانىوالسلطانالكبرىالدولموافقة

ساءتأنلبثتماالعالىالبابمعإقامتهاعلىعباسحرصالتىالوطيدةالعالقةولكن
عباسضدعلىمحمدأسرةمنباشاإبراهيمفرعأنصارودسائسالداخليةلسياستهنتيجة

منأقربائهبعضبنفيهعليه – األعظمالصدر – رشيدباشامصطفىاألستانة، وحنقفى
حاجةفى، أنهعباسوأدرك. األستانةبحثموضوععباسخلعمسألةجعلمصر، مما

يثقيكنلمألنهبريطانياسوىيجدفلمحوله، وتلفتإستانبولفىيسندهقوىحليفإلى
.لهاصداقتهرغدعلىمحمدجدهخذلتالتىفرنسافى

الظروفلهوشرح) 1850سبتمبر18 (بالقاهرةبريطانياممثلعباساستدعىوهكذا
إنشاءلقبولاستعدادهوأبدىومساندتهابريطانياتأييدعلىالحصول، وطلبتواجههالتى

.بريطانيارغبةوفقالقاهرةعبربالسويساألسكندريةيربطالذىالحديدىالخط

الخارجيةوزير، فأصدرعباسلمساندةالبريطانيةالدبلوماسية، تحركتالحالوفى
أوعباسمضايقةمنالعالىالباببمنعفيهاباألستانة، طالببالدهسفيرإلىتعليمات

يتلقىالبريطانىالسفيركادوما. مكانهآخرشخصأىأوباشاسعيدمحمدوتعيينعزله
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تطبيقطالبًا) 1850أكتوبر31 (عباسإلىكتبقدالعالىالبابكانحتىالتعليماتتلك
.مصرفىالتنظيمات

بخطجاءتالتىللقواعدتطبيقاصدرتالتىالقوانينمجموعةهىالعثمانيةوالتنظيمات
اإلمبراطوريةإصالحيغرض1836نوفمبر3فىالسلطانأصدرهالذىكلخانةشريف

مطالبتركزتوقد. حديثةأسسعلىالدولةتنظيمإعادةأمامالطريقالعثمانية، وفتح
)وتنفيذهاالمذنبينعلىاإلعدامأحكامإصدارأى" (اإلعدام "حقسحبفىالعالىالباب

التىاالمتيازاتالبالدسلبيعنىمصرفىالتنظيماتتطبيقوكانمصروالىمن
.العاديةاألخرىالوالياتوضعإلىبهاوالعودة1841-1840تسويةفىعليهاحصلت

العالىوالبابعباسبينحولهادارالذىوالخالفالتنظيماتمشكلةظهوروبمجرد
التىالمؤامراتوجهفىعباسمساندةباألستانةسفيرهامنالبريطانيةالحكومةطلبت
فىمساندتهإلىالتأييديمتدأالعلىمنصبهمنخلعهدون، والحيلولةضدهتحاك

.مصرفىالتنظيماتتطبيقمعارضته

،التنظيماتمنلموقفهالفرنسىالتأييدلتماسامحاولةإلىعباسًادفعالموقفهذاولعل
عديولكنهالحديدىالخطبإنشاءقرارًاتخذابأنهفرنساقنصلأبلغ1851مارس12ففى
ليعرضباريسإلىقبلهمنمندوبًاوأوفدالمصريةالحكومةيدفىالخطإدارةتظلأنب

لموافقتهسحبهمقابلالعالىالبابمنموقفهفىعباسمساندةالفرنسيةالحكومةعلى
فىللدخولاستعدادعلىتكنلمالفرنسيةالحكومةالحديدى، ولكنالخطمشروععلى

.عباسأجلمنالعالىوالباببريطانيامعصراع

بكمختاركلفالحديدىالخطمشروعتنفيذعباسعتزامابالعالىالبابعلموعندما
عباسيقنعبأن – التنظيماتقضيةحولعباسمعللتفاوضمصرإلىأوفدالذى

علىالحصولدونالمشروعهذامثلتنفيذيستطيعالأنهيبلغه، وبأنقرارهعنبالعدول
نظيرالسابقةيشكلألنهالرأىهذاعلىإعترضعباسًاأن، غيرالعالىالبابموافقة

عندالعالىالباباستأذنأنمصرلوالىيسبق، فلمإبراهيمأوعلىمحمدعهدفىلها
).السنويةالجزية (السلطانقبلبإلتزاماتهيوفىأنهاقتصادى، وخاصةمشروعبأىقيامه
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معارضتهأنإلىالعالىالبابأنظار، ولفتتموقفهفىعباسًابريطانياساندتعندئذ
أمامالعالىالبابووضعبريطانيارغباتأمامالوقوفتعنىالحديدىالخطمشروع

الخاصةالعقودرامإلبلندنإلىبكنوباروزيرهعباسأرسلعندماالواقعاألمر
.الشهيرالحديديةالسككرائدستيفنسونروبرتمعالحديدىالخطبمعدات

يلجأبأنوهددعباستصرفعلى – باشارشيدمصطفى – األعظمالصدرحتجاوقد
، ولكنموقفهفىالعالىالبابلمساندة1841تسويةعلىالموقعةالكبرىالدولإلى

علىالمسألةإثارةعدممنهوطلبالموضوعفىالنظربإعادةوعدهالبريطانىالسفير
.الكبرىالدول

حقمنالحديدىالخطإنشاءأن – عباسمبعوث – نوبارالمسئولون، أفهملندنوفى
اإلنجليز، ونسىتنفيذهعلىاإلقدامعندالعالىالباباستئذانإلىيحتاجالوأنهعباس

علىوضغطهمللمشروعوفرنساوالنمساروسيامعارضةضوءفىالعثمانىالموقف
.إلغائهأولتعطيلهالعالىالباب

شئونفىللتدخلفرصةالعالىللبابيعطىأالعلىمصممًاعباسالقاهرة، كانوفى
البابيحصلالحتىحاسمإجراءتخاذاقرر، لذلكونفوذهسلطتهمنواإلنقاصمصر
إلنشاءالنهائىالعقدمستقبًال، فوقعمصرفىالتدخلحقتمنحهكهذهسابقةعلىالعالى

علىبناًء – العالىالبابإلىوكتبستيفنسونممثلىمعالقاهرة – األسكندريةخط
خدمةيستهدفأنهمؤكدًاالمشروعفىالعملببدءخطرهي – البريطانىالقنصلنصيحة

فىألنهالسويسإلىالخطيمتدعندماالسلطانموافقةإلىيحتاجمصر، وأنهاقتصاديات
.بريطانيامصالحيخدمالحالةهذه

القاهرة – األسكندريةخطعقدتوقيعأنباءبلغتهاعندماكبيرةضجةاألستانة، قامتوفى
حلولإلىالتوصلدونحالتوالسلطاناألولعباسبينحادةأزمةالحديدى، ونشبت

العالىالبابوهدد. التنظيماتموضوعوخاصةالعالىوالبابمصربينالمعلقةللمسائل
ولكنالعقدبفسخعباسيقملمما1841تسويةعلىالموقعةالكبرىالدولإلىباللجوء
خطابًاعباسإلى، فكتباألعظمالصدرثائرةمنيهدىأناستطاعالبريطانىالسفير
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تأجيلمنه، وطلبالسلطانموافقةدونالعقدلتوقيعهإليهاللومفيهاللهجة، وجهمعتدل
علىيوافقلنالسلطانأن، وأكدعليهبالموافقةالسلطانىاإلذنيصدرحتىالمشروع
نفقاتلتغطيةيكفىمامصرإيراداتمنسيتبقىأنهالوالىيبينلمماالمشروع
الوالىيتعهدأنالمصرية، علىاإلدارةنفقاتوتغطيةالسنويةالجزيةدفعبعدالمشروع

، ولنأجلهمنأجنبيةقروضعلىيحصللنالسخرة، وأنهبطريقينفذلنالمشروعبأن
.بتنفيذهأجنبيةشركةأىإلىيعهد

الدولةلدىالبريطانىالسفيرواألستانة، وتدخلولندنالقاهرةبينالمراسالتتبادلوبعد
فيهالحديدية، ونصالسكةبإنشاءلعباسسمحالذىالفرمانالسلطانالعثمانية، أصدر

:يلىماعلى

فىالعملعلىالخططولعلىالواقعةالمناطقسكانمناألهالىإرغامعدم1.
بمئونةتزويدهممعمعقوًالأجرًالهميعطىاستخدامهمحالة، وفىمقابلدونبنائه
.الخبزمن

الحاليةالضرائبزيادةأوالخطإنشاءتكاليفلتغطيةجديدةضرائبفرضعدم2.
.الغايةلنفس

ونفقاتالسنويةالجزيةسدادبعد – مصرإيراداتمنالفائضتخصيصيجب3.
.الحديدىالخطإلنشاء – اإلدارة

.أجنبيةشركةإلىالخطإنشاءعمليةإسناديجبال4.

.الخطتكلفةلتغطيةأجنبيةروضقعقديجوزال5.

ولكنعباسيدعلىتنتصرأنالبريطانيةوللمصالحيشيدأنالحديدىللخطقدروهكذا
علىالثائربمظهرعباسإظهارحدإلىوتذهبتنزعجأنلهاكانمافرنساأنالحق

موافقةينالأنقبلالحديدىالخطبناءإمتيازإلنجليزيةاالشركةمنححينالسلطان
اإلنفصالعلىتعينهأنحدإلىعباستأييدفىلتذهبكانتمابريطانيا، فإنالسلطان
المبادئمنظلتالعثمانيةالدولةسالمةعلىالمحافظةالعثمانية، فإنالدولةعنبمصر
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الروسياقيصرعليهاعرضهماإنجلترارفضتاإلنجليزية، ولهذاالسياسةفىاألساسية
بعضقتطاعافىالقيصريدإطالقمقابلوقبرصوكريتمصرمنحهامن) 1853عام(

القرمحرب (العثمانيةوالدولةروسيابينالحربشتعلتاوعندماالعثمانيةالدولةأمالك
.األتراكجانبإنجلتراأخذت) 1856 – 1853

الشرقيةالمسألةالبريطانية، وعادتالحكومةبتوكيداتقنعتأنهافرنسا، فيبدوأما
وقد – تستطيعكانتفماتركياأما. روسياضدالمشتركصراعهمافىبينهمافجمعت

وجهةالعداء، فأقرتموقفإنجلترامنتقفأن – الشرقفىالسياسىالموقفضطربا
فىالتنظيماتتطبقأنعلى – واألستانةمصرفىمفاوضاتبعد – ووافقتعباسنظر

، وترك1841فرماناتفىمصرنالتهالذىللمركزوفقًاالمطلوبةالتعديالتمعمصر
لمدةالعثمانيةالحكومةإلىالرجوعدون) اإلعدامعقوبة (القصاصتوقيعحقلعباس

ذلكوأعقب.الحكمتنفيذقبلحالةكلبفحصخاصمجلسيشكلأنعلىسنواتسبع
.القرمحربفىالسلطانمعاونةإلىعباسمبادرة

فإنهأغراضهتحقيقعلىبهاواستعاناإلنجليزيةالسياسةإلىمالقدكان، فإذاعباسأما
إنشاءاإلنجليزيةلشركةلأقرقدكانوإذاللتدخلفريسةمصرتقعأالعلىحريصًاكان

تعقدولمإحتكاريًا، إمتيازًاأوأرضاتمنحهالمالمصريةالحكومةأنإالالحديدى، الخط
لمصر، وقدملكًابإعتبارهوإدارتهالخطاستغاللبنفسهاتتولىوكانتقرضًاللمشروع

عرضحين، وخاصةعباسمخاوفالقرمحربتعالشواالشرقيةاألزمةأثارت
إحتاللحتمالاعناألوروبيةالصحافةبمصر، وتحدثتاإلنفرادبريطانياعلىالقيصر
بذلك – له، أتيحتالقرمحربفىالمساعدةمنهالعالىالبابطلبلمصر، فلمااإلنجليز

.سالمةالشرقيةاألزمةجتازتامصرأن، غيرالتسلحفرصة– 

بعضيدعلى) 1854يوليو14 (ببنهاقصرهفىاألولحلمىعباسأغتيلوعندما
فتهيلخلوتركالزياتكفرإلىوصلقدالحديدىالخط، كانأسرتهأفرادمنالمتآمرين

.السويسإلىثمالقاهرةإلىالخطإتمامباشاسعيدمحمد
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السويسقناةوإمتيازباشاسعيدمحمد
الغربعلىمتفتحًاسلفهنقيضعلىعباسًا، وكان) 1863 – 1854 (سعيدمحمدوخلف
فىالغربفىشاعتالتىاالقتصاديةالحريةبروحتأثرهثمالغربية، ومنبتربيتهمتأثرًا
ضريبةبإلغاءالتجارةحريةتعوقكانتالتىالحواجزعشر، فأزالالتاسعالقرن

للفالحالسعيديةالالئحةبإصدارالخراجيةاألرضعلىالفالححقوقالدخولية، ودعم
عينًا،النقدًاالضرائبتحصيلمبدأ، وإقراربعدهمنذريتهإلىاإلنتفاعحقبتوريث

سدادبعدمحصولهفىالتصرفحقللفالحفأصبحالمحاصيلإحتكارالحكومةوألغت
.للحكومةالمقررةالضريبة

من، فعينالمصريينعلىاإلعتمادعلىحرصهفىالغربيةبالليبراليةسعيدتأثروتجلى
الحكومية، بعدللدواوينلغةالعربيةتخذالألخطاط، ووحكامًالألقسامنظارًاالمصريين

علىسنة، وفرضعلىتزيدالمحددةلمدةالتجنيدالتركية، وجعلللغةالسيادةكانتأن
العسكرية، ورقىالخدمةالبالدوأعيانالقرىشيوخأبناءذلكفىبماالمصريينجميع
الثورةزعماءمنورفاقهعرابىأحمدالضباط، وكانرتبإلىجندالهؤالءمنبعض

الضباطمراتبإلىوترقواسعيدعهدفىالجيشدخلواالذينالفالحينبينمنالعرابية
أنعلىوقدرتهاالحضارى، ودورهاالعريقوتاريخهابمصرإيمانهأيضًاذلكومن

.ألبنائهاأمورهاوخلصتاإلصالحمنقدرلهاأتيحلوالتاريخىدورهاتمارس

فىجديدةصفحةسعيدبدأ، فقدمساوئهلهكانتالغربيةبالحضارةسعيدإعجابأنغير
األموالرؤوسعلىاإلعتمادأراد، عندمااألجنبىبالتدخلتمتازالحديثمصرتاريخ

أصبحت، حتىاألجنبىللتدخلمصراعيهعلىالبابالبالد، ففتحترقيةفىاألجنبية
مصركانتلوكماالذهبعنوالباحثينالمغامرينللرجالمحطًاعهدهفىمصر

.الوقتذلكفىفرنساقنصلقالكما" جديدةكاليفورنيا"

يشجعونكانواالدولقناصلأنوالسذاجة، كماالكرممنسعيدعنعرفماشجعهموقد
تكونماكثيرًاأضرارعنالمصريةالحكومةمنماليةتعويضاتطلبعلىرعاياهم

مطالبفىللنظر" دولية "محاكمإنشاءمنإنجلتراقنصلقترحهامارفضواوهمية، وقد
.المصريةالحكومةمنالماليةاألوروبيين
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ذلكفىاألوروبية، وتبعهالماليةالبيوتمناإلقتراضعصرمصرفىسعيدوبدأ
للتدخلمكنتالتىالعواملأهممنوكانت. البالدعلىالديونتراكمتحتىإسماعيل
الجنيهاتمنماليينثالثةنحويبلغدينالمصريةالخزانةوعلىسعيدومات. األجنبى

كلمصربحقوقمجحفمتيازاعقدالسويسقناةشركةوبينبينهوكبيرسائردينعدا
.اإلجحاف

يؤكدالسويسقناةشقبأن – صباهصديق – يقنعأنلسبسدىفردينانداستطاعفقد
الدولةعناستقاللهالهايتوطدوبذلكلمصرالدوليةالصفةيزيدفهو: جمةفوائدلمصر

الفوائدعنمصر، فضًالحياديتبعهالقناةحياداألوروبية، ألنالدولوعنالعثمانية
بينمصرأميريكسبهالذىاألدبىالمصرية، والمقامالحكومةتصيبهاالتىالمادية
فصلفيه،السويسقناةلحفرمتيازًاإلديلسبسسعيد، منح1854نوفمبر30فى. الدول

الغرضلهذاديلسبسأسسهاالتىالشركةمتيازاتافيهحدد) 1856يناير (آخرمتيازافى
:وأهمها

أنوللشركةالبوراألطيانجميعملكيةعنللشركةالمصريةالحكومةتتخلىأن1.
.سنواتعشرلمدةالضرائبمنوتعفىبزراعتهاتقوم

تعويضمعلهاالالزمةاألخرىاألراضىعلىيدهاتضعأنفىالحقللشركة2.
.أصحابها

.والمواداآلالتمنتستوردعماالجمركيةالرسومأداءمنالشركةتعفى3.

، وتكونالنيلمنمياههاتستمدالعذبللماءترعةبحفرالمصريةالحكومةتأذن4.
.للشركةملكًاالترعة

.ألعمالهاالالزمينالعمالأخماسأربعةللشركةتقدمأنالحكومةعلى5.

تاريخمنإبتداءعامًاوتسعينتسعمدةواستغاللهاالقناةبملكيةالشركةتتمتع6.
األرباحصافىمن% 15على – ذلكنظير – الحكومةللمالحة، وتحصلإفتتاحها
.السنوية
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المصريةالسيادةمنتحدمصر، فإنهابحقوقإجحافمنالشروطهذهفىماوواضح
، والالعملفىالفالحينالدولة، وتسخرداخلدولةأرضها، وتقيممنكبيرشطرعلى

إلىإضطرسعيدًاأنذلكإلىأضف. أرضهامنكجزءالقناةعلىسيادتهالمصرتضمن
.المصريةالماليةاإلىأدىمماالشركةأسهممننصيبًاليشترىاالستدانة

متنعااألخيرولكنالعالىالبابتصديقيتطلبلديلسبسسعيدمنحهالذىاإلمتيازوكان
فىيعملونالفرنسيينأنترىكانتالتىالبريطانيةالحكومةضغطتحتالموافقةعن

 –بينالمؤديةالطريقعلىمصر، والتسلطفىالفرنسىالنفوذ، "لبسطالمشروعهذاظل
مصرتحويل، مشروعالقديمالمشروعالظهورإلىيعودوبذلك. والهندومصرأوروبا

الحكومةتؤيدهمالسياسيينالمغامرينمننفريدعلىمستترشكلفىفرنسيةواليةإلى
ليقنعاألوروبيةوالعواصماألستانةبينيتنقلطويًالوقتًاديلسبسوقضى" الفرنسية
.جميعًاللدولالمشروعبفائدةساستها

،السلطانىالفرمانصدورعدممنالرغم، وعلىالمشروعتعارضظلتإنجلتراولكن
إنسابتقدالمتوسطالبحرمياهكانتسعيدوفاةالقناة، وقبلشقفىالعملبدأبالموافقة

).1862نوفمبر18 (التمساحبحيرةإلى

المصرىاالقتصادتحديثومتابعةإسماعيل
لقيتعلىمحمدعهدعلىمصراقتصادتطويرفىالزاويةحجرالزراعةكانتوكما
نظامتحسينخاللمنالزراعيةالرقعةزيادةأولىالذى، اإلهتمامنفسإسماعيلمن

الالئحةعلىتعديًالإسماعيلأدخلوقد. خاصةعنايةالبوراألراضىوإصالحالرى
تنظرالتىالحكامبعضالالئحةإلىلها، إضافةذيًالجعله) 1865ديسمبر (السعيدية

أرضهم، ويتركونقراهممنيفرونالذيناألفرادوهم "األطيانفىالتصرفكيفية
أثرهفىالفالحتصرفطريقةاألحكامتلكنظمتكماالماليةأعبائهممنتخلصًااألثرية

إلىأضيفتالتى – الجديدةالموادتلكفىروعىالعسكرية، وقدللخدمةاستدعائهأثناء
.القريةإلىالعودةعنداألثرفىبحقهاوللمجندللمتسحباإلحتفاظ – الالئحة
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األطيانأصحابكسبهاالتىالحقوقإلى1866ينايرفىالصادرالقراروأضاف
الموصىمادامالناسمنيشاءونلمنباألرضالوصيةلهمأباحجديدًا، إذحقًاالخراجية

وقفجوازعدمأكدالقرارذلك، ولكناألرضعلىالمقررةالضرائبأداءيستطيعله
.الخراجيةاألطيان

نهياراإلىيؤدىأنشأنهمنكانالخراجيةاألطيانعلىاألفرادتدعيمأنعلى
منالخمسيناتأواخرحتىالعصورأقدممنذمصرعرفتهالذى" لىئاعالاالقتصاد"

على، ويقعالزراعىاإلنتاجشئونإدارةيتولىاألسرةربكانعشر، حيثالتاسعالقرن
هذايتداعىأنالطبيعىمنوكان. كلهاالعائلةحتياجاتالتوفيرالعملعبءأفرادها
التاسعالقرنمنتصفمنذالزراعىاإلنتاجعلىطرأالذىالتطورنتيجةمصرفىالنظام
وغيرها،والنيلةالسكروقصبكالقطنالنقديةالمحاصيلبإنتاجاإلهتماموزيادةعشر

يتطلعالعائلةأفرادمنفردكل، فأصبحالسوقنظامفىتحولمنذلكعلىترتبوما
.اقتصاديًاعائلتهعناالستقاللوينشدالعائلةربسيطرةمنالتخلصإلى

أعضاءغالبيةشكلواالذينوأعيانهاالقرىشيوخمنالكبيرةالعائالتبعضأنغير
قراراستصدارفىونجحواالتحدىهذا، واجهواإسماعيلعهدفىالنوابشورىمجلس
صاحبأوالدأكبربإسم – 1869عاممنإعتبارًا – الخراجيةاألطيانبتكليفقضى
أفرادأمورالزراعية، ورعايةالشئونيتولىأنالعائلةكبيرعلى، فكانالمتوفىاألثر

العائلةربإلمرةويخضعواواحدبيتفىمعًاالجميعيعيشأنعلىوإناثًاذكورًاالعائلة
األرضمنحصتهحسبعلىكلعليهمالريعوتوزيعبينهمالعملتوزيعيتولىالذى
العائالتأربابسلطةعودةوأدت. اإلنتاجوتكاليفالمعيشةنفقاتاستيفاءبعدوذلك
ريعمنقدربأكبرالعائالتأرباب، واستأثراآلخرينبحقوقاإلجحافإلىأفرادهاعلى

إصدارإلىضطرتاالحكومة، فإلىالناستظلماتباألسرة، وكثرتالخاصةاألطيان
 –األسرةمنفردكلعلىاألطيانبتكليف، قضىتوفيقعهدفى) 1881يوليو9 (قرار
نظامساراإلسالمية، وبذلكالشريعةوفقاألطيانفىحصتهحسبكل – وإناثًاذكورًا

.سريعةبخطىاإلضمحاللطريقفىالتقليدى" العائلىاالقتصاد"
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لألطيانالفرديةالملكيةلحقوقبالنسبةهامًاتطورًا – أيضًا – إسماعيلعصروشهد
20 (المقابلةالئحةيصدرأنعلىإسماعيلالخديوالماليةاألزمةحملتفقدالخراجية

يدفعلمنالالئحةتلكفىالحكومةوتعهدت" وطنىقرض "بمثابةوهى) 1871أغسطس
نصفمنيعفىبأن) سنويًااألرضعلىالمقررةالضريبةأمثالستةوهى (المقابلة

المقابلة،تفيدحجةعلىمستقبًال، ويحصلأطيانهضريبةتزاداألبد، والإلىالضريبة
فىالتىباألرضوالوصية) التنازلأى (المنفعةوإسقاطوالتوارثالهبةحقلهوتقرر
علىالحصولبشرطالخيريةاألغراضعلىاألطيانوقفحقلهيكونوكذلكحوذته
.الخديومنمسبقإذن

األمر، ثمبدايةفىإختياريًادفعهاكانالتىالمقابلة، دفععلىاألهالىبعضأقبلوقد
األطيانمنكبيرجزءتحولوبذلك) 1874مايو11 (بعددفعهاعلىاألهالىأجبر

.الخديوموافقةعلىاألطيانوقفحقتعليقسوىيقيدهاخاصة، الملكيةإلىالخراجية
نفسمننوفمبر18فىبهالعملأعيد، ثم1876مايو7فىالمقابلةبقانونالعملوأوقف
إعادةعلىنصقراربموجب) 1880يناير6 (بهالعملفأوقفتالدولةعادتولكنالسنة
ولكنالمقابلةدفعقبلعليهاكانتالتىاألصليةقيمتهاإلىالخراجيةاألطيانأموال

،األرضعلىالتامةالملكيةبحقوقبعضهاأوكلهاالمقابلةدفعلمنعترفاذاتهالقرار
منيونيو17فىالصادرالتصفيةقانونتضمنهعندماثابتةقاعدةاألخيرالقراروأصبح
.السنةنفس

فىبما (عليهاالتامةالملكيةبحقمصرفىالزراعيةاألراضىمالكمعظمتمتعوبذلك
لمالتىتلكهىذلكمنالمستثناةاألراضى، وكانتإسماعيلعصربعد) الرقيةحقذلك
صدراإلنجليزى، عندمااإلحتاللعهدفىالتاليةالخطورةوجاءتالمقابلةعنهاتدفع
حقوقالمقابلةعنهاتدفعلمالتىالخراجيةأصحابأعطىالذى) 1891أبريل15 (قرار

.1880عامالحقهذاعلىحصلواالذينبأخوانهمأسوةالتامةالملكية

المحموديةترعةعهدهفىالرى، فعمقتوسائلبصيانةهتماقدباشاسعيدكانوإذا
التىالترعمنغيرهاأصلحكمابالمياهلتغذيتهاالعطفعندللطلمباتمحطةوأنشئت

المنوفية، فإنرياحعهدهفى، وأنشئاألولعباسعهدفىاألهالىيدإليهامتدتا
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فتم. القومىاإلنتاجوزيادةالزراعيةالرقعةتوسيعفىأثرمنللرىمايغفللمإسماعيل
استصالحعلىساعدتالتىاإلسماعيليةترعةبينهامنترعة112حفرعهدهفى

التى – الوسطىمصرفى – اإلبراهيميةوترعةالشرقيةأراضىمنواسعةمساحات
أدخلوبذلكوأسيوطسويفوبنىالمنيامديريتىفىالسكرقصبزراعةسبيليسرت
، فأصبحقناطرهوبناءوتعميقهالمنوفيةرياحإصالحعهدهفىتمكما. فيهماالدائمالرى
وزيدتالعطفطلمباتأصلحتوكذلكوالغربيةالمنوفيةمديريتىفىللرىمصدرأهم

صيفية،ترعإلىالنيليةالترعمنالكثيرتحويلالمحمودية، وتمترعةلتغذيةهاطاقت
تطلبمما – الجهودتلككلرغم – الصيففىمنخفضًاظلالمياهمستوىأنغير

.الرافعةاآلالتاستخدام

األراضىمساحةزيادةإسماعيلعهدفىبهاوالعنايةالرىوسائلتحسينعلىوترتب
%،31نحوبلغتبنسبة) 1813 (علىمحمدعهدفىالمساحةإجراءعندعنهاالزراعية

.الثلثنحوالزيادةتلكمنوحدهإسماعيلعصرنصيبوكان

بالسخرة) للشعباألعظمالسواد (الفالحينإرهاقدونيتمالالمجالهذافىالتقدمولكن
المصرىالفالحوظلالدولةرجالمنالمالككباروتفاتيشودوائرالرىأعمالفى

منالكثيرالفالحونعانى، كذلكاألولىالعالميةالحربحتىالبدنيةالضريبةهذهيدفع
تلكمعظمدفععبءوحدهمعليهميقعالمادية، وكانطاقتهمتفوقكانتالتىالضرائب

.المغارمتلكعنبمنأىفكانوا) واألجانباألتراكمن (الزراعيينكبارأماالضرائب
فىالبالدبهامرتالتىالماليةاألزمةخاللالفالحينعلىالضرائبعبءثقلوزاد

فىشهوربثمانيةاستحقاقهاميعادقبلتجبىاألطيانضرائب، فكانتإسماعيلعصر
تحصيلفىالحكومةلاعمشتطاوأخرى، أحيانفىكاملة، وبسنةاألحيانبعض

يداهمونكانواماوكثيرًامنهيطلبمادفععنيتأخرمنجزاءالجلد، فكانالضرائب
الفالحونضطرالذلك. السجونفىبأصحابهافيها، ويزجونماوينهبونالفالحينبيوت
كان، كمامنهميطلبماليسددوا) واألجانبالمصريين (المرابينمناالستدانةإلى

،الغرضلهذاماشيتهيبيع، أوبخسبثمننضجهأوانقبلالمحصوليبيعبعضهم
.بلةالطين – رأيناكما – لتزيد" المقابلة "وجاءت
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وخاصةالنقديةالمحاصيلإلنتاجالمتزايداإلتجاهاالستدانةإلىالفالحينحاجةمنوزاد
الطلبزيادةنتيجةعشرالتاسعالقرنمنتصفمنذإنتاجهمعدالترتفعتاالذىالقطن
القطنإنتاجفيهاسادالتىالفترةهىالقرنمناألولىالستيناتا، وكانتوبأورفىعليه
ترتبالتى) 1865 – 1861 (األمريكيةاألهليةالحرببسببالمحاصيلمنماعداهعلى
بلدانفىالغزلمصانعهددأوروبا، مماإلىاألمريكىالقطنصادراتتوقفعليها

فىالمصرىالقطنعلىالطلبزادلذلك. التامبالتوقفخاصةوبريطانياعامةأوروبا
تلكخاللصادراتهفزادتزراعتهفىالكبيرالتوسعإلىأدىمماعظيمةزيادةاألسواق

بينيتراوحماإلىأسعارهرتفعتا، كماقبلمنعليهكانتعما% 335بنسبةالفترة
اقتصاديًا،إنتعاشًا – الفترةتلكفى – البالد، وشهدت1861أسعارأضعافوأربعةثالثة
بأزمةالبالدمنيتماسرعانولكن. كبارهم، وخاصةالمزارعينأيدىفىالمالفتوفر

علىاألمريكىالقطنوتدفقاألمريكيةاألهليةالحربنتهاءابعدمروعةاقتصادية
 –تدريجيًا – المصرىالقطنعلىالطلبتناقصذلكعنثانية، ونتجأوروباأسواق

عليهكانتمما% 60و% 50بينيتراوحماإلىالتاليةالسنواتفىأسعارهوتدهورت
المالكصغارمنكبيرعددفقداناألزمةتلكعلىوترتب. الحربتلكخالل

المصرىالقطنسوقأنعلى. فيهاغرقواالتىالديونبسببلملكياتهمهميومتوسط
.آخربعدعامًاتتزايدالصادراتوأخذتالسبعيناتمطلعفىنتعاشهاااستعادت

السكرقصببزراعةاإلهتمامإلىإسماعيلتحولاالقتصاديةاألزمةتلكآثارمنوكان
وقنا،وأسيوطسويفوبنىالفيومفىالسكرمصانعمنالعديدالسكر، فأنشأوصناعة
عددالصناعة، وبلغتلكفىاألجانبالخبراءمنعددواستخدامالحديثةباآلالتوزودها

.مصنعًا21المصانعتلك

التجربةإحياءإلىالراميةإسماعيلخطةضمنيدخلالسكرصناعةتطويروكان
البعثاتوإيفادالمصانعإقامةطريقعنعلىمحمدعهدفىمصرشهدتهاالتىالصناعية

محالجمنالعديد، فأنشأالنجاحمنقدرًاالصددهذافىيحققأن، واستطاعالخارجإلى
بعضالبخارية، وإنشاءاآلالتاستخدامعلىإعتمدتالبحرىالوجهمدنأهمفىالقطن
يرتكزالتىالمناطقبعضفىخاصةمحالجالقطنتجارةيحتكرونكانواالذينالتجار



حامدعباسرءوفاالقتصادىالتاريخفىمحاضرات

165www.RaoufAbbas.org

مصنعفىالقماشمنإنتاجهمااستخدمببوالقللنسيجمصنعانأقيمكذلكنشاطهمفيها
البحيرةبهأرضفىالتوتزراعةليتولىإيطاليًاخبيرًاالخديواستقدمكماالجنودمالبس
إزدادكذلك. قدسوفىالغرضلهذاخاصمعملوأقيمالحريرإلنتاجالقزدودةلتربية
للورقمصنع، وأقيمالجيشحاجةلسدإنتاجهايستخدمالتىالطرابيشمصنعإنتاج

ذلكفىخاصًاهتمامًااالحربيةالصناعاتولقيت. ببوالقاألميريةالمطبعةمنبالقرب
إلنتاج، وثالثًاالبنادقلصناعةوآخرالمدافعلصبمصنعًاالحكومةالعصر، فشيدت

، هذاالزجاجوصناعةالجلودصناعةزدهرتا، وبقليوبللطوبمصنعوأقيمالذخيرة
.األجنبىالمالرأسجهودعلىقامتالتىالخاصةالصناعيةالمشروعاتإلىباإلضافة

بدأهاالتىالصناعيةالتجربةإحياءفىالنجاحمنقدرًايصيبأنإسماعيلاستطاعلقد
األجنبية، وعجزالمصنوعاتمنافسةاقتصاديًا، بسببيكنلماإلنتاج، ولكنعلىمحمد

هذهمنالكثيرإغالقإلىأدىالجمركية، مابالحمايةخاصةسياسةوضععنالحكومة
الصناعاتهذهمنفرعان)، وبقى1876 – 1875 (الماليةاألزمةإحتدمتعندماالمصانع

:همااإلزدهارطريقعلى

األجانبأسسالتىالقطنالحكومة، ومحالجتديرهاكانتالتىالسكرصناعة
.معظمها

التزالالتىالجسور، فشيدتإسماعيلإهتماممننصيبًاوالمواصالتالنقلقطاعونال
واسعةشبكةالزيات)، وأنشئتكفروكوبرىالنيلقصركوبرىأهمها (اليومحتىباقية
األلفعلىطولهازاد (السودانوشمالوالقبلىالبحرىالوجهينفىالحديديةالسككمن

).ميلآالفالخمسةعلىتزيدخطوطهاأطوالكانت (للبرقهامةشبكةميل)، وأقيمت

بعضوإصالح) السويسكميناء (الموانىوبناءالبحرىبالنقلاإلهتمامبذلكرتبطاو
والمتوسطاألحمرالبحرينسواحلعلىالفناراتوإنشاء) األسكندرية (األخرىالموانى
شركة (بواخرستتملككانتالبحريةللمالحةمصريةشركة، وإنشاءعدنوخليج

).الخديويةالبنوسته
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األجنبىوالتدخلالماليةاألزمة
نهايةفىقادتهسياستهأن، إالاألجنبىالنفوذتغلغلمنللحدإسماعيلمحاوالتفرغم
بدفعهاإسماعيلتعهدالتىالتعويضاتمصر، ألنفىاألجنبىالنفوذتدعيمإلىاألمر

قدمتالتىالرشىعلىلإلنفاقحتاجهااالتىالطائلة، واألموالالسويسقناةلشركة
ماوأعطتهااإلداريةمصرحقوقوسعتالتىالفرماناتالستصداروحاشيتهللسلطان

السياسيةللدعايةالصحفيةالحمالتعلىأنفقتالتى، واألموالالذاتىاالستقالليشبه
كالتوسعالسياسيةالمشروعات، وتمويلالسويسقناةفتتاحاحفلبأوروبا، ونفقاتللخديو

عنبعيدةجميعًاالرى، كانتوأعمالوالبرقالحديديةكالسككأفريقيا، واالقتصاديةفى
األجنبيةالمالبيوتاتمعالقروضعقدإلىإسماعيلضطراالمصرية، ونةاالخزمتناول
.تحملهاعنالخزانةعجزتالتىالنفقاتهذهلتغطية

إلىاألموالرؤوستصديرشكلتخذاالذىاإلمبريالىالتوسععصرذاكإذوالعصر
اقتصاديةاستثماراتشكلفىوآسيا، أفريقيافىالمتخلفةالمناطقإلىوخاصةالخارج

مصالحها،لحمايةالماللرأسالمصدرةالدولبهاتقومالتىالسياسيةالتحركاتتساندها
ينتهى، ثماالستثماراتلتلكميدانإلىيتحولالذىالقطرشئونفىالتدخلذلكيلىثم

.اإلمبرياليةبعجلةربطهأوسياسيًاالبلدذلكبخضوعاألمر

وفرنساإنجلترافىالمالبيوتاستجابتحتىباالستدانةيدهيمدإسماعيلكادماولذلك
أوائلفىإسماعيلوكانالستثماراتهاميدانًامصرتخاذاإلىتتطلعكانتالتىوألمانيا
ألمانياأمامالسبعينحربفىفرنساهزيمةبعدولكن. الفرنسيينإلىميًالأكثرحكمه
)1875نوفمبر25 (السويسقناةأسهمفىمصرحصةلهماإلنجليز، وباعإلىإتجه
فقداإلنجليزية، كمااالستعماريةاألطماعلصالحهامًاتاريخيًاحقًامصرفقدتوبذلك

.السويسقناةفىلهااإلنجليزلمزاحمةستاءتاالتىفرنساصداقةإسماعيل

المالىالمركزكانوقتفىجديدةقروضعقدإلىبالحاجةإسماعيل، أحسذلكورغم
منالدائنة، فطلبالدولثقةلكسبالسوء، فسعىحدبلغقدفيهالمصريةللحكومة
المصريةالماليةلتنظيمإنجليزيانماليانخبيرانإليهترسلأن) 1875أكتوبر (إنجلترا
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الموظفينمنغيرهماشأنذلكفىشأنهماوحكومتهالخديوخدمةفىيكوناأنعلى
.األجانب

بريطانيةبعثة، أوفدتالخبيرينترسلأنمنبدًال، ولكنللطلبإنجلتراواستجابت
األوضاعحولتحقيقإلجراءالبريطانىالعموممجلس، عضوكيفبرئاسةخاصة
.مصرفىالمالية

تلقىفقدالمصريةالماليةأحوالبفحصالمصريةالحكومةيكلفلمكيفأنورغم
الماليةإليراداتشاملتقريروضععلىساعدتهالحكومةموظفىمنوإحصاءاتبيانات

البالد، وتخصيصلمواردمناسبةبفائدةالديونتثبيتفيهإقترحومصروفاتهاالمصرية
تمثل" رقابة "إشرافتحتالمصريةالمالية، ووضعالديونتلكالستهالكالمواردنصف

الذىلإلرتباكحدوضعتكفلوحدهااإلجراءاتهذهأنإلىنتهىا، والدائنينمصالح
.البالدماليةمنهتعانى

الغرضلنفسجانبهامنبعثةبإرسالفرنساقيامإلىمصرإلىكيفبعثةمجئوأدى
مصرببيعالقيامبمثابةيعدإنجلتراإلىإلتجاءهأنمنالخديوحذرتأوتريةبرئاسة

ورفضالدولتينبينالتنافرهذامناالستفادةإسماعيلوحاول. بالتقسيطإلنجلترا
ترسلأنكيفمنالمصرية، وطلبالماليةعلىباإلشرافالخاصةكيفمقترحات
قدمعينةبشروطإلتزامدونالخديوخدمةفىيعملماليًامستشارًااإلنجليزيةالحكومة

وحاول. المصريةللحكومةماليًامستشارًارفرزولونعينوبالفعل. األخرىالدولتثير
بإقامةفرنسيًامشروعًافقبلالفرنسىوالنفوذاإلنجليزىالنفوذبينيوازنأنإسماعيل

الديونكلتثبيتبعدالدائنينعنبالنيابةاألموالتحصيلتتولى" العامللدينلجنة"
.مصرماليةعلىإشرافلهايكونوتوحيدها، وال

إسماعيلولكنكيفتقريرإذاعةفىبرغبتهمفأبلغوهالخديوإحراجاإلنجليزوأراد
دزرائيلىأعلنعندئذإذاعتهايجوزالسريةمعلوماتإلىيستندالتقريرأنبحجةرفض
فىعارضالخديوأن) 1875مارس23 (العموممجلسأماماإلنجليزيةالوزراءرئيس
هذاوقعوكان. المضطربةماليتهفىالناشئةبالفوضىإحساسهبسببالتقريرنشر
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نتيجةوتدهورتاإلفالسشفاعلىمصربأنأوحىألنهالدائنينعلىشديدًاالتصريح
الشكوكإسماعيليبددولكى. األورويبةالماليةاألسواقفىالمصريةالسنداتقيمةلذلك

.بمقترحاتهيأخذأنعليهلزامًاأصبحالتقرير، وبذلكبنشرطالب

صدرقالئلبأيامذلك، وبعد1875مايو2فى" الدينصندوق "بإنشاءمرسوموصدر
قدرهابفائدةجنيهمليون91قيمتهموحددينإلىوالثابتةالسائرةالديونبتحويلمرسوم

صندوقإنشاءووضع. سنة65علىاستهالكهيتمأنعلىاإلسمىالمالرأسمن% 7
منوالخديوناحية، منالبعضوبعضهمالدولممثلىبيننشبالذىللصراعحدًاالدين
سلطةإلىضربةأولوجهتالتسويةولكن. عامنصفحوالىمدىأخرى، علىناحية

الحينذلكومنذ. العملفىحريتهمنتحدنجدهاالتسويةشروطعتدالا، فرغمإسماعيل
بحق – المصريةالحكومةدون – نفردوااالدولة، فداخلدولةيشكلواأنللدائنينقيض
التىاإلتفاقاتسلسلةتنفيذعلىالدولبإسمأشرفوا، الذينالدينصندوقمندوبىتعيين
الناحيةمن – يكونوالمالمندوبينهؤالءأنبرغمالماليةالشئونلتنظيمبعدفيماعقدت

.للديونالمخصصةللمواردمتسلمينسوى – النظرية

فىأشملتحقيقبإجراءالدائنينمطالبةإزدادتعملها، الدينصندوقلجنةتبدأأنوقبل
األرباحدفععنإسماعيلتوقفالفرنسيينالدائنينرعبالمالية، وأثارمصرأوضاع

الحكومةتستطعفلمعهدهفىصدرتالتى) أبريل8 (الخزانةسنداتعلىالمستحقة
لهاتريدالالتىفرنسالمواجهةأيضًاإنجلترا، وتحركتذلكعلىالسكوتالفرنسية
بعثة (مصرإلىمشتركةبعثةإيفادعلىالدولتانتفقتاو. مصرماليةبتنظيماإلنفراد
ثحبتالبعثةهذهوبدأت) 1876أكتوبر (مضضعلىالخديوقبلها) جوبير – جوشن

لهايقدمأنوجهها، ورفضفىالعراقيلوضعإسماعيلالعالمية، ولكنمصريوند
وقوفصعوبةإلىأدىمماوالمصروفاتالمواردعنالمفصلةالتقاريرأوالمعلومات

إلصاقمنمفرًاإسماعيليجدوفرنسا، فلمإنجلتراوأغضباألمورحقائقعلىاللجنة
.قتلهودبرالمفتشصديقإلىالبالدماليةإفسادتهمة

الدينقيمةتخفيضعلىفيهانصالتى1876نوفمبر18تسويةإلىالسبيلبذلكومهد
،لالستهالك% 1إليهاأضيف% 6قدرهابفائدةمصرىجنيهمليون59إلىالموحد
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الفائدةلدفعإيراداتهماخضعتاللذان (األسكندريةوميناءالحديديةالسككووضعت
ومصريينوفرنسىإنجليزيينمنتتكونهيئةيدفى) الممتازالدينألصحابالمستحقة

يختصإنجليزىعليهايشرفمصرماليةعلىرقابةفرضعلىالتسويةنصتكما
").الثنائيةالرقابة "أقيمت، وبذلكبالمصروفات

لجنة "إقامةعلىالموافقةإلىالخديوضطراعندما1878ينايرفىالتاليةالخطوةوجاءت
ألىأساسىكشرطالخديوسلطةمنالحدإقترحتديلسبسفرديناندبرئاسة" علياتحقيق

فيهايكونالخديو، وأنأماموليسرئيسهاأماممسئولةوزارةبإنشاء، وذلكمالىإصالح
وزارةأولفتأسستالقرارذلكعلىاإلعتراضإسماعيليستطعولمأوروبيانعضوان

ريفرزفيهاكان) األصلاألرمنى (باشانوباربرئاسة) 1878أغسطس (مصرتاريخفى
العمومية، وقدلألشغالوزيرًا) الفرنسى (بلنيمرللمالية، ودىوزيرًا) اإلنجليزى (ولسون
.األجانبمصالحسوىتمثلالألنها" األوروبيةالوزارة "بإسمالوزارةهذهعرفت

فىالوطنية، ونجحبالعناصرمستعينًااألجنبىالتدخليضربأنإسماعيلحاولعندئذ
الدولتانلجأت، فقدحينإلىولكن) 1879أبريل (األوروبيةبالوزارةأطاحعندماذلك

وتوليةإسماعيلبخلعيقضىفرمانبإصداروأقنعتاهالعالىالبابإلى) وفرنساإنجلترا(
)1879يونيو26فى (العزلقرارمصر، وصدرعلىخديويًاباشاتوفيقمحمدولده

.إيطالياإلىمنفيًاالمحروسةالباخرةمتنعلىأيامأربعةبعداألسكندريةإسماعيلوغادر
يدعلىبإحتاللهالإلمبرياليةالتبعيةإطارفىمصربوقوعنتهتاالتىالتطوراتكانتثم

.1882فىاإلنجليز
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