


اجلديدة الكبريوالصفقة الكساد





اجلديدة الكبريوالصفقة الكساد

ا جدٍّ قصرية مقدمة

تأليف
راشواي إريك

ترجمة
ورَّاد ضياء

مراجعة
سليمان فتحي هاني



The Great Depression and

The New Deal
الجديدة والصفقة الكبري الكساد

Eric Rauchway راشواي إريك

٢٠١٥م األوىل الطبعة
١٣٢٦١ / ٢٠١٤ إيداع رقم

والثقافة للتعليم هنداوي مؤسسة للنارش محفوظة الحقوق جميع
٢٦ / ٨ / ٢٠١٢ بتاريخ ٨٨٦٢ برقم املشهرة

والثقافة للتعليم هنداوي مؤسسة
وأفكاره املؤلف آراء عن مسئولة غري والثقافة للتعليم هنداوي مؤسسة إن

مؤلفه آراء عن الكتاب يعربِّ وإنما
القاهرة ،١١٤٧١ نرص مدينة السفارات، حي الفتح، عمارات ٥٤

العربية مرص جمهورية
+ ٢٠٢ ٣٥٣٦٥٨٥٣ فاكس: + ٢٠٢ ٢٢٧٠٦٣٥٢ تليفون:

hindawi@hindawi.org اإللكرتوني: الربيد
http://www.hindawi.org اإللكرتوني: املوقع

إريك. راشواي،
راشواي. إريك ا/تأليف جدٍّ قصرية مقدمة الجديدة: والصفقة الكبري الكساد

٩٧٨ ٩٧٧ ٧١٩ ٩٥٠ ٦ تدمك:
االقتصادي الكساد -١
االقتصادية ٢-األزمات

االقتصادية األحوال – األمريكية املتحدة الواليات -٣
العنوان أ-

٣٣٠٫٩

سالم. إيهاب الغالف: تصميم

ميكانيكية، أو إلكرتونية أو تصويرية وسيلة بأية الكتاب هذا من جزء أي استعمال أو نسخ يُمنَع
وسيلة أية استخدام أو مضغوطة أقراص أو أرشطة عىل والتسجيل الفوتوغرايف التصوير ذلك ويشمل

النارش. من خطي إذن دون واسرتجاعها، املعلومات حفظ ذلك يف بما أخرى، نرش
الرتجمة هذه نُرشت .٢٠٠٨ عام اإلنجليزية باللغة أوًال الجديدة والصفقة الكبري الكساد كتاب نُرش

األصيل. النارش مع باالتفاق
Arabic Language Translation Copyright © 2015 Hindawi
Foundation for Education and Culture.
The Great Depression and The New Deal
Copyright © 2008 by Oxford University Press, Inc.
The Great Depression and The New Deal was originally published in English in
2008. This translation is published by arrangement with Oxford University
Press.
All rights reserved.



املحتويات

7 وتقدير شكر
9 مقدمة
17 الديون رشاك يف يقع العالم -١
33 هوفر عهد -٢
49 الكساد زمن يف األمريكيون -٣
67 والغوث االقتصاد إنعاش -٤
83 والصناعة الزراعة إدارة -٥
99 مكافئة قوة -٦
117 البداية نهاية -٧
137 الخاتمة
145 إضافية قراءات
155 الصور مصادر





وتقدير شكر

أشعر كما الكتاب، متن ثنايا يف عنهم نقلُت الذين للباحثني الفضل من األكرب بالقدر أدين
كيلمان، وآري جيكوبز، وميج كوين، وأندرو كالرك، وجريج برينكيل، آالن تجاه باالمتنان
وآالن شيفرين، وستيف أوملستيد، وكاثي أوملستيد، وآالن ليندرت، وبيرت كينيدي، وديفيد
التاريخ صف يف املقيَِّدين ديفيس، يف كاليفورنيا جامعة وطلبة وارين، ولويس تايلور، إم
املجتهدين والعاملني للكتب، األولية النسخ تقييم عىل والقائمني ،٢٠٠٧ ربيع يف ١٧٤ب
هذا حول قيِّمٍة محادثاٍت من بيننا دار وما ثمينٍة، تعليقاٍت من منهم يْتُه تلقَّ ملا باملطبعة؛

الكتاب.





مقدمة

أقام الحديث. التاريخ يف كساده نوبات أعتى األمريكي االقتصاد شهد ١٩٣٢ عام يف
ونظَّموا العاصمة، واشنطن يف مخيماٍت العمل عن العاطلني املحاربني ُقداَمى من جيٌش
حتى يتباَطأ بأرسه العالم أن وبدا باملائة، ٢٥ حوايل البطالة معدل وبلغ جابَتْها، مسريات
الحزب ترشيح بقبوله األزمِة مواَجهة عىل روزفلت دي فرانكلني وأقَدَم َحراك. بال َف توقَّ
األمريكي».1 للشعب جديدة «صفقة ب ًدا متعهِّ الجمهورية، رئيس ملنصِب له الديمقراطي
ودعَم العامة، األشغال زيادَة الجديدة» «الصفقة عناُرص نَْت تضمَّ وحدها، الخطبة تلك ويف
وأيامه، العمل ساعات وخفَض جديدة، رهونات أسواق وفتَح الزراعية، املنتجات أسعار
الحظر وإلغاءَ الريف، تشجري وإعادَة العاملية، التجارة واستعادَة املالية، األوراق وتنظيَم
أجل الكونجرسمن مع تعاَوَن ،١٩٣٣ عام يف الرئاسة روزفلت توىلَّ أن وبعد الخمور. عىل
نطاُق كان العقد، نهاية وبحلول وغريها؛ كلها التدابري لهذه الالزمة القوانني عىل املواَفَقة
واإلعاقة، والبطالة الشيخوخة ضد االجتماعي التأمنَي ليشمَل اتََّسَع قد الجديدة الصفقة
وتعزيَز الودائع، عىل والتأمنَي الية، العمَّ االتحادات إنشاء ودعَم املياه، مستجمعات وإدارَة

أخرى. مبتَكَرة خطوات جملة بني من الفيدرايل، االحتياطي نظام
لدرجٍة أحيانًا تناَقَضْت التي املكونات من متنوِّعًة مجموعًة الجديدُة الصفقُة ِت َضمَّ
برلني أشعيا رأي مع كثريًا املؤرخون ويتفق إجمالها. يف اآلن حتى يُعانُون الباحثني جعلت
توازنًا أحَدَث لإلعجاب مثريًا عمًال كانت الجديدة الصفقة إن ١٩٥٥ عام يف قال الذي
والسلطة.»2 التنظيم من الالزم األدنى والحد … الفردية الحرية بني «التوفيق عىل بقدرته
«يُنَظر عندما إال الجديدة الصفقَة نرى أن يسعنا ال كينيدي— إم ديفيد يقول كما — ولكن
يف نفسه عىل روزفلت قَطَعها التي دات التعهُّ إىل االستماع فبعد 3«. تاريخيٍّ بمنظوٍر إليها
األوىل املائة األيام يف اإلصالحات من الكثريَ يُجِري وهو الكونجرس ومتابعة ،١٩٣٢ عام
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العليا املحكمة من للتحديات يتصدَّى األبيض البيت ومشاهدة ،١٩٣٣ عام يف إدارته من
باعتباره نفَسه يقدِّم وهو روزفلت إىل واالستماع ،١٩٣٥ عام يف السياسيني والخصوم
انتهاء بعد جليٍّا بََدا ما استرشاُف سيصعب كان ١٩٣٦؛ عام يف الرشكات مصالح «رائد»
خلق يف ع َرشَ آَخر شخٍص أيَّ أو روزفلت أن عىل كثريٌة أدلٌة هناك تكن لم وحقيقًة العقد.
الرئيس استجابة مع نشأ فقد الجديدة؛ الصفقَة ليمثَِّل بعناية َم ُصمِّ الذي املتواِزن النظام

الكساُد. َرضبَه الذي املتغريِّ والعاَلِم الناخبني وجمهوِر للقضاءِ والكونجرس
لهذه األوىل لقراءتي األساسية األفكار بعَض أعرُض ا، جدٍّ القصرية املقدمة هذه يف
هذا؛ يومنا حتى مؤثِّرة تزال ال ترشيعات من أمريكا به استجابت وما الشديدة، األزمة
النظر. الثاِقبُو املراقبون َسَلًفا بها تنبَّأ قد ألسباب انهار ١٩٢٩ عام يف انهار الذي فالعالم
الحكم يف واضحة أخطاء عن نجم إنما الرضِر إصالح يف الكامل وشبه الالحق الفشل إن
البرش. بماليني طويًال أَلمَّ الذي البؤِس من التخفيف باإلمكان كان ثَمَّ ومن والقرارات،
نجاًحا الجديدة الصفقة عهد يف الديمقراطيني من الكونجرس ونوَّاُب روزفلت َق حقَّ وقد
ال وأنا أخطاءً، أنفسهم هم ارتكبوا أيًضا لكنهم األخطاء. لتلك بتصحيحهم باهًرا تاريخيٍّا
من األمريكيني الناخبني أغلب طلب ،١٩٣٦ عام انتخابات ويف هذا. بقويل شأنهم من أقلِّل
التي القديمة الطرق إىل العودة من بدًال جانبًا، األخطاء وَطْرح تجاربهم، يف املِيضَّ قادتهم
الذي األساَس هي هذه الرباجماتي التجريب روُح وأصبَحْت كلها. السمعة سيئَة يََرونها
يف بل فحسب، املتحدة الواليات يف ليس الجديد، األمريكي باألسلوب جيٍل إيماُن عليه قام

العالم. أصقاع مختلف
كنَت وإْن البساطة، من الدرجة هذه عىل املوضوع أن يف شكٌّ يساِوُرَك كان إْن واآلن،
بالحقيقة؛ أقرَّ أن فعيلَّ وتفصيل، تقييدات إىل حاجٍة يف البسيطة الُجَمل هذه أن عىل ترصُّ
االحرتام من الكثريَ أُكنُّ فإنني املوَجُز، الكتاُب هذا عيلَّ يفرضها التي الحدود عن بعيًدا
من وانطالًقا تتناولها. التي األبحاُث عنه أثمَرْت وما د تعقُّ من الحقبُة هذه به تتسم ملا
بتوصياٍت الكتاب ينتهي الحقبة، بهذه اإلملام يف أكيدٍة رغبٍة بدافع القراءَة ستواِصل أنك
عىل األبسط الحجج بهذه فيلتزم الكتاب متن أما االستزادة. أرْدَت إْن إضافيٍة لقراءاٍت

للموضوع. مفيدٍة مقدمٍة مقام تقوم أنها أساس
مع بالرضورة يتزاَمْن ولم العرشين، القرن عرشينيات أواخر يف الكبري الكساد بدأ
تربط عاَلًما وأصاب منه، قريب وقت يف حدث ولكنه ،١٩٢٩ عام يف الكبري» «االنهيار
األول الفصُل ويُلِقي خارجية. وديون داخلية ديون الديون: من معيَّنة أنواٌع أواَرصه
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اختلف كيف شارًحا فيه، أمريكا احتَلتْه الذي الفريد املوقع وعىل العاَلم، هذا عىل الضوءَ
كما النظام يف الضعف مواِطَن ًحا وموضِّ األوىل، العاملية الحرب قبل ما عاَلم عن العاَلم هذا
بَدْت العاَلم هذا أواَرص ربَطْت التي الديون شبكة أن يف وتتمثَّل املعاِرصون؛ اد النقَّ أبرزها

مراقِبيه. أدق تحليل يف ًة هشَّ
االحتياطي نظام من بدءًا األزمة؛ إزاءَ املتَخذَة األفعال ردوَد الثاني الفصُل ويناقش
الرئيسهربرت بدور وانتهاء املتحدة، الواليات يف املركزي البنك مقام يقوم الذي الفيدرايل،
الديمقراطيون كاَلَها التي االتهامات عكس وعىل الكونجرس. يف الجمهورية واألغلبية هوفر
هوفر عليها ارتَكَز التي املبادئ ولكن األيدي، مكتويف الجمهوريون يقف لم للجمهوريني،

رئاسته. فرتة يف مروعٍة بدرجٍة األزمة وتفاَقَمِت الكايف، الجهد يبذل أن من منَعتْه
فقد النطاق؛ الواسع تأثريه إىل تعود الكبري الكساد جسامَة أن الثالث الفصُل ُح يوضِّ
األكثر وربما العالم. اقتصاد من كبريًا وجزءًا األمريكي االقتصاد قطاعات كافَة أصاب
يعدوا أن عىل الوسطى الطبقة أبناء من األمريكيني والناخبني املموِّلني َع شجَّ أنه أهميًة

املحظوظة. القلة من ال العاثر، الحظِّ ذات الكبرية الفئة أفراد من أنفسهم
عىل النقاشات كافة شأن شأنه — يقتيض الكتاب هذا يف الجديدة للصفقة وتناُولُنا
تحته. يندرج ال وما العنوان هذا تحت يندرج ما لتفسري انتقائيٍّ مبدأ تبنِّي — املنوال هذا
مصطلَح أحيانًا الُكتَّاُب يستخدم حني يف تاريخي: األول الكتاب؛ هذا يف مبدأين وستجد
إىل الواقع يف أو الحديث، الديمقراطي الحزب برنامج إىل لإلشارة الجديدة» «الصفقة
(وهو روزفلت عهد بعد األغراض من غرض ألي إدارة أي ظلِّ يف األمريكية الدولة ع توسُّ
فرتة عىل هنا الرتكيَز آثَْرُت فقد الجديدة»)؛ الصفقة «نظام اسم أحيانًا يحمل الذي املفهوم
الصفقة أن ومعارصوه روزفلت ارتأى بعدها التي — العرشين القرن من الثالثينيات
سنوات يف خلَفتْه الذي الفرتة هذه إرث عن بإيجاز إال َث أتحدَّ ولن — انتَهْت قد الجديدة
(١) أجزاء: ثالثة إىل الجديدة الصفقة قسمُت فقد وظيفي؛ فهو الثاني أما الحرب.4
(٢) املعاكس. االتجاه إىل الكبري الكساد عجلة تحويل يف نجاًحا أحرَزْت التي التدابري
ولكنها آنذاك الكارثة مواجهة يف الكثري ق تحقِّ لم التي التدابري (٣) أخفَقْت. التي التدابري

منها. التخفيف أو مستقبلية كوارث من الحدِّ عىل عمَلْت
هناك يكن لم ،« حرٍّ برجٍل ليس املعِدم «الرجل بأن الراسخ روزفلت إيمان بخالف
منهٍج أيَّ الجديدة الصفقة برامُج د تجسِّ فلم الجديدة.5 الصفقة مكونات يجمع ما تقريبًا
أحدهم، أفكار بنات أو خطبة أو كتاب يف تَِرْد ولم لالقتصاد، السياسية اإلدارة مناهج من
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حتى أو الترشيعات تلك يف بالقليل إال نفسه روزفلت يساهم لم األحيان بعض يف بل
من الوقت بمرور الجديدة الصفقُة بزَغِت النهاية. يف ونجاحها أهميتها لتتكشف عاَرَضها
كلٌّ وكان العليا، واملحكمة والكونجرس الرئيس بني َرحاها داَرْت التي الرصاعات خالل
العراك هذا تأجيج يف استمرَّ الذي األمر انتخابيٍة، أصواٍت من سيجنيه بما متأثًِّرا منهم

أقوى. بلد إقامة أجل من املستمر،
الصفقُة عليه أْقَدَمْت ما والغوث»، االقتصاد «إنعاش بعنوان الرابع، الفصل يغطِّي
املستمر والجهد وَدْعمها، وائتمانها وُعْملتها أمريكا بنوك استقرار عىل للعمل الجديدة
املساس عدم مع الكساد آثار من عانَْت التي للماليني الفوري الغوث توفري أجل من املبذول
السعي جرى إن — وحدها الجهود لهذه سيتسنَّى كان األمريكية. واملؤسسات بالتقاليد
أكرب. طموحاٌت الجديدة الصفقة أصحاب لدى كان لكن الكساد، تُنِهي أن — بقوٍة وراءها
الصفقِة محاوالِت والصناعة»، الزراعة «إدارة بعنوان الخامس، الفصل يرشح
يف األوىل العاملية الحرب يف أمريكا شهَدتْه الذي املوجه االقتصاد خلق إعادَة الجديدة
يف وردٍّ أخٍذ محل الجهود هذه كانت العرشين. القرن ثالثينيات أزمة خالل ْلم السِّ زمن
ضاربة ولكنها الرشيد، النصح إىل بشدة مفتِقرًة تبدو اليوم إليها وبالنظر الوقت، ذلك
إىل الجديدة الصفقة تحويل عىل إخفاقاتها وساعدت األمريكية، السياسة يف بجذورها

عليها. أصبَحْت التي املتواِزنة اآللية
خاللها من حاَوَل التي بَُل السُّ مكافئة»، «قوة بعنوان السادس، الفصل يستعرض
إعادة إىل يلجئوا لم األمريكي. االقتصاد يف النفوذ توزيع إعادَة الجديدة الصفقة أصحاُب
االجتماعية، الرعاية ودفعات الرضائب فرض سياسة خالل من للثروة الحكومي التوزيع
ف الترصُّ عىل املشاركني واألفراد املصالح أصحاب جماعات لتشجيع القانوَن استخدموا بل

عملهم. أرباب عن بمعزٍل
للصفقة مميزًة خصيصًة أصبََح قد املكافئة القوة استخدام كان ،١٩٣٦ عام قبل
الدولة ل تدخُّ كفاءة بقدر أبًدا تكن لم املكافئة القوة اسرتاتيجيَة إن وحيث الجديدة.
جديدٍة قواعَد «إرساءَ برلني، قول حدِّ عىل لروزفلت، االسرتاتيجيُة أتاحت فقد املباِرش،
— منه ِفكاك ال املعتقدات من جلباب ارتداء عىل بلده إجبار دون … االجتماعية للعدالة
الجديد االجتماعي التنظيم تبنِّي أو — الدولة رأسمالية أو االشرتاكية معتقدات أكانت سواء
أعَطِت األساليب هذه بتطبيق الجديد».»6 «النظام باعتباره النازيُة األنظمُة به تباَهْت الذي
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سوٍق يف أفضل صفقاٍت إبرام عىل القدرَة املجتمع يف األضعَف املجموعاِت الجديدة الصفقُة
األساس. يف كبريًا تأثريًا عليها تؤثِّر لم

يف ثقتهم جدَّدوا األمريكيني الناخبني أن كيف بالكتاب الختامي الفصل يتناَول
ويرشح ،١٩٣٦ عام يف َقه حقَّ الذي الساحق النرص يف َدْت تجسَّ التي الثقة تلك روزفلت،
بضع غضون يف — سبق ما مع — َفْت توقَّ حتى تدريجيٍّا الجديدة الصفقِة تباُطِؤ أسباَب
الذي روزفلت لطموح وكان ذلك، يف دورها العليا للمحكمة كان النَرص. ذلك تََلْت سنوات
يف تجاربهم أوىل نتائُج لعبَتْه الذي الدوَر كذلك نغفل وال أيًضا، دوره اإلمكانات تخطَّى
التي الحرَب أن كيف الكتاب يربز وختاًما، الجديدة. الصفقة أصحاب بعض عقول تغيري
عن تتخىلَّ الجديدة الصفقَة جعَلِت لها، وأمريكا أوروبا واستجابَة األفق، يف تلوح كانت

التجريبي. وحرصها املايل حذرها
أمريكي مواطٌن أطلع فكما الكبري. الكساد أنهت التي هي الجديدة الصفقة تكن لم
أنتَجْت التي «املصانع فإن تريكيل، ستادز العرشين القرن من الثالثينيات فرتة عاَرص
املعدالت البطالُة تبلغ لم الكبري.»7 الكساَد أنَهِت التي هي الثانية العاملية الحرب أسلحَة
إن نقول أن ثَمَّ من يمكننا أنه رغم لكن 8.١٩٤٣ عام حتى ١٩٢٩ عام يف بلَغتْها التي
نجاًحا؛ ق تحقِّ لم بأنها نقطع أن يمكننا فال بنجاٍح، مهمتها تتم لم الجديدة الصفقة
يف االقتصاد أصاب الذي الركود باستثناء العرشين، القرن من الثالثينيات فرتة فخالل
٪٨ بلَغْت زيادًة النموِّ معدُل شهد حيث نًا؛ تحسُّ االقتصاد شهد ،١٩٣٧-١٩٣٨ الفرتة
معدل أَخذَ حني يف ،١٩٣٨–١٩٤١ الفرتة يف و١٠٪ ،١٩٣٣–١٩٣٧ الفرتة يف سنويٍّا
الواليات عىل كان الذي بالشوط هذا املبِهر التعاِيف معدُل ويذكِّرنا باطِّراد.9 يرتاَجع البطالة
أسباب تفسري عىل يساعد كما هوفر، هربرت عهد بعد تتعاىف كي تقطَعه أن املتحدة

السيايس. النجاح هذا الجديدة الصفقة تحقيق
األمريكي السيايس االقتصاد إلصالح برنامًجا باعتبارها — الجديدة الصفقُة واَجَهِت
الصفقة بدأت الحرب. يف الدخول مع مالمحها غامت حيث غامًضا؛ َقَدًرا — والعاملي
واستمرت عامليٍة، أهميٍة ذات ملشكلٍة خالصة أمريكية حلول مجموعة صورة يف الجديدة
كان ١٩٣٨ عام يف األنجلو-أمريكية التجارة اتفاقية أن مع األساس، يف املنوال هذا عىل
بعد ساَد الذي النظام أن حني ويف العاملي. االقتصاد إلحياء دويلٍّ نهٍج رسَم منها الهدُف
بالكثري يدين — العاَلم أجل من إقامته يف سنواته آِخر يف روزفلت ساَعَد الذي — الحرِب
متناَوِل عن بعيًدا السلطة ونقل الرباجماتي التجريب يف املتمثِّلة الجديدة الصفقة ُطُرِق إىل
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لم الجديدة، الصفقة دروُس بوضوٍح تتجىلَّ أن قبل الحرب نشوب بسبب فإنه الواليات،
األخالقي الوضوح إن العظيمني. الحدثني بني بسهولة االشتباك فضَّ املراقبون يستطع
الجزئية والنجاحات الصعبة الخيارات عىل غموًضا أضَفى العرشين القرن أربعينيات يف

نفسه. القرن ثالثينيات يف َجَرْت التي السياسية واملساَوَمات
الحرب، بعد ما عاَلم عىل الجديدة الصفقة تأثري عىل بالضوء أُلِقي الكتاب خاتمة ويف
الهادفة الدولية االتفاقيات من مجموعة يف تمثل الذي وودز بريتون نظام خالل من
العرشين، القرن من السبعينيات حتى قائًما ظلَّ والذي االقتصادي، االستقرار لتحقيق
وخارجيٍّا. داخليٍّا الجديدة صفقتها عن الرتاُجَع الفرتِة تلك حتى املتحدة الواليات تبدأ ولم
عام قبل ما أفكار إحياء محاولَة إبَّانها السياسيون قاَد عقود عدة تعاُقب بعد وحتى
وليَسْت الحديثة، لالقتصادات مشكلًة تمثِّل الحكومة أن وتكراًرا مراًرا زاعمني ،١٩٢٩
األمن عن املشرتكة املسئولية ل بتحمُّ الجديدة للصفقة األسايس االلتزام فإن لها، حالٍّ
بالرشكات، التنفيذيني والسمارسة املرصفيني عىل الكامل االعتماد يف وتشكُّكها االقتصادي

تماًما. يَُمْت لم
إملاًما منبُعها يكن لم التفسريات هذه أن الكتاب هذا صفحات بني القارئ وسيجد
تقييمات من مستقاة أيًضا ولكنها فحسب، بحثية نظر وجهة املايضمن بأحداث بسيًطا
بمزية ينعمون األمريكيون فيه كان الذي الوقت ويف معارصون. مراقبون أجراها ذكية
بينهم كان والحرب، لم السِّ وقتي يف الفذة الرئاسية القدرات ذي روزفلت فرانكلني وجود
ويعتمد السياسيني. املحللني من وغريهم االجتماعيني العلماء من باالهتمام جدير جيٌل
من واستَقوا خلفوهم الذين العلماء عىل اعتماده بقدر العلماء هؤالء عىل كثريًا الكتاب
كان الذي للعاَلم بوصٍف الكتاب نبدأ العلماء، هؤالء أذكى أحد لنصيحة واتباًعا رؤاهم.

.١٩١٤–١٩١٨ األوىل العاملية الحرب يف الحركة عن تماًما َف توقَّ حتى يعرج
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األول الفصل

الديون يقعيفرشاك العامل

الذي العالم أن إدراك يف جميًعا تشرتك فإنها الكبري، للكساد متنوِّعة تفسريات ظهور رغم
أيما يختلف العرشين، القرن من العرشينيات أواخر يف األزمة وطأة تحت أركانه اهتزَّْت
باقتصاٍد يتمتع كان العالم ألن ونظًرا الناس. أغلُب ربوعه يف نشأ الذي العالم عن اختالف
بَِت صعَّ فقد األوىل؛ العاملية للحرب نتيجًة عميقة بتغيريات حينها مرَّ فقد متكاِمل، واحٍد
الذي املسار ت غريَّ أنها كما العالم، حول االنتقاَل واألموال والبضائع الناس عىل الحرُب
يف املتحدة الواليات وضَعِت الحرب أن جانب وإىل العنارص. هذه كل فيه ق تتدفَّ كانت
العالم ألمة املميزة الخصائص محولة أمريكا، أيًضا َْت غريَّ فقد الجديد، النظام هذا قلب
وليست الكوكب. شواغل محور لتكون األيام من يوم يف بنفسها نائيًة كانت التي الجديدة
بل وحسب، الحايل منظورنا من واضحة كارثة، يف تتسبب أن عىل وقدرتها األحداث، هذه

األفق. يف تلوح وقتها املراقبني بعض رصدها
فريساي معاهدة بعد للمستقبل منه استرشاًفا — كينز مينارد جون االقتصادي تنبَّأ
سكان معيشة مستوى يصيب «كساد من الصناعي العالم ينتظر بما — ١٩١٩ عام يف
بالفعل روسيا بلغتها التي املرحلة (وهي للبعض فعليًة مجاعًة ستعني لدرجٍة أوروبا
ويقيض التنظيم من الباقية البقيَة يُسِقط قد الشدة وقت يف … واإلنسان تقريبًا). والنمسا
وكتب َة.»1 امُلِلحَّ الفرديَة الحاجاِت باستماتٍة يُشِبع ألن سعيه يف نفسها الحضارة عىل
عىل املرتتِّبة االقتصادية «التبعات عن ستنجم الحضارة وتفكُّك واليأس الكساد أن كينز
نصوص إىل جزئيٍّا الوشيكة الكارثَة — الخطأ سبيل عىل ربما — َعَزا كينز أن ومع السالم.»
العامليَّ النظاَم فريساي يف العالم قادة استعاَد فربما إغفاالتها.2 أيًضا انتَقَد فقد املعاهدة،
وصفه الذي النظام وهو تقنينه، عىل وعملوا ١٨٧٠–١٩١٤ الفرتة يف سائًدا كان الذي
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النقيض عىل عاَلًما وخلقوا الفرصَة يستغلوا لم لكنهم اقتصادية». «يوتوبيا بأنه كينز
اليوتوبيا.3 من تماًما

متمتعني الوطنية الحدود يعربون واألموال والبضائع الناس كان ،١٩١٤ عام قبل
سيُثِمر مكان عن للبحث ممكن نطاق أوسع لهم متاًحا كان عليه، وبناءً نسبية. بحصانة
تصديَر كبرٍي حدٍّ إىل تعني الحدود عرب الحركة هذه وكانت ممكن، ربح أعىل فيه عملهم

لديها. للفائض الصناعية أوروبا دول
مليون ٥٥ حوايل ارتَحَل األوىل، العاملية والحرب عرش التاسع القرن منتصف بني
ال العمَّ من أغلبهم كان وملا الجديد، العالم دول لدى فرصتهم عن بحثًا أوروبا شخصمن
مغادرتهم أدَّْت فقد عملهم، مقابل عامليٍَّة سوٍق يف أعىل أجور وراء الساعني الصناعيني
خلَّفوهم الذين ال العمَّ أجور من زاد مما هناك؛ العاملة األيدي من انخفاضاملتاح إىل أوروبا
مجال توسيع عىل باألرايض الغنية الجديد العالم دول إىل وصولهم ساَعَد وقد وراءهم.
األسواق وصفنا إذا تماًما. عائٍق دون الهجرُة هذه تحدث لم لكن الحدود، حتى التنمية
ذلك ويرجع املباَلغة، باب من فهذا بحقٍّ عاملية أسواق بأنها عرش التاسع القرن يف الدولية
أخرى أجزاء عىل العالم أجزاء بعَض َلْت فضَّ الجديد العالم دول أن إىل منه كبرٍي جزءٍ يف
أن بالذكر والجدير املثال. سبيل عىل العمالة، مجال يف للحدود عابرًة سوًقا خلقت عندما
إليها، الصينيني هجرة تقييد يف بدأت عرش التاسع القرن خمسينيات يف األسرتالية الواليات
عقباٍت وضَعْت قد وأسرتاليا وكندا املتحدة الواليات كانت العرشين القرن مطلع وبحلول
املتحدة الواليات تكتِف لم ١٩١٧ عام ويف واليابان؛ الصني من كلٍّ من الهجرة أمام كبريًة
استخدمت بل تقريبًا، آسيا سكان بقية جميع هجرة منَعْت محظورة» «منطقة بإضافة
ملاليني سمَحْت القيود هذه أن إال الوافدين، عدد لتخفيض والكتابة القراءة إجادة اختباَر
الجديد. العالم يف أفضل وظائف إىل باالنتقال أوروبا، جنوبورشق من سيما ال املهاجرين،
الحدود، عرب البضائع حركِة حريَة الربيطانية اإلمرباطورية دعمت نفسها، الفرتة إبَّان
لكلِّ الجديد والعالم القديم العالم بني الرسوم من نسبيٍّا املعفاة البضائع مروُر وأتاح
حواجز وضَعْت الحقبة هذه يف البالد أن ومع األساس. يف لها األنسِب تنتج أن دولٍة
وجه عىل الالتينية أمريكا بالد فرَضْت حيث — الهجرة أمام وضَعتْها كما التجارة أمام
باملقارنة سيما ال نسبية، بُحريَّة العاملية التجارة تحرََّكِت — باهظًة تعريفاٍت الخصوص
فرضتعريفات عىل التشجيع يف الريادة لربيطانيا وكان العرشين، القرن من بالعرشينيات

أقل.4
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من لكثرٍي بالنسبة خصوًصا ُمثِمرًة كانت بريطانيا مع التجارة أن املراقبون أكَّد
السكك خطوط وَمدِّ الطرق بَشقِّ يقومون َمن الربيطانية البنوُك دعمت فقد النامية؛ البالد
مناطقها إىل واتجهت البالد هذه فيه َعْت توسَّ الذي الوقت يف القنوات، وَحْفِر الحديدية
النامية البالَد وساَعَد إنتاجيًة، أكثر الجديد العالَم الحقول زراعُة جعَلْت ومروجها. النائية
األموال، حركة وخلَقْت ديونها. سداد —عىل بريطانيا امُلقِرض— إىل الزراعية املنتجات بيُع
معنية. أوروبا كانت ما بقدر األقل عىل املنافع، من دائرًة والناس، البضائع بحركة مقِرتنًة
بالد يف املال لرأس استثمارنا خالل «من :١٩٠٩ عام يف بريطاني اقتصادي كتب وكما
عىل القدرَة منَحها الذي باملال املقِرتضة البالد زوَّدنا قد نكون أوًال: بذلك، نحن أخرى،
معدالت رفع من مكَّناها قد نكون ثانيًا: التنمية. أجل من تحتاجها التي البضائع رشاء
أموالنا، عىل املستحقة واألرباح الفائدة سداُد لها تسنَّى بحيث كبرية، ملعدالت إنتاجها

الربيطانية.»5 البضائع من متزايدة ضخمة كميات رشاء وأيًضا
للمرة ألوروبا سمح ألنه البائد؛ النظام لهذا االحرتام من كبريًا قدًرا يكنُّ كينز كان
نحٍو عىل الطعام موارد عىل السكان زيادُة تفرضه الذي الضغط من ف تخفِّ بأن األوىل
زاد أوروبا، سكان عدد نمو «مع قائًال: نظره وجهة كينز ويرشح عليه. السيطرُة تتعذَّر
عدد زاد أخرى ناحية ومن ناحية، من الجديدة بالبالد األرض لفالحة املهاجرين عدد
شأنها من كان التي اإلنتاجية والسلع الصناعية املنتجات إلعداد أوروبا يف املتاحني ال العمَّ
السكك خطوط ولبناء الجديدة، أوطانهم يف املهاجرين من للسكان الرضوريات ر توفِّ أن
البعيدة املصادر من الخام واملواد الطعام إىل الوصول عىل ستساعد التي والسفن الحديدية
البضائع أو الناس باستطاعة يَُعْد ولم النظام، هذا عطََّلْت الحرب أن إال أوروبا.»6 يف
وغذَّت الدمار، نحو األيام من يوم يف ُمنِتجة كانت التي طاقتهم وتحوََّلْت بُحريٍة، التحرُّك
أنه واألسوأ الجديد، العالم حدود إىل تذهب أن من بدًال الحرب يف الغربية الجبهة األموال
كينز يقول املفقود. العالم استعادة عىل ْلم السِّ يساعد لم أوزارها الحرُب وضَعِت أن بعد
… ألوروبا االقتصادي التأهيل إعادة نصوصبخصوص أيَّ املعاهدة تتضمن «لم ًفا: متأفِّ

الجديد.»7 أو القديم العالم أنظمة عىل تعديالت إدخال أو
القرن ثالثينيات قبل ما أحداث ُمستعِرًضا كار إتش إي الربيطاني املؤرخ كتب
إال … املتحدة الواليات إىل تقريبًا، باإلجماع ،١٩١٨ عام يف العالم زعامة «ذهبت العرشين:
خلق إعادة يف العالم تقود أن رفَضْت املتحدة الواليات أن بالذكر الجدير رفضتها.»8 أنها

األمر. واقع يف املعاكس االتجاه يف تحرََّكْت بل املفتوح، القديم االقتصاد
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باملهمة اضطلعت ولكنها الحرب، قبل إليها الهجرة من الحدَّ املتحدة الواليات حاوَلِت
فقد النجاح؛ من أكرب قدًرا فيها َقْت وحقَّ الهمة، من بمزيٍد العرشين القرن عرشينيات يف
يف و١٩٢٤، ١٩٢١ قانونَْي عىل بموافقته للمهاجرين القصوى الحدوَد الكونجرس َد حدَّ
للواليات انضمَّ فبعضها الخاصة؛ بطرقها الهجرَة األخرى الجديد العالم بالُد منَعْت حني
وحاَوَل املعاقني، أو الفقراء أو املجرمني وفئات السياسيني الراديكاليني حظر يف املتحدة
لعام بكندا الهجرة قانون وأتاح املدن. من بدًال املزارع، إىل الهجرة توجيَه الربازيليون
تقاليدهم، بسبب مناسبني غري يُعتربون الذين … «املهاجرين َحْظَر للمسئولني ١٩١٩
خارج فرص إيجاَد األوروبيني عىل القيوُد هذه بَْت وصعَّ حياتهم».9 وأنماط وعاداتهم،

.١٩١٩ عام يف كينز تنبَّأ كما بالدهم،
الواليات رفعت حيث أيًضا؛ املقيدة القوانني بسبب البضائع حركُة تباطأَْت كما
وعقد َحذْوها. تحذو أخرى بالد وبدأت و١٩٢٢، ١٩٢١ عاَمْي يف التعريفات املتحدة
إىل حَرضتْها التي الوفوُد َدَعِت مؤتمراٍت اإلجراءات هذه من املنزِعجون الدبلوماسيون
إليه َدَعْت الذي العاملي االقتصادي املؤتمر عقد إىل النهاية يف األمُر وآَل العوائق، هذه رفع
أن دون ولكن للتعريفات، الشديدة معارضتَه أعَلَن والذي ،١٩٢٧ عام يف األمم عصبُة
عرب امتدَّ الباهظة التعريفات فرض من طويل تاريخ املتحدة للواليات نتيجٍة. أيَّ ق يحقِّ
َِت تغريَّ ،١٩٢٦ عام يف تايمز نيويورك ذا صحيفة كتبَْت كما ولكن عرش، التاسع القرن
موقفنا أن الستنتاج سيايس اقتصادي خبري إىل األمُر يحتاج «ال الحني: ذلك منذ الظروف
فالسياسة ١٩١٤؛ عام أعقبت التي األحداث نتيجة جذريٍّا ًا تغريُّ َ تغريَّ التجارة عالم يف
غريَ الحني ذلك منذ أصبَحْت ١٩١٤ عام قبل مقبولًة تكون أن يمكن كان التي املالية
واملتزايدة الضخمة استثماراتنا تكاليف سداَد نستطيع وال األحوال، من حال بأي مناِسبٍة

األجانب.»10 مدينونا لنا يقدِّمه أن يمكن بما قبلنا إذا إال الخارج يف
عشية بني تقريبًا — فتحولت تماًما، مختلًفا مركًزا املتحدة الواليات تبوَّأَِت الحرب مع
لندن محل نيويورك وحلَّت العالم، يف دائن أكرب إىل العالم يف مدين أكرب من — وضحاها
أكرب مغًزى الحركة لهذه وكان العاملية. االئتمان شبكة يف الرئييس امُلقِرض باعتبارها
ما اقرتاض عن اختلَفْت الحرب بعد ما فديون الريادة؛ أو املركز يف التحوُّل مجرد من
التاسع القرن يف الربيطانية القروض أنفقوا الجديد العالم من فاملقرتضون الحرب؛ قبل
السداد عىل لجدارتهم األساس يرسوا كي املزارع، وإقامة الحديدية السكك مدِّ عىل عرش
األمريكية القروَض أنفَقِت فقد الحرب، راية رفعت التي املقرتضة الدول أما ملقِرضيهم.
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خرَجْت التي الدول أما الجدارة. تلك عىل قاضيًة والقذائف، الذخائر عىل الحرب وقت
تقرتض كانت ما وأحيانًا ديونها، لسداد املال من مزيًدا اقرتَضْت فقد الحرب من جريحًة
مستحقاِت تسدِّد بدورها كانت التي األخرى املحاِربة الدول مستحقات لتسدِّد أمريكا من

أمريكا.
— سابقه من ومرونًة انفتاًحا أقل كان الذي — الجديد العاملي النظام هذا اعتمد
الديون، سداد لتمويل األمريكي اإلقراض استمرار عىل عرش التاسع القرن عرشينيات يف
األمريكي اإلقراض ق وحقَّ الحرب. أفَقَرتْه الذي العالم حول السائدة العجوزات وتغطية
ركود حدوث إىل ذلك فأدَّى ،١٩٢٨ يف تماًما َف توقَّ أنه إال الزمان، من لفرتة الغرض هذا
األمريكيني أَْعنُي تكن لم ولكن وكندا.11 وأسرتاليا واألرجنتني والربازيل وبولندا أملانيا يف
كبريٍة برسعٍة املتنامي االقتصاد إىل متَِّجهًة أنظارهم كانت بل املتعثِّر، العالم إىل َهًة موجَّ

وطنهم. يف
نما ،١٩٢١ عام يف الحرب أعَقَب الذي الركود من املتحدة الواليات تعاَفِت بعدما
أعىل، بكفاءٍة البضائع من مزيًدا األمريكيون ال العمَّ وأنتج كبري، سنويٍّ بمعدٍل اقتصادها
معدل ارتفاُع أدرَّها التي أرباحهم زيادة رسعة بنفس تَِزْد لم وإن دخولهم، فزاَدْت
جديًدا عهًدا ولجوا أنهم منهم ظنٍّا األمريكيني من كثري تفاؤل أيًضا وزاد إنتاجيتهم.12
الكمالية السلع من مزيد رشاء من األمريكيني من مزيد تمكََّن عندما ُسوه تلمَّ الرخاء، من
اقتناعهم وبلغ مىض. وقت أي من األقل، عىل ماديٍّا أفضل، معيشيٍة مستوياٍت يف والعيش
حينها مرة ألول أُِتيحت التي االئتمان عروَض يقبلون جعلهم الثقة من ا حدٍّ الفكرة بهذه
األمريكيون كان العقد نهاية وبحلول جيوبهم، من رشاؤه بمقدورهم يكن لم ما يشرتوا كي

الديون. أتخَمتْها حياًة يعيشون
يزيد بمعدٍل تستدين العادية األمريكية األرسة كانت األوىل، العاملية الحرب قبل
الذي العام عن دوالرات ٤ تبلغ ربما زيادة الرهونات؛ باستثناء عام كلَّ بسيطة زيادًة
أمثال ثالثة من بأكثر الزيادة متوسط ارتفع العرشين، القرن عرشينيات يف أنه إال يسبقه،
املقرتض املال بهذا يشرتون األمريكيون كان السنة.13 يف دوالًرا ١٤ ليبلغ السابقة النسبة
التي والكمالية واملعمرة الباهظة السلع وهي لها، إنتاجهم معدل زاد التي نفسها البضائَع
الحياة. من انتظروها التي آمالهم من وأْعَلْت املتنوِّعة، الرتفيه وسائل من مزيًدا لهم َرْت وفَّ
الراديو األمريكينيألجهزة ورشاء بانتظاٍم، اإلذاعية الربامج بثُّ العرشينيات حقبَة وصاَحَب
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مما وضوًحا واألكثر الكهربائية، الثالجة مثل املنزلية األجهزَة اشرتَوا كما والفونوجراف،
اشرتوها.14 التي السياراُت سبق

أمريكا به نعمت الذي بالرخاء اإلحساَس وتمويلها ورشاؤها السيارات إنتاُج قاد
السيارات مصانع إنتاج زاد العرشين. القرن عرشينيات يف الواقع أرض عىل وإدراَكه
بحلول أنتَجتْها التي السيارات كانت بحيث العقد، مدار عىل الضعف من ألكثر األمريكية
إنتاج من الكربى القيمة ذا الجزء تشكِّل سيارة، ماليني ٤٫٤ عددها والبالغ ،١٩٢٩ عام
صناعة يف يعملون شخص ألف ٤٤٧ حوايل كان العقد نهاية ويف املتحدة، الواليات
صناعة أكرب يُعتَرب الذي والصلب الحديد يف العامل العدد من قليًال أقل أي السيارات؛
عىل طلبهم زاد األمريكيون، يصنعها التي السيارات عدد زاد فكلما أمريكا. يف إنتاجية
الطرق مدِّ يف ِع التوسُّ عمليَة السيارات مشرتو قاد وقد والبنزين. والصلب واملطاط الزجاج
جانبَِي عىل الجذب أماكن من وغريها التسوق مراكز وإنشاء بالضواحي املنازل وبناء

الطريق.15
ثالث لكلِّ َلة مسجَّ فقط واحدة سيارة وجوَد السيارات مكاتب َلْت سجَّ ١٩٢٠ عام يف
٢٣ حوايل هناك كان سيارًة. البلد يف تقريبًا أرسة كلُّ امتلَكْت العقد نهاية وبحلول أَُرس،
تقريبًا؛ نسمة مليون ١٢٣ حينها سكانه تعداد بلغ بلد يف ،١٩٢٩ عام يف سيارة مليون
بأرسه البلد الرتاد واحدة، سيارة استوعبَتْهم أشخاص ستة كلَّ أن لو أنه معناه وهذا

واحٍد.16 وقٍت يف الطرقات
األعمال ومجال التقني املجال يف االبتكارات بعَض للسيارات فورد هنري رشكُة قدََّمْت
عىل فورد استقرَّ األوىل، العاملية الحرب وقبل التغيريات. هذه لتحقيق السبيَل َدِت مهَّ
أغراضه، بجميع لتفي للمستهلك ستُطَرح التي السيارة ليكون تي» «موديل النموذج
املرتفعة لألجور ج يروِّ وبدأ الكثيف، لإلنتاج وسيلًة ليكون املتحرِّك التجميع خطَّ وابتَكَر
منتج رشاء عىل قدرتهم وكذلك والئهم ضمان باب من به، العاملون عليها يحصل التي
٩٥٠ حوايل لينخفضمن السنني، بمرور وأكثر أكثر سعره تراَجَع الذي الرئييس، الرشكة

17.١٩٢٦ عام يف دوالًرا ٢٩٠ إىل ١٩٠٩ عام يف دوالًرا
كانت لو وبالتبعية السيارات، لصناعة الكاملة القصة تمثِّل فورد رشكة كانت لو
الحال لكان العرشين، القرن عرشينيات يف األمريكي التصنيع لقطاع الكاملة القصة تمثِّل
تحويل عىل قياسيٍة لسلعٍة الكثيُف واإلنتاُج األسعار وانخفاُض األجور ارتفاُع عِمَل كاآلتي:
هو ذلك يكن لم ولكن للجميع. متاحٍة سلعٍة إىل ترفيٍه سلعَة مىض فيما يمثِّل كان ما

22



الديون رشاك يف يقع العالم

بوجٍه األساسية املعمرة السلع كانت تي»، «املوديل سعر انخفاض فرغم السائد؛ املوقف
عليه كانت مما العرشين القرن عرشينيات يف األخرى للمنتجات بالنسبة أكثر تكلف عامٍّ
بل رخيصة، كانت ألنها الكميات بهذه املنتجات تلك األمريكيون يشِرت ولم الحرب، قبل

التكلفة.18 رغم يشرتونها كانوا
فرصة األشخاص من ملزيد التكلفة رخيصة القياسية تي» «موديل السيارُة أتاحت
سيارة، يشرتي أن شخص كل يستطيع عندما ما، مرحلٍة يف ولكن سيارة. امتالك
أن من تتأكَّد أن موتورز جنرال رشكة قرََّرْت لذا ذلك؟ بعد سيارات سيشرتي من
السبُق لها فكان السيارات؛ من مختلفة طرازاٍت رشاءَ سيواِصلون أنفسهم األشخاص
الرتف وإلتاحة سنويٍّا. تطرحها التي الطرازات تغيري خالل من له املخطَّط التخريد يف
جنرال مؤسسة خالل من االئتمان منح يف موتورز جنرال بدأَْت الجديدة، سياراتها يف

كوربوريشن.19 أكسيبتانس موتورز
باهظة؛ بتكلفة يأتي العرشين القرن عرشينيات يف املتاح املقرتَض املال كان ما غالبًا
تقريبًا.20 باملائة ٣٠ يبلغ جديدة سيارة تقسيطرشاء السنويعىلخطة الفائدة سعر فكان
النطاق بشأن َقِلقني كانوا — بينهم من فورد هنري كان الذين — األخالقيات دعاة أن ومع
أذعنوا أنفسهم املستهلكني فإن رشاءه، يحتاجون أنهم يرون األمريكيون بات ِلَما املتزايد
لها روجت التي الرضورية.»21 حاجاته تحديد يف الحقُّ حرٍّا ُولِد أمريكي «لكلِّ ملقولة:
قائمة طول ازداد العقد مدار وعىل .١٩٢٦ عام يف سيلينج» آند «أدفريتايزينج مجلة

الجديدة. الرضورية الحاجات
أرَسَل بالتقسيط الدفع فنظام األبد؛ إىل املال توفري االئتمان بمقدور يكن لم أنه إال
من نفسه بالقدر دخولهم عىل األمريكيون ل يتحصَّ لم حني يف ٍف، توقُّ دون بانتظاٍم الفواتريَ
موجوًدا االجتماعي الضمان كان ما ونادًرا دائًما، تلوح كانت الدورية فالبطالة املوثوقية؛
الطويلة الديون دوامة يف يسقطوا أن قبل الحذر ي توخِّ املشرتين عىل كان لذا ملواجهتها؛
لربهٍة لون، يتمهَّ يجعلهم قد للمستقبل استرشافهم يف املستهلكون غموضيراه فأي األجل،
يمكن االقتصادية األزمات زمن ويف رواتبهم. عىل ويؤثِّر يحدث قد ما لرؤية الزمان، من
أو بالدولة التجميع خطوط تباطؤ إىل الرشاء حركة يف — قليًال ولو — التوقُّف يؤدِّي أن

فها. توقُّ حتى
من أكثر اقرتبوا املعِلنون، استخَدَمها التي اإلغراء بأشكال األمريكيني شغف ومع
ما ١٩٢٨ عام من بدءًا أمريكا من تقرتض التي الدول اكتشَفِت طالعهم. حسن نهاية
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ما أنفسهم األمريكان اكتشف ما ورسيًعا األمريكي، االئتمان منابُع نَضبَْت عندما حدث
مشاكلهما، مصدر عن االثنان فبحث االئتمان؛ يغذِّيه الذي إنفاقهم تباَطأ عندما حدث

سرتيت. وول يف الدين منبع يف املمكنة الحلول وعن
املركز، متحدة دوائر صورة يف العرشين القرن عرشينيات يف العالم اقتصاَد مثَّْلنا إذا
تتأثَّر قلََّما التي الصناعي املركز عن البعيدة الشعوَب تضمُّ الخارجية الدائرة أن فسنجد
التي الصناعية الدوَل فتضمُّ الخارج من الثانية الدائرة أما ركوده، أو ازدهاره بفرتات
دوائر إىل مني مقسَّ أنفسهم األمريكيني أغلب ذلك يعقب املتحدة، بالواليات الديوُن تربطها
لتمويل يستدينون الذين املورسين ثم الكفاف، عيش أجل من يناِضلون ْن ممَّ مكوَّنَة أصغر:
نسبتهم تقلُّ وربما األسهم، َحَمَلة من األمريكيني من األقلية يليهم الروتينية، مشرتياتهم
املموِّلون أي األرستقراطية؛ شبه الطبقُة النهاية يف يوجد الداخل وإىل باملائة.22 ١٠ عن
والذين أموالهم، عىل اآلَخرين حصول صعوبة أو سهولة مدى تحدِّد قرارات يتخذون الذين

متزايدٍة. عصبيٍة يف األسهم أسعار حركة يراقبون
األكثر الحكومة مسئولو مانهاتن جنوب يف وحولها سرتيت وول يف يعمل كان
قايض بينهم من كان العرشين القرن عرشينيات ويف الوقت. ذلك يف ونفوذًا اجتهاًدا
وحاكم ستيمسون، هنري الحرب ووزير هيوز، إيفانز تشارلز املستقبيل العليا املحكمة
وول يمثِّله ما لكلِّ أحيانًا املعادي املستقبيل والرئيس ليمان، هربرت املستقبيل نيويورك
الكبرية األعمال وكل األسهم وطرح االندماج عمليات فتولَّوا روزفلت.23 فرانكلني سرتيت:

الدولة. رشكات بها قامت التي
املثال، سبيل عىل أخرى. معامالٍت شهرًة، أقل لهم جريان مع أيًضا، تولَّوا كما
إنشاءُ املال، رأس من كاٍف بمبلغ باالستعانة املستثمرين، من مجموعة بمقدور كان
الصندوق أعضاء فكان األسهم، من سهم بسعر يىص ِخصِّ للتالعب مشرتك» «صندوق
معيَّنة بقصة لإليحاء محسوبة وبزيادات أوقاٍت يف بعض من بعضهم ويشرتون يبيعون
املطبوعة واألرقام األسهم. أسعار طابعة رشيط يراِقب الصندوق أعضاء غري من لسمسار
األرقام نمط أن إال تكذب، ال للعيان الظاهرة التداول حقيقة تُبِدي التي الرشيط عىل
ارتفاع ومع الصندوق. سمارسة يعرفه ما بمعرفة شغوًفا الخيال واسَع مراِقبًا يخدع قد
تنتابه الذي للمستثمر األمر سيوحي الصندوق أعضاء يُجِريها التي الرشاء عمليات وهبوط
سهم سعر بأن مطَّلعة مصادر من معلومات لديه ما، مكان يف ما، شخًصا بأن الهواجس
يعمل مما الصندوق؛ سهم رشاء عىل املستثمرون فيتكالب سريتفع؛ الرشكات من رشكة

24



الديون رشاك يف يقع العالم

الصندوق أعضاء يسرتدُّ له، أقىصحدٍّ إىل سعره رفعوا أنهم يبدو وعندما سعره، رفع عىل
طيلَة يحدث هذا كان السابق. مستواه إىل السهم سعر فيعود السهم، قيمَة األصليون
سرتيت وول ذا صحيفة أورَدْت فقد أصًال؛ رسيٍّا يكن لم بل قانونيٍّا، يكن ولم الوقت
األشخاصاملسئولني عن معلومات ونرشت الصناديق، أسهم اتجاهات عن تقريًرا جورنال
التي األسهم بخصوص املحلِّلني آراء بني تطوف أن عادتها وكانت بعينها، صناديق عن
كانت التي األسهم إن املحلِّلني أحد (ويقول منهم جهالة عن املستثمرين حماس جذبت

اسمها»).24 يف طاقة أو إنارة أو «كهرباء كلمة تحمل كانت املستثمرين تجذب
«مضاَربة» عليه يُطِلقون الذي النشاط ذلك بني يفرِّقون األمريكيون كان أحيانًا
يشرتون املستثمرون وكان «استثماًرا»، عليه يُطِلقون الذي لألسهم التقليدي الرشاء وبني
األوراق مختارين طويلة، فرتة مدار عىل تطرحها التي املؤسسة سمعة عىل بناءً األسهم
بجدارٍة عملها ستؤدِّي تطرحها التي الرشكة أن يعتقدون كانوا إذا ما أساس عىل املالية
عىل بناءً ويبيعونها األسهم يشرتون فكانوا املضاِربون أما القادمة. والسنني الشهور يف
نشاط إن وحيث الوقت، ذلك السوق يف والرشاء للبيع غريهم اندفاعات حسب حدسهم
املراقبني عدُد وأخذ املضاِربني من أكرب عدٌد السوَق دَخَل االستثمار، عىل َق تفوَّ املضاَربة

يرتفع. القلق أصابهم الذين
سرتيت وول ذا صحيفة وأكََّدْت — سرتيت وول رجال أدرك ،١٩٢٨ عام بحلول
أرباًحا».25 عليهم تدرُّ مما أكثر عموالت عليهم تدرُّ «سوق يف يعملون أنهم — ذلك جورنال
الناس واتجه بوضوح، املزيَّفة اللعبة هذه لعب األمريكيني من متزايد عدد أراد ذلك، ومع
الخسارة وحتى الداخلية. الدائرة يف املشاركة يف آِملني الكبري، الربح إىل جماعيٍّ نحٍو عىل

املضاِربني. كبار مناَطحِة بإثارِة الشعوَر تمنحهم أن يمكن كان
والزيادة املالية األوراق أسواق يف التعاُمل حجم لزيادة الفيدرايل االحتياطي انتبه وملا
املال؛ اقرتاض تكلفة رفع قرََّر املالية، األوراق أسواق يف التعامل أجل من االقرتاض يف
من مسبوٍق غري «حجٍم عن الفيدرايل االحتياطي نرشُة نوََّهْت ١٩٢٨ عام من يونيو ويف
قروض «بلغت حني يف املالية»، األوراق أسعار يف متواِصٍل وارتفاٍع املال، بسوق املعامالت
الفيدرايل االحتياطي بدأ وهكذا االرتفاع». وواَصَلت … قبُل من تبلغه لم رقًما السمارسة

األموال».26 سوق من األموال «سحب يف
— ١٩٢٩ عام أوائل ففي الجديد؛ العام يف االزدهار يف استمرَّْت املضاَربة أن إال
أنه من علنًا الفيدرايل االحتياطي حذر — وجيزة بفرتة رئيًسا هوفر هربرت تنصيب قبيل
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عاليِة ماليٍة أوراٍق بضمان قروٍض «تقديم أجل من أمواَلها البنوُك تستخدم أن يريد ال
للواليات الخارجية االستثمارات فإن مرتفع، بمعدل املضاَربة استمرار ورغم املخاطر».27
املتحدة الواليات غادرت التي األموال متوسط بلغ حيث املعدل؛ بهذا ترتفع لم املتحدة
١٢٥٠ إىل لريتفع دوالر، مليون ٨٠٠ حوايل ١٩٢٨ عام إىل ١٩٢٥ عام من الفرتة يف سنويٍّا
وبلغ ،١٩٢٩ عام يف دوالر مليون ٦٢٨ إىل لينخفض ولكن ،١٩٢٨ عام يف دوالر مليون
28.١٩٣٢ عام إىل ١٩٢٩ عام من الفرتة يف سنويٍّا دوالر مليون ٣٦٠ حوايل األموال متوسط
إبطاءِ عىل الفيدرايل االحتياطي فَرَضها التي إحكاًما األكثر النقدية السياسُة ساعَدِت فقد
عىل اعتمدت التي — أملانيا مثل دول وبدأت األجنبية، البالد إىل األمريكية األموال خروِج

ق. املعوِّ هذا ظلِّ يف بصعوبٍة طريقها تشقُّ — األمريكية القروض
تمثََّل — حذر غري تفاؤًال تعكس التي الترصيحات كانت الالحقة، السنوات ويف
لتكون طريقها يف كلها األمور وأن بالثراء، الجميُع ينعم أن بد ال أنه عىل اإلرصار يف
تلك كانت الكبري». «االنهيار عن تُرَوى قصٍة كلِّ يف أساسيٍّا ركنًا — وجه أفضل عىل
يف غايًة اآلن تبدو لكنها حينها، سمعوها مَلْن ا جدٍّ مطمئنة تعليقات بمنزلة الترصيحات
فعادة التام، فها توقُّ سبَقْت التي األسابيع يف بوضوح املالحظات هذه برزت وقد التهور.
الذين املبهجة، اآلراء أصحاب املتلطفني من صني املتخصِّ عن تبحث الصحُف كانت ما
بحلول ولكن املستقبل. يف عقباٍت عون يتوقَّ ال بأنهم ترصيح إلعطاء استعداٍد عىل كانوا
أن استشعروا الذين والساسة املرصفيني عدد تنامى العرشين، القرن عرشينيات نهاية
اقرتََض الناس من ا جدٍّ كبري فعدد آنذاك؛ املالية األوضاع َل تحمُّ يستطيع يَُعْد لم العالم
الخبري كتب ذلك وعن ُمثِمرة. غري أغراٍض عىل لينفقوها الالزم من أكثر ضخمة مبالغ
السداد خطة عىل بناءً مستلزماتك تشرتي أن الحكمة من أنه حني «يف باروخ: برنارد املايل
املمكن فمن املعيشة، ن وتحسُّ االقتصادات تنامي إىل الوقت بمرور ستؤدِّي التي الجزئي
عن بالفعل خرج قد األمر يكون أن أخشاه ما وأخىش السيطرة. نطاق عن األمر يخرج أن

السيطرة.»29 نطاق
لم أنه من وبالرغم بها، املوثوق االستثمارات من للغاية قليل عدٍد سوى يتبقَّ ولم
من رضبًا السوُق أصبَحِت فقد األمريكيني، من قليل عدٍد سوى الواقع يف األسهَم يشِرت
حد يف السوق يف الحديث هذا وشيوع فارغة. دردشة من مرتَّبًا مشهًدا التسلية: رضوب
نصح وقد األوان. فوات قبل السفينة من القفز وقت حان بأنه للمطَِّلعني تحذيًرا كان ذاته
صيف قبل أصوله من األكرب القسم باع قد كان الذي — كينيدي بي جوزيف املايل الخبري
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سعر.»30 أعىل سينتظر َمن وحده «األحمق قائًال: صديقه — نقًدا بأمواله واحتَفَظ ١٩٢٩
من أكرب عدد وجود استمرار بافرتاض السوق إىل لحماقتهم املدركون الحمقى ودَلَف
بالشخصية دراية عىل محنًكا خبريًا األمُر وتطلََّب األسهم. رشاء سيواِصلون الذين الحمقى

الحمقى. من املتحدة الواليات مخزوُن سينفد متى ليقرِّر األمريكية القومية
هناك مكثوا َمن اعتربوا الصيف يف مانهاتن مغادرة ُسبُُل لهم رت توفَّ َمن عام، بوجٍه
حرارة من الهرَب السكاُن فيه اعتاَد الذي الوقت وهو ،١٩٢٩ أغسطس يف أنه إال حمقى،
االستفادة تحقيق بمقدورهم كان إذا ما لريوا باملدينة املال رجال ظلَّ تُطاق، ال التي املدينة
يف وحتى العمال، عيد يف حتى هناك مكثوا الصعود. يف أسهمها أسعار اآلخذة السوق من
شهد الذي سبتمرب ٣ يوم إىل الرطوبة، نسبُة فيها تصاَعَدْت التي الحرارة املرتفعة األيام
بقدر السوق أسعار انخفاُض أيام ببضعة ذلك أعقب ثم السوق، أسعار ارتفاع ذروة
املوجة حدة انكرست كما آَخر،31 بسيٍط بقدٍر األسعاُر انخفضت أسبوعني وبعد بسيط،
بإمكانهم كان إذا ما يروا أن قرَّروا باملوقف املتحكمني بأن اإلشاعات ورست أيًضا. الحارة
الالحقة األسابيع ويف األسهم، أسعار من ويخفضوا املعاِكس االتجاه يف ِحيَلهم يُعِملوا أن

أخرى. مرًة انخفضت ثم ارتفعت ثم السوق يف األسعار انخفضت
وسط باتجاه نيويورك شوارع يف هدوء يف الحشود سارت أكتوبر، ٢٤ صبيحة يف
نيويورك، بورصة إىل ناظرين ووقفوا صمٍت يف عوا تجمَّ حيث سرتيت وول حتى املدينة
التي الكارثة عىل لتشهد فجأًة، لهم واضحًة أصبحت قد الفهم الصعبة أنشطتَها أن لو كما
أسعار ارتفعت األسود؛ الخميس يوم ذلك كان آنذاك.32 جميًعا بهم تلمَّ أن بصدد هي
دي جون البرتول عمالق أعلن وقد جديد، من انخفضت أنها إال ذلك، بعد السوق يف األسهم
كما باألسعار»، لحق الذي الشديد الهبوَط يربِّر ما العمل أوضاع يف يوجد «ال أنه روكفيلر
القبيل هذا من التي اإلجراءات أو اإلجراء هذا يمنع ولم األسهم.33 برشاء مشغول أنه أعلن
املالية األوراق سوق قيمة ثلث من أكثر كان نوفمرب منتصف وبحلول الهبوط، من األسعاَر

َر.34 تبخَّ قد
أن إال األمريكيني، من قليل عىل إال حدوثه فور القيمة يف االنخفاض هذا يؤثِّر لم
تنتظرهم، التي أقدارهم عىل ا ً مؤرشِّ االنخفاض واعتربوا كثٍب، عن السوق راقبوا اآلَخرين
جوزيف كتب اقتصاديٍّا، وبوصفه االقتصادي. نشاطهم من كثريًا أوقفوا إنهم حتى
كان وملا أقدامهم.»35 تحت من تتداعى األرض بأن الناس «شعر بعُد: فيما شومبيرت
عن باإلحجام مهمًة قراراٍت اتخذوا فإنهم الشكوك، تكتنفه مستقبًال يواجهون األمريكيون
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السيارات مثل الثمن الباهظة رة امُلعمِّ السلع رشاء عن فوا الخصوصتوقَّ وجه وعىل الرشاء،
بالتقسيط للدفع عقٍد عىل املستهِلُك يخطُّه توقيٍع كلُّ كان باالستدانة. رشاءها تعلَّموا التي
عىل قدرتهم بعدم األمريكيون شعر وفجأًة املستقبل، يف السداد عىل بقدرته تنبَُّؤه يمثِّل
من أشهر بضعة غضون ويف سديدة، بتنبؤات للتنبُّؤ الكايف بالقدر املستقبل استرشاف
يف عليه كانت الذي الرقم عن الربع بحوايل السيارات تسجيل عمليات انخفَضْت االنهيار
٢٠ بنسبة رة امُلعمِّ االستهالكية السلع عىل اإلنفاق انخفض ١٩٣٠ عام ويف سبتمرب،36
ضعف من أكثر البطالة معدل وبلغ البنوُك، وأفلَسِت أبوابها املصانُع وأغلَقِت باملائة،37

.١٩٢٩ عام يف معدله
عزا ألقاها محارضة ويف املتحدة، الواليات كينز مينارد جون زار ١٩٣١ عام يف
هذه عىل عام بوجه املراِقبون ويتفق عادي».38 غري «خبل إىل الحدة املتزايد الكساَد
الحرب بعد العاملي املايل الهيكل إىل واستناًدا فادًحا، ً خطأ ارتَكَب شخصما فثمة النقطة:
املتحدة «الواليات بعبارة منتهيًا يكون أن بد ال الشخص هذا عنوان فإن األوىل، العاملية
يف كتب الذي هوفر، هربرت هو — بعُد وفيما آنذاك — الرئييس املتهم كان األمريكية».
للكساد األسايس السبب «كان السابق: كينز رأي مع ومتفًقا نفسه عن مداِفًعا مذكراته
فقبل كبريًة؛ تكن لم اللوم من للهروب هوفر فرصة أن إال 39«.١٩١٤–١٩١٨ حرب الكبري
الرئيس اسم «اكتب له: ليقول هوفر مؤيِّدي أحد يهاتف كينيدي جوزيف كان ١٩٣٠ عام

روزفلت.»40 دي فرانكلني إنه … القادم
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الثاني الفصل

هوفر عهد

الرئيس أن نيويورك) من (ديمقراطي واجنر روبرت السيناتور زعم ١٩٣١ ربيع يف
الجمهوريني بسياسة التشبُّث «سوى شيئًا يفعل لم لألزمة مواجهته يف هوفر هربرت
يمكن ال لدرجة الضغوط زيادة حال ويف إجراء، أي اتخاذ عدم الدهر: عليها َعَفا التي
«عدم يكن لم هربرت به قام ما إجراءات.»1 من يمكن ما أقل اتخاذ يتعنيَّ مقاومتها
سياسة انتهج بل أيًضا. كافية إجراءات يتخذ لم ذاته الوقت يف أنه إال إجراء»، أي اتخاذ

بوضوح. أرساها قد كان األزمات إلدارة عامة
وبني بينه األمريكيون ربط ،١٩٢٨ عام يف الرئاسة انتخابات هوفر خاض عندما
اشتكى إذ تشكُّكهم؛ الجمهوريني القياديني بعض أبدى حني ويف األزمة. إدارة يف الكفاءة
َم «قدَّ قائًال: إدارته، يف التجارة وزارة حقيبة هوفر توىلَّ الذي كوليدج، كالفني الرئيس
أزمًة أن إال سيئة.»2 كانت وجميعها سنوات، ست ملدة أطلبها لم نصائَح الرجل ذلك يل

هوفر. بمحاِسن األمريكيني ذكََّرِت جديدة طارئة
ويف ،١٩٢٧ عام بداية يف األمطار جرَّاء املسيسيبي نهر يف املياه منسوب ارتَفَع
اآلالف مئات واختَفْت إلينوي. كايرو، من بالقرب النهر حواجز انهارت أبريل منتصف
الذي — كوليدج َ عنيَّ حينها النهر، حواجز من املزيد وانهاَر املاء، تحت الهكتارات من
َّس ليرتأ هوفر — املوقف ن تحسُّ أمل عىل إجراء أي اتخاِذ عدَم اللحظة تلك حتى َل فضَّ
بعد الحكومية الدوائر إىل َل تحوَّ وقد ناجًحا، تعديٍن مهندَس هوفر كان طوارئ. لجنة
رأس عىل هوفر ويلسون وودرو جعل األوىل، العاملية الحرب وإبَّان ثروته. جمع أن
ممتلكاتهم، الحرُب سلبَتْهم مَلْن الغوث ُسبُِل من وغريه الطعام لتوفري الرامية الجهود
العام األمني روزفلت، فرانكلني وكتب لوجيستية. عبقرية باعتباره سمعًة هوفر واكتَسَب
رئاسَة نولِّيَه أن وأتمنَّى َلمعجزة، إنه «قطًعا :١٩٢٠ عام يف األمريكية، للبحرية املساعد
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التنظيم عىل موهبته إىل اكتسبها التي سمعته من بقاسم هوفر ويدين املتحدة.»3 الواليات
فقد الصحافة؛ واستغالل التنظيم عىل موهبته إىل آَخر وبقاسم البريوقراطية، واستغالل

الصحافة.»4 يف يُكتَب ما عىل يعيش العالم «إن مرة: ذات قال
أظَهَر ،١٩٢٧ عام فيضانات من املنكوبني غوث جهود رأس عىل هوفر كان وملَّا
وأَرشَف األرواح، وإنقاذ اإلجالء عمليات وإدارة تنظيم توىلَّ فقد وحدودها؛ مواهبه مدى
ملنع األنهار شئون إدارة عىل الفيدرالية الرقابة ودعم الالجئني، إليواء املخيمات إنشاء عىل
للنازحني الجنوبيني الِبيِض منع عن الطرف هوفر غضَّ كما مستقبلية، كوارث حدوث
من مدده الجنوب يفقد أن خشية الحراسة تحت كانت التي املخيمات مغادرة السود
ًدا مهدِّ املحليني األعمال لرجال قال فقد ملصلحته؛ البيض مخاوف استغلَّ كذلك العمالة،
يف باملال يساهموا لم إذا اليوم» من بدءًا شماًال لديكم العاملني الزنوج «سأرسل إياهم:

اإلعمار.5 إعادة صندوق
ع يتوقَّ كان ولكنه املشكلة، لحلِّ آلٍة تصميم هوفر باستطاعة كان مهندًسا، وبوصفه
قروض أجل من صناديق يف دوالر مليون ١٣ ع جمَّ فقد تشغيلها؛ آَخر شخٌص يتوىلَّ أن
سيجري املال أن من يتأكَّد لم ولكنه بذلك، الجميع معرفة من وتأكََّد اإلعمار، إعادة
تلك لصالح املال من األكرب الجزء إقراض يحدث لم وبالفعل املنكوبة، للمنطقة إقراضه
عىل ضخمة مالية ملبالغ الفيدرايل اإلنفاق هوفر تفضيل رغم ذلك، عىل عالوة املنطقة.
حيث للحكومة؛ اإلنساني الدور زيادة عاَرَض فقد األنهار، إدارة يف الهندسية التحسينات

الفيضانات.»6 ملنكوبي غوث ملساعدات الكونجرس تقديم يف رغبة توجد «ال أعلن:
الذين السود الناخبني يَِعَد أن عليه أن أدرك محتَمًال، رئاسيٍّا ًحا مرشَّ هوفر كان وملا
البيض الناخبني يقيص أن دون واالهتمام، بالدعم عادًة الجمهوري للحزب يصوتون
إعماٍر إعادة خطة ل يفضِّ أنه أفريقية أصول من األمريكيني للزعماء فأبدى املحتملني؛
أراٍض ِقَطع إىل الفيضانات مياه غمرته الذي اإلقليم يف الكبرية املزارع تقسيم يف تتمثَّل
أو — الخطة دعم رفض ذلك بعد لكنه السود، من للمزارعني وتخصيصها صغرية
أنه ِعي ليدَّ القدرَة هوفر الفيضان منح ملموسة.7 صورة بأي — السود من النازحني
شديدي كانوا ولكنهم قلًة، هوفر يف املتشكِّكون كان الضغوط. تحت كياسة إبداء يمكنه
إن قائًال هوفر عن بالتيمور مدينة من الصحفي مينكني، إل إتش كتب فقد الذكاء؛

للتحليل.»8 إخضاعها عند تزيد أن من بدًال قيمتها تقلُّ «إنجازاته
هوفر يَُفْز فلم كبري؛ تأثري ذا يكن لم هوفر تاريخ أن اتضح ،١٩٢٨ انتخابات ويف
سميث تقلََّد كاثوليكيٍّا. كان فقد سميث؛ آل خصمه عليه كان ملا وإنما به، قام ما بسبب
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وعرف الترشيعية، جمعيتها يف عضًوا أيًضا وكان نيويورك، حاكم أبرزها أخرى، مناصب
مصنع حريق يف والتحقيق البالد دستور إصالح يف ساَعَد تقدُّمي أنه نيويورك أهُل عنه
العمل بيئة صحة صالح يف كانت التي القوانني مرشوعات أيََّد كما الشهري، تراينجل
السواء عىل هوفر وإنجازات إنجازاته أن إال األطفال.9 لعمالة املناهضة وكذلك وأمانها،
ففي الصحافة؛ ل: املفضَّ سالحه مستخِدًما هوفر شنَّها الرموز من حرب وسط َدْت تبدَّ
يمثِّل أنه خلفية عىل سميث حلفاؤه هاَجَم االفرتاءات، أقبح عن بنفسه هوفر نأى حني
أمام الباب يفتح وأنه والتهكُّم»، السخرية موضع … باألجانب املأهولة نيويورك «مدينة
والحجرات والروايات الطالق وإباحة البودل، وكالب الكوكتيل، ورشاب الورق، «لعب
والفن الطعام، يف واإلرساف دارو، كالرنس واملحامي التطور، ونظرية والرقص، الخانقة

والحداثة.»10 السلوقية، الكالب وسباقات واملمثلني، واملالكمة، العاري،
خطرية أزمة تشهد لفرتة قائد اختيار — للغاية املهمة االنتخاب عملية باتت وبذا
قدر عىل االنتخابات كانت الثقايف. بالرصاع تتعلق جوهرية غري مسائل عىل تعتمد —
قبل الحكومة عىل السيطرَة للجمهوريني ترَكْت فقد أساسيني؛ لسببني األهمية من كبري
وقت يف حتى الغوث عىل العام اإلنفاق عاَرَض الذي — هوفر بَْت نصَّ كما مباَرشًة، األزمة
االستجابة عن مسئوًال — العالم تشكيل يف الصحافة يف يُكتَب ما بقوة آَمَن والذي األزمة،

االقتصادية. للكارثة الفيدرالية
للمراسلني هوفر قال — األسود الخميس أعقب الذي اليوم — ١٩٢٩ أكتوبر ٢٥ يف
عىل تسري — وتوزيعها السلع إنتاج وهي — للبالد األساسية الصناعة «إن الصحفيني:
جاءت جورنال، سرتيت وول ذا صحيفة أوردته ما وحسب وتزدهر.»11 سليم نحو
عىل أكَّدوا الذين الصناعيني، وأقطاب املرصفيني كبار رأي مع «منسِجمة» هوفر رسالة
وعقب االقتصاد.»12 بركائز له عالقة وال السوق، داخل تقنيٌّ سببه … «التعطُّل أن
يف شك أي «إن قائًال: األمريكي، املرشوع بسالمة إيمانه هوفر َد جدَّ قليلة، بأسابيع ذلك
فقدرتنا حمق؛ َلهو املتحدة الواليات يف لألعمال األساسية القوة أو االقتصادي املستقبل

للمستقبل.»13 كافية ضمانة الذكي والتعاون الجاد العمل عىل الوطنية
ًعا مشجِّ نفسه يرى كان فقد الذكي»؛ «التعاون عىل كبريًا اعتماًدا هوفر اعتمد
العمل عىل يحض فكان االقتصاد؛ يف العبًا أو مدرِّبًا، أو َحَكًما، ال األمريكي، للمرشوع
الصناعة يف بارزة شخصيات ودعا الواقع، أرض عىل ًقا محقَّ يراه أن ويأمل الجماعي
الحيلولة كيفية لتخطيط بعض، مع بعضهم التفاهَم منهم طاِلبًا لالجتماع، األمريكية
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واتفقوا األجور، معدل خفض عدم عىل العمل أرباَب وحثَّ كساٍد، إىل االنهيار ِل تحوُّ دون
سياسيي من فالتمس طلباته، يف أكثر يتمادى هوفر ينفك ولم بينهم.14 فيما التعاون عىل
العامة األشغال من وغريها الطُُّرِق عىل إنفاقهم يف اإلرساع املحليني والسياسيني الدولة
بأس ال «احتياطيٌّ الحكومية الخزائن مختلف يف يوجد أنه معتِقًدا اإلنفاق، هذا وزيادة

الرسعة».15 وجه عىل النطاق واسِع إجراءٍ التخاذ به
أيَّ الفيدرالية الحكومة مسئويل من أيٍّ اتخاذَ االسرتاتيجيات تلك من أيٌّ يتطلَّب لم
أي بالحكومة مسئول أي يقدِّم فلم آلَخر. وقت من التشجيع عبارات ترديد يتجاوز إجراءٍ
خارج هم َمن عىل الجميع واعتمد ماًال، الحكومَة أحٌد يكلِّف ولم لألمريكيني، فوري عون
األعمال رجال ُد تعهُّ يتطرَّق فلم هذا. من أيٌّ يفلح لم لكن الكارثة. ملنع العاصمة واشنطن
وقد العمال؛ ترسيح أو العمل ساعات تخفيضهم مسألة إىل األجور معدالت عىل باإلبقاء
رشكات «بعض أن ويك بيزنس مجلة أوردت ،١٩٣٠ يناير بداية ويف باألمرين. قاموا
الرشكات أصحاب أما رة».16 متهوِّ عجلة أنه بََدا فيما موظَِّفيها َحْت رسَّ … السيارات
فرأوا — واشنطن إىل يُدَعوا أن من مرتبة وأدنى عدًدا أكثر كانوا الذين — حجًما األصغر
وانخفضت البطالة معدل ارتفع وعليه، األجور. خفض بعدم التعهد ذلك من ِحلٍّ يف أنهم

هي. كما االسمية األجر قيمة فيها ظلَّْت التي الحاالت يف حتى عامٍّ، بوجٍه األجور
بفعالية االستجابة الواليات مستوى عىل أو املحلية السلطات بمقدور يكن لم كما
األزمة استمرار مع ولكن التشييد، مرشوعات عىل املال بعض أنفقوا فقد هوفر؛ ملناشدة
الفقراء غوث فاتورة قيمة وارتفَعْت الرضائب من العائد وهبط بحوزتهم. ما تناَقَص
املحلية، الحكومات املحلية للميزانيات املستنِزفتان النتيجتان هاتان وأجربت املحليني.
اإلخفاقات وتلك منها.17 التنصل يكن لم إن املستحقة، ديونها دفعات إرجاء عىل باملئات،
وهو هوفر؛ خطة يف آَخر ضعيٍف ركٍن عىل ضغوًطا وضَعْت بالتزاماتها الحكومة وفاء يف
االحتياطي نظام لعمل الرائعة «الطريقة ١٩٢٩ نوفمرب يف عليه أطلق ما عىل اعتماده
تشوبه هذا تقييمه أن اتضح وقد املصارف».18 به تتميز الذي السليم والوضع الفيدرايل،

النقائص.
بنك مقام يقوم الفيدرايل االحتياطي نظام كان ،١٩١٤ عام العمليات بدء فمنذ
االقتصادي، لإلنتاج استجابًة االئتمان إمدادات تنظيم يتوىلَّ املتحدة للواليات مركزي
عام بادجيت والرت الربيطاني الصحفي كتب كما املركزية، بالبنوك أيًضا يفرتض وكان
حدوثها. قبل الذعر حالة ملنع االقتصادية األزمات أوقات يف قيود» «اإلقراضدون ،١٨٧٣
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وقت ل للتدخُّ واضحًة قواعَد الفيدرايل االحتياطي نظام مسئولو يضع لم لكن
الكارثة، استباق أجل من برسعٍة يتحرك أن يجب النظام أن ارتأى فالبعض األزمات؛
وكان إليها. الحاجُة تشتدَّ حتى أمواله عىل اإلبقاء ينبغي أنه اآلَخرون رأى بينما
كما ل، التدخُّ عدم سياسة مؤيِّدي يد يف مرتوًكا الفيدرايل االحتياطي داخل الرأي ميزان
أغلب وظنَّ العرشين. القرن عرشينيات إبَّان االقتصاد مهنة دائرة يف لهم مرتوًكا كان
والرشكات البنوك وأن أزمًة، يواِجه الذي االقتصاد يف ل التدخُّ عدم يجب أنه االقتصاديني
رجال بعُض أجرى االزدهار فرتات من فرتٍة إبَّان أنه إىل وذهبوا ستُفِلس، األضعف
وأنتجوا طائلة، مبالغ فاقرتضوا التفاؤل؛ يف اإلفراط تأثري تحت خاطئًة حساباٍت األعمال
الواقع. أرض عىل قطُّ ق يتحقَّ لم ذلك أن إال عليها، للطلب بًا ترقُّ وخزَّنوها هائلًة كمياٍت
األول، املقام يف األزمة حدوث عىل ساَعَدْت الخاطئة الحسابات تلك أن االقتصاديون ظنَّ
سوء عن الناجمة األخطاء تصحيح يف يتمثَّل كان الركوُد يلعبه الذي املالئم الدور وأن
«إذن حينها: تُدرَّس كانت التي األساسية االقتصاد كتب أغلب تقول وكما هذا. التقدير
منخِفًضا اإلنتاج مستوى عىل فيها اإلبقاء يجري … التي الفرتة تلك هي الكساد فرتة
هناك يكون حتى جديدة بالتزامات يُلتَزم وال الفائض، املخزون من يُتخلَّص أن إىل
س ُمتنفَّ بمنزلة وكآبتها، ظالمها عىل الكساد، فرتة إن أي أرباح؛ بتحصيل معقول ضمان

لألعمال.»19
عىل االتفاق عىل عامٍّ بوجٍه اجتمعوا قد االقتصاديُّون كان لو ذلك، عىل عالوًة
معرفة يف صعوبًة الفيدرايل االحتياطي مسئولو َلوجد األزمة، وقت ل للتدخُّ الحاجة
املتحدة الواليات لدى يكن فلم ل. التدخُّ يستلزم الذي الحدِّ إىل األزمة استفحال توقيت
لديها يكن لم كما اإلجمايل، االقتصادي الناتج حول أو البطالة بشأن منتظمة إحصاءات
االحتياطي مرصفيِّي بني الدائر الجدُل اعتَمَد ما وغالبًا القومي،20 الدخل لحساب نظام

االقتصاد. يف يدور ما حول سمعيٍة افرتاضاٍت أو أدلٍة عىل الفيدرايل
الخطوات بعَض الفيدرايل االحتياط نظام اتخذ مباَرشًة، االنهيار عقب لذلك، ونتيجة
لم أشهر ببضعة وبعدها البنوك، عىل واقرتاضها األموال إقراض تيسري شأنها من التي
أن إىل االنتباه الفتني النسبي، جموده من النظام أعضاء بعض وانزعج كثريًا، النظام يُجِد
الخصوص. وجه عىل ألمريكا املدينني ويصيب العالم، حول تتسع رقعته أن يبدو الكساد
يف الفيدرايل االحتياطي بنك محاِفظ هاريسون، إل جورج أجرى ،١٩٣٠ ربيع ويف
قيد وجود ثَمَّ ومن العامل؛ املال رأس يف «نقٍص وجود والَحَظ ألوروبا زيارًة نيويورك،
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سادت التي ة َ املتعرسِّ االئتمانية بالظروف تأثََّرْت … البالد من عدد يف الرشائية، القوة عىل
من ف يخفِّ أن الفيدرايل االحتياطي عىل ينبغي أنه هاريسون ورأى السابق».21 العام

الرأي. خاَلفوه الفيدرايل االحتياطي نظام محاِفظي أغلب أن إال االئتمان، عىل قيوده
باالقتصاد االتجاه والرئيسعىل الكونجرس جانب إىل الفيدرايل االحتياطي حذر َعِمل
تعريفِة قانوَن هوفر أصَدَر ،١٩٣٠ يونيو ١٧ ففي ف؛ التوقُّ شبه من حالٍة إىل العاملي
الجمركية التعريفة فكرة كانت أمريكا. إىل الواردات عىل الرضائب رَفَع الذي سموت-هاويل
عانَوا الذين األمريكيني، املزارعني لحماية وسيلًة باعتبارها ١٩٢٨ عام ظهَرْت قد الجديدة
من كثري عاَرَض القانون، تمرير قبل ولكن األجنبية. املناَفسة من طويلًة عصيبًة فرتًة
الصناعية بالرشكات التنفيذيني وبعض الصحف محرِّرو فعل مثلما أحكامه، املزارعني
تماًما األمريكية السوق سيفصل القانون أن رأت التي األجنبية الحكومات من وعدٌد
أرباُب انزَعَج الخصوص وجه وعىل وخيمة. عواقب عليه سيرتتَّب مما العالم؛ بقية عن
أحد حذَّر وقد األمريكية،22 الصادرات من باملائة ١٠ شكََّلْت التي السيارات، صناعة
كانت إْن عليها … املقرضة األمة «إن قائًال: ذلك من موتورز جنرال برشكة التنفيذيني
حني يف نوع.»23 كل من األجنبية البضائع تشرتي أن … ازدهارها عىل الحفاظ إىل تطمح
«كاد إنه االستثماري كومباني آند مورجان بي جيه بنك يف الرشيك المونت، توماس قال
هاويل-سموت تعريفة قانون عىل يعرتَض كي هوفر هربرت إىل ل ليتوسَّ ركبتيه عىل يخرَّ

الغبية.»24
أخرى، انتخابية دوائر نظر وجهة من طيبة فكرًة بََدا أعىل تعريفة فرض أن إال
تعريفة استخدموا فقد االقتصادية؛ للشكوى استجابًة التعريفات لوا فضَّ فالجمهوريون
لذا حينها؛ ثماَرها آتَْت أنها وبََدا األوىل، العاملية الحرب أعقب الذي ١٩٢١ عام كساد
لصالح النوَّاب مجلس يف الجمهوريني من باملائة ٩٠ من أكثر صوَّت إذ مجدًدا، هذا فعلوا
النوَّاب؛ مجلس يف الديمقراطيني من باملائة ٩٠ من أكثر عاَرَضه بينما القانون، مرشوع
بينما القانون، مرشوع لصالح الجمهوريني من باملائة ٧٨ صوََّت الشيوخ مجلس ويف

الديمقراطيني.25 من باملائة ٨٦ عاَرَضه
أخرى بالد انتَقَمْت التالية، السنوات ففي النقاد؛ رأي صحة أثبََت ذلك أعقب وما
الربع، بمعدل العاملية التجارة حجم وانخفض الجمركية، حواجزها إنشاء طريق عن
عىل األجنبية القوى قدرة من األمريكية األسواق دخول من األخرى البالد َمنْع ب وصعَّ
ذا صحيفة يف الُكتَّاب أحُد أوضح وكما األوىل. العاملية الحرب منذ املستحقة ديونها سداد
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ل ستُحصِّ ولذا ألمريكا؛ السداد أجل من العالم يف كاٍف ذهب يوجد «ال تايمز: نيويورك
االئتمان حظر ومع أمريكا.»26 يف املبيعة السلع طريق وعن أمريكا من قروضها أمريكا
يف التجارة حظر ومع التناقص، يف بدأَت قد أمريكا من القروض كانت ،١٩٢٨ عام يف
بدأت أن ذلك وأعقب أيًضا، التناقص يف أمريكا يف املبيعة البضائع بدأت ،١٩٣٠ عام
كان مواطنيها. حماية إىل الدوُل سَعِت حيث التناقص، يف أمريكا إىل املسدَّدة الدفعات

املقرتَض. للمال الدويل ق التدفُّ خفض يعني التجارة خفض
ففي املال؛ اقرتاض لصعوبة السلبية اآلثاُر أخريًا تجلَّْت ،١٩٣٠ عام نهاية يف
مبالغ وهي للخطر، ضخمًة ودائَع البنوك إفالساُت عرََّضْت العام، من األخريين الشهرين
لم كما السابق.27 العام يف النشاط تعليق لحاالت نتيجة للخطر تعرََّضْت التي تلك تفوق
والية وخالل األمريكي، املرصيف للنظام املنتظم غري االنهياُر فاستمرَّ أيًضا، الذعر ف يتوقَّ

األمريكية.28 البنوك من باملائة ٢٠ من أكثُر أفَلَس هوفر
يعاني األمريكي املرصيف النظام كان التطمينية، هوفر تأكيدات من النقيض وعىل
فروع إنشاء من البنوَك منََعِت الواليات من كثرٍي فقواننُي فيه؛ لة متأصِّ ضعف نقاط من
وتقرض ببعض، بعضها مرتبٍط كثريٍة بفروٍع تتمتع التي البنوك إن حيث مرصفية؛
مكان ثروات عىل أقل بمعدل اعتمَدْت املقِرتضني، أصناف ملختلف مختلفة أماكن يف املاَل
البنوُك نسبية بسهولٍة َفِشَلْت بينما كربى، بسهولة أزمة أيِّ تجاُوُز يمكنها وكان بعينه،
املرصفية بالفروع سمحت التي فالواليات مرصفية؛ وحدات أو فروع لها تكن لم التي
املنافسة عن األضعف البنوك إزاحة عىل عمَلْت املنافسة عىل وأقدر أقوى بنوك لديها كانت
استقراًرا، وأكثر أقوى مايلٍّ بنظاٍم الكساد فرتَة الوالياُت هذه دخلت عليها. استحوذَْت أو
مرصفية فروع من به يتمتع بما عام، بوجه الكساَد الكندي املرصيف النظام تجاَوَز وباملثل

كثيفة.29
لتمويل قروًضا يعطي كان فبعضها بقسوٍة؛ أمريكا بنوَك الكبري االنهيار رضب
األمريكية الديوُن َفِت توقَّ حيث أفَلَسْت، أجنبية أصوًال يملك كان اآلَخر والبعُض املضاَربة،
البنوك معاناة أن هو األهم ولكن بالتزاماتها، الوفاءَ األخرى الدوُل تستِطع ولم بالخارج
إجراء أو ديونهم سداد عىل قادرين يعودوا ولم عانَوا البنوك تلك عمالء أن سببها كان
الجديدة والودائع القروض عىل فاملبالغ خاصتهم؛ َخار االدِّ حسابات يف جديدة إيداعات
السداَد تستطع لم البنوك، دخل نضوب ومع للبنوك، الرئييس الدخل مصدَر كانت

أبوابها.30 البنوك إغالِق وتريُة تزايَدْت ثَمَّ ومن لدائنيها؛
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جزء املنهارة البنوك بأن أعضائه غالبية رأي إىل الفيدرايل االحتياطي نظام جنح
يمنع لم هذا لكن الحديث، األعمال عاَلم حياة دورة من — ُمؤلًِما كان وإن — طبيعي
إجراءٍ ألي اتخاذهم عدُم وكان أخرى، حاالت حدوث دون يحول أو تلك اإلفالس حاالت
يف ساَدْت التي التقليدية أن إال حينها، سائًدا كان الذي التقليدي االتجاه مع متواِفًقا
عام يف بادجيت أرساها بها وموثوًقا قديمًة قناعًة تحدَّْت العرشين القرن عرشينيات
النوائب من موجات يف البنوك، إفالس واستمر أمامهم. البادية األدلة إىل إضافًة ١٨٧٣
أبعَد ملًدى الخوف من جديدة بموجات إغالٍق حالِة كلُّ بعثَْت حيث الرعب، مشاعر أثاَرْت
زاد الذي األمر وهو تماًما، بنوكهم يف الثقَة يفقدون األمريكيون وبدأ أوسَع، نطاٍق وعىل

أموال. عىل البنوك حصوِل صعوبِة من
وقته، يف اآلراء احرتام نال أنه حني ففي نفسه؛ هوفر عىل سبق مما كثريٌ ينطبق
إىل يدعوه كان طويلة لفرتة راسًخا وتقليًدا حواسه أدرَكتْها التي األدلَة هوفر تحدَّى
مقاَرنًة صعوبًة تزداد ائتماٍن عىل الحصول مسألَة أيًضا هو وجد لذلك ونتيجة تحرٍُّك،
ملشكالت النفسية األسباب عىل هوفر أكََّد ،١٩٣٠ أكتوبر بداية ويف الطبيعية. باألوقات
تأثََّر الدخل هذا أن إال … شعبنا من كبري جزء دخل الكساد يقلِّل «لم قائًال: األمريكيني
ما إلجراءٍ الحكومة اتخاذ لوجوب وبالنسبة لهما.» داعي ال اللذين والتشاؤم باملخاوف
سيسمح الذي األمر املال؛ رأس أرباح عىل الرضائب بخفض لها هوفر سمح عدمه، من
ذكرى عشية أسابيع، ببضعة وبعدها التداول.31 أرباح من بمزيد باالحتفاظ للمستثمرين
خاصٍة جلسٍة يف لالنعقاد الكونجرس دعوته بشأن شائعاٍت هوفر َ دَرأ األسود، الخميس
خاصٍة جلسٍة لعقد رضورة توجد «ال قائًال: أعلن حيث البطالة، ملواَجهة إجراء التخاذ
من يختفيا لم الجماعة وروح التطوُّعي التنظيم فحسُّ التوظيف؛ مسألة مع للتعامل
كان فقد التشجيعية، العبارات بقوة هوفر إيماِن جذوُة تخُب لم األمريكي.»32 الشعب

الحكومي. غري املدني التطوُّعي العمل بقدرة اإليمان إىل حاجٍة يف األمريكيني أن يرى
مرة وظائَفها األمريكيني صفوة من طبقٌة فَقَدْت أسابيع، ببضعة ذلك وعقب
مقعًدا ٥٢ الجمهوريون فَقَد النوَّاب مجلس ففي الكونجرس؛ جمهوريو إنهم واحدة:
مقاعد، ٨ الجمهوريون فَقَد فقد الشيوخ، مجلس يف أما للديمقراطيني،33 األغلبية لتئول

املطلقة. األغلبية ذا الحزب ليصبح الحزبني أيِّ كفة ترجح فلم
ًحا موضِّ البطالة، ملسألة الفيدرايل للدعم معارضته هوفر َد جدَّ ،١٩٣١ فرباير ٣ يف
التطوُّعية، الدولة منظمات فيه تعجُز الذي الوقت «يحني عندما إال ذلك يعتمد لن أنه
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الجوع ملنع املوارد إيجاد عن الواليات، ومستوى املحيل املستوى عىل السلطات جانب إىل
محصنة حجرات يف بالذهب يحتفظ الذي الفيدرايل، االحتياطي غرار وعىل واملعاناة.»34
إال الدعم لتقديم الفيدرالية الخزانة هوفر يفتح لن البنوك، فيه تفلس الذي الوقت يف
الدعم فكرَة عاَرَض فقد املحلية. العامة واملؤسسات الخاصة املؤسسات انهيار بعد
إىل «االنزالق خطَر سيواجهون األمريكيني أن يعتقد كان حيث مبدأ، عىل بناءً الفيدرايل
مباَرشًة الدعَم الفيدرالية الحكومُة َمِت قدَّ ما إذا اإلنتاج» عىل الدولة وسيطرة الشيوعية

مواطنيها.35 إىل
بعُض حاَوَلْت فقد تامٍّ؛ نحٍو عىل هباءً واملحلية التعاونية للجهود دعمه يذهب ولم
التصميمات عدَد إليكرتيك جنرال رشكُة وخفَضْت مستقرًة، العمالة عىل تُبِقي أن الرشكات
بالنسبة ١٩٣١ عام يف عمٍل أسبوَع بخمسني والتزَمْت الكهربائية، املصابيح بها تنتج التي
العمالية االتحادات بعض وتعاَونَْت أكثر. أو سنتني الرشكة لدى عملوا الذين للموظفني
بعض وأعاَدْت البطالة، ضد تأمني صناديق إنشاء أجل من الصناعات أصحاب مع
ن دشَّ حني يف الرشكة، داخل نقلهم تسهيل أجل من الها، عمَّ تدريَب األخرى الرشكات
فعله، تستطيع ما الواليات وفعلت للعاطلني.36 قروض منح سياسة منها اآلَخر البعُض
يف الوالية مجلس من طارئًا غوٍث برنامَج نيويورك حاِكم روزفلت دي فرانكلني فطلب
غوث أجل من دوالر مليون ٢٠ بتخصيص ألباني مقاطعة واستجابَْت ،١٩٣١ صيف
من املاليني عرشات فأنفقت حذوها، األخرى الواليات وحذَِت أرسة، ألف ٣٠٠ من أكثر

مواطنيها.37 ملساعدة الدوالرات
عندما بحذر ينفقون املستهلكون كان فقد كافيًة؛ تكن لم الجهود هذه أن إال
التي الرشكات فعانت وظائفهم؛ يخرسون عندما اإلطالق عىل ينفقون وال الثقة، يفقدون
رئيس — فاريل جيمس خاَطَب وقد بثقٍة. املستهلكني اقرتاض استمرار عىل اعتمَدْت
«من قائًال: ١٩٣١ عام نهاية يف الكونجرس جلسات إحدى — للصلب األمريكية الرشكة
الرشكات كانت الذي الوقت ويف املشرتين.»38 احتياجات عن بمنأًى عمل خلق الصعب

وأكثر. أكثر يقلُّ اإلنفاق عىل القادرين املستهلكني عدد أخذ فيها، العاملني ح ترسِّ
عىل َع وقَّ ،١٩٣١ فرباير ففي فيدرايل؛ إجراء اتخاذ عن تماًما هوفر يحجم لم
زمني إطار بوضع ُكلَِّف والذي التوظيف، الستقرار الفيدرايل املجلس بإنشاء ترشيع
هذا حجم وتحديد البطالة ملشكلة االستجابة أجل من اإلنشاء عىل الفيدرايل لإلنفاق
كان أنه عىل معاونيه أحَد أْطَلَع وقد مضٍض، عىل القوانني تلك أيََّد ولكنه اإلنفاق،39
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وعاَرَض متوازنة»، مليزانية نموذًجا والعالم الدولة يعطي وأن النفقات، «خفَض ل يفضِّ
أكثر بتطبيٍق أيًضا هوفر أمر كما الفيدرالية.40 العامة األشغال يف ع للتوسُّ آَخر ترشيًعا
تايمز نيويورك ذا صحيفة أوردت ،١٩٣١ مارس ويف الهجرة، حظر لترشيعات رصامًة
… البطالة مشكلة من للتخفيف جهوده إطار يف هوفر، «الرئيس أن األبيض البيت َزْعَم
ظلِّ يف البالد بدخول لهم سيُسَمح كان األجانب من ألف ١٠٠ حوايل الدولة عن أبَعَد

الطبيعية.»41 العمل ظروف
االئتمانية، لالنهيارات الدويل االنتشار إيقاف إىل هوفر َل تحوَّ ،١٩٣١ يونيو ويف
أملانيا صوب عينَيْه ه ووجَّ عام، ملدة ديونها سداد بتأجيل املدينة للحكومات السماَح ُمعِلنًا
ذا صحيفة علََّقْت وقد بالتدهور. تنذر املالية شئونها كانت التي الخصوص، وجه عىل
«األمر بل هناك»، حرب نشوب من مخاوف ثمة أن األمر «ليس قائلًة: املوقف عىل تايمز
تلحق إصابة وأي بأكمله»، املتحرض للعاَلم فحسب واحد عصبي جهاز يوجد أنه لو كما

بأرسه.42 الجسد عىل تؤثِّر األطراف من بطرف
ولكنه العاملي، املايل االنهيار من املزيَد الديون سداد بتأجيل السماُح َر أخَّ ربما
االرتفاع. يف البطالة معدل واستمر لألمريكيني، فوري غوث تقديم باستطاعته يكن لم
حوايل من ارتفَعْت البطالة أن إىل الفرتة هذه تتناول التي الالحقة التقديرات وتشري
النسبة إىل تصاعدت ثم ،١٩٣١ عام يف تقريبًا باملائة ١٦ إىل ١٩٣٠ عام يف باملائة ٩
إدراًكا — الحكومة إحصائيو وضع الكساد، فرتة وإبَّان .١٩٣٢ عام يف باملائة ٢٣ املروعة
البطالة قياِس وطرَق مفاهيَم — نسبها قياس يف منهم ورغبًة املستفحلة، لألزمة منهم
أفرَزْت عملهم باكورة أن إال الحديثة. الحسابات لتلك األساَس شكََّلِت التي وتحديدها،
الرئيس وأجرب به. ح وترصِّ تسمع أن هوفر إدارُة تتمنَّى كانت ما عكس عىل كئيبة، أرقاًما
«صاح تايمز: نيويورك ذا صحيفة أوردت كما التقاُعد، عىل العمل إحصاءات مكتِب مديَر

مناسبة».»43 بكلمة هذه فليست هكذا، تقلها ال فضلك من «متقاعد! قائًال:
أخرية مجموعًة أقرَّ انتخابه، إلعادة حملته بداية ويف هوفر، من يائسة محاولة ويف
لبنك الوشيك االنهيار من منزِعًجا هوفر كان وملا الكساد. حالة إلنهاء السياسات من
بنوك ملساعدة طارئ ترشيع إلعداد هوفر دعا كاليفورنيا، يف الكائن أمريكا» أوف «بانك
برأس اإلعمار»، إعادة تمويل «مؤسسة بإنشاء قانونًا أقرَّ ،١٩٣٢ يناير ويف الدولة.44
مليار ١٫٥ إىل يصل ما إىل نقدية أوراق بإصدار لها وُسمح دوالر، مليون ٥٠٠ مال
(حيث تكون وبذلك املالية، املؤسسات إىل سيما ال املال، إقراض من تتمكَّن بحيث دوالر
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الدولة مؤسسات وتنقذ لإلقراض األخري امللجأ بمنزلة الفيدرايل) االحتياطي يكن لم
تمكَّنَْت إذا بأنه القائلة النظرية عىل بناءً بعملها املؤسسة واضطلعت لالئتمان. املانحة
منها. للمقرتضني مماثلة بحبوحة النهاية يف فستمنح البنوك، عىل الضغط تخفيف من
قرض مائة تمنح كانت اإلعمار، إعادة تمويل مؤسسة إنشاء من أسبوعني غضون ويف

يوميٍّا.45
بنوك لنظام دوالر مليون ١٢٥ بتخصيص قانون مرشوع عىل أيًضا هوفر ع وقَّ كما
الرهونات توفري أجل من ١٩١٦ عام يف أُنِشئت البنوك من شبكة وهو الفيدرايل؛ األرايض
واملدَِّخرين املتعرسين املقرتضني أمام البنوك يدعم أن شأنه من اإلضايف فاملال الزراعية؛
بنوك نظام بإنشاء قانونًا ١٩٣٢ صيف يف هوفر أصدر وباملثل بودائعهم. املطالبني
كما املنازل. أصحاب رهونات أجل من املاَل أقرَضِت التي البنوك لدعم اإلسكان قروض
االحتياطي لنظام التابعة البنوك عىل القيود من بالتخفيف آَخر قانوٍن مرشوَع ع وقَّ
أسعار يف التحكُّم يف الحرية من أكرب قدًرا الفيدرايل االحتياطي مجلس وإيالء الفيدرايل،

الفائدة.46
وتمكني االئتمان عىل القيود تخفيف يف ساَعَدْت كافة التدابري هذه أن األرجح
ربما الذي األمر جديد؛ من أكرب بحرية واالقرتاض اإلقراض من األعمال ورجال املرصفيني
تقدِّم لم ولكنها األمريكي، الشعب من به بأَس ال عدٍد تشغيل إعادة إىل النهاية يف أدَّى
قصٍد دون جهودهم أدانوا هوفر فداِعُمو املرصفيني؛ غري من لألمريكيني فوري يشء أيَّ
قول حدِّ وعىل العادي. للمواطن مباَرشًة ه موجَّ يشء أيَّ يفعلوا لم أنهم حني موضِّ منهم،
والبنَّاءَة املتعافيَة القوى «حرََّرِت الرئيس سياسات فإن الخزانة، وزير ميلز، أوجدين
يفعل كي فرصٌة الدولة يف األعمال ملجال تتاح ربما ولذا … نفسه األعمال مجال داخل

املصلحة.»47 تلك سبيل يف فعلها إىل تتطلَّع أن الحكومُة تقِدر ال أشياءَ ملصلحته
التشجيعية، العبارات ١٩٢٧؛ عام يف أرساها التي الغوث بأسس هوفر التَزَم
مبارشة مساَعدٍة أي توجيه وعدم للمقرضني، العون وتقديم واسع، نطاق عىل والدعاية
ارتأى بأنه ذلك معلًِّال باملواطنني، اتصال أي من هوفر ل تنصَّ األمريكيني. العمال إىل
والحياة األعمال مجال قوى بني التنسيق عىل تعمل لقيادٍة «سلطة ُمِنحت الرئاسة أن
١٩٣٢ أبريل يف أعلن الذي روزفلت، الحاكم النتقاد عرضًة نفسه من فجعل الثقافية».48
االقتصادي. جيشنا يف املشاة تتذكَّر أن تريد ال أو نسيت أنها إما … الحالية «اإلدارة أن
تنازليٍّا، وليس تصاعديٍّا بناءً تبني … خطًطا … تستدعي العصيبة األوقات هذه إن
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روزفلت خطاب ُقوِبَل الهرم.»49 قاعدة عند املنيسِّ امُلواطن يف أخرى مرًة اإليمان تبثُّ
بحلول ولكن األغنياء، عىل الجماهري يؤلب ألنه حزبه؛ أعضاء من حتى باالستهجان
هوفر بهربرت أطاح نوفمرب ويف للرئاسة، الديمقراطي ح املرشَّ روزفلت أصبح الصيف
إىل العون يدَّ سيمدُّ أنه أمل عىل ساِحٍق، انتصاٍر يف الرئيس بمنصب فائًزا منصبه، من

الشخصية. لقناعاته وفًقا هوفر يفعله لم ما وهو العاديني، األمريكيني
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الثالث الفصل

الكساد زمن يف األمريكيون

الكبري، الكساد أن إال العرشين؛ القرن ثالثينيات قبل كساد بفرتات املتحدة الواليات مرَِّت
أيًضا أدَّى وقائعه، تسجيل وحداثة استغرقها التي والفرتة شمله الذي النطاق حيث من
يف األمريكيني بمقدور (كان حديثًا املرتابطة فالدولة األجور؛ يف عظيم انضغاط إىل
غربية، أقاليم فيه توجد تزال ال كانت الذي الوقَت يتذكَّروا أن أعمارهم من العرشينيات
تعرف كي املدن جميع يف اإلخبارية واألفالم املذياع لديها أصبح الكاملة) الواليات من بدًال
الوسطى الطبقة يضع أخذ الكساد، استمرار ومع يعاني. شعبها كان كيف بنفسها منها

الطبقات. بني الوجدانية املشاركة عىل ع وشجَّ الفقراء، ظروف يف فأكثر أكثر
بهم، مرَّ عظيم كساد آِخر تذكُُّر أعمارهم من األربعينيات يف األمريكيني بإمكان كان
إرضابات إىل عرش التاسع القرن تسعينيات منتصف يف العاملي االضطراب أدَّى عندما
عن بحثًا الريف إىل األرض يرضبوا أن إىل العمل عن العاطلني جحافل ودفع مخيفة،
ويليام ضد بأصواتهم املصوتني أغلب أدىل الكساد، غمرة ويف يجدوه. لم الذي العمل
بوسع ولكن املقهورين. بلسان يتحدَّث أنه َعى ادَّ الذي الديمقراطي براين، جنينجز
التاسع القرن تسعينيات أن يتذكَّروا أن أيًضا الجيل هذا إىل ينتمون الذين األمريكيني
من ا جدٍّ كبري عدد كان كيف كذلك يتذكَّروا وأن العوملة، من عرص إبَّان وقَعْت عرش
ذلك يَُعْد لم الكبري، الكساد وُقبيل آَخر. شعب من أي املهاجرين؛ من بالدولة العمال
تماًما، ف تتوقَّ كاَدْت حتى الهجرة من أبطأت األوىل العاملية فالحرب حينها؛ الواقع هو
عىل ألمريكا الذهبيَّ الباَب للهجرة املقيِّد العرشين القرن عرشينيات ترشيُع أوصد كما
وبذلك حديثًا؛ القادمني األجانب بالعمال تعجُّ تَُعْد لم املصانع أن وبدا كامل، شبه نحٍو
والطبقة الوسطى الطبقة بني مىض، جيل منذ تفصل، كانت التي الفجوات إحدى ُسدَّْت

العاملة.
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فانتقل واملعوزين؛ األثرياء بني املسافة تقليص عىل الكساد نائبة شدة عملت كما
يشعرون متزايٍد نحٍو عىل أخذوا العاملني إن حتى رسيًعا، أخرى إىل فئة من الكثريون
رشائح بني الفجوة تضاءلت العمل. عن العاطلني من جلدتهم لبني نفسها باملشاعر
من ذلك يكن ولم — مىض فيما كانوا الوسطى الطبقة من األمريكيني أن ومع الدخل،
كانوا ولربما كسوًال، شخًصا عمل دون شخٍص أيَّ تفكرٍي دون يعتربون — بعيد وقت
أفكار ذا شخًصا له العون تقديُم عليها الحكومة أن ِعي يدَّ شخص أيَّ أيًضا يعتربون
بينهم يعانون الذين املاليني إىل العرشين القرن ثالثينيات يف نظرتهم ازدادت راديكالية،
تنهار. أنها آنذاك بََدا التي الدولة لبناء عملوا كثريًا، عنهم يختلفون ال أناس أنهم عىل
واي إي بأغنية األمريكيني احتفاء سبب توضيح عىل الطبقات بني الهوة زوال ويساعد
إليها يستمعون األمريكيون كان التي سنتات؟» عرشة أعطيتني هالَّ «أخي! هاربريج

الكساد: فرتة خالل وتكراًرا مراًرا

حلًما، أشيد إنني يل يقولوا أن اعتادوا
الجماهري. مع ُت ِرسْ لذا

السالح، يحمل أو األرض يحرث َمن هناك كان عندما
… عميل أؤدِّي هناك دائًما كنُت

يسري، فوقه القطار وجعلت الحديد، السكة خط شيَّدت مرًة
الزمن. يًا متحدِّ يطري فوقه

األمر. انتهى واآلن الحديد، السكة خط شيَّدت مرًة
سنتات؟ عرشة أعطيتني هال أخي!

السكك خطوط شيدت َمن أنا يقول: الذي الرجل هو «هذا هاربريج، رشح وكما
من يُْت ضحَّ َمن أنا … حروبكم خضُت َمن أنا الربج، هذا شيدت َمن أنا الحديدية،
الذين لألمريكيني يمكن كان السماء؟»1 بحق األرباح من حصتي أين البلد. هذا أجل
— العاملة القوى أغلبية يمثِّلون وكانوا — العمل عن العاطلني من أنفسهم يكونوا لم
بلدهم، تاريخ من أخرى أوقاٍت يف فعلوا كما املتألِّم، الغاضب السؤال هذا يتجاَهلوا أن
عىل يشءٍ بذل بمقدورهم كان الذين األمريكيون قِبَل قسوًة، الظروف اشتداد مع ولكن
2:١٩٣٣ عام بداية يف تايمز نيويورك ذا صحيفة أوردت وكما الدعوى، بصحة ِقلَّته،
قريٍب وقت منذ كبرية بسهولة انقسَمْت التي فالدولة املمدودة.» لأليادي العطاء «ُمجِزلني
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ذلك كان إن حتى بعض، من بعضها اآلن تتقارب أصبَحْت وإثنية، ِعرقية جماعات إىل
بسيط. بقدر

األزمة أبعاد أن لدرجة مروع، حدٍّ إىل االنهيار بعد األزمُة تعاَظَمِت ما رسعان
ربع لنحو البطالة معدل ارتفع وعندما بمكاٍن. الصعوبة من استيعابُها أصبح الكاملة
املوقف ولقراءة عملهم. أمريكي مليون ١١٫٥ حوايل فقد ،١٩٣٢ عام يف العاملة القوى
أكثر آنذاك كانت التي تقريبًا، نيويورك سكان كلَّ أن نتخيَّل أن يمكننا معيَّنة، زاوية من
بحرية شواطئ إىل آيالند لونج رشق أقىص من إنه أي عملهم؛ فقدوا سكانًا، الواليات

عملهم. الجميع فقد بنسلفانيا، إىل الكندية الحدود ومن إيري،
نيويورك فبعضسكان تماًما؛ الصحيحَة الصورَة تعطي ال هذه القراءة زاوية أن إال
البالغ فالعدد رسمية، وظائَف يمتهنون ال عادًة كانوا — امُلعاالت والزوجات األطفال —
يتقاَضون يكونوا لم الذين ال» «العمَّ فقط يمثِّل كان العمل عن عاطٍل مليوَن ١١٫٥
فالنسبة ثَمَّ ومن قوتها؛ تجد كي عليهم تعتمد ا أَُرسً يعولون كانوا منهم وكثري رواتب،
فقدوا ن ممَّ أمريكي مليون ثالثني حوايل تمثِّل العمل عن عاطل مليون ١١٫٥ البالغة
كافية أموال دون أنفسهم وجدوا ككلٍّ السكان ربع لعل ذلك، وعىل دخلهم.3 مصدر

الطعام.4 أو املأوى لرشاء
عىل تماًما تُطِلعنا ال تخلفه، الذي الفظيع األثر قدر عىل األرقام، هذه أن كما
وهو آَخر نوًعا تخفي كانت البطالة فهذه الكساد. نطاق عن نعرفه أن ينبغي ما كلِّ
شهدوا ما غالبًا بوظائفهم احتفظوا الذين األمريكيني من فاملحظوظون الجزئية؛ البطالة
بقدر امَلَهَرة ال بالعمَّ االحتفاظ العمل أرباُب أراد فقد وأجورهم، عملهم ساعات تخفيَض
العبء مشاركتهم عىل لديهم العاملني حثُّوا ال، العمَّ ترسيح من بدًال لذا يستطيعون؛ ما
،١٩٣٢ صيف بحلول وعليه عادًال؛ املوظفني من لكثري األمر وبََدا كاهلهم، عىل الواقع
مقدارها بنسبٍة محتفظني ، جزئيٍّ بدواٍم عملهم يؤدُّون األمريكيني نصف من أكثر كان

الكامل.5 الدوام وأجر وظيفة من باملائة ٥٩ املتوسط يف
أجربتهم وعندما مضٍض، عىل املساعدة يطلبون األمريكيني من املعوزون كان
خذَلتْهم الكساد وقت يف أنه إال منهم، األقربني إىل هوا توجَّ املساعدة، طلب عىل الظروف
مدينة يف املسئولني أحد رصح وكما اآلَخر. تلو واحًدا للدعم، االعتيادية مصادرهم كلُّ
مدخراته يستنفد فإنه العمل، عن البيت ربُّ يقعد «عندما فإنه ١٩٣٢ عام يف نيويورك
ل تحمُّ يطيقون ال حتى أقربائه ومن أصدقائه من ويقرتض … األساس من لديه كان إن
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.١٩٣٢ عام نيويورك بمدينة الخبز طابور يف الرجال هؤالء يقف :1-3 شكل

باآلجل. الجزار من واللحم بالحي، البقال من السلع ويأخذ ذلك. من أكثر العبء هذا
القيام ويتعنيَّ والرضائب الفائدة دفع يحني حتى اإليجار تحصيل العقار صاحب ل ويؤجِّ
من ويصبح الزمن، من فرتة مدار عىل النهاية يف املصادر هذه كل يستنفد ما. بيشءٍ
املساعدة.»6 يطلبوا أن قبُل، من أبًدا حاجة لديهم تكن لم الذين الناس، لهؤالء الرضوري
املساعدة عىل الحصول أحيانًا بإمكانهم كان ال، العمَّ والجريان األرسة خذلت عندما
العصيبة األيام خطط مثل محليٍّا تنظيمها يجري كان التي املشرتكة املساعدة صناديق من
من مجموعة أو العمالية االتحادات من اتحاد صها يخصِّ التي واأليتام األرامل أموال أو
مجتمعاتهم إطار يف الخطط تلك األمريكيون أَعدَّ ما وغالبًا املدني. العمل مجموعات
إىل جلدتهم بني من واحد اضطرار دون للحئول الكربياء، باب من الِعرقية، أو الدينية
اللجوء وهو مهانًة، أكثر أنه يشعرون كانوا ما إىل أو الخريية املؤسسات إىل اللجوء
وكنائس األملان واألمريكيون البولنديون األمريكيون استمر ولذ الحكومي. الغوث إىل
حاوَلْت التي الوكاالت مساعدة يف املجتمعات مختلف من وغريهم ومرتادوها األبرشيات
الكهنة أحد َح رصَّ وقد العمل. يأتيهم حتى ومؤازرتهم منهم املكروبني إىل العون تقديم
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الحكومي، الدعم عىل نقتات أن من «ملنعنا» يكفي ما الكربياء من لدينا «ليكن قائًال:
بأبنائها.»7 العناية عىل قادًرا الكاثوليكية ِبر يزال ال بينما

صناعة لدى العمل عن عارٍض ٍف توقُّ يوِم لتغطية الكافية هذه، الدعم شبكات أن إال
يف الناس ُل تحوُّ ازداَد ذلك وعىل ظهرها، قصمت التي الحاجة وطأة تحت انهارت بعينها،
كون يتمسَّ كانوا ما وأحيانًا كثريًا، كلََّفهم ذلك أن مع الحكومية، الغوث مصادر إىل خجل
ينبغي. مما أطول لفرتٍة حياتهم، إلنقاذ املساعدة، طلب عن ويمتنعون لذاتهم باحرتامهم
الرعاية، من قدٍر عىل الفقراءُ «حَصَل قائًال: حدث ما مجانية عيادة يف يعمل طبيب يتذكَّر
وفرٍي قدٍر عىل فحصلوا األغنياء أما املجانية، املستوصفات إىل الذهاب بإمكانهم وكان
الوسطى الطبقة تلك هناك كانت ولكن ثمنه، سداد يستطيعون كانوا ألنهم الرعاية من
الفقراء حال إىل الوسطى بالطبقة كثريًا الحال وصل لقد رعاية. أيَّ تتلقَّ لم التي الكبرية
يُغَىش شخص … يوم كل … اإلحسان قبول كثريًا عليهم يشقُّ املوقف هذا يف والناس …
علته! يعرفون إنهم … أسئلة أية يسألون وال هنا، إىل فيحرضونه الرتام، عربة يف عليه

ليأكله.»8 شيئًا يعطونه وعيه، يستعيد وعندما الجوع!
للفقراء، املساعدَة خزائنها خالل من تقدِّم األمريكية املدن كانت التاريخ، مرِّ عىل
وَصَف ،١٩٣٢ عام ويف مواطنيها. مساعدة عن نفسها املدن عجزت ما رسيًعا ولكن

ييل: كما املوقف ديرتويت بمدينة مسئوٌل

األدنى الحد تحت الرضورية العامة الخدمات من كثرٍي تخفيض جرى
وُخفضت … وأمانهم املدينة مواِطِني صحة لحفظ شكٍّ دون الرضوري
املخلصني. املوظفني مئات ترسيح وجرى … مرتني املدينة موظفي مرتبات
تُبِقي كي املستقبلية االجتماعية الرعاية أموال من املدينُة اقرتَضِت وهكذا
التي األجور خطة وانهارت … الكفاف مستويات أدنى عىل فيها العاطلني
عىل قادرة غري كانت املدينة ألن املنقيض؛ الشهَر أرسة ألف ١١ تدعم كانت
يكسبوا أن يف يأملون كانوا رجال وهم العاطلني، لهؤالء للدفع أموال تدبري
ديرتويت مصادر أمام إمكانيٍة أية توجد تكن لم التايل، للعام وبالنسبة قوتهم.

جوًعا.9 البطيء واملوت الجوع انتشار ملنع املدعومة غري

تقليدية؛ غري ُسبٍُل خالل من املحتاجني إىل طريقها البلديات أموال تجد ما وأحيانًا
باملدرسة أطفال خمسة كل بني من طفًال أن الصحة وزارة وجَدْت حيث نيويورك، ففي
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أجورهم، بخفض املهدَّدون الخاصة، املدارس مدرِّسو ساَهَم التغذية، سوء من يعاني
املدنية املنظمات تداِعي ومع تالميذهم.10 ملساعدة الخاصة جيوبهم من صندوٍق يف
أحد أْطَلَع فقد للعائالت؛ نفسه األمر يحدث كان ما غالبًا األزمة، وطأة تحت والسلطات
الذين الرجال هؤالء عمل!»11 دون برجل الرجل «ليس قائًال: صحفيٍّا مراِسًال العاطلني
العمل، مكان خارج العالم يف مكانًا ألنفسهم صنعوا الذين — مختلف بشعور شعروا
أجله من العناءَ يستحقُّ ما وهواًة وأصدقاء وآباء أزواًجا باعتبارهم يعلمون كانوا الذين
أحد كتب وكما عدًدا. أقلية كانوا لكنهم السهولة، من أكرب بقدٍر األزمِة عبء لوا تحمَّ —
الكريم السبيل هو … العمل أن يشعر املتوسط األمريكي املواطن «كان االجتماع: علماء
وسيلًة تكون أن نظريٍّا بها يُفرتَض االقتصادية األنشطة أن حني ويف … للحياة األوحد

األعىل.»12 املكانة صاحبة هي نفسها، الوسيلة ولكن الغاية، تكن لم كريمة، لحياة
كانوا فقد قلوبهم؛ أعماق من بالواجب اإلحساس بهذا يؤمنون الرجال كان ما وعادًة
استطاعتهم عىل املعلَّقة األشياء كمَّ ويعرفون كثب، عن يراقبونهم صغارهم أن يعلمون
ذلك يُدِخله أن يمكن الذي الرسور كمَّ ويدركون بسيط، عمل عىل ولو حتى الحصوَل
أحد ويذكر عنهم. يدفعه أن يمكن الذي الحزِن كمَّ األقل عىل أو البيت، عىل العمل

الكساد: إبَّان صبيٍّا وكان األشخاص،

فكانوا املغاَدرِة، عادة لديهم كانت — أبي بينهم ومن — اآلباء من كثريٌ
وعىل ٍب ترقُّ يف باملنزل، خلفهم األرسة ويرتكون … عمل عن بحثًا … يغادرون
والتساؤل السبت ليلة محنة دائًما هناك وكانت شيئًا. األرسة ربُّ يجد أن أمل
تستجيب ما وأحيانًا … ال أم بأجره املنزل إىل سيعود األرسة ربُّ كان إذا
الخشب نشارة رائحة … أسبوع ملدة عمٍل عىل األرسة ربُّ ويحصل السماء
أسبوع أجر وتوافر باملنزل، الوالد ووجود النجار، بذلة عىل حديثًا املنشورة
الحزين؛ الجانب يأتي ما دائًما ثم تتذكَّره. الذي السعيد الجانب هو هذا …
يده؛ يف أو كتفه عىل أدواته صندوَق يحمل املنزل إىل عائًدا والدك ترى عندما

انتهى.13 العمل أن يعني فهذا

يف مأواهم ليجدوا قط، عمل عن بحثًا غادروا الذين الرجال يعود يكن لم وأحيانًا
التي القمامة، مقالب أو املدن أطراف عند األكواخ ومجتمعات واألنفاق البيوت مداخل
سنٍّا بلغوا الذين أنفسهم األطفال كان هوفر». «مدن األمريكيون عليها أطلق ما رسعان
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عىل االعتماد من بدًال األرض يف ضاربني املنزل، يغادرون باالستقاللية ويتمتعون مناِسبًة
عن للذود استعداٍد عىل شبابًا املتجوِّلون هؤالء يكون ما وعادة باألعباء، امُلثقَلني الوالدين
وأحيانًا التذكرة. دفع دون والسفر بالقطارات الشحن بعربات للََّحاق يهرعون أنفسهم،
وأحيانًا لها، املخطَّط غري البرشية حمولتهم عن الطرف الحديد السكة مفتُِّشو يغضُّ ما
األمريكيني من مليونني حوايل جعل ربما عام، بوجه عنها. الطرف يغضون ال أخرى

االنهياَر.14 أعقبَِت التي السنوات يف منازَلهم الطرقاِت
انتقاء يف بالحرية يتمتَّعون كانوا وظائف، عن يُعِلنون العمل أرباب كان عندما
يستعينون كانوا متزايٍد، نحٍو وعىل وتحيُّزاتهم. لتفضيالتهم ذلك أخضعوا وربما ال، العمَّ
والكبار الصغار تاركني عليهم، يُبُقون أو العمل خربة أصحاب من الِبيض بخدمات
من ا جدٍّ ضخمًة رشيحًة يمثِّلون أصبحوا حتى أفريقية أصول من واألمريكيني والنساء
ملحوظة، بأعداد مرة ألول العاملة القوى إىل املرأة انضمام مع االنهيار، وقبل العاطلني.
أجل من بذلك تقوم فإنها املرأة، عمَلِت إذا بأنه االعتقاد السهل من أنه األمريكيون وجد
سبيَل ر سيوفِّ الذي الرجل عىل املرأة تعتمد أن القويم من وأنه ببذٍخ، املال تنفق أن
كان الكساد، زمن يف العمالة وفرة ظلِّ ويف األرسة. ربَّ باعتباره وأطفاله، لزوجته العيش
فحسب العادة قبيل من أخرى وأحيانًا العمل سياسة باب من أحيانًا — العمل أرباب
عن يستغنون باستمرار وأخذوا املتزوِّجات، النساء من أقل عدد بخدمات يستعينون —
للحفاظ سيما ال العمل، عن النساء بحث وترية ازدادت أنه إال لديهم.15 العامالت خدمات
الكساد.16 رغم الوسطى الطبقة بحياة للتمتُّع وأحيانًا املصاعب، من بمأمن األرسة عىل
وأبناؤهن. وإخوانهن وأزواجهن آباؤهن واجهها مما أصعب سوًقا النساءُ واجه وقد
باالستغالل تهديًدا لهن مثََّلْت الشارع يف فالحياة هن، أَُرسِ مغادرة إىل اضُطرْرَن وإِن
النساء عن تُرَوى التي والقصص الذكور. من ألقربائهن مثََّلتْه مما بكثري أخطر البدني
مجتمعاٍت تأسيسهن عن تحكي ؛ أَُرسٍ دون عْشَن الالئي والنساء عملهن تركن الالئي
مناوبات وتنظيمهن الصغريَة، والحجراِت املتواِضعَة املوارَد وتَشاُركهن أنفسهن، لحماية
كانت أمريكا يف العاملة املرأة بأن الساسة أحد ب عقَّ وقد واملالبس. ِة األَِرسَّ الستخدام

العاصفة.»17 يف األوَل «اليتيَم
قسوة يف مباَرشًة السود من ال العمَّ تبعهن فقد النساء، وضع هو ذلك كان إن
وظائَفهم أفريقية أصول من األمريكيون فَقَد املتحدة، الواليات مدن ففي الظروف؛
إىل مردُّه حظٍّ سوء من جزئيٍّا السود عانَى وقد الِبيض. من أقرانهم من أرسع بمعدٍل
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بالقرب هوفر» «مدن إحدى يف ويالمت نهر ضفتَْي تحتلُّ اليد واضعي أكواخ :2-3 شكل
أوريجون. بوالية بورتالند، من

انتقلوا للريف، سكانًا طويلة لفرتة كانوا الذين السود، فاألمريكيون التاريخي؛ التوقيت
املهنية حياتهم لتطوير أقل ُفَرٌص لهم وأُِتيحت ببعيد، ليس وقٍت منذ املدن إىل عموًما
إال النسبي املهارات نقُص يشكِّل لم ولكن البيض. باألمريكيني مقاَرنًَة َمَهَرة ال كعمَّ
العمال الَحَظ وقد أفريقية، أصول من األمريكيني لدى العالية البطالة معدالت من جزءًا
يرسحون العمل أرباب وأن العمل»، من يُطَرد َمن وأول ، يُعنيَّ َمن «آِخر أنهم السود
أجرتها دراسة خلصت وقد بيًضا. اًال عمَّ بهم يستبدلوا أن أجل من عمٍد عن السود العمال
بما ا جدٍّ شائعًة املمارسة هذه «كانت أنه إىل ١٩٣١ عام يف الوطنية الحرضية الرابطة
من للتخفيف كوسيلٍة تطبيقه يجري كان اإلجراء هذا بأن ظنه يربِّر ما يجد املرء يجعل

الزنوج.»18 عىل ذلك لتبعات اعتباٍر دون البيض بطالة
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الطبقة ُجلُّ أصبح أن العمل سوق يف هذه الفرص تكافؤ عدم حاالت ضمنَْت وقد
هذه بَدْت عامٍّ وبوجٍه الذكور، من وأغلبها البيض، من الكساد زمن يف فعليٍّا العاملة
الوظائف املتقلِّدون ال العمَّ كان السابقة. الحقب يف مثيالتها من تجانًُسا أكثر الطبقة
عىل استحوذَْت التي الثقايف الرصاع قضايا وتضاءلت مظهرهم، يف الكثريُ يجمعهم
األبيض الذكر األرسة ربِّ عىل األمريكيني اهتمام وانصبَّ سابقة، حقب يف األمريكيني

األمِة.19 قلِق مبعث هي يُواِجهها التي الصعاب أن يرون الذي للخطر، املعرض
سكان بني الفواصَل وعرضها األمة بطول انترشت التي الصعاب تلك وتجاوَزْت
— دورية مشكلة باعتبارها — فالبطالة مسبوقة؛ غري درجٍة إىل الريف وسكان الحرض
بالعودة شعبي تقليد األمريكيني لدى وكان مدن، هناك دامت ما املدن ترضب كانت
الوظائف تتمتع كانت ما وعادة الركود. من حالٍة إىل املدن تنزلق عندما الريف إىل
كثري بحث الكساد زمن ويف املدن، ترضب كانت التي املشكالت من بالحصانة الزراعية
إىل امَلزاِرع سكان عدد ارتفع ١٩٣٢ عام يف إعاشة؛ مزرعة ره توفِّ أمان عن األمريكيني من
النكبات من سلسلًة أن إال العامليتني.20 الحربني بني ما الفرتة يف إليها وصل نقطٍة أعىل

املدن. منه عانَْت كما الكبري الكساد من الريُف يعاني أن إىل ْت أدَّ
مخاطر عملت عندما األوىل، العاملية الحرب فرتة يف ذروتها املزارع دخول بلغت
املزاِرعني األسعار ارتفاع َع وشجَّ الزراعية، املنتجات سعر رفع عىل الندرة وشيوع الشحن
برسعة. بحرثها حديثًا املتاحة الجرارات لهم وسمحت األرايض، من املزيد زراعة عىل
ا، حادٍّ انخفاًضا املزارع أسعار انخفَضْت أن الحرب بعد ما كساد فرتة يف ذلك وأعقب
السلع أسعار أن إال العرشين، القرن عرشينيات منتصف يف ًدا مجدَّ ارتفَعْت بعدما حتى
آلالت الحديث االنتشار نتيجة وكان أكرب، بمعدل ارتفَعْت رشاؤها املزارعني عىل كان التي
ظهور ومع كبرٍي، نطاٍق عىل الزراعية السلع من مزيد إنتاج تكلفة انخفضت أن الزراعة
الريَف الجرارات» طردتها «التي العاملة األيدي فغادرت والرجال؛ البغال رحل الجرارات
فمع بالفالحني؛ أرضَّ الجديد املدينة رخاء وحتى آَخر.21 مكاٍن يف فرصٍة عن للبحث
عىل بناءً الغذائية أنظمتهم ون يتخريَّ كانوا بالحرض، لألمريكيني املعيشية األحوال ن تحسُّ
أما والنجاح، الصحة عىل دليًال السمني الخرص كان مىض ففيما الحاجة؛ وليس الطعم
عىل عالوة الغذاء. منتجي دخل فانخفض عرصيٍّا، شيئًا النحافة أصبَحِت فقد حينذاك
وإدخالهم عهم توسُّ إطار يف ديونًا األمريكيني، من غريهم مثل الفالحون، اقرتََض ذلك،

للصدمة.22 عرضًة جعلهم مما للميكنة؛
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التي الهشة الدعائم تهاَوِت العظيم، االنهيار جرَّاء النظام هذا أركان اهتزَّت عندما
الفالحني الدائنون وأجرب الهبوط، نحو املزارع دخول واتجهت الفالحون، عليها اعتمَد
يف وجريانهم، الفالحون وحاول املتأخرة.23 الديون دفعات لتغطية ممتلكاتهم بيع عىل
اتحدوا فربما ممتلكاتهم؛ من تجريدهم محاوالت إحباَط متزايٍد، نحٍو وعىل األحيان أغلب
صاحبها إىل أعادوها ثم رة، املتأخِّ الديون مزادات يف املعروضة املمتلكات واشرتوا مًعا

املمتلكات. بيع إىل قًرسا َسَعوا الذين القانون رجاَل هدَّدوا ربما أو مقابل، دون
معدالت قلَّْت ،١٩٣١ عام من فبدءًا اإلنسان؛ صنعها التي الكارثة مع الطقس وتآَمر
لإلبقاء الرضوري املستوى تحت انخفَضْت حتى العظمى السهول عىل األمطار هطول
وأصبحت متماسكًة، تَُعْد لم بحيث َقْت وتشقَّ الرتبة ِت جفَّ ما ورسعان املحاصيل. عىل

بسهولة.24 الشديدة الرياح تذروها
الجنوب أهل كان ، الرقِّ عهد فمنذ الَزَمتْه؛ به خاصة سمة من الجنوب وعانَى
ال الجنوب أن ومع رمقهم. يسدُّ ما ليجدوا األجر الزهيدة املزارع وظائف عىل يعتمدون
أمريكا ال عمَّ من باملائة ٤٠ من أكثر يشكِّل فإنه الدولة، سكان ربع حوايل سوى يقطنه
مزارعني كانوا ما وغالبًا الدولة.25 مستوى عىل أجوًرا ال العمَّ أسوأ وكانوا الزراعيني،
لديهم يكن ولم األرايض، ك ملالَّ ينتجونها التي املحاصيل من بجزء يدينون مستأَجِرين
الوقت ذلك السيدات إحدى تتذكر ضئيٍل. بقدٍر إال عيشهم وُسبُل أسباب عىل سيطرة
من اإليجار نسدِّد املستأَجِرين املزارعني من وزوجي أنا كنُت ،١٩٢٩ عام «يف قائلًة:
العيِش طريقُة تكن لم كله. املالك منَّا فأخذه العام هذا يف محصوًال أنتجنا وقد املحصول،

حياًة.»26 هذه الفظيعُة
غادروها، فَقْد املزارع، عن بعيًدا الناس دفع عىل والكارثة التقدم من كلٍّ عمل ومع
الكساد، قبل املهاجرون فعل وكما أفضل. ُفَرٍص عن بحثًا التاريخ، مرِّ عىل القادرين كُسنَّة
العمل سوق تكون أن أمل عىل كاليفورنيا، والية إىل الغرب، صوب منهم كثريٌ َه توجَّ
األوفر املهاجرون إليها وفد وقد حاًال. أحسن عموًما بها الطقس كان وحيث أفضل، بها
الذهبية.27 الوالية سيارة ألف ٨٠٠ من أكثر دخل ١٩٣١ عام ففي بسياراتهم؛ حظٍّا
،١٩٣٢ عام من واحد شهر فخالل القطار؛ مستقلني فأتوا حظٍّا األقل املهاجرون ا أمَّ
كاليفورنيا، بطول خطوُطها تمتد التي الحديدية، الباسفيك جنوب خطوط رشكة قدَّرت
وانتهى خلسًة.28 الشحن عربات استقلوا شخص ألف ٨٠ قطاراتها من طرَدْت أنها
كاليفورنيا وديان جميع يف مخيمات إقامة إىل املهاجرين من النوعني كال من بكثرٍي الحال
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قبُل من ُزِرعت التي املحاصيل يلتقطون صغرية، وكبائن خيام يف عاشوا حيث الطويلة،
املراقبني تقديرات ووفق عليهما. يحصلون ال وقد واألرز الفول مقتاتني العيش، أجل من
واَفتْه بعضهم أن كما التغذية، سوء من عانَوا املخيمات تلك يف األطفال ربع من أكثر فإن

املنيَّة.29
عليه يعيشون تقريبًا شيئًا يجدون ال الذين األمريكيني صورُة انطبعت ما ورسعان
ويثابرون امِلَحن ِنري تحت يرزحون وهم ديارهم، خارج والرياح القحط يدفعهم —
روايات يف التالية، األعوام ويف الدولة. أرجاء كل يف الناس عقول يف — إرادتهم بقوة
النج، ودوروثيا إيفانز ووكر التقَطها التي املشاهد ويف الناجني، حكايات ويف الصحفيني،
أرض يف الفقَر َرِت صوَّ التي الصور تلك باتت هيكوك، ولورينا أجي جيمس قصص ويف

الكساد. إىل ترمز املأمولة، الوفرة
وبنظرة الكساد، إىل وحدها ترمز لم الصورة تلك أن أيًضا بالذكر الجدير ولكن
عىل استحوذَْت التي هي باملورسين أملَّت التي املفاجئة املحنة لعل التاريخ، إىل محايدة
ينتمون الحظ السيئي املهاجرين جميع يكن لم املثال، سبيل فعىل االهتمام. من أكرب قدٍر
أنفسهم وجدوا منهم فكثري العمال؛ طبقة إىل حتى أو الفقر اعتادوا الذين الفقراء إىل
ويتذكر لالنهيار. بالكامل واستسالمه املنطقة اقتصاد تراُجِع مع ممتلكاتهم خرسوا وقد
عىل ونتحصل ا، جدٍّ كبرٍي بيٍت يف نعيش «كنَّا قائًال: الناجحني الجرارات بائعي أحد ابن

وظيفة.»30 والدي لدى يَُعْد لم وفجأة! وفرٍي. ماٍل
الوقت جاء — تماًما انهارت قد تكن لم إْن — بأكملها الدولة أركان اهتزاز ومع
يفكرون — الفقراء شأن يف فكروا قلما الذين — املورسون األمريكيون فيه أصبح الذي
لهؤالء أتاح الكساد أن رغم العمل، عن عاطلني يكونوا لم أنفسهم أنهم رغم األمر، يف مليٍّا
البائعني ألن أقل، بتكلفة أفضل حياة يعيشوا أن — معاكس نحو عىل — األمريكيني
فقد قلق؛ دون تماًما يعيش أن أحد يستطع لم أنه بَيَْد منهم. يأًسا أسعارهم من خفضوا
الفراش أغطية أجزاء ويلحمون املقوَّى، الورق باستخدام أحذيتهم جلود يُصِلحون كانوا
حديثًا، املطروح الالصق السيلوفان منتج َق وحقَّ الخياطة.31 طريق عن ببعض بعضها
أولئك بسبب كبريًة مبيعاٍت االسكتلندي، الرشيط أو تيب اسكوتش باسم ُعِرف والذي

الجديد.32 رشاء من بدًال حوزتهم يف ما إصالح حاولوا الذين
قبُل، ذي من استمراريًة وأكثر شموليًة أكثر وبَدْت أكرب، ملًدى األزمة واستفحلت
ازداد كما َمأِْزقهم، مسئوليَة الحظ سوء تحميل يمكنهم ال بأنهم األمريكيني اقتناع وازداد

59



الجديدة والصفقة الكبري الكساد

تقريبًا منهم كالٍّ فإن العمل، يف وجديتهم األمة مواطني ذكاء بلغ مهما بأنه اقتناعهم
غري املحلية مجتمعاتهم أن اكتشافهم ومع األيام. من يوم يف الحظ عنه يتخىلَّ ألن عرضة
عن إليهم وصَلْت التي الوطنية األصوات إىل أكثر استمعوا الكارثة، مواجهة عىل قادرة

املذياع. طريق
األسبوعية برامجه كانت الذي كوكفلني تشارلز األب صوت األصوات تلك أحد كان
مجال يف عمله كوكلني بدأ املذياع.33 عرب الدولة أنحاء جميع يف األمريكيني إىل تصل
القرن عرشينيات منتصف يف البثِّ موجات مستهالٍّ ديرتويت، خارج أبرشية يف اإلذاعة
حول وآراؤه مواهبه أكسبته وقد املحلية، كالن» كلوكس «كو جماعة بمواجهة العرشين
بإمكانك إنه يقولون الناس وكان تزداد، انفكَّْت ما جماهرييًة قاعدًة املوضوعات مختلف
موجات عرب يتحدث كوفلني كان عندما األمريكية املدن يف سكنية مربعات لعدة تسري أن
مستمعيه بيوت نوافذ من تنساب الكاهن رسالة كانت حيث كلمة، تفوتك أن دون الراديو
الكساد، وقت يف بأرسها األمة إىل تصل شبكة عرب يتحدَّث كان وملا الشارع. إىل املخلصني

السياسية.34 الشئون عن حديثه من زاد فقد
أحبَِّت أناٍس إىل األساس، يف الوسطى الطبقة من جمهوٍر إىل يتحدَّث كوكلني كان
أنفسهم يعزلون بحيث الكثريَ يملكوا لم أنهم مع االنهيار، قبل عليها كانت كما األشياءَ
أمام َح رصَّ كما ولكنه الشيوعية، كوكلني هاَجَم للكساد.35 والنفسية املادية التأثريات عن
كانت العالم يف للشيوعية العظمى املحرِّكة القوة أن رأى الكونجرس، جلسات إحدى
املطالبة يف املنطقي اله عمَّ حقَّ بإنكاره الذي فورد، هنري أمثال من املتعنتني الرأسماليني
عام وبحلول يشء.36 بكلِّ جانبهم من ثوريٍة مطالبٍة لخطِر تعرََّض متواِضعٍة، بمساعدٍة
الفئة ضمن هوفر هربرت لوضع وجيه سبٌب له واملستمعني كوكلني لدى كان ،١٩٣٢
مطاَلبًة عاَرَض الرئيس، منصب يف هوفر قضاه صيٍف آِخر ويف فورد. مثل نفسها العنيدة

املحاربني. قدامى وهم األمريكيني؛ من خاصٍة رشيحٍة من باملساعدة
مكافأة أو خاص إضايف مبلغ رصف عىل باملوافقة ١٩٢٤ عام يف الكونجرس صوََّت
الحكومة وأصدرت وموقعها، الخدمة مدة عىل بناءً األوىل العاملية الحرب محاربي لقدامى
أو ١٩٤٥ عام يف إما عليه الحصول ويمكنه محارب، لكل املستحقَّ املبلَغ تبنيِّ شهاداٍت
لهم ة املستَحقَّ املبالغ تلك إىل املحاربني وتَْوِق قسوًة الظروف اشتداِد ومع وفاته. حال
أقرب؛ وقٍت يف القليل لهم وتدفع تلني أن يمكن الحكومة أن ظنوا البعيد، املستقبل يف
عليها يحصلوا أن األفضل من لذا بالكثري؛ تفيدهم لن وفاتهم حال لهم ة مستَحقَّ فمكافأة
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تمويل مؤسسَة الرئيس، مناشدة عىل بناءً لتوِّه، أنشأ قد الكونجرس وكان الفور. عىل
كي الحديدية والسكك البنوك إىل دوالر ملياري إىل يصل ما ستضخُّ التي اإلعمار، إعادة
إىل دوالر ملياري تدفع أن الحكومة بمقدور كان «إذا كوكلني: وتساءََل عملها. يف تستمر
الجنود؟»37 إىل دوالر ملياري تدفع أن يمكنها ال فِلَم الحديدية، السكك وقطاع املرصفيني
العاصمة واشنطن إىل هوا يتوجَّ أن نفسه النحو عىل فكَّروا الذي الجنود بعض قرََّر
أوريجون، بوالية بورتالند مدينة من األول الكبري التنظيم أتى بأنفسهم. لعرضقضيتهم
وجماعات. فرادى آَخرين، متظاهرين التحرك أخباُر ألهَمْت طويل وقت انقضاء قبل ولكن
املكافأة»، «جيش عليهم أُطِلَق رجل، ألف عرشين لوصول االستعداد واشنطن بدأترشطة
هناك كان عامٍّ بوجٍه «أنه ووجَدْت تهديدات، عن للبحث املسريَة الرسية الرشطُة وتسلََّلِت
كان الرجال. تفكري عىل يُذَكر تأثري لهم يكن لم ولكن … الشيوعيني من قليل عدد
من حال بأي استعداٍد عىل يكونوا لم ولكنهم الحظ، سيئي أمريكيني القدامى املحاربون
أنحاء يف مسريًة الجنود من اآلالف نظََّم يونيو، ٧ ويف بحكومتهم».38 لإلطاحة األحوال

لهم.39 املهلِّلني املشاهدين من ألٍف مائة أمام املدينة
الجنرال بدأ مختلٍف. نحٍو عىل املتظاهرين العاصمة عن املدافعني بني من آَخرون قيََّم
للدفاع الدبابات، فيها بما القوات، يحشد آنذاك، الجيش أركان رئيس آرثر، ماك دوجالس
املدينة، رشطة بمساعدة مخيمات، يُِقيمون بدءوا الذين املترشدين تهديد ضد املدينة عن
كثرية تحذيرات وا تلقَّ املتظاهرين إن وحيث الكابيتول. مبنى من أناكوستيا نهر بطول
ونظَّموا هوادة، دون أنفسهم املتظاهرون راَقَب املخرِّبني، بمظهر يظهرون قد بأنهم
ذلك عليهم يَُعْد لم ولكن بينهم، الشيوعيني من للتخلُّص رسمية أقل ومجموعات محاكم
وازداد املساعدة، عىل لهم باملوافقة يصوِّت أن دون الكونجرسجلساته علَّق فقد بالفائدة؛
ماك قرَّر يوليو، نهاية ويف بهم. املقام طال كلما بأمرهم والجيش األبيض البيت انشغال
الكاملة، العسكرية القوة باستخدام املكافأة جيش شوكة» «كَرس كلماته، حسب آرثر،
عىل للدموع املسيل الغاز وأطلقوا أسلحتهم، فوهات حول الِحراب وثبَّتوا الجنوُد َم فتقدَّ
باتون إس جورج الرائد يتذكر الحشود. وسط الفرسان َم وتقدَّ أيًضا، واملارة املتظاهرين
عىل يبعث بصوٍت لتهوي السيوف وارتفعت الهواء، يف الطوب «طار قائًال: الحدث هذا
سمع أنه دائًما، دأبه كان كما آرثر، ماك زعم ذلك، بعد الغوغاء.»40 حشد وفرَّ االطمئنان،

املارة.41 من االمتنان صيحات
اإلخبارية األفالم مشاهد أظهرت ُوِجدوا. إْن هذا أقليًة، آرثر ماك مؤيدو كان بالتأكيد
شوارع يف تجول دباباٍت املسلَّح غري والجيش املسلَّح الجيش بني الصداَم عَرَضِت التي
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البطالة
إجمايل الناتج ا/حيل الحقيقي

املدنية، العاملة للقوى كمقياٍس البطالة والبطالة. املحيل الناتج إجمايل معدالت :3-3 شكل
قيمة حسب باملاليني الحقيقي املحيل الناتج وإجمايل األيرس، الرأيس املحور عىل مقيسة

األيمن. الرأيس املحور عىل مقيًسا ،١٩٩٦ عام يف الدوالر

مبنى قبة بجانب يتصاعد والدخان يحرتق، وهو القدامى املحاربني ومخيم واشنطن،
يف — كانوا الرجال أن قطُّ َقا يصدِّ لم أنهما وهوفر آرثر ماك ذكر وقد الكابيتول.
جنوًدا يطاردون أمريكيني جنوًدا د تجسِّ التي الصور أن إال قدامى، محاربني — األساس
وقد املشاهدين. تعاُطَف استَدرَّْت بالكونجرس؛ نوابهم يناشدون الفقر أعياهم أمريكيني

منهم.»42 واحدة بأنني «شعرُت السيدات: إحدى قالت
ح واملرشَّ نيويورك والية حاكم — روزفلت دي فرانكلني قرأ ألباني، مقاطعة ويف
ألقى وبعدما تايمز، نيويورك ذا صحيفة يف املكافأة» «مسرية عن — الديمقراطي الرئايس
إىل الكارثة هذه بعد بحاجٍة يكونوا لم أنهم عىل مساعديه أحَد أْطَلَع التغطية، عىل نظرًة
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إْن هوفر عىل باألسف يشعر ربما إنه روزفلت وقال الجد. محمل عىل هوفر خصومة أخذ
نفسه روزفلت يظن لم األمر، واقع ويف املتظاهرين. عىل بالفعل باألسف شعر يكن لم
قانوِن مرشوَع سريفض كان إنه بل — للرجال مكافأة دفع عىل قادرة الحكومة أن
من قدًرا يستحقون يزالون ال الرجال أن يرى كان ولكنه — الرئيس هو كان إن املكافأة
هوا توجَّ الذين الرجال إن قال ثم ن، يدخِّ وهو لربهة يفكِّر وأخذ لقضيتهم، الداعم االهتمام
لحملته».43 موضوًعا «يشكِّلون معهم، َف الترصُّ اإلدارُة وأساءت الحكومة، إىل بمطالبهم
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الرابع الفصل

والغوث إنعاشاالقتصاد

كان ،١٩٣٣ مارس ٤ يف األوىل للمرة رئيًسا اليمني روزفلت ديالنو فرانكلني أدَّى عندما
واملصانع واملزارع فالبنوك تعطََّل، قد األمريكي االقتصاد ماكينة من ترٍس كلَّ أن واضًحا

أفلَسْت. كلها والتجارة
مع والصناعية، والزراعية املالية القطاعات إصالح عىل العمَل الفور عىل روزفلت بدأ
فيما برلني أشعيا أشار وكما أقل. اهتماًما الخارجية السياسية الشئون يويل سوف أنه
الخارجي بالعالم اكرتاث دون أُجِريَْت العظيمة االجتماعية روزفلت «تجربة فإن بعُد
دون والحئول الحالية األزمة حل عىل الجديدة الصفقة عملت االنعزالية.» منطلق من
االتصال من األدنى الحد «مع أمريكية، وبطرق وحدها، أمريكا يف مستقبلية كارثة
السيايس العرف من جزءًا برلني] تعبري حدِّ [عىل الواقع يف كان والذي الخارجي، بالعالم

ما».1 حدٍّ إىل األمريكي
جدواها ثبتت التي فاألجزاء العملية: التجربة واقع من روزفلت عمل أجندة تنامت
العملية تلك خالل من اسمه عىل الربنامج حصل الواقع، يف مصدرها. كان أيٍّا صمدت،
الحزب ترشيح قبوله عند الجديدة»2 «الصفقة عبارة روزفلت استخدم حيث وحدها؛
بداية الجديدة» «الصفقة حملت العبارة. بتلك الصحافة وأُعِجبَِت رئيًسا، له الديمقراطي

فصمدت. جدواها ثبتت لقد د؛ محدَّ بيشء تبرشِّ لم ولكنها جديدة،
جنبًا بالدولة، واالئتمان األموال إلنعاش اإلدارة استخدمتها التي السياسات كانت
للشعب اآلنيَّة املعاناة من التخفيف أجل من انتهَجتْها التي السياسات مع جنب إىل
تطبيق بدء فمنذ صموًدا. واألكثر الجديدة للصفقة األُوَىل النجاحات بني من األمريكي،
— ١٩٤٠ عام يف الحربي اإلنتاج أجل من التعبئة حتى ١٩٣٣ عام يف السياسات تلك
املتوسط يف بلغ بمعدٍل األمريكي االقتصاد نما — ١٩٣٧-١٩٣٨ الفرتة ركود باستثناء
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ا جدٍّ كبريًا انخفاًضا البطالة معدالت انخفَضْت وباملثل، العام. يف باملائة ١٠ إىل ٨ من
الصفقة هدف يكن لم وإذا .١٩٣٢ عام يف بلغتها التي الالمعقولة الضخمة املعدالت عن
االقتصاد، وإنعاش بالغوث الخاصة سياساتها فلعل القائم، الكساد عالج سوى الجديدة
يف الواضح نجاحها ويرجع املهمة، ألداء كافيًة كانت وثبات، بهمة تطبيقها جرى التي

روزفلت. دعم يف الناخبني جمهور رغبة إىل منه كبري قاسم
األمة بنوك أن أعلن منصبه، تولِّيه من يومني فبعد البنوك، بإنقاذ روزفلت بدأ
عىل التصديَق الكونجرس من وطلب أغلقها، وبذلك الذهب، تعامالت تُوِقف أن يجب
بصحة أقرَّ الذي مارس، ٩ يف الطارئ املصارف لقانون الكونجرس فامتثَل اإلجراء، هذا
َدَعِت إن البنوك تنظيم إعادِة سلطُة له قضائيٍّ حارٍس بتعيني وقام روزفلت، إجراء
تمويل مؤسسة إىل البنوك أسهم رشاء القانوُن َل خوَّ ذلك، إىل وإضافة لذلك. الرضورة
العملة، إلصدار الفيدرايل االحتياطي لنظام الحرية من أكرب قدًرا وأتاح اإلعمار، إعادة
خطب أيام بثالثة وبعدها أكرب.3 نحٍو عىل األموال إتاحَة التدبريين كال من الهدف وكان
جانب إىل «أحاديث سلسلة ضمن من األوىل للمرة اإلذاعة أثري عرب األمة يف روزفلت
تََروا أن «آمل أيًضا: وقال إنجازه، تَمَّ وما البنوك، عمل كيفية فيها رشح التي املدفأة»،
يف راديكايل، أو د، معقَّ يشء يوجد ال أنه حكومتكم به تقوم ملا البسيط الرشح هذا من
يف القانون مرشوع وأتاح أبوابها، البنوُك فتَحِت مارس، ١٣ التايل اليوم ويف العملية.»4
ببعض ربعها فتح وإعادة رشوٍط، دون تقريبًا الدولة بنوك نصف فتِح إعادَة األساس
— بنك ١٠٠٠ حوايل — البقية وألزم ُخمسها، تنظيم وأعاد السحب، عمليات عىل القيود

العمل.5 عن بالتوقُّف
أن الوارد فمن الجديدة؛ الصفقة لترشيعات متكرًِّرا نمًطا البنوك إجازة وضَعْت
الحالة، هذه ويف الدستوري؛ سندها يف أحيانًا مشكوًكا رسيعًة، إجراءاٍت الرئيس يتخذ
الذي العدو مع االتِّجار قانون إىل البنوك إلغالق سلطٍة من يمتلكه فيما روزفلت استند
ويعطي األوىل، العاملية الحرب إبَّان الكونجرس عليه واَفَق والذي بشفافيٍة، يُطبَّق لم
أغلب يف ُمِضيًفا الكونجرس، يذعن كان ما ورسعان الحرب.6 إبَّان صالحياٍت الرئيس
ويف أصًال؛ ينتظره روزفلت كان ما بكثري تجاوزت تدابريَ القانون مرشوع إىل األحيان
يف الطوارئ حاالت لتضمني العدو مع االتِّجار قانون الكونجرس يعدِّل لم الحالة، هذه
الحكومة، اتخذته سابٍق إجراءٍ عىل اعتمد الذي املصارف قانون أضاف بل ْلم، السِّ وقت
الرأي إقناع للرئيس ويمكن هوفر. إدارة إبَّان بعنايٍة عون املرشِّ بحثها تدابري وعىل
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جانب إىل أحاديثه أحد أثناء امليكروفون خلف جالس روزفلت دي فرانكلني :1-4 شكل
.١٩٣٧ عام يف املدفأة

ولغته األرستوقراطية لكنته من الساحر املزيج طريق عن اإلجراء، بهذا األمريكي العام
نظام لدينا «كان يقولوا: أن سوى األمريكيني يسع لن الحالة هذه ويف الواضحة؛
الرشح ليستخدم البسيط الرسمي غري األسلوب أيًضا روزفلت وسيتجاوز سيئ.» مرصيف
الطارئة للحالة الفنية التفاصيل يرشح أن بصدق محاِوًال وسياسته، للظروف املنهجي
تحقيق إىل يسعى كان فإنه روزفلت، اتخذه الذي اإلجراء تهور ورغم لها. واستجابته
روزفلت، مستشاري أحُد مويل، رايموند بعُد فيما كتب وكما األساس. يف محافظة أهداف
من جزء األقل عىل أو أيام.»7 ثمانية يف الرأسماليُة «أُنِقذَِت البنوك إلجازة نتيجة فإنه
األزمة ن تتحسَّ أن يمكن املنوال، هذا عىل إنجازات تحقيق ومع حال. أية عىل الرأسمالية،
وربما املصداقية من قدًرا اإلدارة لتكتسب تدريجيٍّا، فيها يسقط نفَسه البلُد وجَد التي

األمريكي. االقتصادي للنظام ودائم إضايف إصالح إلجراء الحرية
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يكن لم الذي ،١٩٣٣ لسنة املصارف قانون يف أشهر ثالثة بعد اإلصالح وأتى
الفيدرايل االحتياطي مجلس سلطة من القانون زاد تقريبًا. فيه فضٍل أيُّ لروزفلت
وتلك العموم من املودعني مع تتعاَمُل التي البنوك بني وفَصَل املصارف، عمل لتنظيم
— املبدئي روزفلت تقدير مع تعارض فيما — وأنشأ سرتيت، وول يف تستثمر التي
خاللها من الفيدرالية الحكومُة ضمنَِت التي الودائع عىل للتأمني الفيدرالية املؤسسَة
ما يوًما نفسها الحكومُة تجد أن من َقِلًقا الرئيس وكان العاديني. األمريكيني مدخراِت
بالخطة، َقِبل ولكنه امُلفِلسة، للبنوك املال من ا جدٍّ ضخًما مبلًغا تدفع أن عىل ُمجَربًة
عىل للتأمني الفيدرالية املؤسسة ظل ففي منه؛ حكمٍة عن كان ذلك أن بعُد فيما واتضح
الكونجرس منح ،١٩٣٥ عام ويف كبرية.8 بدرجة البنوك إفالس حاالت انخفَضْت الودائع

دائًما. صكٍّا املؤسسَة
القصة إىل البنوك إصالح قصُة تشري الرأسمالية، عىل املبِقي املحافظ الجانب يف
سياساته اعتدال عىل روزفلت يؤكَِّد كان ما فدائًما الجديدة؛ للصفقة األكرب الالحقة
الفيدرايل االحتياطي مجلس قدرة رغم أنه اإلذاعة أثري عرب خطابه يف ورشح االقتصادية،
َح رصَّ وقد سليٍم. أساٍس عىل العملة هذه ستستند اآلن، العملة من املزيد إصدار عىل
نفسه وربما — الناخبني يُطمِنئ وهو أنه إال إلزاميًة.» عملًة ليَسْت العملة «هذه قائًال:
املعاكس. االتجاه يف يتحرك كان بالعملة، يتعلق فيما الرصينة نواياه بشأن — أيًضا

ل التحوُّ يف مرة ألول الديمقراطي الحزب بدأ عرش، التاسع القرن تسعينيات منذ
ويليام قيادة تحت بدأ، وعندما املحدودة، الصالحيات ذات للحكومة التاريخي تأييده عن
كان الضخمة، الصناعية املؤسسات ضد العادي الرجل صف يف يقف براين، جنينجز
بجانب براين وقف الحزب. لتمويل بالنسبة ضعٍف نقطة من يعانون الديمقراطيون
السلع سعر هبوط إىل بها ك التمسُّ أدَّى التي الذهب قاعدَة وعاَرَض والعامل الفالح
بحيث الفضة، تَُسكَّ أن ذلك من بدًال ينبغي أنه براين ورأى شديًدا، هبوًطا الزراعية
وبعد األسعار. عىل الضغَط فًة مخفِّ إنعاشها، باألحرى أو العملة، م تضخُّ إىل ذلك يؤدِّي
الفالحني أصوات عىل روزفلت يعتمد لم حيث مشابًها؛ املوقف بََدا عاًما، بأربعني ذلك
يف — أغلبهم يكن لم إن األمريكيني من وكثري براين كحال — بولٍع فكََّر بل فحسب،
نفسه الغوث لها يقدِّم أن يطمح وكان طويل، لوقت اختَفْت التي بالدولة األرسة مزارع
وإتاحة بالدوالر، منتجاتها أسعار ورفع املال، من أكرب كمٍّ تداول أي براين؛ اقرتحه الذي
من نتمكَّن لم «إذا :١٩٣٣ يناير يف روزفلت قال وكما ديونها. لسداد أيَرس زمنيٍة فرتٍة
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هذا يتمثَّل وقد لعملتنا. ٍم تضخُّ إحداث إىل نضطرُّ فقد السلع، سعر يف االنخفاض وقف
األسلوَب بعُد أقرِّر لم الدوالر. يف الذهب مقدار تقليِص أو كقاعدٍة، الفضة استخدام يف

التضخم.»9 هذا لتحقيق أمنًا األكثر األمثَل
بالذهب، االرتباط من الدوالر تحرير إىل روزفلت يضطر قد العملة، ولتضخيم
قاعدة ظل يف العالم. يف الرئيسية العمالت من غريه مثل مثله به، مرتبًطا كان حيث
طريق عن ذهٍب، إىل للتحويل قابلًة عمالتها عىل اإلبقاء عىل نظريٍّا الدوُل واَفَقِت الذهب،
انخفضت فإذا الذهب. من احتياطاتها فقط به تسمح الذي للمال نفسه القدر تداول
إىل تضطر فقد — الديون بسداد طاَلبوا دائنيها أن بسبب ربما — الذهب من احتياطاتها
قيمة تهوي أن خشية اقتصاداتها، يف املال ضخِّ من تقلِّل كي املركزية ببنوكها االستعانة
وبعد الخارجي، املتحدة الواليات إقراض تقلََّص أن بعد ،١٩٢٩ عام بداية ويف عمالتها.
احتياطاتها مع بالتناُسب عمالتها عىل اإلبقاء رشُط أصبح الحمائية، التعريفاُت زيدت أن
إفالس وأدَّى وأوروبا. الالتينية أمريكا بالد من عدد كاهل عىل ثقيًال عبئًا الذهب من
للذهب سحٍب عمليات إىل كبري، نمساوي بنك وهو ،١٩٣١ عام يف أنشتالت كريديت بنك
سبتمرب، شهر وبحلول لندن. العالم، يف املال عاصمة ذلك يف بما العالم، أنحاء جميع يف
وغريهم والساسة للمرصفيني وبالنسبة الذهب، قاعدة عن تتخىلَّ أن بريطانيا عىل كان
بََدا لرسوخها، أساًسا الذهب قاعدَة ورأوا راسخًة الربيطانية اإلمرباطورية اعتربوا ِن ممَّ

الواقع. يف مخيًفا الذهب قاعدة عن التخيلِّ هذا
للحدِّ الفائدة معدالت من الفيدرايل االحتياطي نظام رفع األزمة، هذه مواجهة ويف
الفائدة معدالت سريون فاملستثمرون املتحدة، الواليات من الذهب سحب عمليات من
عىل سيُبُقون لذا أمريكا؛ يف أعىل عائٍد تحقيُق بإمكانهم أنهم أوًال وسيعلمون العالية
خفض الفيدرايل االحتياطي أراد االقرتاض، تكلفة رفع خالل من وثانيًا هناك، أموالهم
يتضح ربما ذهب.10 إىل الدوالر تحويل قابلية صيانة ثَمَّ ومن املتداولة؛ النقود كمية
يف تكلفًة أكثر املاَل جعَلِت ولكنها الذهب، قاعدة ملناِرصي ُمرِضية االسرتاتيجية هذه أن
الحصول فسهولة أقل؛ بتكلفٍة للمال شديدٍة حاجٍة يف األمريكيني من كثري كان الذي الوقت
أن إال الوظائف. من ومزيًدا االستثمار، من ومزيًدا االقرتاض، من مزيًدا تعني املال عىل
وأدىل الداخلية، املشكالت لحلِّ الدعم توفري عىل الذهب قاعدَة لوا فضَّ النظام مرصفيي
الذهب. لقاعدة تأييًدا الفرنيس، الوزراء رئيس الفال، بيري مع مشرتك بترصيٍح هوفر
يعتربوا لم الذين الفرنسيني، نظرائهم مع األمريكية املركزية البنوك مرصفيو واتفق
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رشًطا اعتربوه ولكن الزمان، عليه َعَفا الرقِّ من رضبًا الذهب إىل العملة تحويل قابلية
العقود لحماية الوحيدَة الَة الفعَّ الضمانَة فيه نرى «نحن قالوا: حيث رضوريٍّا، تنظيميٍّا

التجارية.»11 املعامالت ونزاهة
بالذهب الدوالر ارتباط بإيقاف إال ١٩٣٣ لسنة الطارئ املصارف قانون يَُقْم لم
الذهب، امتالك من األمريكيني بمنع تنفيذيٍّا أمًرا روزفلت أصدر أبريل، يف ولكن مؤقتًا.
الفيدرايل االحتياطي بنوك إىل ذهب من يحوزونه ما بتسليم وألَزَمهم قليلة، بمقادير إال
نيويورك ذا صحيفة أوردت كما الرئيس، أعلن قليلة بأسابيع وبعدها أخرى، عملة مقابل
بترشيٍع الكونجرس يف الراديكايل العنرص فيه يتقدَّم قد حَدَث، ٍر بتطوُّ «تنبَّأ أنه تايمز،
الراديكايل، اإلجراء هذا دون وللحيلولة الفضة. سكِّ يف يتمثَّل ربما — ثورية» طبيعة ذي
األمر يطرح أن األفضل لعل ولكن مفيًدا»، سيكون م التضخُّ من «قدًرا أن روزفلت اعرتََف
يكون قد الذهب من ت املؤقَّ الهروب أن واتضح للكونجرس.12 يرتكه أن من بدًال بنفسه
مايو، ١٢ يف الزراعي اإلصالح لقانون توماس تعديل عىل وبناءً تماًما. جديدًة سياسًة

ذهبًا. الدوالر سعر بتحديد للرئيس الكونجرس سمح
٣٠ إىل لألوقية دوالًرا ٢٠٫٦٧ البالغ السابق معدله من بالدوالر الذهب سعر وارتفع
من اإلعمار إعادة تمويل مؤسسَة يستخدم روزفلت بدأ الصيف، نهاية ويف لألوقية. دوالًرا
قائًال: املدفأة جانب إىل أحاديثه أحد يف وأعلن بثبات. ترتفع بأسعار الذهب رشاء أجل
سياسة إنها عليها. والحفاظ مستمرة رقابة وضع هو الخطوة هذه اتخاذ من «هديف
أقرَّ ،١٩٣٤ يناير ويف هٍة.»13 موجَّ عملٍة صوَب نتحرك بذلك نحن … وسيلة! وليست
٣٥ عند الذهب سعَر روزفلت َد حدَّ عليه وبناءً الذهب»، «احتياطي قانوَن الكونجرس

الدولة.14 يف العملة ذهب كلِّ عىل استحَوذَ وبذلك لألوقية، دوالًرا
بأن االنتشار الذائع لالعتقاد الجديدة للصفقة املؤيدون الكونجرس نوَّاُب استجاب
وَمن لروزفلت تقليدية غري حرية أتاحوا بأن االنهيار يف تسبَّبوا قد والسمارسة املرصفيني
استخدموه قد كانوا لو الذي األمر وهو املرصفية، والشئون األموال يف للتحكُّم عيَّنَهم
املصارف قانون إىل وإضافة األمريكي. واالقتصاد املايل القطاع عىل لَقَضوا ر، بتهوُّ
لجنُة ١٩٣٤ لسنة املالية األوراق تداول قانون بموجب أُنِشئَْت توماس، وتعديل الطارئ
من سرتيت، وول لتنظيم واسعة صالحيات عىل حصلت التي والبورصات، املالية األوراق
قانوُن ووَضَع الرسية.15 الداخلية املعلومات استخدام إساءة من املتعاملني منع خالل
املشكَّل مجلسه أيدي يف الفيدرايل االحتياطي نظام عىل السيطرَة ١٩٣٥ لسنة املصارف
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من روزفلت تمكََّن النظام.16 مرصفيي أيدي يف وليس الرئيس، يعيِّنهم محاِفظني من
للسلطة الحصيف االستخدام خالل من األعمال، قطاع من املحتَمل الالذع النقد تجنُِّب
عن املنزعجني البنوك أصحاَب طمأن عندما حدث كما املنتقاة، التعيينات خالل ومن
األوراق لجنة إدارة ملجلس رئيس أول كينيدي، جوزيف املحنك املايل الخبري تعيني طريق
املالية األوراق لجنَة األعمال رجاُل منح قليلة، سنوات غضون ويف والبورصات. املالية
بمعدٍل موافقتهم الجديدة للصفقة املنظمة الهيئات من غريها دون وحدها والبورصات

باملائة.17 ٥٠ عىل زاد
لسلطاته استخدامه يف أيًضا الحظ خدمه السياسية، روزفلت بصرية إىل إضافة
سيما ال املزارع، سلع ثمُن ارتَفَع الدوالر، قيمُة انخفضت فعندما الواسعة؛ الجديدة
من األهم ولعل ديونهم.18 سداَد املدينني املزارعني عىل ل سهَّ مما والحبوب؛ القطن
ق يتدفَّ الذهب فبدأ الدوالر، مقابل ذهبهم يبيعون بدءوا الخارج يف املستثمرين أن ذلك
حيث األمم، بني متفرٍِّد بمركٍز املتحدة الواليات تمتََّعِت لطاملا املتحدة. الواليات إىل
الجغرايف بتميُّزها تحتفظ ذلك ومع أوروبا، مع وثيقٌة وثقافيٌة اقتصاديٌة روابُط تربطها
ق تدفُّ زيادة مع األمريكيني مصلحة يف يصبُّ املتفرِّد املركز هذا بدأ واآلن والسيايس.
إضافًة أوروبا، يف السياسية االضطرابات جرَّاء العرشين القرن ثالثينيات خالل الذهب
يف األمريكية البنوَك الذهُب هذا وضع بالفعل. نشوبها ثم البداية يف بالحرب التهديد إىل
توفري يف البنوك وبدأت األمريكي، االقتصاد يف املال ضخَّ زاد مما استقراًرا؛ أكثر موقف
واالستثمار االقرتاض يف التفكريَ األعمال لرجال لتتيح منخفضة، فائدة بمعدالت االئتمان
معدل خفض عىل ساَعَد الذي األمر الوظائف؛ من مزيًدا ستخلق مرشوعاتهم من نواٍح يف

روزفلت.19 والية خالل البطالة
املرصيف النظام إحياء أجل من سابقتها فعَلْت مما أكثر روزفلت إدارة فعلت
الصفقة بها أتَْت التي املالية السياسات أن إال بوضوٍح، جهودها ونجحت األمريكي،
شئوٍن مع تعاَمَلْت — اإلذاعة أثري عرب بوضوح رشحها روزفلت أن رغم — الجديدة
املزيَد الالحقة القواننُي بذَلِت وقد العاديني. األمريكيني تجارب عن االختالف تمام مختلفٍة
الحكومُة أصبَحِت حيث املواطنني؛ استثمارات بدعم الفيدرالية الحكومة إلزام أجل من
ائتمان تأمني عىل خاصة زراعية هيئات خالل من وتعمل الرهونات تضمن الفيدرالية
عليهم أن روزفلت إدارة يف السياسة صانعو أدرك ،١٩٣٣ عام يف ولكن املزارعني.
إنقاذ طريق عن فعله يمكنهم مما أكرب وبرسعٍة مباَرشًة العاديني األمريكيني إىل الوصول
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للمرة املتحدة الواليات حكومة بدأت روزفلت، إدارة وإبَّان االئتمان. واستقرار البنوك
نحٍو عىل هذه الدعم تدابريُ واتُِّخذَْت األمة، لعاطيل كبرية مباِرشة مساعدة تقديم األوىل
كبريًا ًا تغريُّ َْت وتغريَّ جامدة، خطٍط طريق عن وليس سياسية، تسويات خالل من مرحيلٍّ
ولكنه فيدرايل، دعم برنامج ببدايات هوفر إدارة من األخري العام أتى السنني. مرِّ عىل
لسنة والتشييد الطارئ الغوث قانوُن سَمَح حيث ا؛ جدٍّ شديد وببطء مضٍض عىل جاء
الواليات إىل دوالر مليون ٣٠٠ إىل يصل ما بإقراِض اإلعمار إعادة تمويل ملؤسسة ١٩٣٢
ويمرُّ املنِْح، ال اإلقراض سبيل عىل األمواَل يقدِّم الربنامج كان ملَّا ولكن الدعم، أجل من
بعَد بالتأكيد وجاء الكثريَ، الربنامُج ق يحقِّ لم القائمة، الحكومية البريوقراطية بأشكال

العام.20 الرأي أمام هوفر صورة تحسنَي يستطع لم إذ األوان؛ فوات
الشباب تحديَد السهل من أن الكونجرس نوَّاب وَجَد الجديدة، الصفقة بداية يف
ذوي ال العمَّ من الشباُب ووجد ا، خاصٍّ اهتماًما أوضاُعهم تستحقُّ الذين العاطلني
يف هم الذين ال العمَّ من غريهم من أكثر عمٍل دون أنفَسهم األقل واملهارات الخربات
الشباب، كان واعد. بمستقبل وا ُ بُرشِّ قد — شبابهم إىل نسبًة — أنهم إال طاقتهم، أَْوج
لم إذا املقابل، ويف املستقبل. يف األَُرس وعائيل العائالت أرباَب يمثِّلون الفرتة، تلك بمعايري
الشباب مغادرة هو األغلب االحتماُل فسيكون رسيًعا، مساعدتهم أجل من يشء أيُّ يُفعل

االجتماعي. للنظام تهديًدا يمثِّلون وعالًة دين مرشَّ ليصبحوا ملجتمعاتهم،
الكونجرس أنشأ روزفلت، إدارة من األول الشهر خالل ،١٩٣٣ مارس ٣١ يف وهكذا
فإذا .٣٥ إىل ١٨ سن من للرجال العمل بتوفري البداية يف كلََّفه الذي املدنية، الخدمة سلَك
مساعدًة، ى تتلقَّ أرسة يف وفرد عاطل لكنه بدنيٍّا ومعاًىف َعَزبًا أمريكيٍّا مواطنًا الشاب كان
أجوره من كبري جزء عن بالتنازل ع ويوقِّ املدنية، الخدمة سلك إىل االنضماُم فسيمكنه
الريف من ما مكاٍن يف الحرب وزارة وتديره تنظِّمه معسكٍر إىل ه ويتوجَّ أرسته، إىل
محاصيل عىل للحفاظ بوظائف قائمٌة والداخلية الزراعة وزارتَي لدى كان األمريكي.
ومقاومتهما، الغابات وحرائق الفيضانات من للوقاية حاجة هناك وكانت وغاباتها، األمة
الطرق شقِّ إىل حاجة هناك كانت كما اآلفات، عىل القضاء إىل حاجة أيًضا هناك وكانت
بضع يف يكمن املشكالت تلك حلَّ أن بََدا النريان. وحواجز األسوار وبناء الكباري وتشييد
العمل، عن العاطلني قوائم من اختيارهم يجري الذين الدولة شباب من اآلالف مئات

جنود.21 إرشاف تحت مخيم، وخمسمائة ألفني بنحو إلحاقهم ويتم
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وإمكانية املدنية الخدمة لسلك العسكرية شبه الطبيعة من األمريكيون قلق ربما
أن إال الحكومة. تديرها التي املعسكرات يف األمة شباب لدى معيَّنة مفاهيم غرس
إدراجهم كان محدَّدة؛ لفرتاٍت املعسكرات تلك يف يخدمون العموم وجه عىل كانوا الشباب
اإلدراج ذلك يحدِّد ترشيٌع صدر بعُد وفيما أشهر، ستة مدته البداية يف باملعسكرات
معتقدات من يربِّره ما له ُمركًَّزا، صغريًا برنامًجا املدنية الخدمة سلك كان وملَّا بعامني.
فإن الحكومة، بموارد الخصوص وجه عىل جديرين الشباَب تَعتِرب عموًما عليها ُمتَّفٍق
يف األخرى الغوث برامُج به تنعم لم ما وهو النقد، من نسبية بحرية تمتَّع السلك هذا

الجديدة.22 الصفقة
إدارة بموجبه وأُنِشئت الفيدرايل، الطارئ الغوث قانوَن الكونجرس أقرَّ مايو، يف
تمويل مؤسسة أموال من إضافية دوالر مليون وُخصص٥٠٠ الفيدرالية، الطارئ الغوث
املال نصف ويذهب الغوث. دعم أجل من للواليات القروض، وليس للمنح، اإلعمار إعادة
الطارئ الغوث إدارة وملدير نفسها، الواليات تنفقه الذي املال مقدار عىل بناءً الواليات إىل
َ عنيَّ الحكومية، الوكالة رأس وعىل اآلَخر. النصف إنفاق يف ف الترصُّ حريُة الفيدرالية
ترتك ال السيجارة تكاد النحافة شديد اجتماعي أخصائي وهو هوبكينز؛ هاري روزفلت
لها. حاكًما روزفلت كان عندما نيويورك والية يف الغوث جهود عن مسئوًال كان شفتَيْه،
يف وبدأ اإلعمار، إعادة تمويل مؤسسة مكاتب إىل يفيض رواق يف مكتبًا هوبكينز اتخذ

الواليات.23 عىل املال توزيع
ترصف تحت أصبحت وقد دوالر، مليارات ٣٫٣ الكونجرس َص خصَّ يونيو، ويف
٥٦٫٤ سوى يبلغ لم ١٩٣٣ لعام املحيل الناتج إجمايل إن وحيث العامة. األشغال إدارة
االقتصاد حجم إجمايل من باملائة ٥٫٩ بلَغْت استثنائيًة نسبًة املبلغ هذا شكََّل دوالر، مليار
مسئوًال إدارته، يف الداخلية وزير إيكيز، هارولد روزفلت َ وعنيَّ العام.24 ذلك األمريكي
استخدم فقد شيكاجو، من جمهوريٍّا األصل يف إيكيز كان وملا العامة. األشغال إدارة عن
كونها عن األحيان أغلب يف العامة األشغال إدارة تزد ولم بحصافٍة، الضخمة موارده
واعتمادها األموال ملعظم خطة وضُع عليها كان التي املحلية، للحكومات تمويل وكالة

إيكيز. عطية عىل للحصول ل التأهُّ أرادوا إن كبري مرشوع لدعم وتخصيصها
الغوث جهوُد ف تخفِّ لم نسبيٍّا، الصغرية هوبكينز وميزانية إيكيز لحرص ونتيجة
األمة يشاهد هوبكينز كان وملا األخبار. عناوين ِرها تصدُّ رغم البطالة، مشكلة من األولية
تتيح وكالة جديدة، وكالة إنشاء عىل روزفلت حثَّ كساد، يف سيغرق آَخر شتاء إىل تتجه
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إدارة بإنشاء روزفلت وامتثََل مباَرشًة. األشخاص وتوظيف الواليات مسئويل تخطِّي له
يناير قبل به، قام ما وهو أمريكي، ماليني أربعة بتعيني هوبكينز وتكليف املدنية األشغال
الحكومية، املساعدة من األمريكيني بمواقف دراية عىل كان هوبكينز إن وحيث .١٩٣٤
للموظفني، العمل توفري طريق عن الغوث شأن إعالءَ املدنية األشغال بإدارة أراد فقد
املدنية األشغال إدارة ال عمَّ كان ما ورسعان منها. املستفيدين عىل التربعات توزيع وليس
بكشوف مقيَّدون وكلهم العامة، والطرق السفن وأرصفة املدن مجالس ُدور يصلحون

الفيدرالية. الحكومة رواتب
الفيدرالية، الطارئ الغوث وإدارة العامة، األشغال إدارة مثل: الوكاالت كانت إذا
جانب إىل اإلعمار، إعادة تمويل ومؤسسة املدنية، األشغال وإدارة املدنية، الخدمة وسلك
من لألمريكيني تمثِّل الجديدة؛ الصفقة إطار يف نشأت التي الكثرية الوكاالت من نظرياتها
األمريكيني لدى كان فإنه البريوقراطية، الكيانات من ًا محريِّ مزيًجا الالحقة األجيال أبناء
أن يعرفون كانوا فقد بينها؛ للتمييز َسْعيهم يربِّر ما العرشين القرن ثالثينيات يف
(واآلن البنوك إنقاذ أجل من هوفر أنشأها وكالة هي اإلعمار إعادة تمويل مؤسسة
كانوا كما نصيبًا)، الجديدة الصفقة وكاالت من كثريٌ منه اغرتََف الذي املاعوَن أصبَحِت
األرايض عن للدفاع املدنية الخدمة سلك إىل وا انضمُّ وإخوانهم أبناءهم أن يعرفون
أو جًرسا أو مستشفى أو مدرسًة ستبني ما رسيًعا العامة األشغال إدارة وأن األمريكية،
يعرفون كانوا وكذلك بعُد)، بدأت قد تكن لم أنها (مع مطاًرا أو معبًَّدا طريًقا أو ميناءً
يسبق لم الذي القارس ١٩٣٣-١٩٣٤ شتاء برد بهم اجتازت املدنية األشغال إدارة أن

مثيل.25 له
الصفقة برامج ملختلف الكونجرس َصه خصَّ الذي املال يبدو كان ما كثريًا باملثل،
عام ففي املايل؛ العجز من محيٍط يف األحجام متنوعة ا جدٍّ كثرية قطرات مثل الجديدة
الواليات حكومات أنفَقتْه ما نصف حوايل سوى الفيدرالية الحكومة تنفق لم ١٩٣٢
ضعَف الجديدة الصفقُة تجاوَزِت الثانية، العاملية الحرب عشية وقبل املحلية، والحكومات
من منزعجني — الرئيس سيما ال — املرشعون كان نفسه، الوقت ويف الفيدرايل. اإلنفاق

الفيدرالية.26 امليزانية إىل أضافوها التي واملليارات املاليني
التي فاملرصوفات االستمراُر؛ املدنية األشغال إلدارة يُكتَب لم جزئيٍّا، السبب ولهذا
لم فهو َقِلًقا. روزفلت جعال لها، األمريكيون أكنَّه الذي بالفضل والعرفان بل أنفَقتْها،
األمريكيني ترك ل يفضِّ لم كما الحكومة، تستوعب مما أكثر مال إنفاق يف يرغب يكن
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الَحِذر، وبأسلوبه الغوث. برامج أجل من مباَرشًة الفيدرالية الحكومة عىل يعتمدون
بأجور العاطلني ملساعدة وطنيٍّ برنامٍج تنفيذ برضورة مضٍض عىل روزفلت اعرتََف
وقبل البالد». يف عادًة «يصبح أن الربنامج لهذا يِرْد لم ولكنه العامة، األشغال وظائف
أن واهًما عامل، ماليني األربعة بفصل لهوبكينز أوامره أصدر قد كان الربيع، حلول
إدارة يف للعاملني املرحيل الترسيح ورغم كافيًة.27 دفعًة أحَدَث قد القصري الربنامج
واحدة، دفعة السوق إىل األشخاص من ا جدٍّ كبرٍي عدٍد ه توجُّ منع بهدف املدنية، األشغال
من نوٍع «أيَّ طالبني روزفلت إىل معاناتهم من بدافٍع يكتبوا أن إىل الناس دفع فإنه
من الشكوى إىل املديرين دَفَع كما العمل»، من نوع أي مكان، أي يف وظيفة املساعدة:

األساس.28 من بها القيام عدم من أسوأ امُلنَجزة نصف العامة األعمال أن
أشغال وظائف بتوفرِي العاطلني مساعدة فكرُة أعجبَتْه فقد روزفلت، عصبية رغم
يزال ال الكساد كان عندما ١٩٣٤ عام نهاية قبل ولذا النقود؛ إعطائهم من أكثر لهم عامة
وظائف توفري طريق عن العاطلني ملساعدة جديد برنامج إعداد يف إدارتُه بدأَْت قائًما،
مساعدة بأن درايٍة عىل العرشين القرن ثالثينيات يف األمريكيون كان لهم. عامة أشغال
للفقراء املال فدفع املباِرش؛ الدعم من أكثَر تكلِّف العامة األشغال وظائف بأجوِر العاطلني
أن إال الفقراء، توظيف أجل من مرشوعات لتخطيط حكومية هيئة إنشاء من أرخص
لألمريكيني َحِفَظ الذي تكلفًة، األكثر املسار تفضيل إىل بهم أدَّْت ونزاهتهم كربياءهم

الهادف. العمل كرامَة اليائسني
الرئيس مانًحا الطوارئ، غوث لتخصيص جديد بقانون ١٩٣٥ عام ربيع وأتَى
الرسيعة الطرق فيها بما الغوث، مرشوعات أجل من دوالر مليارات خمسة حوايل
وإعادة الصحي، والرصف واإلسكان الكهربائية الطاقة وتوصيل والري، والصيانة
الصالح أجل من ره تصوُّ يمكن عمل كل وتقريبًا الفيضانات، عىل والسيطرة التحريج
مهام تولَّْت التي األشغال، سري إدارة إنشاء أجل من القانوَن روزفلت استخدم العام.29
سري إدارة ظل يف الجديدة. هوبكينز مهمة وأصبحت الفيدرالية الطارئ الغوث إدارة
االستعانة بأمر تامٍّ نحٍو وعىل برصاحٍة الجديدة الصفقة حكومة اضطلَعْت األشغال،
وإدارة العامة األشغال إدارة أن حني ويف الكبري. الكساد إلنهاء األمريكيني بخدمات
للواليات القائم الفيدرايل الهيكَل األحيان أغلب يف احرتََمتَا الفيدرالية الطارئ الغوث
الواليات حكومات خالل من الوطنية الخزانة من املال إنفاق طريق عن — املتحدة
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القصرية املدنية األشغال إدارة تجربَة األشغال سري إدارُة كرََّرْت — املحلية والحكومات
الجديدة. الصفقة حكومة يف ودائمًة مركزيًة سمًة منها جاعلًة أكرب، نطاٍق عىل ولكن

يف العمل إىل َههم ووجَّ املاليني، أخرى مرًة هوبكينز وظََّف األشغال، سري إدارة ظلِّ يف
الفنَّانني بخدمات الوكالة هذه واستعانت واملطارات، واملالعب واملدارس املستشفيات بناء
املدعم، اإلسكان ومرشوعات الطرق بناءَ الوكالُة وتولَِّت عملهم، ليؤدُّوا واملمثِّلني والكتَّاب
أليٍد األجور دفع عىل العام املال إنفاقها بسبب للنقد تعرََّضْت ما رسعان أيًضا ولكنها
لتلك تعرَُّضها وهيكلها الوكالة هدف يكفل لم له. قيمَة ال عمًال برداءٍة تؤدِّي كسولٍة
الحقيقة. من شيئًا تحمل االنتقادات هذه أن أيًضا لها ضمنَا وإنما فحسب، الشكاوى
األشخاص من ممكن عدد أكرب تعينَي األشغال سري إدارة وراء من روزفلت هدف كان
نسبة ولتخفيض ممكنٍة. نسبٍة بأكرب البطالة نسبة لتخفيض ممكٍن وقٍت أرسع يف
ما أو به، تقوم الخاصة الرشكاُت كانت بما القيام من مرشوعاتها تتمكن لم البطالة،
عىل ببساطة الفيدرالية الحكومة لعملت ذلك ولوال به؛ تقوم املحلية الحكوماُت كانت
لن ثَمَّ ومن بالفعل؛ املوجودة الوظائف عن األشغال سري إدارة بوظائف االستعاضة
شيئًا األشغال سري إدارة وظائف بََدْت ربما لذلك، ونتيجة البطالة. نسبة من تخفض
أو حقيقية، قيمة بال عمٍل أو إلهاءٍ مجرد املعتادة؛ بالطريقة يُنَجز لن مرشوٍع قبيل من

الحضارية. الرفاهية رضوب من رضب مجرد حدًة) أقلَّ (بتعبرٍي
األقل. عىل طفيف سيايس لفساد إغراءً األشغال سري إدارة َرْت وفَّ ذلك، عىل عالوة
كان الذين املدن ُعَمُد وهم محليني، مسئولني عىل يوزِّعه ما املال من هوبكينز لدى كان
اآلن للدعم. طلبًا العدائيِّني أو املبالني غري الواليات عي مرشِّ إىل ُل التوسُّ عادًة عليهم يتعنيَّ
املدن ُعَمد وكان صداقتهم، يريد األموال لديه شخص واشنطن، يف شخص هناك أصبح
لهم أن يََرون التصويت، لهم يحقُّ الذين السكان من كبريًا عدًدا يحكمون الذين الكربى

األشغال. سري إدارة اهتمام من خاصٍّ نصيٍب طلب يف الحقَّ
األشغال سري إدارة استغالل بإمكانية املتعلِّقة املخاوف إىل الكونجرس استجاب
حدِّ يف تشري حدود الوكالة؛ حول باستمرار تضيق حدوٍد رسم خالل من سياسيٍّا
يستِطع لم ،١٩٣٦ عام من وبدءًا الوكالة. بشأن يصدمهم أو الناس يقلق ما إىل ذاتها
الوكالة ال عمَّ عىل كان ،١٩٣٧ عام ومن الوكالة؛ لحساب العمَل الرشعيِّني غري املهاجرون
كان ،١٩٣٨ عام ومن الوكالة. من فصلهم يجري أو الخاص القطاع بعروض القبول
ُوِجدت. إن الوكالة، خارج دخولهم عن سنويٍّ ربع إقراٍر تقديم الوكالة موظَِّفي عىل
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املواطنون يليهم الوكالة، وظائف عىل الحصول يف األول الحقُّ القدامى للمحاربني كان
يستطع ولم مواطنني، يصبحوا أن يف برغبتهم أقرُّوا قد الذين املهاجرون ثم األمريكيون،
ال العمَّ بمقدور يكن لم ،١٩٣٩ عام ومن الوكالة. لوظائف التقدُّم املهاجرين من غريهم
أنهم عىل التصديُق أُِعيد إذا إال شهًرا، عرش ثمانية ملدة إال الوكالة كشوف يف االستمراُر

أمريكيني.30 مواطنني الوكالة اُل عمَّ يكون أن َ تعنيَّ كما فقراء،
النقد فإن األشغال، سري إلدارة السيايس االستغالل منَع الكونجرس حاَوَل حني ويف
للوهلة باهظًة تبدو قد التي العامة فاألشغال إليها؛ ُهوه وجَّ َمن نحر يف ارتدَّ لها ه املوجَّ
عىل تينييس، بوالية ممفيس يف دوالٍر ٢٥٠٠٠ بتكلفة الضالة للكالب مأًوى (بناء األوىل
لعضِّ التعرُّض حاالت أعداد من قلََّلْت حيث مفيًدا؛ غرًضا تؤدي أنها اتضح املثال) سبيل
مجتمعه، يف جماهرييته مرشوع كلُّ وأثبت املدينة.31 يف الكلب داء وعالجات الكالب

عظيمًة. كثريًة مرشوعاٍت األشغال سري إدارُة وأنشأت
حددت فقد الدخول؛ حول جديدًة افرتاضاٍت األشغال سري إدارُة َدْت جسَّ عامٍّ، بوجٍه
رغم الخاصة، األعمال يف املديرون يدفعه كان مما أعىل غالبًا كان الذي الرعاية»، «أجر
وهم قبُل من يعهدوه لم بانتظام ال العمَّ إىل تصل دفعه شيكات وكانت بالكاد، كافيًا كونه
الفكرة عىل رشعية األمر هذا أضفى وقد الدورية. أو املوسمية البطالة عىل اعتادوا الذين
يستحقون األمريكيني أن مفادها والتي األوقات، من وقت يف تقليدية غري كانت التي
أساسيٍّا جزءًا بوصفه املعيشة مستوى من أدنى ا وحدٍّ الوظيفي األمان من معينًة درجًة
فإن األشغال، سري إدارُة ره توفِّ الذي الرعاية» «أجر يقرتحه ما وحسب كرامتهم. من
لهم وليسمح اإلعاشة، من أكثر هو ما لهم ر ليوفِّ كافيًا أجًرا يكسبوا أن ينبغي األمريكيني

العمل.32 أرباب عن واستقاللية بكرامة بالعيش
تحديُد منه ُطِلَب عندما ،١٩٣٩ عام يف العام الرأي معهد أجراه رأٍي استطالُع ل توصَّ
وإدارة «الغوث اختاروا األمريكيني من باملائة ٢٣ أن إىل روزفلت»، إدارُة فعَلتْه ما «أسوأ
وبأخذ شعبية. عىل حصوًال الجديدة الصفقة تدابري أقلَّ منهما جاعلني األشغال»، سري
االعتبار، يف له السيايس االستغالل وإمكانية الفيدرايل الغوث ضد األمريكي التحاُمل
تسمية منه ُطِلَب عندما نفسه، الرأي استطالع ل توصَّ كما مفاِجئًة. النتيجُة تكن لم
«الغوث اختاروا األمريكيني من باملائة ٢٨ أن إىل روزفلت»، إدارة به قاَمْت إنجاز «أعظم
ع تنوُّ وبأخذ شعبيًة، الجديدة الصفقة تدابري أكثر منهما جاعلني األشغال»، سري وإدارة
الهامش ونسبة أيًضا. مفاِجئًا هذا يكن لم االعتبار، يف املحلية وشعبيَّتِها الغوث مرشوعات
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أهمية مثَّلت الجديدة الصفقة يف الجوهريِة بهذه بمسألة يتعلَّق فيما باملائة ٥ البالغة
الديمقراطيني.33 نظر يف كبرية سياسية

ولكن فحسب، ينفقونه شيئًا األمريكيني تُْعِط لم التي — للغوث الفورية اآلثار بني
وُمنِتجني باالحرتام جديرين مواطنني أخرى مرة أنفسهم اعتبار عىل القدرَة أيًضا أعَطتْهم
اقتصاد بناء يعيد هدوء يف بدأ الذي — االقتصادي لإلنعاش األمد الطويلة واآلثار —
أجل من باملراد وافية اسرتاتيجية لديها كان روزفلت إدارة لعل — الخاص القطاع
سيكون االقتصادية عثرته من بحقٍّ البلَد الحكومُة تنتشل كي أنه رغم الكساد، مكافحة
أرادوا عيها مرشِّ أن إال السياستني. كلتا مستوى عىل قوًة أكثر مسًعى اتباع عليها لزاًما
حدوث عدم ضماَن أرادوا فقد األزمة؛ إنهاء مجرد من اختالًفا وأكثر أكرب يشءٍ تحقيَق
لألبد. األمريكي السيايس االقتصاد تغيري عليهم كان بذلك، وللقيام أخرى. مرًة الكساد
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الخامس الفصل

والصناعة الزراعة إدارة

السيايس االقتصاد قواعد صياغة إلعادة الجديدة الصفقة لربنامج األوىل الجهوُد اشتملت
اإلنتاج تخطيط يف املركزية تحقيق عىل للعمل رئيسيتني وكالتني عىل املتحدة الواليات يف
األوىل العاملية الحرب إىل تعود التي بالطموحات الوكالتان هاتان وارتبطت األمريكي،
الوكالتني لكلتا األساسية الركائُز وفشَلِت الحالية. لألزمة باستجابات ارتباطهما من أكثر
مختلفة سياسية إىل يرشد النور من بصيًصا خلفهما تركتا فشلهما، مع ولكن سياسيٍّا،

األمريكية. الرأسمالية عىل للحفاظ
املتحدة الواليات وضَعتَا قد األمريكية املرصفية والسياسة األمريكية األموال كانت إذا
الكثريَ ق يحقِّ لم ذلك فإن روزفلت، إدارة من األول العام خالل االنتعاش طريق عىل
األمريكية املالية السياسة نجاح مع األمر، واقع يف العالم. اقتصاد استقرار يف لإلسهام
تراُجِع مع بالضغوط األخرى البالُد شعَرِت املتحدة، الواليات إىل الذهب استقدام يف
يفكر أن بإمكانه ليس أنه األول عامه يف بجالءٍ روزفلت أوَضَح وقد النقدية. احتياطاتها
ويف الخطورة. من الدرجة هذه عىل األمريكي املوقُف دام ما األخرى البلدان صالح يف
التي الرسالة بإرساله الدويل االقتصادي لندن مؤتمَر روزفلت أحبََط ،١٩٣٣ عام صيف
رفاهيتها» عىل أكرب مؤرشِّ األمم، من ألمٍة السليم الداخيل االقتصادي «النظام إن تقول
العالم بقيِة شعوِب من شعٍب كلِّ عىل فيتعنيَّ املؤتمر.1 يقرِّره أن يمكن آَخر يشء أي من

األزمة. من للخروج الخاص سبيَله يجد أن
وكان االزدهار، نحو طريقها س تتحسَّ وبدأَْت الذهب قاعدَة البالد بعُض ترَكْت
إمرباطورياتها إطار يف حرصية تجارية عالقات إقامة طريق عن األحيان بعض يف ذلك
يكن ولم مكان، كل يف بقسوٍة املزارعني السلع انخفاُض رضب القديمة. االستعمارية
الزراعة، جانب إىل الرئيسية الوظائف من القليل سوى املستعَمَرة الدول من كثرٍي لدى
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دول وَسَعْت اإلمربياليني. قادتها رحمة تحت قبل، ذي مثل نفَسها، املستعمراُت ووجَدِت
َمِت قدَّ حيث الرشاء؛ عمليات لضمان ثنائية تجارية اتفاقيات إجراء إىل الالتينية أمريكا
بريطانيا. إىل األبقار لحوَم األرجنتنُي وباَعِت األملانية، املاكينات مقابل القهوَة الربازيُل

أنظمة اقرتاح خالل من بالدعم السياسية األحزاُب حظيِت األزمة، استمرار ومع
ألنهما زخًما والشيوعية الفاشية الحركتان فاكتسبَِت االجتماعي؛ للتنظيم تماًما جديدة
االقتصادات عىل تسيطر أن شأنها من الدولة اشرتاكية من متنوعٍة بأشكاٍل وعَدتَا
الذين املزارعني لتَِعَد لإلمربيالية املناِهضة الحركاُت وظهَرِت االستقرار. وتستعيد القومية
الدول جميع يف الناس بحث املستعَمر.2 العالم يف باالستقالل صعبٍة ظروٍف يف يعيشون
الدول كل يف ُقْل أو واَجهوها، التي الِعَلل ضدَّ ٍن محصَّ مجتمٍع عن الكساُد رضبها التي
عانَوا َمن رأى ما وأحيانًا — الضغوط بعض من املتحدة الواليات عانَِت حني ففي تقريبًا؛
حركاتها بََدْت — األخرى الدول يف ألقرانهم ُمشاِبه وضٍع يف أنفَسهم الضغوِط تلك من
ُمناِرصي أحد َح رصَّ املثال، سبيل فعىل جديدة. كونها عن تقليديًة أكثَر الراديكالية
نفَسه الثانويَّ املركَز األمريكية للصناعة بالنسبة تحتلُّ األمريكية «الزراعة بأن الزراعة
النقيض عىل ولكن مىض.»3 وربع قرن منذ إلنجلرتا بالنسبة املستعمراُت احتلَّتْه الذي
األمريكيون املزارعون تمتََّع مثلهم، اقتصاديٍّا الخاضعني املستعمرين عمومتهم أبناء من
لذلك، ونتيجة وحدها. أرقامهم تستحقه ما الواقع يف يفوق الترشيعية السلطة يف بتمثيٍل
االقتصادي، بالتخطيط يتعلَّق فيما األمريكية التجارَب نَِت تضمَّ الجديدة الصفقة أن رغم
عنيْت ولكنها الحالية، لألزمة الراديكالية باالستجابات كثريًا املتبنَّاة األساليُب تُْعَن لم

أمريكا. يف الزراعة ملآيس الطويل بالتاريخ كثريًا
قد البالُد كانت املتحدة، الواليات الكبري الكساُد فيه رضب الذي الوقت حلول وقبل
فيدرايلٍّ إجراءٍ اتخاِذ أجل من املتواِصل شبه الحراك من عاًما سبعني بالفعل شهدت
ال — األهلية الحرب عرص يف صدرت التي الترشيعاُت َعِت شجَّ وقد املزارعني. لصالح
املمنوحة لألرايض موريل وقانون ريلرود، باسيفيك وقانون العائلية، امللكية قانون سيما
يمكن التي األرَض هناك سيجدون أنهم منهم اعتقاًدا الغرب إىل ه التوجُّ عىل األمريكيني —
اإلعمار إعادة وعملت الواحدة. األرسة عىل املعتمدة بالزراعة ويعملوا عليها يستقروا أن
إنشاء عىل قصرية، لفرتة كاَن وإن مشابهٍة، آماٍل انعقاد تشجيع عىل الحرَب تَلِت التي
ما رسعان أمريكا يف البسطاء املزارعني أن إال هناك، الواحدة األرسة عىل تعتمد مزارع
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الجفاف يف تمثََّلْت والتي عليهم، املشكالت اجتماع من عانَوه ملا الشديد، األسُف أصابهم
حجًما. وأكرب عدًدا أقل حيازات إىل املزارع أرايض وضمِّ الحرشات وغزو والديون

كلمة تمثِّل ربما تعساء.»4 دائًما «املزارعون املتحدة: الواليات تاريخ يشهد وكما
مجموعة تآَمرت فقد صحيًحا، ذلك كان إن حتى ولكن املسألة، يف طفيفًة مبالغًة «دائًما»
بأكملها العرشين القرن بداية فرتة يف ضغوط تحت املزارعني إلبقاء العوامل من مختلفة
وأقرب يٍّا، أَُرسِ عمًال كونها عن أبعد الزراعَة واملبتكرُة الباهظُة التقنياُت وجعَلِت تقريبًا،
لتُصِبح واإلقدام الكدِّ عىل والكفاءة املالية الجدارة ق تفوُّ مع صناعيٍّا، شأنًا كونها إىل
املزارعني العالم عرب املواصالت شبكات مدُّ ووضع الزراعة. يف األساسية الفضائل بمنزلة
من أكرب لقدر املزارعني مواجهة ورغم الدولية، السوق مع وضوًحا أكثر مناَفسٍة موضِع يف
مجال يف وطنهم بني تحمي األمريكية التعريفة سياسة أن رأوا فقد الخارجية، املنافسة
استخداَم الكونجرُس آثََر الحقبة، تلك من طويلة لفرتة نفسها. الضغوط من التصنيع
ورأى األمريكية، السوق يف بضائعها بيع من األجنبية املصانع ملنع الواردات عىل الرضائب
تخفيض أمكنهم التعريفة، درع خلف باحتمائهم األمريكيني، املصنِّعني أن املزارعون
أقل بأسعاٍر سلعهم الدوليُّون املناِفسون يبيع أن من الخوف دون األسعار ورفع اإلنتاج
يف الحياَة بذلك واضعني املدن، عىل األمريكيون تواَفَد نفسه، الوقت ويف أسعارهم. من

الهامش. إىل الزراعة تراُجع عىل عمل مما وطني؛ جدل قلب يف وشواغلها الحرض
عىل ا جدٍّ كبرٍي بتأثرٍي املزارعون احتَفَظ وثقافيٍّا، اقتصاديٍّا الزراعة أهمية تراجع ورغم
للواليات، عني املرشِّ ص يخصِّ املتحدة بالواليات الشيوخ مجلس وألن الوطنية. السياسات
بالدولة السكاِن املنخفضِة الزراعِة الكثيفِة الواليات تمثيل نسبة فإن للسكان، وليس
بالرغم الوطنية، السياسات يف عظيم بتأثري املزارعون احتَفَظ لذلك، ونتيجة أكرب. تكون
لفشل ونتيجة عدًدا. أقل أصبحوا املزارعني وأن التضاؤل يف أخذ التأثري هذا أن من
تعداٍد أول — ١٩٢٠ عام تعداد بعد الضواحي تقسيم إعادة خطة تبنِّي يف الكونجرس
— املزارع يف يعيشون َمن عدد يفوق باملدن يعيشون الذين األمريكيني عدد أن أظَهَر

أعدادهم.5 تربِّره ا ممَّ أفضل النوَّاب مجلس يف بتمثيٍل الريفيون األمريكيون تمتََّع
تعاسة حدة من األوىل العاملية الحرب زادت العرشين، القرن عرشينيات إىل وامتداًدا
والحبوب اللحم تشحن املتحدة الواليات كانت الحرب، إبَّان املزمنة. األمريكيني املزارعني
ُحِرَم وملا واللحم، القمح من تخلو أياٍم يف الداخل يف استهالكها وقيَّدت حلفائها، إىل
الفواكه من واملزيَد املزيَد يتناولوا أن تعلَّموا التقليدي، الغذائي نظامهم من األمريكيون
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ِت أدَّ كما صحًة. أكثر أبقتهم أنها اكتشفوا والتي صالحيتها، مدة يف األقرص والُخَرض
استهالك خفض إىل وبيعها الكحولية املرشوبات تصنيع حظر قوانني عىل املوافقُة

األمريكية.6 املزرعة ركائز عىل الطلب انخفض وهكذا الحبوب،
القوى فيه شنَّْت الذي الوقت ففي حصادهم؛ من املزارعون زاد نفسه، الوقت ويف
تلك الحبوب، لزراعة الحقول بتحويل إلطعامهم األمريكيون ساَرَع الحرَب، األوروبية
الحرب وضعت وعندما مراعَي. أو بوًرا أرًضا ذلك لوال أصبَحْت ربما التي الحقول
عموًما األمريكيون املزارعون واَصَل ولكن التقليدي، غري الطلب هذا َف توقَّ أوزارها،
وزيادة الطلب انخفاض ومع االزدهار.7 يعود أن أمل عىل الجديدة إنتاجيتهم مستويات
كاٍف عدٌد تَرَك إذا أخرى مرة ارتفعت ربما املزارعني. سلع أسعار انخفَضْت املعروض،
أخرى، استخدامات إىل أراضيهم وحوَّلوا أخرى، أعمال إىل سعيًا الزراعَة الناس من
أن سوى يريدوا لم فهم مزارعني، يظلوا أن يف األمريكيني املزارعني من كثري رغب ولكن
الستصدار ضغط جماعة تكوين أجل من مًعا عوا تجمَّ لذا أفضل؛ أجور عىل يحصلوا
املزارع، يف يمكثوا أن أرادوا لقد املدن. يف جلدتهم بني مع املساواَة إليهم يُِعيد ترشيٍع
وازداَدْت واملصانع، باملكاتب العاملني مثل مريح بعيش ينعموا أن أيًضا أرادوا ولكن
عندما الذهبي، عهَدهم كانت بأنها األوىل العاملية الحرَب سبقت التي الحقبة إىل إشارتهم

عادًال. سعًرا يرونه كانوا ما لهم تجِلب الزراعية السلُع كانت
نشاطهم ترتيب عليهم سيكون املساواة من العهد هذا إىل للعودة أنه املزارعون رأى
عن األسعار يف التحكَُّم يعني كان الذي األمر املصنِّعون، به قام الذي بالقدر االقتصادي
يف الزراعة وزير منصب شغل الذي واالس، إيه هنري قال وقد اإلنتاج. تحديد طريق
إنتاجهم املزارعني تخفيض يف يضري ما يوجد «ال :١٩٢٢ عام يف روزفلت، فرانكلني عهد
األمريكية للرشكة بالنسبة الحال هي مثلما اإلنتاج، تكلفة من ألقل األسعار تهوي عندما
املؤسسات كافَة للصلب األمريكية الرشكُة مثََّلِت ومعاونيه، لواالس بالنسبة للصلب.»8
املصنِّعني التعريفة حمت فقد املزارعون؛ بها يتمتَّع لم بميزات تمتََّعْت التي الصناعية
أثََّرْت قرارات اتخاذَ مركزي ملكتٍب ونطاقها عملياتها حجُم وأتاح األجنبية، املنافسة من
قبل — هو للزراعة مشابهة ميزات توفري من الهدف وكان بأرسها. املحلية السوق عىل
منع أن إال التعريفة».9 بمزايا امُلزاِرع «تمتُّع — لذلك املؤيدين أحد ذكر وكما يشء، كل
كانوا األمريكيني املزارعني إن حيث يشء، يف يفيد لن جمركية تعريفة باستخدام الواردات
يف املزارعون كان لذا االستهالك؛ عىل املحلية السوق قدرَة يفوق بمعدٍل بالفعل ينتجون
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عالوة الصناعة. بها تتمتَّع التي لتلك مشاِبهة ميزات عىل للحصول أخرى طرق إىل حاجة
مكاتب بها تتمتَّع التي املركزية الكفاءة عىل األسف سوى املزارعون يََسِع لم ذلك، عىل
عن تعيقهم بدرجة ا جدٍّ ومتفرِّقني ا جدٍّ كثريين كانوا امَلزاِرع فمنِتجو الكربى؛ املؤسسات

النشاط. تنسيق بشأن القرارات اتخاذ
تلك لتخطِّي خطًة الزراعة مناِرصو رسم العرشين، القرن عرشينيات بدايات يف
جانب إىل إلينوي، والية يف بالو موالين رشكة رئيس بيك، جورج كان وملا العقبات،
محراثًا تبيع أن يمكنك «ال أنه حقيقة مدرَكنْيِ العمل، يف رشيكه جونسون، إس هيو
من كلٌّ عمل فقد الكونجرس؛ يف الزراعيِّني كتلُة أيََّدتْها فكرًة ابتَكَرا ُمفِلس»، مُلزاِرع
نظَّمت التي الحكومية الوكالة وهي الحربية، الصناعات مجلس مع وجونسون بيك
االقتصاد، إدارة يف خربتهما أن وارتأيَا األوىل، العاملية الحرب إبَّان األمريكي اإلنتاج
أن واعتَقَدا اآلن، بلدهم ستناسب العاملية، السوق عن تماًما ُمنفِصلة تكون تكاد التي
وجود من بد ال أنه رأَيَا كما الزراعية، السلع واردات تحظر أن بد ال الجمركية التعريفة
الخارج، إىل تصديره إىل وتسعى املحاصيل من فائٍض أيَّ تشرتي حكوميٍة مؤسسٍة
أصبحت املحيل. اإلنتاج تنسيق عىل املزارعون يقيمها التي التسويق اتحادات وستعمل
يف الكونجرس عليها واَفَق التي ماكناري-هاوجني قوانني ملرشوعات األساَس بيك خطة
أنها خلفية عىل كوليدج كالفني الرئيس عليها واعرتض العرشين، القرن عرشينيات أواخر
سعى الحرض. يف املستهلكني عىل األسعار من وسرتفع الحرة، السوق مع بشدٍة تتعارض
تأسيس دعم االنهيار، قبل فحتى وسٍط؛ حلٍّ تبني إىل رئاسته فرتة إبَّان هوفر هربرت
للمزارعني املال إقراض إليه ل املخوَّ الفيدرايل الزراعة ملجلس ١٩٢٩ عام يف الكونجرس
الوقت يف األمريكية الزراعة يف التعاوني العمل وتشجيع الفائضة، املحاصيل وتخزين
ملستوى ترقى ال أنها اتََّضَح األخرى، هوفر سياسات مثل مثلها السياسة هذه نفسه.

الكساد.10
ُمرتَِئني ماكناري-هاوجني، لفكرة الرتويج من مزيًدا للزراعة آَخرون مناِرصون توىلَّ
إذ الكايف؛ بالقدر مجديًة تكون لن الجمركية التعريفات غرار عىل الحماية ُسبَُل أن
خبري وهو سبيلمان، جيه دابليو ووضع إنتاجهم. تخفيض أيًضا املزارعني عىل كان
فعندما املحيل»؛ «التخصيص أجل من خطًة الزراعة، وزارة لحساب يعمل اقتصادي
السوق حجم ستحدِّد املثال)، سبيل (عىل القمح من املحيل االستهالك الحكومة تستعرض
فاملزارعون السوق؛ هذه من مناسبًا نصيبًا ومزرعٍة واليٍة لكلِّ ص وتخصِّ للسلعة املحلية

87



الجديدة والصفقة الكبري الكساد

عىل مكافأٍة إىل إضافًة سوقيٍة قيمٍة عىل سيحصلون ص املخصَّ نصيبهم ينتجون الذين
ميلبورن وأيَّد إضايف.11 إنتاج أي مقابل سوقية قيمة عىل إال يحصلوا ولن محصولهم،
املحيل التخصيص كوليدج، ستيت مونتانا يف الزراعة اقتصاديات أستاذ ويلسون، إل
الزراعية االتحادات يف املصالح أصحاَب عليها ًعا ومشجِّ األصلية الفكرة ُمعزًِّزا بقوة،
شملت الخطة، من األخرية املراحل ويف السواء. عىل نطاًقا األوسع التجارية واملصالح
أصحاب (مثل للسلع املنتجني عىل فرضرضائب مع التمويل، الذاتية االحتياطاِت الخطُة
هذه ويلسون َم وقدَّ املخصصات. مقابل للدفع دقيق) إىل لتحويلها الحبوب مطاحن
رايموند مستشاره قال (كما روزفلت وتحدََّث ،١٩٣٢ عام يف روزفلت حملة إىل الخطة
الغموض، من كبري قدر عىل «عموميات يف ليٍة تدخُّ زراعيٍة لسياسٍة تأييده عن مويل)

مراجعة».12 إىل تحتاج ال بحيث
قانون وهو — الجديدة الصفقة برنامج يف رئييس زراعي ترشيع أول عكس وقد
بََدأ أنه ورغم اختالطها. عىل الطويلَة، السلسلَة هذه — ١٩٣٣ لسنة الزراعي اإلصالح
حالٍّ تجد لم التي املزارعني شكاوى عىل ركََّز فقد الحالية»، الحادة الطوارئ «حالة بذكر
بني واملتزايد الشاِسِع «البَْوِن عىل القضاء مسئوليَة الحكومة إىل وأوكل طويلة، لفرتة
الرشائية القوَة كثريًا قوَّض الذي البَْون وهو َلع، السِّ من وغريها الزراعية َلع السِّ أسعار
اآلثاَر مباَرشًة سبَقْت التي األعوام إىل الخصوص وجه عىل القانون أشار وقد للمزارعني»،
للمساواة املثايل النموذج األعوام تلك باعتبار األوىل، العاملية الحرُب خلَّفتها التي املعرقلة
للتعميمات الجديدة الصفقة تفضيل مع وتماشيًا إليه. الدولة تعود أن يجب الذي
املساحات خفض صالحيات منََحه ولكن الرئيس، إىل الخطة آليَة القانوُن ترك الغامضة،
املنتجني عىل رضائب وفرض املرغوبة، املحاصيل زراعة مقابل مزايا وإعطاء املزروعة،
أعفى ذلك، عىل عالوًة املحيل.13 التخصيص فكرة استلزمتها إجراءات وكلها للسلع،
االتجاه للمزارعني أتاح (مما االحتكار مكافحة مالحقات من املزارعني اتحاداِت القانوُن

تطوُّعية. برامجه يف املشاركة جعل كما قراراتهم)، صنع مركزية إىل
للزراعة واالسوزيًرا عنيَّ فقد الزراعية؛ سياسته إرَث روزفلت تعيينات عكست أيًضا
ويلسون وأصبح اإلنتاج، مراقبة سياسة ستدير التي الزراعي اإلصالح إلدارة رئيًسا وبيك
هؤالء بني اآلراء يف االختالف ميََّز وقد الزراعي.14 اإلصالح إدارة يف القمح قسم رأس عىل
استخدام بيك َل فضَّ فقد طويل؛ لوقت الفيدرالية الزراعية السياسة أيَّدوا الذين الثالثة
أن املحيل التخصيص خطة ويلسون وأراد اإلنتاج، خفض أجل من التسويق اتحادات
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ويلسون واالس أَْطَلع بينما املزروعة، للمساحات النهائي التخفيض أجل من خطوًة تكون
عيلَّ ويهيمن الدولة. اشرتاكية طريق صوب بالفعل اتجهنا «إذا ينجح قد الربنامج أن عىل
وضوح وعدم القانون غموض إىل إضافة الطريق.»15 هذا بصدد بالفعل بأننا االعتقاد

أصًال. العسرية املهمة صعوبة من االنقسامات هذه زادت روزفلت، رغبات
،١٩٣٣ عام ربيع يف العمَل الزراعي اإلصالح إدارة فيه بدأت الذي الوقت وبحلول
يف فائض وجود اإلدارُة رأَِت وملا بالفعل، محصوَلهم زرعوا قد القطن ُمزاِرعو كان
خشية رسوم، عىل الحصول مقابل مزروعاتهم، اقتالَع املزارعني من طلبَْت القطن، إنتاج
يف الزراعي اإلصالح إدارة وكالء وانترش أصًال. املنخفضة القطن أسعار تهوي أن
ببعيد، ليس وقت يف زرعوها التي مزروعاتهم باقتالع املزارعني إلقناع املقاطعات مئات
كافيًة فارغًة عقوٍد نماذَج قطُّ يجدوا فلم حكومية؛ وكالة أي تواِجهها مشكالٍت وواجهوا
يف املقيِّم وحرية املحصول، تقييمات عدالة عدم من املزارعون واشتكى احتاجوها، متى
كانت … تماًما عادًال عمًال لنا يقدِّموا لم املقيِّمني أن املؤكَّد «من أصدقائه. مع التساهل
ر. تتأخَّ املزروعات اقتالع شيكات كانت ما وكثريًا بأعينهم.»16 ألشخاص محاباة لديهم
مشكالٍت الزراعي اإلصالح إدارُة واجَهْت العادية، اإلدارية الصعوبات هذه بخالف
القطن زراعات اقتالع تجنُِّب عىل طويًال ُدرِّبَْت التي فالبغال الزراعية؛ بمهمتها خاصًة
هذه اقتالِع عملياِت السيئ الطقُس ومنع للمهمة، سيقت عندما االنصياع رفَضِت
املحصول اقتالع عن املزارعني الصحو الطقُس ثَنَى بينما األماكن، بعض يف املزروعات
تنفيذ لفرض جرَّار إرسال إىل البلدة عمدة يضطر كان وأحيانًا أخرى، أماكن يف الجيد
تأتي كانت وعندما ذلك.17 تكلفة ل بتحمُّ الرافض املزارع ويُطاَلب املحصول، اقتالع عقد

املستأجرين. عن الدفعات يمنعون األرايض أصحاب كان ما أحيانًا االقتالع، شيكات
شعبها من ماليني كان الذي الوقت يف القطن تدمر وهي الحكومة مشهد كان إذا
وسط الطعام تدمر وهي الحكومة تلك مشهد فإن الصدور، يف يعتمل كاٍف ملبس دون
حدِّ إىل تصل حتى الخنازير مزارع دخول فلزيادة قطًعا. مؤلم أمر الجوع من حالة
الصغرية، الخنازير ماليني ذبح عليهم أن الزراعي اإلصالح إدارة مسئولو قرََّر التكافؤ،
يف مزرعة عن املسئولني أحد ب عقَّ وقد املستقبل. يف وفرة لحدوث بذرًة تكون أن خشية
واملهلهيل والجوعى العاطلني من ماليني … لدينا «اآلن قائًال: املوقف عىل ميزوري والية
به نفعل ماذا نعلم ال والقطن والصوف الطعام من ا جدٍّ كثري ولدينا جهة، من الثياب
أضحوكة.»18 شعبنا عباقرة من يجعل موقف تماًما، عبثي َلموقف إنه أخرى، جهة من
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الدواجن لرتبية بمزرعٍة املدنية، الخدمة سلك يف أعضاءٌ وهم الرجال، هؤالء عمل :1-5 شكل
فريجينيا. بوالية جونزفيل، يف

املتسبِّب األزلية األمة مشكالت بتناول الزراعية السياسة مخطِّطي من أيٌّ يُْعَن لم
كان الكبري. الكساد عن نتجت التي الجديدة املشكالت أو الريفية، املناطق فقُر فيها
الريف بني الرشائية القوة يف التكافؤ عدم عىل القضاء هو تحديًدا القانون من الهدف
جديد عالم إىل ُقُدًما بامليض وليس خيايلٍّ، ذهبيٍّ عٍرص إىل العودة طريق عن واملدينة
مساعدة طريق عن االقتصاد انتعاش تحفيز عن البُْعد كلَّ بعيًدا القانون كان وملا تماًما.
إىل انتقَلْت التي السلع، إنتاج عىل التنازلية الرضائُب فرَضِت بالدولة، املشرتين أغلبية

الريف. يف البائعني ملصلحة الحرض يف املشرتين عىل عقوباٍت املستهلكني،
للضغط القطن مزاِرعو اتحد فقد السياسات؛ تلك عموًما يدعمون املزارعون كان
املزارعني أن أدركوا إن ما إجباريٍّا أمًرا املزروعة املساحة تخفيض لجعل الحكومة عىل
من بجزءٍ التضحية إىل االضطرار دون األسعار ارتفاع مزايا سيجنون املشاركني غري
يف القطن عىل للرقابة بانكهيد قانون عىل واَفَق الكونجرس، من واستجابًة محصولهم.
الحصة فوق املحلج إىل املزارعون يرسله يشء كلِّ عىل رضائَب فَرَض الذي ،١٩٣٤ عام
االقرتاع ويف عام، ملدة به العمل بعد استفتاء إجراء القانون هذا استلزم لهم. املقرَّرة
القانون.19 عىل اإلبقاءَ األمة أصقاع مختلف من القطن مزارعي من باملائة ٩٠ نحو َل فضَّ
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يف املحيل، التخصيص لخطة مؤيِّد اقتصادي خبري وهو بالك، دي جون ذكر وكما
الزراعية الدخول يف نسبيٍّ ارتفاٍع تحقيَق الزراعي اإلصالح إدارُة وضَعْت ،١٩٣٦ عام
اقتصادي انتعاش ولتحقيق الكساد. من رسيٍع اقتصاديٍّ انتعاٍش تحقيق وليس لها، هدًفا
من أهمية أقل أنها عىل الزراعية الدخول رفع سياسِة إىل عام بوجه يُنظر كان رسيع،
االستثمار، من مزيًدا تعني كانت التجارية األرباح ألن التجارية؛ األرباح رفع سياسة
تُحَسب أن يمكن نتيجة أفضل فإن لبالك، ووفًقا املستهلكني. من املزيد مقابل أعىل وأجوًرا
االنتعاش من «أفضل» اقتصاديٍّا انتعاًشا لنا َمْت «قدَّ أنها هي الزراعي اإلصالح إلدارة
ويمكن أفضل».» نحٍو عىل «موزًَّعا انتعاًشا لنا َمْت قدَّ … ألنها التجارية؛ األرباح عىل القائم
للمزرعة، املدينة من الجغرافية، الناحية من أفضل نحٍو عىل موزًَّعا انتعاًشا كان إنه القول
عىل تصمد لم النتيجة تلك وحتى الطبقات. بني أفضل نحٍو عىل موزًَّعا انتعاًشا وليس
يرجع ربما باملزارع، األسعار ارتفاع رغم إنه بالقول بالك ب عقَّ فقد تماًما؛ جيد نحٍو
إدارة إجراءات بسبب وليس الدوالر، قيمة وانخفاض القحط إىل ارتفاعها ثلثي سبب
أسعار يف الزيادَة املزارعون استحسن ما قدر عىل ذلك، عىل عالوة الزراعي.20 اإلصالح
يشرتونها؛ التي البضائع أسعار يف املصاحبة الزيادة عىل يأَسْون كانوا فإنهم محاصيلهم،
تقدََّم الذي اآلَخر الرئييس االقتصادية اإلدارة قانون إىل يعزونها كانوا التي الزيادة وهي

الزراعة. قانون من شهر بعد عليه املوافقُة وجَرِت الجديدة، الصفقة برنامج به
يتعلق راسٍخ تقليٍد عىل الزراعية، السياسة مثل مثلها الصناعية، السياسُة اعتمَدِت
الوقت ذلك ؛ وىلَّ قد ذهبيٍّا عًرصا مستعيدًة األسعار، ضبط أجل من السلطة بمركزية
مجلس يف التجارة أقطاب مع تتعاون الحكومة كانت عندما األوىل العاملية الحرب إبَّان
فيه انتَقَل الذي الوقت ويف اإلنتاج. عىل والرقابة التعاون لتشجيع الحربية الصناعات
ساَعَده الزراعي، اإلصالح إدارة َّس ليرتأ الحربية الصناعات مجلس يف املحنك بيك جورج
نظريتها إنشاء يف الحربية، الصناعات مجلس أيام منذ القديم زميله جونسون، هيو

الوطني. اإلنعاش إدارة وهي أعمالها، وتسيري الصناعية
عرش، التاسع القرن نهاية يف حَدثَْت التي الكربى االندماج حركات منذ األقل عىل
من خفضت التي الحرة، املنافسة مبدأ إىل بارتياٍب األمريكيني األعمال رجال كبار نَظَر
اإلنتاج تكلفة من أقل إىل وخدماتهم، سلعهم من عليها يحصلوا أن يمكن التي األسعار
سليم» اقتصادي «سعر بتحديد بإيمانهم اعرتفوا متزايٍد، نحٍو وعىل األحيان. بعض يف
عىل «القضاء عىل الفيدرالية، اللوائح خالل من له، الشامل» «االستخدام يعمل سوف
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املشكالت األعمال رجال واَجَه وهكذا دائٍم».21 نحٍو وعىل كليٍّا الجائر األسعار تخفيض
طبيعية بميزات فيه تمتَّعوا الذي الوقت يف األمريكيون، املزارعون واَجَهها التي نفسها
وأتاح الزراعة، فعلت مما أكرب بسهولٍة املركزية الرقابة مع التصنيع تأقلم فقد معينة؛
ذي من بكثري أكرب اإلدارة وكفاءِة اآلالت من بدائَل والتقنيات التكنولوجيا يف االبتكار
عىل باملصانع العمال عىل الرقابُة ُوِضعت وبذلك املاهرة، العمالة توظيف أجل من قبُل
الرتكيز أمام الوحيدة العقبة كانت ربما الواقع، يف األعمال. رجال أيدي يف أمنًا أكثر نحٍو

الفيدرايل. االحتكار حظر قانون هي للتصنيع الكامل
التعاون خالل من أنه إىل األعمال رجاَل الحربية الصناعات مجلس أرشد وقد
ومنع األسعار وتحديد اإلنتاج عىل السيطرة بمقدورهم سيكون العداء، وليس الحكومي
لهم وأتاح الوطنيني. بمظهر يتحلَّون وهم ذلك كل وافر؛ ربح وَجنْي العمالية، اإلرضابات
تحديد من يتمكَّنون بحيث الطارئ الرتتيب لهذا أخرى مرًة قواهم لحشد فرصًة الكساد

ملنتجاتهم. واألعىل املناسب السعر
حملة إىل الكساد زمن يف والحكومة األعمال رجال بني تعاون أول تاريخ يرجع
الحملة مؤيدي من وغريهم والصحفيون السياسيون دعا هوفر. عهد يف اآلن» «اشِرت
الرشاء إىل العرشين القرن عرشينيات يف البالد شهدته الذي االنتعاش قادوا الذين العمالءَ
ويف التشجيعية. الحملة هذه فشلت ولكن الرخاء، إىل العودة طريق بأنه إياه واصفني
وتلوح … أفل قد اآلن» «اشِرت فكرة نجم أن «يبدو أنه ويك بيزنس مجلة أورَدْت ،١٩٣١
روزفلت، إدارة إبَّان ألجله.»22 املال املشرتون يستخدم أن ينبغي ما حول متزايدة شكوك
سأل الرشائية. القوة لزيادة التشجيع من أكثر يستلزم األمر أن الواضح من أصبح
طريقة إىل ل التوصُّ بإمكانها كان إْن إدارته، يف العمل وزيرة بريكنز، فرانسيس روزفلت
كانت املنافسة. تقليل سبيل يف الصناعية السياسة يف العمالية لالتحادات مساحة توفر
روزفلت إدارة يف خدمت قد — أمريكا يف وزارية حقيبة تتوىل سيدة أول وهي — بريكنز
العمل، لساعات األقىص والحد لألجور األدنى بالحد املعنيَّ الترشيَع وأيََّدِت لنيويورك،
ال والعمَّ اإلدارة عن ممثِّلون شأنها يتوىلَّ صناعية مجالس إنشاءَ تقرتح فهي اآلن أما
التنظيم، حقِّ عىل للحصول أيًضا االتحادات ستحتاج السياسة، يف وللمشاركة والحكومة.
كاليتون قانون أعفى أن بعد حتى العليا املحكمة قضايا عليه اعرتَضْت الذي األمر وهو
ال للعمَّ األمريكي االتحاد دافع وقد االحتكار. مكافحة قوانني من االتحاداِت ١٩١٤ لسنة

الرشائية».23 «القوة لزيادة وسيلًة باعتباره التنظيم حق عن
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يؤدِّي أن يجب أنه إىل الجديدة الزراعي اإلصالح بإدارة اقتصادي خبري ذهب وقد
عىل التشجيع وهو الزراعي؛ الترشيع يه يؤدِّ بالذي شبيًها غرًضا الصناعي الترشيع
اقتصادي انتعاش لتحقيق الرتويج وليس أفضل، نحٍو عىل ٍع موزَّ اقتصاديٍّ انتعاٍش
األجور، تحسني حيال يشء إىل يتطرَّق أن يجب القانون أن «أعتقد قائًال: وأضاف أرسع.
العمل وأرباب االتحادات بني املفاوضات ضمان وحيال العمال، ظروف تحسني وحيال
رشائه.»24 مستويات ونرفع املستهلِك اهتماَم نحفز وبذلك أفضل، توازن يحدث بحيث
حيث املختلطة؛ مشاربه الصناعي الترشيع عكس الزراعي، اإلصالح قانون ومثل
من التدابري، من مختلفًة مجموعًة ١٩٣٣ لسنة الوطني الصناعي اإلنعاش قانون ضمَّ
العاطلني مساَعدِة وكاالِت بإنشاء لروزفلت سمحت العامة باألشغال خاصة أحكام بينها
سياسٍة بإرساء سمحت الرئيسية القانون أحكام أن إال العامة، األشغال وظائف بأجور
بريكنز وضعت الذي املجلس مثل مجالس خالل من كبرٍي نحٍو عىل هٍة موجَّ صناعيٍة
حول واملستهلكني والحكومة والعمال اإلدارة عن ممثِّلون فيه يتناقش الذي له، ًرا تصوُّ
بتثبيت للسماح االحتكار مكافحة بقانون العمل الكونجرس أوقف التنظيمية. القواعد
املجال يف العمل قواعد بوضع للرئيس وسمح عامان، قوامها لفرتة الرشكات بني األسعار
ويف العادلة. للمنافسة األساس ستحدِّد والتي لوضعها، سلطة بتفويض أو الصناعي،

ييل: ما القواعد هذه تضمن أن القانون يشرتط األول، الفصل من ٧(أ) القسم

خالل من العمل أرباب مع الجماعي والتفاوض التنظيم للموظفني يحق
أو العمل أرباب ِقبَل من لهم التعرُّض عدم حرية ولهم اختيارهم، من ممثِّلني
فيما العمل أرباب جانب من إكراههم أو عليهم التضييق عدم وكذلك وكالئهم،
املشرتكة األنشطة من غريها أو الذاتي التنظيم أو املمثلني هؤالء بتسمية يتعلَّق
العون صور من غريه أو العمل، أرباب مع الجماعي التفاوض إىل تهدف التي

الحماية.25 أو املتبادل

ما املستهلكني عن واملدافعون األعمال ومجموعات العمالية االتحادات بَت وترقَّ
الجديدة. سلطاته باستخدام الرئيس عليه سيُقِدم

الحرب، بخطاب شبيًها خطابًا ُمستخِدًما الوطني اإلنعاش إدارة روزفلت ن دشَّ
الجنرال وعنيَّ سابقة، باعتباره و١٩١٨» ١٩١٧ عاَمْي يف العظيم «التعاون إىل مشريًا
اإللهام بشغف انتظروا الذين األعمال أرىضرجال وهكذا إلدارتها، جونسون هيو السابق
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ُممِسًكا أزرق صقًرا لإلدارة: حربيٍّا شعاًرا جونسون أَعدَّ الحربية. الصناعات مجلس من
وحاَوَل الصواعق. من حفنة عىل قابض األخرى الجهة ويف مخالبه، بني برتٍس بإحكاٍم
النساء «هن قال: حيث الحرب، وقِت من استعارًة باستغالله املستهلكني دعم حشد
ساعة إنها … املرة هذه بلدنا سينقذن َمن هن الجبهة، عىل الجنود وليس بالبيوت الالئي

البيوت.»26 لربات الصفر
الكربى باملؤسسات التنفيذيني املسئولني ألن األسعار؛ لرافعي الطوىل اليد كانت
ونطاقها، عملياتهم بحجم كربى ودرايٍة مرشوعاتهم عىل كربى بسيطرٍة يتمتعون كانوا
،١٩٣٣ عام صيف نهاية وبحلول لهم. املخلص الصديق جونسون هيو يف ووجدوا
باملائة ١٠ من أقل لدى كان بينما بها، خاصًة ضوابط الكربى الصناعات أغلب وضعت
الوطني اإلنعاش بإدارة التنظيمية القواعد وْضِع سلطاِت إىل املنضمة الصناعات من
القواعد من كثري كان ثَمَّ ومن املستهلكني؛ ممثيل من أقل وعدد بل العمال، من عضو
منهم الكثريُ كان الذين الحكومة، ومسئويل األعمال رجال بني مفاوضات نتاَج التنظيمية
إدارة قواعد كانت شاكيًا، املراقبني أحد أوضح وكما مؤخًرا. أعمال رجاَل أنفسهم هم
متنكِّرين أعمال ورجال ناحية من أعمال أقطاب بني «بمساواة شبيهًة الوطني اإلنعاش
اإلدارة أن ال العمَّ زعماء واكتشف أخرى».27 ناحية من حكوميني مسئولني لباِس يف
وبدأ الرشكات. تديرها اتحادات إنشاء طريق عن ٧(أ) القسم عىل التحايل من تمكَّنَْت
الوطني اإلنعاش إدارة وأقدمت أجورهم، وليس األسعار، ارتفاع من الشكوى يف العمال
«الصفقة مؤسسَة اُد النقَّ عليه أطلق بما أشبه يميض يوٍم كلِّ يف تبدو أخذَْت التي —
االستجابة ى لتتلقَّ هوفر، عهد يف كانت التي اآلن» «اشِرت حملة تكرار عىل — القديمة»

املزارعني.28 أحد تعبري حدِّ عىل بماذا؟» «أشرتي نفسها:
حجًما؛ األصغر الرشكات مالكي بعض حفيظَة الوطني اإلنعاش إدارة أثارت كما
الرشوط مع للتعاُمل املالئم النحو عىل مجهزين غري أنفسهم منهم الكثريون وجد حيث
ألنفسهم يجدوا أن املحتمل غري من وأنهم املنظمة، للقواعد االمتثال أجل من البريوقراطية
الرئيسية التدابريُ راَقِت القواعد. تضع التي السلطات يف األكرب املنافسني أمام مكانًا
منع تحاِول التي الكربى للرشكات التنظيمية القواعُد أقرَّتْها التي األسعار لتثبيت
األسعار تخفيض من بمنتجاتها معيَّنني مستهلكني تستهدف التي لها املناِفسة الرشكات
العادي اإلنسان عن الدفاع كان الخصوص، وجه عىل الكساد وإبَّان أسعارها. من ألقل
التعاطف كسب «يمكنك بريكنز، فرانسيس الحَظْت وكما تُقاَوم، ال سياسيًة فرصًة ر يوفِّ
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الذي نفسه بالشعور تشعر صغرية صناعات كلمة فمع … صغرٍي كلمَة باستخدامك دوًما
مجلًسا الوطني اإلنعاش إدارة أنشأت ذلك، عىل ا وردٍّ صغري».29 جرٍو حيال به تشعر
كالرنس املعروف املحامي إرشاف تحت دراسة وأُجريت الشكاوى، تلك يف للتحقيق
إلدارة تابعة صناعات ثماني من سبٍع يف احتكارية» «ممارسات وجود عن كشَفْت دارو،
«لظلم تعرََّضْت الصغرية الرشكات أن واكتشَفْت الدراسُة، عليها أُجِريَْت الوطني اإلنعاش

قاٍس».30
إليها، ه املوجَّ النقد وسَط الوطني اإلنعاش إدارة نشاُط َف توقَّ ،١٩٣٤ عام بحلول
كشَفْت ،١٩٣٥ عام بدايات ويف لجنة. محله وحلَّْت منصبه، من جونسون واستقال
يف إال الرشكات عىل التنظيمية القواعد تطبيق يجِر لم أنه عن لإلدارة أُجِريَْت معاينٌة
مجلُس تحدَّى االنتهاء، من االحتكار بسبب املالحقة من اإلعفاء عاَمي اقرتاب ومع حالتني.
أن وقبل الوطني.31 اإلنعاش إلدارة محدوٍد تمديٍد عىل إال يصوِّت ولم روزفلت، الشيوخ
أنه إال الوطني؛ اإلنعاش إدارة دستورية بعدم العليا املحكمُة قَضِت قراًرا، املجلس يتخذ
لم األنظار، عن بعيًدا عنه َ عربَّ الذي الالحق رأيه يف روزفلت أن بالفعل الواضح من كان
كانت سياساتها بعض وأن ف»، يتوقَّ ال «صداٍع سوى الوطني اإلنعاش إدارة له تسبِّب

تماًما».32 «خاطئة
حيث أيًضا؛ الزراعي اإلصالح إدارَة العليا املحكمُة حلَِّت طويل، وقت انقضاء وقبل
تنفيذيًة سلطًة مارَستَا فقد مماثٍل؛ نحٍو عىل الدستوَر انتهَكتَا الوكالتني أن املحكمة رأت
هاتان كانت واالس، هنري قال وكما الواليات. يف بها ٍح مرصَّ وغري مسبوقٍة غري قرسيًة
يف اعتبارها جور دون يمكن التي الدولة»، «اشرتاكية نحو تدريجيٍّا تتجهان الوكالتان

بالشكوك. محفوفًة العصيبة، األزمة تلك يف حتى األمريكيني، أغلب أعني
الوطني اإلنعاش وإدارة الزراعي اإلصالح إدارة من الرئيسية القطاعات انقطاع رغم
حيث اإلدارتني؛ بقاءُ استمرَّ الدولة، مركزية نحو ًها توجُّ األكثر اإلدارية عنارصها عن
لم الربنامجني من أيٍّا إن وحيث قانون. بموجب أخرى مرة عليهما الكونجرس واَفَق
يف مختلٍف توازٍن تحقيَق ذلك من بدًال حاَوَل ولكن رسيٍع، اقتصاديٍّ انتعاٍش إىل يهدف
ال العمَّ إىل اإلدارة ومن الريف، إىل املدينة من — األمريكيني بني والسلطة الثروة توزيع
لروزفلت، املهمة االنتخابية الدوائر بني جارفٍة بشعبيٍة السياساُت حظيت — واملستهلكني
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لفرتة استمرَّ الذي السيايس، االقتصاد من الجديدة الصفقة منهِج مالمَح مثََّل ما وهو
الكساد. انقضاء بعد طويلة
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الصفقة أصحاب طلب العرشين، القرن ثالثينيات إبَّان متزايٍد نحٍو وعىل البداية، منذ
التخطيط أجل من ليست جديدة صالحيات ممارسة الفيدرالية الحكومة من الجديدة
كينيث جون االقتصادي الخبري قال كما وإنما فحسب، االجتماعية الرعاية أو املركزي
قبُل». من لها تتأتَّ لم سوقيًة قوًة مجموعٌة تُمنح «أن أجل من بعُد، فيما جالربيث
الترشيعية القوانني «أهم أن إىل جالربيث أشار املايض، إىل ١٩٥٢ عام من وبالنظر
للجدل» إثارًة الداخلية الخالفات أشد «ألهبت التي تلك إىل إضافًة الجديدة» للصفقة

املكافئة».1 القوة «لدعم الفيدرالية الحكومَة جنَّدِت التي القواننَي كانت
أصحاَب املكافئة القوة باسم الخاصة املصالح لدعم الدولة استخدام فكرُة جذبت
جعلتهم بأن األمريكية الرأسمالية جانب إىل أبقتهم فأوًال: لسببني؛ الجديدة الصفقة
إطار يف وثانيًا: الحكومي. للتنظيم األعمال إخضاع حتى أو العامة امللكية عن بمنأًى
الفيدرالية الحكومة يستخدمون الذين األمريكيني عني املرشِّ أول يكونوا لم للتاريخ، فهمهم
األساس يف الحكومة استخدام يقرتح َمن أول كانوا بل الخاصة، املصالح دعم أجل من
السيناتور قال وكما الكربى. املؤسسات مالكي غري من مجموعات مصلحة أجل من
خال الذي الرائد األسطوري األمة مايض عن واشنطن) من (ديمقراطي شويلينباخ لويس
كان الحكومية، الجوائز من خَلْت األيام تلك إن لك يقول أحَدهم تدَْع «ال الحكومة: من
باألشجار املكسوة األرايض من شاسعٌة ومساحاٌت بلدة، كل يف أراضيها الحديدية للسكك
خالله من يجري التعريفات من حمائي نظام هناك كان باألخشاب، للعاملني متاحة
الجوائز وَكثُرت والصناعة، بالزراعة يعمل َمن كلِّ جيوب من خفية رضائب استقطاع
يجدوا لم منتجاتنا، واستهلكوا اشرتوا الذين كدحوا، الذين األشخاص أن إال الحكومية،

إليها.»2 سبيًال
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يف عرش التاسع القرن يف الجمهوري الحزب لسياسات ُكِتب قد النجاح كان وإذا
وكربيات الكربى البنوك — األمريكي الصناعي االقتصاد داخل األصلية القوة تعزيز
حالة يف الدولة بقيَة السياساُت تلك تركت فقد — الرشقي الشمال يف التصنيع مؤسسات
الجديدة الصفقة لربنامج القويُّ الدعُم أتى أن املصادفة باب من وليس نسبيٍّا، متخلفة
من كثريًا يستفيدوا لم أنهم هناك الناخبون رأى حيث فقًرا، األكثر والغرب الجنوب من

السياسات. تلك
يف اإلقليمي التكافؤ عدم من التاريخي اإلرث هذا فإن روزفلت، إدارة حظ ولحسن
إذا فهم الجيدة؛ والخطة الجيدة السياسة بني التمييز رضورَة عليها يفرض لم املوارد
ُقًوى وخلق الدولة يف االقتصادية التنمية يف الصدع رأب أجل من النقود إنفاَق أرادوا
املقابل، ويف بالدولة. الصناعيني العمال وعىل والغرب، الجنوب يف فسينفقونها مكافئة،
الجديدة، الصفقة تحالُف يف وأهميًة والءً األكثر الناخبني عىل النقود إنفاق أرادوا إْن
وعملت بالدولة. الصناعيني العمال وعىل والغرب، الجنوب عىل الفيدرايل املال فسينفقون

مكافئة. لقوة الجديدة الصفقة تأسيس يف االقتصاد مع جنب إىل جنبًا السياسة
خلُق خاللها من للحكومة يمكن طريقًة ابتَكَر بأنه يفخر روزفلت فرانكلني كان
ذهب األوىل، العاملية الحرب فإبَّان «املعيار». مفهوم عليه أطلق ما وهو مكافئة، قوٍة
عىل ينبغي ال أنه إىل — األمريكية للبحرية املساعد العام األمني كان عندما — روزفلت
مصنًعا تشيِّد أن ينبغي وإنما بالدروع، سفنها كافَة تغطي أالَّ املتحدة الواليات حكومة
املصنع سيتكبدها التي والتكاليف العملية. تكلفة تعلم وبذلك بالدروع، للتغطية صغريًا
القطاع من املقاولون به يحظى الذي املعقول للربح مقياًسا ستكون الدولة تديره الذي
تكلفة عن األعمال رجال معلومات سيعادل الذي املقابَل الثقَل ر سيوفِّ مما الخاص؛
معقوًال، ربًحا للمقاولني َر توفِّ كي دفعه عليها ينبغي ما حينها البحرية وستعرف اإلنتاج،

الحًقا.3 الفكرة هذه روزفلت تذكََّر فيه. ُمباَلًغا ليس ولكن
املعدات تغطية صناعة دخول عىل الحكومَة يحثُّ روزفلت فيه كان الذي الوقت يف
أالباما، والية يف شولز ماسل يف الكهرباء قطاع تدخل واشنطن كانت بالدروع، العسكرية
املنحدرات من ميًال وثالثني سبعة خالل قدًما ١٣٤ بمقدار يهبط تينييس نهر كان فهناك
الطاقة توفري أجل من ويلسون، سدَّ املتحدة الواليات حكومة شيََّدْت وهناك النهرية،
وقبل واملتفجرات.4 املخصبات يف املستخَدَمة النرتات تنتج التي للمصانع الكهرومائية
خاصة، إدارة إىل تحويَله هاردينج إدارة اقرتَحْت بالسد، التشييد أعمال من تماًما االنتهاء
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نوريس، جورج السيناتور أن إال بدورها، الفكرَة هذه لتؤيِّد كوليدج إدارُة جاءت ثم
مرشوعات عن مسئولًة كانت (التي الزراعة لجنة ورئيس نرباسكا من التقدُّمي الجمهوري
توسيَع ذلك من بدًال واقرتح الخصخصة خطَة أوَقَف باملخصبات)، الخاصة القوانني

الكهرباء. إلنتاج العام القطاع ملكية نشاط
وملكية الخصخصة بني املأِزق هذا يف نفسه روزفلت أقحم ،١٩٣٢ عام حملته ويف
وأبًدا «دائًما كان الحكومُة تملكها التي القوى محطات من قليًال إن قائًال العام، القطاع
رئيًسا، تنصيبه وبعد الخاص. القطاع يف االحتكار أرباب ِقبَل من االبتزاز» ملنع املحك
شولز ماسل مسئولية ستتوىل التي تينييس»، وادي «هيئة إنشاء عىل نوريس مع عمل
التي بالطاقة الجنوب أرجاء من كثريًا تمدُّ بحيث النهر، طول عىل أخرى سدوًدا وتشيِّد

الحكومة.5 تنتجها
املذكور الوادي «تنمية هدَف العديدة أهدافها بني للقوانني انَّة السَّ الهيئة أدرجت
يف أوضاَعها الفيدرالية الحكومُة كيََّفِت بجيٍل، ذلك قبَْل أنه حني ويف وزراعيٍّا».6 صناعيٍّا
الحديدية السكك مؤسسات طريق عن الغرب تنمية أجل من الجمهوريني سيطرة ظل
االضطالع إىل الحكومُة ُدِفعت الديمقراطيني سيطرة ظلِّ يف أنه إال الواليات، بني الخاصة
هذه كون يعِن لم لكن الواليات. بني للطاقة حكومية مؤسسات خالل من بالتنمية
فلما له؛ مستجيبة غري أو العمل موقع عن بعيدة أنها والياتيًة أو حكوميًة املؤسسات
نفسها الهيئُة كرََّسِت تينييس، بوالية نوكسفيل، يف تينييس وادي لهيئة الرئييس املقر كان
ليلينثال: ديفيد مديرها عليه أطلق ملا الدعم وحشد محلية مؤسسات خالل من للعمل
األمريكيون كان إذا أنه إىل ليلينثال أشار وقد الفيدرالية». لالختصاصات جديدة «إدارة
محيلٍّ؛ نطاٍق عىل ذلك فعل عليهم فسيكون الكهرباء، لقطاع العامة امللكية تبنِّي بصدد
يؤيدوها أالَّ الديمقراطية أجل من عليهم الواقع يف بل الوطنية، االشرتاكية أبًدا يؤيدوا فلن

خصومهم.7 ومخاوف املخططني بعض مطامح يخالف ما وهو أبًدا،
وإلحاقه الفقر إرث من الجنوب انتشال إىل الديمقراطيون الساسة طمح لطاملا
يف أغلبها) يف (الجمهورية والصناعية املالية املراكز أمام مقابًال ثقًال ليكون بالغرب،
املقيت العداء لتجنُّب سبيل إيجاد عليهم كان ولكن األوسط، والغرب الرشقي الشمال
األبيض الجنوب مقت بعيد فألمد الفيدرالية؛ للحكومة البيض من الجنوبيون يكنُّه الذي
أجل من تينييس وادي هيئة حملة ساعدت وقد املدنية. الحقوق وسياسات العدل وزارة
يمكن فيدراليٍة تنميٍة سياسِة وضِع يف الديمقراطيني محليٍّا فيها يُتحكَّم فيدراليٍة سلطٍة
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لهيئة تابع مشتل من الحشائش ينزعون املدنية الخدمة لسلك ينتمون أطفال :1-6 شكل
أالباما. والية يف ويلسون سد من بالقرب تينييس وادي

صوََّت استفتاءاٍت الجنوبية املدن عقدت ما وكثريًا يتقبَّلوها، أن البيض من للجنوبيني
من دعٍم ظل يف الخاصة، املحتكرة الرشكات ضد العامة السلطة لصالح املواطنون فيها
مؤسساِت من االستفتاءات لهذه التمويل بمصادر غنيٌة قويٌة مقاومٌة جاءَْت ليلينثال.
وينديل ترأسها التي القابضة، ثاذرن» آند «كومنولث رشكة تملكها التي الخاصة الطاقة
تينييس وادي هيئة أضعفت وقد .١٩٣٢ عام يف روزفلت دعم الذي الديمقراطي ويلكي،
َعها توسُّ حاَرَب الهيئة، مع نفُسه ويلكي تفاَوَض حني ففي اإلدارة؛ نحو ويلكي َميِْل من
الجنوبية واملدن الهيئة استجابة وكانت ثاذرن، آند لكومنولث املشكِّلِة الرشكاِت يف أعضاءٌ
الطاقة رشكات ملنافسة ووحدات خطوط ببناء العامة األشغال إدارة إقناع عىل عملوا بأن
ما وكثريًا عنها. غنًى يف الجنوب وَجْعل لبنائها، التخطيط مجرد حتى أو الخاصة،
الطاقِة رشكاُت فباَعْت الكايف، الفيدرايل النفوذَ وحدها العامة األشغال إدارة خطط رت وفَّ

املحلية.8 العامة السيطرة إىل وآَلْت التحتية بنيتها الخاصة
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وادي هيئَة ويلكي رشكات منَعْت العرشين، القرن ثالثينيات إبَّان طويلة لفرتة
واستصدار للقضاء اللجوء طريق عن وذلك بالطاقة، الجنوبية املدن تزويد من تينييس
الهيئة، صالح يف حكمها أصدرت العليا املحاكم أن ورغم املحاكم. من زجرية أوامر
مربًزا الدعم، لكسب حملٍة يف شهوٍر قضاء عىل ليلينثال الطويلة التقايض عمليُة أجربَْت
الخاصة الرشكات ومعارضة املحلية والسيطرة بالديمقراطية الهيئة التزام بني االختالفات
مع أنه عىل مصداقية يف التأكيد من ليلينثال تمكََّن الظروف، هذه مثل ويف األمرين. لكال
الخاصة، الرشكات أن إال «بالسوفييتية»، ينعتونها قد تينييس وادي هيئة معاريض أن

تينييس. نهر وادي عىل املركزية الخارجية السيطرة فضلت من هي الهيئة، وليس
ومثالب مناقب من الجديدة الصفقة خطط به تتصف ما تينييس وادي هيئة جسدت
الطاقَة جلبت فقد قائمة. جماعات تمكني أجل من الفيدرايل النفوذ استخدام حيث من
إىل يدفعونه األمريكيون كان الذي الثمن بنصف تقريبًا — رخيص بسعر الكهربائيَة
الرشكاِت ألَهَم نجاحها أن كما قبُل، من عليها يحصلوا لم ألناٍس — الخاصة الرشكات
الهيئُة ألهَمِت كذلك أيًضا. أكرب أسواٍق نحَو ه والتوجُّ األسعار تخفيض بتجربة الخاصَة
توصيل إدارة فأنشأ الوطني، املستوى عىل الريف إىل الكهرباء توصيل بتجربة روزفلت
لدعم العام، ذلك يف الصادر الغوث قانوِن من بأمواٍل ١٩٣٥ عام يف الريف إىل الكهرباء
اإلدارُة تتولَّ لم تينييس، وادي هيئة غرار وعىل للطاقة. ريفية تعاونية جمعيات إنشاء
الخاصَة الرشكاِت جعلت بل فحسب، قبُل من تدخلها لم مناطق إىل الكهرباء توصيَل

حينه.9 حتى شأنها من تقلِّل كانت أسواق يف الربح تحقيق إمكانية ترى
مكافئة انتخابية دوائر أجل من الطاقة لتوليد املبذولة الجهوُد أثبتَِت الصدد، هذا ويف
إليها. الحاجة أمسِّ يف مناطق يف االقتصادية التنمية من ملزيٍد األساَس فأرَسِت جدواها،
نجحت فقد الجديدة، الصفقة عىل الجنوب من والناخبني الساسة جمعت ما قدر وعىل
املؤسسات باحرتام تينييس وادي هيئة التزاُم قلََّص نفسه، الوقت يف أيًضا. مساعيها يف
يعني كان بالجنوب القائمة الِبنى خالل من فالعمل للديمقراطية؛ دعمها من املحلية
تشمل لم الهيئة وضعتها التي املخصبات فربامج هناك؛ العرقي الرتاتب عىل الحفاظ
املعزولة العاملة القوى تبُد لم كما بالجنوب، السود من لة املتأصِّ الزراعية املجموعات
السود.10 ضد التمييز ممارسة انتهجت أرٍض يف الصحيح موضعها غري يف لها التابعة
دوافع منتِقُدو أشار وقد أيًضا، الغرب تنمية عىل الجديدة الصفقة برنامُج عمَل
الرشقي الشمال من بكثري أكثر سياسيٍّا املتغرية املتأرجحة، الغرب واليات أن إىل اإلدارة
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إدارة مسئويل ردِّ ومع الجديدة. الصفقة دوالرات من مناسب غري نصيبًا ْت تلقَّ والجنوب،
الواقعة الواليات إىل ذَهَب ميزانيتهم من العادل النصيب يفوق ما بأن العامة األشغال
عىل الحاُل استمرَّ فقد ًرا، تطوُّ واألكثر بكثري أطول أمٍد منذ القائمة املسيسيبي نهر رشق
بكثرٍي أكرب نحٍو عىل تذهب كانت الفرد، نصيب عىل قياًسا العامة، األشغال إدارة أموال أن
الجديدة الصفقة برنامج كان إذا وباملثل، ممتدة. مساحة عىل سكَّانه املنترش الغرب إىل
بعدد مقارنة أكثر انتخابية أصواتًا الغربية الوالياُت ِت ضمَّ فقد األصوات، برشاء منشغًال

السكان.
أساٍس ذات الغرب لوالء روزفلت إدارة رشاء حول تواترت التي الشكوك أن اتضح
كانت فإذا الطرق؛ من وأمياًال أمياًال وتطلَّبَْت شاسعة أراٍض بها كانت الواليات فتلك واٍه؛
املال من املزيَد فستنفق فحسب، الحاجة أساس عىل اإلنفاق بصدد الفيدرالية الحكومة
بوفرٍة حظي الغرب أن عىل عالوة الغرب. خارج الفرد نصيب أساس عىل الطرق عىل
وأصبحت بالفعل لها ُخطِّط الكهرومائية، الطاقة مرشوعات سيما ال املرشوعات، من
من ملزيد الحياة توفري عىل القادرة الشاسعة األرايض ومع بالفعل. لتمويلها جاهزًة
استثماًرا يبدو الغرب يف املرشوعات تلك عىل اإلنفاق كان الناس، من ا جدٍّ الكثرية األعداد
الواليات يف األرايض من عادلٍة غري أنصبًة الفيدرالية الحكومُة امتلَكِت النهاية، ويف رابًحا.
هناك املرشوعات إنشاء جعل مما — نيفادا والية من باملائة ٨٠ من أكثر — الغربية

وأيرس.11 أرخص
يعني كان ألنه اقتصادية جدوى ذا الجنوب تنمية بهدف املال إنفاُق كان وكما
ذا كان الغرب عىل املال إنفاق فإن وموروثها، العبودية كبحتها التي اإلمكانات استغالل
يَِعُد إقليم يف كثافة أكثر الستيطاٍن السبيل إتاحة يعني كان فقد أيًضا؛ اقتصادية جدوى
إتالٍف إىل أيًضا ْت أدَّ الجديدة الصفقة عىل املرتتبة التنمية كانت إذا فحتى أكثر. بثروات
العقبات من شيئًا تغريِّ لم أو ، تروٍّ بال األمريكي الصناعي النظام نطاَق بسَطْت أو ، بيئيٍّ
من األمريكيني العامة األشغال إدارُة (ساعدت الديمقراطية سبيَل اعرتَضْت التي الِعرقية
يثري نحٍو عىل سياسيًة بََدْت أو الثانية)، العاملية الحرب إبَّان الغرب يف يابانية أصول
تنمويٍة سياسٍة إطاِر يف العامة األشغال فإقامة رابًحا؛ استثماًرا أيًضا بََدْت فقد الشكوَك،
لتصبح تاريخها مرِّ عىل بتخلُّفها تُعرف ظلَّْت التي املناطق تلك أوضاع يف تغيريًا أحَدثَت
كانت كما تاريخه. مرِّ عىل والجمهوري واألغنى، األقدم الرشقي للشمال مكافئة قًوى
مع الجديدة، الصفقة برنامج يف للتوزيع إعادًة السياسات أكثر بمنزلة السياسات هذه
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الجهَد تبذل فلم جغرافيٍّا، والسلطة املال توزيع إعادة عىل عملت ربما روزفلت إدارة أن
الطبقات. عرب والسلطة املال توزيع إلعادة الدولة استغالل أجل من نفسه املباِرش

األول مبدأه ليكون الدفع» عىل «القدرة مبدأ سميث آدم أرىس أن منذ األقل، وعىل
املتحدة الواليات من أكثر الحكومية لإلجراءات اطمأنت التي البالد فإن الرضائب، لفرض
بغري بها لتتمتع تكن لم مجموعاٍت إىل سوقيًة قوًة منَحْت العرشين، القرن ثالثينيات يف
بهدف منها العائد واستخدام ثراءً األكثر األشخاص عىل الرضائب فرض خالل من ذلك،
لم الطريقة، هذه به تمتََّعْت الذي املباِرش األسلوب ورغم ماًال. أقل هم مَلن السلع توفري
معاكسة بسياسة احتفَظْت روزفلت إدارة إن بل الجديدة، الصفقة برنامج يستخدمها
الرضيبَة مضيفًة ،١٩٢٣ عام يف هوفر إدارة عهد يف مفروضة كانت كما الرضائب لفرض
الفيدرالية اإلنتاج رضائب إىل اإلنتاج مراحل أثناء الزراعي اإلصالح إدارُة لها تحصِّ التي
هذه وضَعْت رذيلًة. أو ترًفا اعتُِربَْت التي السلع من وغريها الكحوليات عىل التناُزلِية
لسنة العائد قانون إن بل الدفع. عىل قدرًة األقل األمريكيني عىل عادٍل غري عبئًا الرضائُب
توزيٍع عىل للتشجيع رشيدة عامة «سياسة إيجاد روزفلت طلب نتيجة كان الذي ،١٩٣٥
وكأنه بََدا أنه لدرجة الناس، من ا جدٍّ قليل لعدد إال مردود له يكن لم للثروة»، نطاًقا أوسع
أعضاء أحد وصفه كما الدخل»، يف زيادًة ق يحقِّ أن من بدًال املشكالت من املزيد «أثار
االنتعاش إمكانات بأن الديمقراطيني من وإيمانًا بالربملان.12 واملواصالت الطرق لجنة
رضيبية فرضرسوم يف استمروا فقد األعمال، رجال استثمار عىل اعتَمَدْت قد االقتصادي
الرسوم هذه اعتربوا ما نادًرا األمريكيني أن إىل االقرتاعات نتائج تشري — وضوًحا أقل
مزيٍد عىل املفروضة الدخل رضائب رفع من بدًال — رضائب تكون أن إىل ترقى املفروضة

األمريكيني. من
خالل من ليس لكن الثروة، توزيع إعادة عىل بالفعل عملت روزفلت إدارة أن إال
من عدالًة، أكثر نحٍو عىل السوق تعمل أن أراَدْت املقابل يف فهي الرضائب؛ فرض سياسة
ولتحقيق املباِرش. الحكومي ل التدخُّ دون واملستهلكني للعمال أعىل أجور تخصيص أجل
إليها ل املخوَّ واملستهلكني ال العمَّ منظمات نموِّ من الجديدة الصفقُة عزََّزِت الهدف، هذا
أفضل نصيب عىل الحصول أجل من فعالية، أكثر ثَمَّ ومن جماعية، مفاوضات إجراء
ذي من تنظيًما أكثَر األعماُل غَدِت إذا السياسة: هذه بسيطٌة نظريٌة ودعمت السوق. من
العمالة وبائعي املنتجات مشرتي عىل فينبغي نفقاتها، تقليل يف كفاءًة أكثر ثَمَّ ومن قبل،
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الوطني اإلنعاش إدارُة َعْت شجَّ النظرية، هذه تطبيقات أحد ويف الكفاءة. وتعلُّم التنظيم
والعمال. املستهلكني تنظيم عىل

فإن الطبيعي، عن خارًجا يبدو ال ال العمَّ اتحادات وجود بحقِّ السماح أن رغم
املؤسسات رفض بسبب باإلرضابات املصانع تفجرت ،١٩٣٤ عام ففي حاَربَتْه؛ اإلدارة
الوطني املجلس روزفلت وأنشأ بكاملها. ُمُدنًا اإلرضاباُت وأغلقت باالتحادات، االعرتاف
قد األمريكية الصناعات مديري أن التحقيقاُت وأظهرت النزاعات، لتسوية العمل لعالقات
والزيادات والتهديدات االخرتاق باستخدام الية، العمَّ االتحادات ميالد إجهاض عىل عزموا
البائس. العمل سوق هذا، كل من واألقبح إضايفٍّ، أجٍر دون املطلوبة اإلنتاج معدالت يف
«أَِطلَّ بقولهم: مختلفة عمل أماكن يف عدة مواقف يف ذلك عن العمل أرباب عربَّ وقد

لوظيفتك.»13 املنتظرين الرجال طابور إىل وانظر النافذة، خارج برأسك
الرئيس «يريد رجاله: إىل بقوله املناجم ال عمَّ اتحاد من لويس إل جون ويشتهر
يكره روزفلت كان فقد لويس؛ جانب من مبالغة كانت اتحاد.»14 إىل تنضموا أن منكم
وكانت للدولة، االقتصادي االنتعاش سيقودون الذين األعمال رجال مع املواجهة تصعيد
أخرى، قضايا صعيد عىل ولكن الثقة، انعدام يشوبها العمالية االتحادات إىل نظرته
واجنر روبرت السيناتور َم تقدَّ حيث يدفعونه. روزفلت حزب من الكونجرس نوَّاب كان
ملنع وخصوًصا دائمة، بصفة العمل لعالقات الوطني املجلس بإنشاء قانون بمرشوع
االتحادات. منظِِّمي ترهيب منع وكذلك الرشكاُت، عليها تهيمن الية عمَّ اتحادات تكوين
ال العمَّ ِقبَِل من املنتخبني االتحادات ممثِّيل مع التفاُوَض الرشكات عىل القانوُن يفِرض لم
املتاجر من متجٍر يف ال العمَّ أغلبيُة أدىل إذا أنه ُمشِرتًطا األغلبيِة لقاعدِة َس أسَّ بل فحسب،
ال عمَّ لتمثيل بالسلطة االتحاد ذلك فسيتمتع االتحادات، من اتحاٍد لصالح بأصواتهم

كافة. املتجر
إىل الالزم من أكثر سلطات تخويل عن لإلحجام سبيًال القانوَن واجنر رأى
مشكلِة لحلِّ الوحيد املفتاح هو العمل لعالقات الوطني املجلس «إن فيقول: الدولة،
التي الديمقراطية الذاتية املساعدة عىل االعتماَد ننتوي كنَّا إْن االقتصادي االستقرار
الدول فيها تقع التي املزالق يف بالوقوع املخاطرة من بدًال ال، والعمَّ املصنِّعون رها يوفِّ
عالج أنها رغم األقوى، الية العمَّ االتحادات تروق أن يمكن الشمولية.»15 أو األوتوقراطية
واإلنفاق السلطة زيادة من بكثري أسهل بشكل الوسطى الطبقة من الناخبني إىل ، مرٌّ
١٩٣٥ يوليو يف واجنر قانون عىل الكونجرس موافقة وبعد مسمى. غري ألَجٍل الفيدراليَّنْيِ
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استعاَض — الوطني الصناعي اإلنعاش لقانون العليا املحكمة إلغاء عقب مباَرشًة —
املكافئة، القوة بفلسفة التنظيمية القواعد بوضع املعنيَّة الدولة سلطات عن واجنر قانوُن
الرشكات. إدارة تأثريَ يوازن اٍل فعَّ مقاِبٍل لثقٍل املبكر الغياب إىل االقتصادية األزمة عازيًا

واجنر: قانون أحكام ومن

بحرية يتمتعون ال الذين املوظفني بني التفاوض عىل القدرة يف التفاوت أن
مؤسساٍت صورِة يف املنتظمني العمل أرباب وبني … كاملة نقابيٍّ تنظيٍم
الكساد أوقات خطورة من العادة يف يزيد … امللكية اتحادات صور من وغريها
الرشائية القوة وإضعاف األجور معدالت خفض خالل من األعمال، يف املتكرِّرة
الواليات سياسة ستكون القانون هذا فبموجب … األجور تلك يكسبون مَلن
التفاوض ممارسة تشجيع طريق عن … العقبات تلك عىل القضاء … املتحدة

وإجرائه.16 الجماعي

ايلٍّ؛ عمَّ اتحاٍد إىل األمريكيون اُل العمَّ ينضمَّ أن فعليٍّا يريد حينها الرئيس كان
أعاَق العاطلني ال للعمَّ الكبري (العدد العمل سوق فتور ورغم بذلك. ألَزَمه فالقانون
ُعْرش من أقل كان ١٩٣٠ عام ويف بالفعل، األمريكيون انضمَّ اتحادات)، يف تنظيمهم
أكثُر انضمَّ ،١٩٤٠ عام بحلول أنه حني يف اتحادات، إىل انضموا قد التصنيع يف ال العمَّ
من نفسها الفرتة عن اتحاداٍت إىل االنضمام معدل ارتَفَع التعدين قطاع ويف ثلثهم؛ من
بزيادات أخرى قطاعات واتسمت أرباع. الثالثة عن يقل ال ما إىل بقليل الُخمس من أكثر
االنضمام معدل يف الزيادة يف كثريًا الفضل يعود البطالة، معدل إىل وبالنظر مشابهة.17
القانونية الحماية نحو التحوُّل إىل املديرين، سلطة أمام مكاِفئة قوًة لتكون التحاداٍت
فيه ُسنَّ الذي الوقت بحلول مكثٍَّف نحٍو وعىل النهاية يف تربيرها جرى التي لالتحادات،
الدولة. سلطة زيادة دون للثروة عدالًة أكثر توزيع لتحقيق سبيٌل بأنها واجنر قانون

فحسب كمنتجني ليس أنفسهم تنظيم عىل األمريكيني الفيدرالية السياسُة َعِت وشجَّ
الوطني، الصناعي اإلنعاش لقانون روزفلت إصداِر فحاَل أيًضا؛ كمستهلكني وإنما
مصالِح تمثيِل عن مسئوٌل للمستهلكني استشاري مجلٌس هناك «سيكون قائًال: أعلن
أبَدْت وقد للقوانني.18 الوطني اإلنعاش إدارة وضع إجراءات يف املستهلك» الجمهور
االستماع يف رغبتها للمستهلكني، االستشاري املجلس رئيسة رامزي، هاريمان ماري
األسعار بطاقات جانب إىل الشكاوى، عليها فانهالت العادي،19 األمريكي املستهلك إىل

األخرى. األساسية واألطعمة والخبز اللبن أسعار ارتفاع عىل األدلة من وغريها
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باملنتجني. الخاص االجتماع إىل املستهلكني الزراعي اإلصالح إدارُة دَعْت وباملثل،
الثاني العقد يف بنيويورك الهجرة ومفوض محيل إصالحي وهو — هاو فريدريك أصبح
عام صيف يف الزراعي اإلصالح إدارة لدى املستهلكني مستشاَر — العرشين القرن من
الرضوري املستوى يتجاوز كبرٍي بمعدٍل االرتفاع من األسعار منع هاو مهمة كانت .١٩٣٣
وبدأ الوطني،20 اإلنعاش إدارة تفرضها التي اإلنتاج مراحل رضيبة السرتداد للمنتجني
مختلف يف األساسية املنتجات أسعار فيه أُدرجت الذي املستهلك»، «دليل إعداد يف مكتبه
من هاو طَلَب رامزي، ومثل التكلفة. عن األسعار ارتفاع مقدار ًحا موضِّ األمريكية، املدن
األسعار بني التفاوتات عن البحث وتحديًدا األسعار، يف االرتفاعات عن اإلبالَغ املستهلكني

الحقيقية.21 واألسعار املدرجة
خارجيٍة؛ مساعدٍة التماَس املستهلكني أصوات بدأت حتى طويل وقت يمِض ولم
وكانوا املستهلك»، حماية حركة «بناء مرشوع أجل من ونشطاء اقتصاديني رامزي فعيَّنَْت
الرئيس إعراب أن ومع الدولة. أرجاء يف املستهلكني لحماية مجالس إنشاء يف يأملون
العاملة القوى تنظيم يف ساَهَم ال العمَّ اتحادات إىل األمريكيون ينضمَّ أن يف أمله عن
األمريكيني الجديدة الصفقة مناشدة فإن املستهلك، حماية حركُة به ساَهَمْت مما أكثر
املديرين، قرارات أماَم مقاِبًال ِثَقًال أيًضا صنَعْت املستهلك حماية اتحادات إىل لالنضمام
التي املستهلك حمايِة حركُة مارَسْت النهاية، ويف أيًضا. نفسها اإلدارة سياسات أمام بل
السياسات. تلك لتغيري ضغوًطا بسياساتها، وربطها بنائها يف الجديدُة الصفقُة ساَعَدِت
كشف الذي امليداني» النقد «يوَم الوطني اإلنعاش إدارُة أقامت الشكاوى، لتلك واستجابًة
— هندرسون ليون عمل عملها. عن املستهلكني بني العام الرضا عدم من حالٍة عن
جاردنر االقتصادي مع — الوطني اإلنعاش بإدارة املحليني املستهلك حماية أنصار أحد
إدارة سياسات ظلِّ يف تغيرٍي دون األسعار ارتفاع استمرار عن تقارير إلعداد مينز
اإلدارة. رخصة تجديد عن الكونجرس إحجام عىل تأثري له كان مما الوطني؛ اإلنعاش
أرجاء يف الجزارين ضد املستهلكني إرضابات إىل اللحوم أسعاِر يف االرتفاعاُت وأدَّت
للمنتجني دعمها من الجديدة الصفقُة ل تحوِّ حتى يشرتوا بأالَّ املستهلكون َد وتعهَّ البالد،
حماية أنصار أحد — مونتجومري دونالد بدأ املشرتين. إىل اإلنتاج مراحل عىل والقائمني
الصفقة كانت وملا الخبز، أسعار ارتفاع ضد حملًة — الزراعي اإلصالح بإدارة املستهلك
متمثِّلًة استجابتُها كانت املستهلك، وعي يف املتمثِّلة املكافئة القوة من أَْعَلْت قد الجديدة
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أكثر دوٍر وتبنِّي والصناعات، الحكومة بني تحالٍُف بتكوين األول التزامها عن التحوُّل يف
حيادية.22

االستقاللية؛ إىل حاجة يف كانت حقيقي بتأثري املكافئة القوى تلك تتمتع ولكي
ورأس ثروتهما توليد من يتمكَّنان بحيث تنميٍة إىل حاجٍة يف والغرب الجنوب فكان
الشمال مواجهة يف اإلقليمية مصالحهما تمثيل عىل القدرة لديهما تكون ثَمَّ ومن مالهما؛
تمثيل من يتمكَّنَا حتى والرشعية التنظيم إىل حاجٍة يف واملستهلكون ال العمَّ كان الرشقي.
درجة توفري إىل روزفلت إدارة سعي إطار ويف األعمال، إدارة عن باستقاللية مصالحهما
ضد تأمينَهم قرََّرْت واملستهلكني، ال العمَّ من األمريكيني لألفراد االستقاللية من أكرب
للعجز نتيجة دائٍم نحٍو عىل أو الدورية، للبطالة نتيجة تًا مؤقَّ كان سواء الدخل، فقدان
بوضِع االقتصادي األمن لجنَة روزفلت كلََّف الغاية تلك تحقيق أجل ومن الشيخوخة. أو

االجتماعي. للتأمني خطٍط
للمسنني شاملٍة تغطيٍة إىل لروزفلت االقتصادي األمن لجنة أرسلته الذي التقرير دعا
وعىل الخاصة، اشرتاكاتهم خالل من جزئيٍّا املدفوعة املعاشات طريق عن األمريكيني من
روزفلت أن إال األمريكية. للخزانة العامة العائدات خالل من الوقت، بمرور متزايٍد نحٍو
جديٍد»؛ ى مسمٍّ تحت نفسها القديمة البطالة «إعانة بأنها إياها واصًفا الخطة، تلك رفض
أساِس عىل الشيخوخة معاشاُت بموجبها تكون التمويل ذاتيَة خطًة يريد روزفلت كان
يف أجورهم من مئويًة نسبًة عملهم وأرباُب اُل العمَّ فيدفع التأمينية، األقساط نموذِج
َلتْه موَّ معاًشا اُل العمَّ يسحب الشيخوخة، سن يف للمعاش اإلحالة حالة ويف صندوٍق،
جانِب من مشاركٍة دون بالكامل تساهميًة «خطًة الربنامج سيشكِّل ثَمَّ ومن مدخراتهم؛

روزفلت.23 طلب حدِّ عىل الحكومة»،
يسلك فلم الخطة؛ بتلك الضعف نقاط عىل بالضوء املنتقدون ألقى ما ورسعان
فاالشرتاكات وجيٍه؛ لسبٍب وذلك االجتماعي، التضامن تمويل يف املنحى هذا آَخر بلٍد أيُّ
كاسبي عىل نسبيٍّا أثقل رضيبيٍّا عبئًا تفرض األجر من مئوية نسبة أنها عىل املحسوبة
التنازلية الطبيعة عىل بالضوء هوبكينز هاري ألقى فقد اإلدارة، داخل أما األفقر. األجور
ذلك. من بدًال األمريكيني من املورسين عىل بفرضرضيبة وأوىص الدخل، عىل للرضائب
تقريبًا «يتخذ بأنه القانون ووصفوا بالقلق الرأي صاِنعو شعر الجرائد، صفحات وعىل

ريبابليك.24 نيو مجلة كتبت كما عليها»، الترشيع يكون أن ينبغي ال التي الصورَة
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ملصقات ووعَدْت االجتماعي، للضمان امللصق هذا مثَل حكوميٌة ملصقاٌت روََّجْت :2-6 شكل
املؤهلني. ال العمَّ وأطفال األرامل بدعم أخرى

الوصول من االجتماعي الضمان نظاَم أيًضا منََع املاليِة بالسالمِة اإلدارة اهتمام إن
التأمني مجال إىل االلتفات يف َرْت تأخَّ قد املتحدة الواليات كانت وملا كافًة. األمريكيني إىل
أبراهام أشار وكما األخرى. البالد تجربة دراسة بميزة تمتََّعْت فقد الشيخوخة، ضدَّ
يمكن ال أنه الواضح «من :١٩٢٢ عام يف الشيخوخة، ضد التأمني أنصار أحُد إبشتاين،
املستحيل من يكون فيكاد منتظمٍة؛ وظيفٍة يف العاملني األشخاص عىل إال يُطبَّق أن
الزراعيني، ال العمَّ من أو منتظمٍة، وظيفٍة يف يعملون ال أشخاٍص من اشرتاكات تحصيل
التجار، صغار من أو أجر، دون باملنزل يعملن الالئي من أو عمل، أرباَب ليسوا ن ممَّ أو
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التي األخرى البالد ُخَطى اتباع إىل روزفلت إدارة سَعْت ذلك، وعىل دواليك.»25 وهكذا
وأذعن البداية، يف الشيخوخة معاش سياسات من باملنازل والخدم املزارع ال عمَّ استثنَْت

لذلك. الكونجرس
اإلدارة مسئولو يظنَّ ولم االستمراُر، االجتماعي الضمان عىل للقيوِد ليُكتَب يكن لم
دعٍم إىل قريٍب ا عمَّ ستحتاج االشرتاكات خطة أن الخرباءُ أدَرَك الرس ففي ستستمر؛ أنها
ال العمَّ من املزيَد ليشمل الربنامج نطاِق بْسَط نيتهم أعلنوا العلن ويف العامة، الخزانة من
و١٩٥٠ ١٩٣٩ عاَمْي يف بتعديالته النظام َق حقَّ وقد ذلك. عىل القدرُة لديهم ر تتوفَّ عندما
روزفلت حدَّدها التي بالقيود االجتماعي الضمان التزم صَدَر حني ولكن عات، التوقُّ تلك

له.
بالسالمة االهتمام مبعثها االجتماعي الضمان تقييد بشأن املتَخذَة القرارات كانت إذا
الستثناء وكان غريها، دون األمريكية العاملة القوى عىل أخرى آثار لها كان فقد املالية،
ففي ؛ أفريقيٍّ أصٍل من األمريكيني عىل عادٍل غريُ تأثريٌ باملنازل والخدم باملزارع ال العمَّ
الضمان منظومة من بالدولة السود من العماِل نصَف الكونجرس اقتطع واحدة مرة
من نابًعا العنرصي التمييُز هذا كان وإذا بالجنوب. منهم باملائة ٦٠ وحوايل االجتماعي،
من بسهولة تفلت لم القانون إىل نصٍّ إضافَة فإن املايل، باالستقرار الربيئة االهتمامات

النقد.
الذين للمسنِّني املباِرشة للمساعدة برنامٍج عىل أيًضا االجتماعي الضمان اشتَمَل كما
ملعاشاتهم تمويلهم يف املساهمة وقتها بمقدورهم يكن لم والذين العمل، سنَّ تجاوزوا
اإلعانات لتوفري الواليات تنفقها مبالغ بأي للوفاء الفيدرالية األموال عىل ُمبِقيًا الخاصة،
املحتاجني املعولني األطفال أو املكفوفني ملساعدة مشاِبهًة خطًطا الربنامُج وشمل املالية.
للمساعدة، املستحقني العاطلني من طبقة أنهم أساس عىل األرامل)، أطفال سيما (ال
مفتوًحا ظلَّ مساعدة من يستحقونه ما مقدار عن السؤال أن إال املسنني. مثل مثلهم

للنقاش.26
أجل من الواليات نفقات لتغطية الفيدرالية األموال تخصيص كيفية تحديد عند
فرض باالشرتاكات)، التأمني خطة عن مختلف (برنامج املسنني من الفقراء مساعدة
والصحة»، الالئق «للعيش ًدا موحَّ معياًرا الواليات عىل البداية يف االجتماعي الضمان مقرتح
أخرى بقاع يف مقبوًال ليكون املعيار بهذا للوفاء أنه عىل الجنوب واليات ممثِّلو واعرتض
متوسط ألن أضعافها؛ أربعة إىل للفقراء مساعدتهم مضاعفَة منهم سيقتيضاألمر بالدولة
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الواليات يف األمريكيون يكسبه ما ربع يمثِّل ضئيًال مبلًغا الواقع يف يبلغ الجنوب يف الدخل
من — الجنوب واليات من سيناتور اعرتف كما — أغلبه يف نابع التفاوت وهذا األغنى،
الجنوب. يف امللونني» األشخاص من الهائل «العدد عىل املفروضة املختلفة العمالة سوق
النص تمريُر جرى الجنوب، اعرتاضات بها تلوَّنَْت التي الواضحة الِعرقية الصبغة ورغم
أصٍل من الوحيد األمريكي ميتشل، آرثر (بموافقة اإلدارة بموافقة بهم الخاص الترشيعي
الواقعي غري من أنه زعم الذي إلينوي، والية من والديمقراطي بالكونجرس، أفريقيٍّ

الحكومي).27 الغوث قانون مرشوع يف أضعاٍف أربعة تبلغ زيادٍة ع توقُّ
أجزاءً تشبه االجتماعي الضمان قانون يف البطالة بشأن الواردة النصوص كانت
الفيدرايل القاسم تحصيُل سيجري الشيخوخة، ضد للتأمني فبالنسبة الخطة؛ من أخرى
وغري املستحقني ملساعدة وبالنسبة الدخل؛ عىل الرضائب من البطالة ضد التأمني من
ولكن البطالة. إعانات سخاء مدى تحديد الواليات بمقدور سيكون العمل، عىل القادرين
السلطة عىل واشنطن استحواذَ ليمنع ذلك من أبعد هو ما إىل ذَهَب البطالة تعويض
حتى البطالة، لتعويض بها الخاصَة خطَطها الوالياُت وضعت إن فما الالزم؛ من أكثر
به تدين كانت مما الواليات حكومات إىل يدفعونه ما خصُم العمل أرباب بمقدور أصبح
ضد للتأمني برامج وضع عىل الوالياِت القانوُن َع شجَّ ثم ومن الفيدرالية؛ الحكومة إىل

قومية. خطة وضع عىل وليس البطالة،
كثريٌ زعم كما األمريكية، الرفاه لدولِة األساَس أصبح االجتماعي الضمان كان إذا
إليه. املنضمني للمزارعني الواضحة النوايا برغم كذلك أصبح فقد بعُد، فيما املعلقني من
بسبب وذلك الغوث؛ حتى وال مطلًقا، الرفاه مستوى إىل مساعدات من يوفره ما يرَق فلم
العام. العائد وليس املنتفعني مساهمات عىل املساعدات تلك تعتمد أن عىل روزفلت إرصار
رشائهم بمقتىض إال ليس — حق أنها باعتبار املساعدات بتلك األمريكيون يتمتع ولم
يريد روزفلت كان خاص. تأمني برنامج مع سيفعلون كانوا كما — الخطط من جزءًا
ثَمَّ ومن املالية؛ السالمة لصالح ممكنٍة درجٍة أقىص إىل الفيدرالية املساهمات من الحدَّ
الفيدرالية الحكومة مشاركة ونسبة البطالة، ملواجهة الدولة وخطط التساهمية، الخطة
وال … إضايف آَخر نيكل «وال الشيخوخة. إعانات يف والية كل مشاركة من يقابلها وما
ما ورسعان أقىص، حدٌّ هناك يكون لن املشاركة، نسبة تتخطى أن فبمجرد واحد. نيكل

بأكملها.»28 الفاتورة د نسدِّ ستجدنا
الذي ذلك مثل مساًرا لتتخذ املتحدة الواليات االجتماعي الضماُن يدفع لم كما
نظاًما ذلك عن عوًضا األمريكيون عون املرشِّ اختار حيث أخرى، حديثة أمم عليه سارت
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أجل من الدخل عىل تصاعدية رضيبة تبنِّي كان وما التنازلية. الرضائب من تساهميٍّا
ويخدم فحسب األخرى بالبالد االجتماعي لإلنفاق محاكاًة ليصبح القومية املساعدات
محاربة صعيد عىل أفضل عمًال ق يحقِّ أن يمكن كان بل ُزِعم، كما االجتماعية العدالة
االجتماعي الضمان نظام يضعوا لم الجديدة الصفقة أصحاب أن إال أيًضا. الكساد
عن مستقلٍّ ملستقبل لألمريكيني ضمانًا يشكِّل كان بل للكساد، مواجهة سياسة ليكون
عالوة البلد. أرجاء يف املكافئة القوى تعزيز السرتاتيجية أساًسا ثَمَّ ومن عملهم، أرباب
فاإلصالحيون الطريق؛ ذلك عىل متواضعًة خطوًة االجتماعي الضمان نظاُم مثََّل ذلك، عىل
الواليات كانت ينبغي، كما مستقلني املوظفني لجعل أنه ارتأَْوا االقتصادي األمن بلجنة
الجمعية سيما ال — املعارضني ولكن الصحي؛ للتأمني قوميٍّ نظاٍم إىل حاجٍة يف املتحدة
لدرجة رشسًة مقاومًة املسألة لبحث الرامية الجهود حتى قاَوموا — األمريكية الطبية
الجديدِة الصفقِة أصحاُب َل فضَّ الدولة، سلطة زيادة من وبدًال أسقطتها.29 اللجنة أن
اعتربوه ما إطار يف بذلك وقاموا املواطنني، ومجموعات املواطنني من األفراد سلطة زيادَة

واقعية. سياسية حدوًدا
أن له كان ،١٩٣٦ عام يف انتخابه إعادة إىل فيه يتجه روزفلت كان الذي الوقت يف
سوٍق خلق لصالح وإصالحه، األمريكي االقتصاد إنعاش من كلٍّ أجل من العمل ِعي يدَّ
السمات نتيجة تداَخَال أن تصاَدَف ما وهما الديمقراطي، الحزب ولصالح عدالًة أكثر
يف والغرب الجنوب كان سواها. دون األمريكية للتجربة املميزة والتاريخية الجغرافية
من انتشاله إىل حاجٍة يف الصناعي الرشقي الشمال كان بينما اقتصادية؛ تنمية إىل حاجة
يف املبنية والجسور املشقوقة والطرق املشيدة العظيمة السدود فكل البطالة. يف الغرق
— والغرب الجنوب إىل الحداثة بشارة حملت التي التحتية البنية — روزفلت إدارة عهد
بدًال منه باملائة ٦٠ ذهب والذي الجديدة، الصفقة إنفاق إجمايل من قليلًة نسبًة بلغت
بالشمال الحضاري الطابع ذات الواليات يف باألساس تركََّز الذي الغوث، إىل ذلك عن

الرشقي.30
األساسية للمكونات أيًضا يستجيب كان االحتياجات، لتلك روزفلت استجابة ويف
واملواطنني الصناعية بالدولة ال والعمَّ املستهلكني من كلٌّ إليها الحاجة أمسِّ يف كان التي
من واالستقالليَة القوَة كلهم واستمدوا والغرب، الجنوب يف التصويت لهم يحقُّ الذين
الذي النجاح ويف أجلهم. من املزيد فعل إىل الرئيس دفعوا قوتهم، ازدياد ومع سياساته.
وضوُح زاد األصوات، تلك َعَلْت فكلما فشلها؛ احتمال يكمن كان الجديدة الصفقة قته حقَّ
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خالل من إال توحيدها من روزفلت يتمكَّن ولم مختلفٍة، بأهداٍف باملطاَلبة ضجيِجها
رصوف. من التاريخ عنه َض تمخَّ وما تقليديٍة غري جهوٍد
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السابع الفصل

البداية هناية

أهايل من العليا الطبقة وبلهجِة تكلٍُّف دون بثقٍة يتحدَّث روزفلت ديالنو فرانكلني كان
الصخرية الجدران وراء األمريكيني أغلب عىل تخفى كانت الحال بطبيعة ولكنها البالد،
إىل روزفلت أسالُف َقِدَم آيالند. ولونج َهدسون نهر لوادي باألشجار املحفوفة والطُُّرق
صعود برغم البقعة، تلك عن بعيًدا عائلته ترشد ولم عرش، السابع القرن يف أمسرتدام نيو
والدته عائلة كانت األحداث. هذه بعض يف يٌد روزفلت آلل وكان وسقوطها، الحكومات
هارفرد، بجامعة والتَحَق جروتون مدرسة روزفلت وارتاد التجار، من — ديالنو آل —
إليانور البعيد عمه ابنة من َج تزوَّ وعندما األغنياء. البيض الربوتستانت للفتيان كانَتَا وقد
بموجب عمه روزفلت ثيودور الرئيس أصبح روزفلت)، روزفلت إليانور (لتصبح روزفلت
املساعد واألمني الوالية، عن الترشيعية بالهيئة ليكون خطواته عىل سار وقد الزواج، هذا
يصيب الذي األطفال شلل بأزمة إصابته ولوال لنيويورك، وحاكًما األمريكية للبحرية
واأللم، والجهد املساعدة من كبرٍي قدٍر دون الوقوف عىل قادٍر غري جعله والذي الكبار،
يمنحها أن يمكن ميزة أية من ليُحرم كان ما وبالتأكيد جليٍة، صعوبٍة أيَّ ليكابد كان ما

ديمقراطي. بلد
الشعب؛ حقوق عن بامُلداِفع شبيٍه مركٍز أيِّ يف يجعله ما روزفلت خلفية يف يوجد ال
حدث ملا هوفر انتَقَد عندما كذلك، باعتباره ١٩٣٢ عام يف االنتخاباِت يَُخض لم أنه كما
املتحدة الواليات ويف بعُد. فيما رئيًسا كان عندما ذلك ينتهج لم كما عهده، يف عجوزات من
روزفلت أن إال االجتماعي، اإلنفاق سياسات نمو الظروُف حبذت الصناعي، العالم كسائر
فأحيانًا السياسات. هذه قاَوَم الربامج، لتلك تفضيًال األكثر الحزب زعيَم باعتباره نفسه،
عىل التأمنَي عاَرَض عندما حدث كما مفيًدا، املالية املسائل يف املحاِفظ اتجاهه يكن لم
الكونجرس عليه واَفَق حتى الوطني العمل عالقات بقانون اكرتاثه عدم أبدى أو الودائع،
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األمريكيَة، االجتماعيَة السياسَة املحاِفُظ اتجاُهه شكََّل أخرى أحياٍن ويف حال. أي عىل
وبرغم االجتماعي. الضمان ملنظومة والفيدرالية التساهمية البنيَة َد حدَّ عندما حدث كما
جعلت والتي يوًما، ترتكه لم املالية املسائل يف املحافظة بواعثه فإن للتجربة، استعداده
القوة وفيلسوَف ال العمَّ بطَل باعتباره ١٩٣٦ عام يف نجمه بزغ الذي — روزفلت
أعَلَن الصيف، ذلك الرئيس منصب إىل حزبه َحه رشَّ عندما تفرًدا. وأكثر أكثر — املكافئة
األقطاب فهذه … الجديدة االقتصادية األرس لهذه األثرياء «األمراء عىل الحرَب روزفلت
منه يشتكون ما لكن أمريكا، بمؤسسات اإلطاحة إىل نسعى أننا من تشكو االقتصادية
األمريكية للمؤسسات والءنا إن سلطتهم. عىل االستيالء إىل نسعى أننا هو الحقيقة يف
لألسس بحرارٍة «التأييد يف روزفلت واستمرَّ السلطة.»1 من النوع بهذا اإلطاحة يقتيض
الثراء أصحاب «املجرمني يضع كان والذي الفكر»، هذا عليها القائم والواضحة الشجاعة

األمة.2 أعداء قائمة يف واللصوص» «الخاطفني من مقربة عىل الفاحش»
املؤرخ كتب كما ولكن لطبقته، بالخائن أحيانًا ينعتونه روزفلت خصوم كان
املسئول املستوى كلَّ بطبقته يقصد الفرد كان «إذا :١٩٤٨ عام يف هوفستاتر ريتشارد
خانته.»3 التي هي طبقته إن القول املمكن فمن السلطة، وممارسة السياسات رسم عن
واحرتام والحذر ظ التحفُّ ورغم الجديدة، الصفقة برنامج بتنفيذ روزفلت عناية وبرغم
كشفت التي الجلية األدلة ورغم الجديدة، الصفقة اتخذته تدبرٍي لكلِّ األمريكية الفيدرالية
األمريكية الرأسمالية إنقاذ يف أخرى بعد مرًة نجحت روزفلت إدارة أن والقول بالفعل
ًدا، متعمَّ تكاسًال األحوال أفضل يف روزفلت واَجَه استبدالها؛ يف نية أية لديها تكن ولم
العداء كان الكساد، وانحسار الجديدة الصفقة نجاح ومع مخادًعا؛ تعاونًا كثريًا وواجه
يف ات التغريُّ أقل أن اتضح) (كما يعتربون كانوا الذين طبقته أبناء من الخط طول عىل

بالفوىض. منِذرٌة االجتماعي النظام
العنرصي، التمييز أنصار من البيض أصوات عىل الديمقراطي الحزب اعتماد بقدر
وحقوق الفيدرالية مؤسسات الحرتام الجديدة الصفقة لربامج روزفلت إدارة بناء وبقدر
الصفقُة تمكَّنَِت بالجنوب، الِعرقية السياسات تكدير تجنُّب أجل من تحديًدا الواليات
وأكثر هوفر، إدارُة فعَلْت مما أكثر األفارقة األمريكيني مساعدة من ذلك مع الجديدة
عىل القائمني جعلت املنيس» «املواطن فكرة إن القديم. الديمقراطي الحزب به قام مما
ما عادة السود األمريكيني بأن وذكرتهم الخزي، من بنوع يشعرون الجديدة الصفقة
صارت األوىل، السيدة وبوصفها أخرى. طبقة أي من أكثر الفئة تلك يف يقعون كانوا
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للتجار إال الخدمَة نقدِّم «ال عليها املكتوب الالفتة هذه صورة شان بن التقط :1-7 شكل
لصالح أوهايو، النكسرت، يف — الدولة أرجاء يف كثريات بني من واحدة وهي — البيض» من

.١٩٣٨ عام يف املزارع أمن إدارة

عملت قد كانت الجديدة. الصفقة تطبيق عىل القائمني هؤالء من واحدة روزفلت إليانور
وأبَدْت نيويورك، مدينة يف رين امُلهجَّ من الفقراء تساعد مجتمعية رعاية دار يف شبابها يف
يمكن التي القناة أصبحت أنها لدرجة والِعرق الطبقة لقضايا الحساسية من كبريًا قدًرا
«االتحاد من وايت والرت مثل املدنية الحقوق عن املدافعني صوت يُسَمع أن خاللها من
بإدارة هوبكينز دفعت أنها بالذكر والجدير األبيض. البيت يف امللوَّنني» لتقدُّم الوطني
ولكن البيض.4 إىل إضافًة السود، من العمال إىل الغوث وصول من للتأكُّد األشغال سري
املثال، سبيل عىل املدنية، الرقابة فهيئة — جزئيٍّ نجاٍح سوى الجهود تلك ق تحقِّ لم
صعيد عىل ًما تقدُّ الجديدة الصفقة َقِت حقَّ ولكن — الِعرقي اإلدماج بوضوح قاَوَمْت
أو ديمقراطي حكومي، أو فيدرايل برنامج، أيُّ قبُل من قه يحقِّ لم السود بني البطالة

جمهوري.5
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التهديد البعضهذا وأخذ بالتميُّز، الجنوبيني البيض إحساَس التغيريات تلك قوََّضْت
تنفيذي مسئول كتب مرة، فذات بتعويض. طاَلبوا أنهم لدرجة الجدية شديد محمٍل عىل
١٩٣٤ عام أوائل يف باملؤسسة آنذاك التنفيذي املسئول إىل بون دو بمؤسسة متقاِعد
… الربيع هذا العمل كارولينا جنوب يف عندي زنوج خمسة «رفض قائًال: إليه يشكو
ربما أنه إىل أشار الذي الرد ى ليتلقَّ الحكومة»؛ لدى سهلة بأعمال التحقوا إنهم قائلني
عىل اآلخرين تشجيع قيمة الناس «تعليم إىل: تسعى مؤسسة إىل حاجة هناك تكون
عنها َض تمخَّ التي الرشارة هذه وكانت أغنياء.»6 يصريوا أن عىل تشجيعهم العمل،
يشبه بأنه إياه واصًفا روزفلت مساعدي أحُد به هزأ الذي األمريكي، الحريات اتحاُد
بسهولة يمكنك ثانيًا: بون، دو مؤسسة منتجات من منتج إنه «أوًال: — الالصق الرشيط
لديهم ليس أنهم ترصيحهم رغم أعضاءه، أن يعني ما وهو — وراءه» ما استكشاف
سوى هدف أي لديهم يكن لم املتحدة، الواليات بدستور يتعلَّق فيما حزبية مصلحة أي

7.١٩٣٦ عام يف روزفلت هزيمة
الجديدة: للصفقة معارضته يف ثمينًا حليًفا الحريات اتحاُد حاَز عام، ميضِّ بعد
تشارلز املحكمة رئيس قرأ ،١٩٣٥ عام مايو ٢٧ ففي املتحدة. للواليات العليا املحكمة
مالكو أُدين املتحدة». الواليات ضد «شكرت قضية يف باألغلبية املتََّخذ الحكَم هيوز إيفانز
االنتهاكات من وغريها صالحة» غري «دواجن ببيع فيدراليٍة محكمٍة يف شكرت مجزر
من أكثر ديباجة مخاِلًفا هيوز، قال الدواجن. لصناعة الوطني اإلنعاش إدارة لقانون
أو دستوريًة سلطًة تخلق ال االستثنائية الظروف «إن الجديدة: الصفقة قوانني من قانون
بالسلطة قانوني غري تفويًضا مثََّلْت الوطني اإلنعاش إدارة أن املحكمة رأت مها.» تضخِّ
وجه عىل ذلك وأن القوانني، تضع التي السلطات إىل ثَمَّ ومن الرئيس، إىل الكونجرس من
نحو عىل الواليات بني التجارة لتنظيم الدستورية الكونجرس قدرة ل يُؤوِّ الخصوص

للغاية.8 فضفاض
نيويورك ذا صحيفة مراسل وَصَفه صحفيٍّا مؤتمًرا روزفلت عقد مايو، ٣١ ويف
فيه الرئيُس يتحدَّث الذي األبيض البيت تاريخ يف نوعه من األول «املؤتمر بأنه تايمز9
عىل — منها يقرأ أوراق إىل الرجوع دون — الضوءَ ُملِقيًا … رسمي غري نحٍو عىل
تلتمس برقياٍت من الرئيس قرأ الحرب.» سوى يشء األهمية يف يسبقها ال له بدت قضية
قيامه الربقيات إحدى واقرتَحْت التنظيمية، الوطني اإلنعاش إدارة إجراءاِت استعادَة منه
«هذه قال: روزفلت أن إال الصناعية، الضوابط عىل واليتها من العليا املحكمة بتجريد
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أهميًة «أكثر كان شكرت قضية يف املحكمة حكم أن وأضاف القيمة.» عديمة الربقيات
أن تؤكِّد التي (القضية سكوت» دريد قضية منذ املحكمُة أصدَرتْه آَخر حكٍم أي من
َلْت عجَّ والتي املتحدة، الواليات يف العبودية لحظر سلطٍة أيَّ تملك ال الفيدرالية الحكومة
بالدستور. التجارة لبند حاسم تعريف عىل اعتمدت املحكمة ألن األهلية)؛ الحرب بنشوب
والتعدين الصناعة تنظيم من الفيدرالية الحكومة يمنع أنه عىل الحكم روزفلت قرأ
تلك عن الناتجة النهائية املنتجات أو الخام املواد كانت إن حتى واإلنشاءات، والزراعة
وسائُل حوَّلته بلٍد الواليات، بني التجارة عىل يعتمد بلٍد ويف الواليات. حدود عربت األنشطة
الفيدرالية الحكومَة للقانون القراءُة هذه جعلت واحدة، أمة إىل الحديثُة والنقِل االتصاِل
ثماٍن لدينا سيكون فصاعًدا اآلن «من قائًال: روزفلت َح رصَّ وقد الجدوى. وعديمَة عقيمًة
إن معنًى.» من الكلمة تحمل ما بكلِّ ومستحيل سخيف لوضع إنه … أمة وأربعون
يعرب التجارة من القليل كان عندما صالًحا كان ربما التجارة لبند الحاسم التفسري
قائًال: روزفلت استطرد الخيول». «بعربات يتنقل األمة شعب وكان الواليات بني الحدود
فالواليات ببعض»، بعُضنا مرتبطون إننا — بعض عىل بعُضنا معتمدون نحن «اآلن
بمخرجنا يتعلَّق فيما «اآلن، كالمه: روزفلت بدأ قومية. حكومة إىل حاجة يف كانت املتحدة
ا عمَّ شيئًا تعرفوا أن تريدون أنكم «أعتقد قائًال: ليستطرد الصمت، لزم ثم «… ذلك من

سأفعله.»10 مما ا جدٍّ ا جدٍّ القليل عىل سأُطِلعكم وإني بصدده، أنا
العليا املحكمة حول املأل عىل مغًزى ذي يشءٍ بأي روزفلت يُْدِل لم عاٍم، من وألكثر
قانونية بعدم حكمها املحكمُة أصدَرِت عندما حتى ذلك يفعل ولم الجديدة، والصفقة
فيما الجديدة الصفقة تدابري من أخرى ومجموعة يناير، يف الزراعي اإلصالح إدارة
بالقضاة يحتفون الحريات اتحاد أعضاء وبدأ الحديث، يف يُسِهبون خصومه كان بعُد.
قضية أن يُعِلنون روزفلت خصوم وبدأ األمريكي. األسلوب عن ُمداِفعني بوصفهم
من املحاِفظ الديمقراطي تامليج، يوجني وتساءل املحكمة. ستكون القادمة االنتخابات
للقضاة خلفاء» ليكونوا … الشيوعيني من «حفنًة األمريكيون الناخبون أراد هل جورجيا،
األمريكية املدنية تقاليد تجاَوَز روزفلت بأن الجمهوريون وقال السن؟ يف الطاعنني
قد روزفلت إن كنساس، والية حاكم الندن آلف مرشحهم، قال وقد «البالية»؛ بتعليقاته
«ال بدهاءٍ: ميشيجان) من (جمهوري فاندينربج آرثر السيناتور وقال عقَله».11 «فَقَد
حديثه ولكن ستالني، أو هتلر أو موسيليني مثل ليكون نيٍة أيُة لديه الرئيس أن أعتقد

سيقولونه.»12 الرجال هؤالء كان الذي الحديث بالضبط هو منه سمعُت كما
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ِت وتمَّ نشاطهما، عىل والكونجرس إدارته حافَظْت كثريًا، يتحدث لم روزفلت أن مع
هو كما وتعزيزه النقابي التنظيم يف ال العمَّ حقِّ إلعادة واجنر قانون عىل املوافقُة
«جايف قانون عىل املواَفقة أيًضا ْت وتمَّ الوطني، الصناعي اإلنعاش قانون يف به معرتَف
البيتومني فحم صناعة أجل من الوطني اإلنعاش إدارة من رٍة مصغَّ نسخٍة إلنشاء كول»

الواليات.13 نطاق عىل الواقع يف تعمل الصناعة تلك أن أساس عىل خصوًصا،
مايو يف الفحم قانون ببطالن فقَضْت الجديدة؛ الصفقة أصحاَب املحكمُة وسايَرِت
عاٍم، مدار عىل أصدَرتْها التي األحكام من سلسلٍة من واحًدا ُحْكمها ليكون ١٩٣٦؛ عام
أستاذ فرانكفورتر، فليكس نظر يف بَدْت بأفكار الجديدة الصفقة ضد ًها موجَّ أغلبها كان
شديدة، غضب حالة يف وجعلته ِلْلبُْلِه» «مكتوبة أنها هارفرد، بجامعة آنذاك القانون
يشءٍ.»14 أيَّ يمثَِّال لم السابقة والوقائع التاريخ أن الواضح «من بالقول: ذلك عن ُمعِربًا
االستياء؛ أصابهم الذين الوحيدين األمريكيني هم بهارفرد التدريس هيئة أعضاء يكن ولم
رجل فعل كما شاكني، ناخبني من خطاباٍت ى تلقَّ الرئيس أن إىل مطَِّلعة مصادُر تشري إذ
إبطال أجل من العليا املحكمة إىل يُْهَرعون ما دائًما األثرياء إن لك «قلُت تكساس: من

قوانيننا.»15
أمام عقبًة لتضع َمْت وتقدَّ الفيدراليني عني املرشِّ عىل املحكمُة تغلَّبَِت النهاية ويف
بأنه املحكمُة حكَمِت تيبالدو»، عن بالنيابة نيويورك ضد «مورهيد قضية ويف الواليات.
قائًال: بهدوء روزفلت وعلَّق العامالت. ألجور األدنى الحد تحديُد الواليات بمقدور ليس
— حكومة أي بمقدور ليس التي املحرَّمة» «املنطقة أن … تماًما اتضح أنه «يبدو
يف آخذة معاملها فيها، سلطاتها تمارس أن — الواليات بإحدى أو فيدرالية كانت سواء
فيدرالية حكومة باستطاعة وال ذلك، تفعل أن والية بمقدور ليس وأكثر. أكثر الوضوح
عن الدفاُع يَُعِد لم الحكم بهذا أنه الجمهوريني بعض اعرتف وقد أيًضا.»16 ذلك تفعل أن
فيش هاميلتون الكونجرس عضو قال وقد جيدة. انتخابيًة اسرتاتيجيًة العليا املحكمة
تأييٍد أيِّ عن ْتُم عربَّ إن الجمهوريني أصدقائي إىل «أقول نيويورك): والية عن (ديمقراطي
هربرت وعلق الديمقراطي.» الحزب لصالح صوت مليون هذا فسيعني … الحكم لهذا
أنها تظنُّ الواليات كانت التي الصالحيات إعادة بشأن إجراءٍ اتخاذ «يجب بقوله: هوفر

بالفعل.»17 تمتلكها
الوقوف بسياسة تماًما أنفسهم ُملِزمني الجمهوريون كان الحني ذلك حتى ولكن
بسهولة. مسارهم تغيري بمقدورهم يكن لم أنه لدرجة روزفلت، ضد املحكمة جانب إىل
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الربَّ األمريكيون يشكر أن «ينبغي أنه عىل الجمهوري الوطني املؤتمر يف هوفر شدد وقد
وكتب دقيقتني.18 ملدة حارٌّ تصفيٌق كلمتَه وأعقب العليا.» واملحكمة الدستور عىل القدير
فإن ملحاكمة.»19 خاضعة أنها تعلم املحكمة «إن تايمز: نيويورك ذا صحيفة يف روك آرثر
أنفسهم الجمهوريون وأدخل االتهام، قفص يف نفسها وضَعْت فاملحكمة كذلك، األمر كان
يكن فلم القضائية، املسائل حيال امُلْطِبق الصمت إىل األقرب موقفه يف روزفلت، أما معها؛
الذي نفسه بالقدر املحكمة عىل استفتاءٍ بمنزلة االنتخابات كانت ليفعله. الكثري َجْعبته يف
برنامًجا باعتبارها ال الجديدة، الصفقة عىل استفتاء باعتبارها بالغة أهمية به ارتَقْت
املتحدة الواليات حكومة سلطة الستخدام استعداًدا بوصفها ولكن نجاًحا، أو بعينه
جانب إىل روزفلت خصوم وقف وبينما والبائسني. العاملني األمريكيني عن بالنيابة
يف الجديدة الصفقة بجانب روزفلت وقف الجديدة، الصفقة مواجهة يف العليا املحكمة
سأتلو «اليوم أكتوبر: ٣١ يف جاردن سكوير ماديسون قاعة يف قال وقد الكساد. مواجهة
زالوا وما ١٩٣٢ عام بجانبنا وقفوا َمن تضمُّ التي الرشف قائمة الرشف، قائمة عليكم
؛ قطُّ الفرصُة لهم تُتَْح لم الذين املاليني أسماء الرشف بقائمة جوارنا. إىل واقفني اليوم
عىل يعملون أطفال شاقة، بمنشآت يعملن نساء رمقهم، تسدُّ ال أجوًرا ون يتلقَّ رجال

لهم: املعادين د يعدِّ بدأ ثم املناول.»

والنشاط واملضاربة، املايل، واالحتكار الصناعات احتكار القدامى: السالم أعداء
الحرب؛ من والرتبُّح اإلقليمي، ب والتعصُّ الطبقي، والعداء الطائش، املرصيف
… الخاصة لشئونهم تابٍع مجرد املتحدة الواليات حكومة يعتربون بدءوا لقد
عن يُقال أن أودُّ يل. بكراهيتهم ب أرحِّ وأنا كراهيتي، عىل مجتمعون إنهم
أن وأودُّ يضاهيها؛ ما وجَدْت للسلطة والتعطُّش األنانية قوى أن األوىل إدارتي

سيدها.20 وجَدْت القوى تلك إن الثانية إدارتي عن يُقال

وفريمونت ماين عدا الواليات فجميع الناخبني؛ جمهور بني إجماع هناك وكان
أن منذ االنتخابي املجمع يف األغلبية بهذه رئيٍس أيُّ يحَظ لم روزفلت. لصالح صوتَّْت
بنصيٍب روزفلت وفاز ١٨٢٠؛ عام تقريبًا منافسة دون االنتخابات مونرو جيمس خاَض
بدء منذ مرشح أي عليه حصل مما أكرب باملائة) ٦٠ من (أكثر الشعبية األصوات من
أصوات من مسبوقة غري بأغلبية روزفلت فاز 21.١٨٢٤ عام الدقيق األصوات تسجيل
االقرتاع صناديق إىل ال العمَّ جلب أنه أهميًة األكثر ولكن واليهود، األفارقة األمريكيني
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وجد جانبهم. إىل يقف أنه علموا الذي الرئيس لصالح بأصواتهم لإلدالء قياسية بأعداد
الرئيس لصالح التصويت إىل أقرب كانوا الوسطى الطبقة أبناء أن االنتخابات منظِّمو
الطبقة من الرئيس لصالح التصويت إىل أقرب كانت العاملة الطبقة وأن األغنياء، من
عىل ألسفل فباالتجاه واضًحا؛ الرتاتب هذا كان العاملة الطبقة داخل حتى الوسطى.
من أكثر الرئيس لصالح التصويت إىل أقرَب مهارًة األقل ال العمَّ كان املهارات، مقياس
كما الرئيس؛ موقف عن جيدة فكرة األمريكي الشعب لدى كان مهارًة. األكثر العمال
يوم يف الشعب من العاملة الطبقة ساَعَد الذي الوحيد الرئيس «أنت إليه: أحدهم كتب
إىل قبُل من سَعى الذي البلد داخل األصواِت حسُّ خَفَت نفسه، الوقت ويف األيام.»22 من
العام ُقِتل قد لونج هيوي كان والعاملة. الوسطى الطبقتني زعامة عىل روزفلت تحدِّي
للدفع النجاح لها يُكتَب لم جهوًدا املذياع، كاهن كوجلني، تشارلز األب وقاد السابق،
وخرس لسياساته، الكاثوليكية الكنيسة جانب من شديد لتقريع وتعرََّض ثالث، بحزب
الواليات يف الشيوعي الحزب وحتى السامية. معاداة إىل تحوُّله ازدياد مع مستمعيه

روزفلت.23 انتقاَد تجنََّب املتحدة
عاًما، ثالثني قرابة تستمر أن روزفلت كوَّنها التي الساحقة الوطنية لألغلبية ُكِتب
ظهَرْت قد انهيارها إىل ستؤدِّي التي الصدوع كانت انتصارها أْوِج لحظة يف ولكن
األمريكيني ملساعدة الفيدرالية الحكومة استخدام عىل برنامجه القائم فاالئتالف بالفعل؛
اجتذََب ائتالًفا كان األصليني واألمريكيني األفارقة واألمريكيني العاملة الطبقة إىل املنتمني
رئيس؛ انتخاب يف جيًدا االئتالف هذا نجح ربما بالحرض. األمريكيني كامٍل شبه نحٍو عىل
األصوات من بالكثري بالسكان الحافلة الواليات تدعم أن يمكن بالسكان الحافلة املدن ألن
الخاصة السياسات هذه قاَوَم الشيوخ مجلس الكونجرسوخاصة هيكل أن إال االنتخابية.
كانوا عرش الثامن القرن يف املزارعني أن إىل باألساس ذلك ويرجع واملدينة، بالطبقة
واملناطق الريفية فاملناطق فحسب؛ ذلك يفعل أن هو الكونجرس من املقصد أن يَرون
بعدائيٍة تنظر كانت الثابتة؛ العنرصية بسياسته األبيض والجنوب األصغر البلدات ذات
بطَل — متناميٍة برصاحٍة — نفسه يعلن الرئيس كان حني يف روزفلت، إدارة إىل متزايدٍة
ولكنه واضحٍة، جديدٍة صفقٍة أساس عىل جديدٍة بواليٍة روزفلت فاز الدولة. يف املقهورين

الديمقراطي.24 والحزب الجديدة الصفقة بني الفارَق بجالءٍ أوَضَح
نحٍو عىل الفارق هذا ًحا موضِّ الثانية واليته فرتة من األول العام روزفلت أمىض
املحكمة عن الرئيس صمت فرغم له. كبرية سياسية خسارة أول مع ليختاره، كان ما
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املحكمة، تشكيل يف تغيرٍي عن كثريًا القضائي اإلصالح أنصار َث تحدَّ ،١٩٣٦ عام العليا
يف واليتها من املحكمَة الجمهوري الكونجرس جرََّد عندما التجديد عرص مستدعني
األول العدو أن الرئيس مستشاري أحد واكتشف أعضائها. عدَد وغريَّ القضايا بعض
يف ا عامٍّ نائبًا يعمل كان عندما ماكرينولدز، جيمس القايض باملحكمة، الجديدة للصفقة
خالل من الفيدرايل القضاء إصالح اقرتح ،١٩١٣ عام يف ويلسون وودرو الرئيس عهد
أربعة أشد كان يستقيل. وال السبعني يبلغ الذي القايض مكان جديد قاٍض تعيني اشرتاط
ولم أعمارهم، من السبعني تجاوزوا قد الجديدة للصفقة عداءً العليا املحكمة يف قضاة
لزيادة ماكرينولدز خطة عىل روزفلت واستقر الستني، سن تحت القضاة من أيٌّ يكن

املحكمة.25 «مْلء» علنًا: واملعارضون ا رسٍّ املؤيدون قال كما أو املحكمة؛ أعضاء عدد
واضح؛ فعل رد للمحكمة كان كافيٍة، بفرتٍة الخطة تنفيذ يف الرئيس يرشع أن وقبل
القايض أدَىل رسميٍّا، الحكم مقاليد روزفلت تويلِّ وقبل االنتخابات بعد ديسمرب، ففي
للصفقة مناهضني آَخرين قضاة أربعة مع قبُل من صوََّت قد كان الذي — روبرتس أوين
للصفقة مؤيِّدة جديدة أغلبية لصالح بصوته — باملحكمة أغلبية مشكلني الجديدة
ولم املوقف. يف رصيٍح بتحوٍُّل أشبَه — كافًة للمراقبني تقريبًا — بََدْت حالٍة يف الجديدة
مارس، شهر حتى باريش» ضد كوست «ويست فندق قضية يف حكَمها املحكمُة تُصِدر
الواليات إن قالوا إذ «تيبالدو»؛ قضية يف قالوه ما عكس الحكم هذا يف القضاة قال ولكن
وقانون واجنر قانوَن أيَّدوا ما ورسيًعا لألجور،26 األدنى الحد ترشيع الواقع يف يمكنها
بنواحيها الجديدة الصفقة تجاه بكثرٍي ا ودٍّ أكثر أصبحوا ذلك وبعد االجتماعي، الضمان

كافًة.
أن املؤيدون زعم املحكمة. تشكيل بتغيري خطته تنفيذَ روزفلت واَصَل ذلك مع
وأيَّد «التجديد»، عرص إبَّان املحكمة ملئوا فالجمهوريون واضحة؛ ميزات لها الفكرة
فرانكلني توىلَّ وعندما وبعدها، رئاسته فرتة إبَّان مشاِبهًة تدابريَ روزفلت ثيودور
ديمقراطيني، الفيدراليني القضاة من باملائة ٣٠ من بقليل أقل كان املنصَب روزفلت
وأحسَّ العليا، باملحكمة واحٍد قاٍض تعيني من يتمكَّن لم كلها األوىل الرئاسية فرتته وإبَّان
الحقبة لوقائع بوضوح مخاِلفة الخصوص، وجه عىل «تيبالدو»، قضية أن تقريبًا الجميع
الطموح تهمِة لتلفيق ممتازة فرصًة مثََّلْت املحكمة َمْلءِ خطة أن إال والتقاليد.27 الزمنية
ديكتاتوريني شهد مستقرٍّ غري عٍرص يف خاص وقع لها كان التي لروزفلت، الديكتاتوري
يدين تقريًرا الشيوخ بمجلس القضائية اللجنة وأصدرت املتقدمة. البلدان يف حقيقيني
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الجسامة غاية يف مخالفة وتمثِّل جدوى، وبال طائل، «بال بأنها إياها واصًفا الرئيس خطة
كان مؤخًرا. أخرى لبالد السياسية النُُّظم منها عانَْت التي باملآيس ذكََّرهم « دستوريٍّ ملبدأ
بََدا املراِسلني، أحُد كتََب وكما ديمقراطيني، التقرير عىل عني املوقِّ العرشة بني من سبعة

املحافظني.28 للديمقراطيني انشقاق» «وثيقة مثل التقرير
مىض، وقٍت أيِّ من اسرتضاءً أكثر ملوقٍف املحكمة اتخاذ ومع الصيف، فصل خالل
آَل النهاية ويف املحكمة. مللء روزفلت لخطة حاجة ال بأنه تفيد التي املعطياُت تزايََدِت
(ديمقراطي روبنسون تي جوزيف السيناتور قىض — املوت وسط الهزيمة إىل أمُرها
مرشوع عىل للمواَفَقة ضغطه أثناء نَْحبَُه بالربملان، روزفلت حزب زعيُم أركانسو)، من
بأيديهم؛ القانون لتطبيق الساعني الرئيس خصوم من بالقتل والتهديدات — القانون

بالكونجرس.29 الرئيس إدارة دعم الوقت بمرور ضعف كما
داخل واالنقسام العليا املحكمة حول أمُدها طال التي املعركة تأثري إىل أُِضيف
فألول الجديدة؛ الصفقة تقويض عىل عملت أكرب أخرى صعوبٌة الديمقراطي، الحزب
َعاءات ادِّ ًدا مهدِّ اقتصادي، ركود يف البلد سقط بطيء، وبوقٍع روزفلت انتخاب منذ مرة
فاالقتصاد األعمال؛ لدورة عاديٍّ انعكاٍس مثل األمُر يبُد لم بالنجاح. الجديدة الصفقة
بالالئمة اإلدارة منتقدو وأنحى .١٩٢٩ عام يف كبوته من بالكامل بعُد تعاَىف قد يكن لم
فتمسكوا األعمال رجال نفوس يف الذعَر بثَّ إنه وقالوا الركود، جرَّاء روزفلت عىل
رضائب عىل بالالئمة أنَْحْوا كما ُمثِمرة، استثمارات إجراء من منََعهم مما بأموالهم؛
االقتصاد. من النقود سحب جرَّاء ،١٩٣٧ عام سارية أصبحت التي االجتماعي الضمان
لرفضهم األعمال رجال عىل بالالئمة الجديدة الصفقة أصحاب أنَْحى اإلدارة، وداخل
الجديدة الصفقة لسلب املال» رأس «إرضاب عليه أطلقوا ما لبدئهم — االستثماَر عمًدا
املالية سياسته إلحياء منه محاولة ويف روزفلت؛ عىل أيًضا بالالئمة وأنَْحْوا — مصداقيتها
إحداث بهدف العامة األشغال عىل اإلنفاق يف استقطاعات بإجراء روزفلت أمر املحافظة،
البطالة.31 معدل ارتَفَع الجديدة، الصفقة يف اإلنفاق انخفاض ومع امليزانية.30 يف تواُزٍن
قال ،١٩٣٨ فرباير ١ مؤرًَّخا رسيٍّا خطابًا الرئيس إىل كينز مينارد جون أرسل
وصف وحسب حق. عىل منتقديه ة عامَّ أن لو كما َف يترصَّ أن يجب روزفلت إن فيه
اإلنفاق مواصلة وأن التفاؤل»، من بدافع «خطأ املساعدات عىل اإلنفاق خفض كان كينز،
الواليات أن إىل كينز وأشار الركود. عكس عىل يساعد أن شأنه من العامة األشغال عىل
حلِّ عىل للمساعدة الخاص القطاع مؤسسات إىل حاجٍة يف كانت نفسه الوقت يف املتحدة
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(حتى عامْلتَها إذا املؤسسات، بهذه تحب يشءٍ أي فعل «بإمكانك فيقول: مشكالتها،
نشأًة نشأت أنها مع بطبيعتها، أليفة كحيوانات ولكن ونمور، كذئاب ال منها) الكربى
والرشاسة العند حالة يف أدمْجتَها فإن … لها تريده كنَت الذي التدريَب تتلقَّ ولم سيئًة،
إىل األمة أعباء تنتقل فلن معاملتها، أُِسيئت التي األليفة الحيوانات عليها القادرة والذعر
االقتصادي، اإلنعاش جهود يف األعمال رجال إدماج إعادة روزفلت عىل كان لذلك السوق.»
«النظرية كتابه ١٩٣٦ عام يف نرش فقد حينذاك؛ أخرى أهمية كينز لتوصيات وأصبَحْت
األمريكيني االقتصاديني — الركود بجانب — َع شجَّ الذي والفائدة» واملال للتشغيل العامة
االقتصادي االنتعاش يجلب أن باالقرتاضيمكن الحكومي اإلنفاق تمويل بأن االعتقاد عىل

الرشاء.32 من مزيد عىل املستهلكني حث خالل من الركود، وسط من
عام ربيع ففي األقل؛ عىل كينز حجة نصف صدََّق أنه لو كما روزفلت َف ترصَّ
برسعة يقل «بدأ بأنه معرتًفا العامة، األشغال عىل اإلنفاِق مواصلَة روزفلت طلب ،١٩٣٨
٣ حوايل إتاحة عىل موافقته الكونجرس أعطى يونيو، ويف 33.١٩٣٧ عام يف ا» جدٍّ كبرية
االقتصاد يف الفيدرالية املساهمات وبزيادة املساعدات عىل اإلنفاق ملواصلة دوالر مليارات
روزفلت؛ أضعفا قد والركوُد العليا املحكمِة مع املعركُة كانت ولكن هائلًة.34 زيادًة
«معايري قانون عىل الكونجرس من حصل املساعدات، عىل اإلنفاق زيادة عن ففضًال
ولكن لألجور.35 فيدراليٍّا أدنى ا حدٍّ وقرََّر األطفال عمالة حظر الذي العادلة»، العمل
اتحاد نظََّمها طويلة حملة من كبرية بمساعدة إال القانون هذا عىل روزفلت يحصل لم
أصحاب بمقدور يَُعْد لم ذلك وبعد الكربى،36 العمال وبعضاتحادات الوطني املستهلكني

مهمة. جديدة قوانني إصداُر الجديدة الصفقة
املنظمة، الرشكات فلمواجهة للمعارضة؛ رئيسيني مصدرين الرئيس هاَجَم وهكذا
املمارسات فضح هدفها كان التي املؤقتة، الوطنية االقتصادية اللجنة روزفلت أنشأ
إال شخصيًة، حملًة شنَّ املحافظني، الجنوب ديمقراطيي وملناهضة للمحتكرين. السيئة
استماٍع جلساِت املؤقتة الوطنية االقتصادية اللجنُة أجَرِت فقد فشَل؛ الجهدين ِكَال أن
أو االحتكار، حاالت إلنهاء بُل السُّ من متنوعة مجموعة ودرست املجاالت، مختلف بشأن
الصناعة حول البيانات من ضخٍم كمٍّ عن اللجنة كشفت حني ويف تنظيمها. األقل عىل
املحتكرة الرشكات ملواجهة واضح بمقرتح تخرج لم ينبغي، كما بها وأبلغت األمريكية
الحكومة أن أكََّدْت ولكنها األمريكية، الرشكات عىل تسيطر كانت التي القابضة والرشكات

127



الجديدة والصفقة الكبري الكساد

اإلنفاق معايرة خالل من الرخاء تعزيز أي كينز؛ به أوعز الذي الدور تلعب أن يجب
الرشاء.37 عىل املستهلكني لتشجيع

الجنوب إىل مشريًا االقتصاد، تجاه تقليدية أكثر حزبيٍّا منهًجا نفسه روزفلت اتََّخذَ
الحزب مشكلة بوصفه إياه وُمستهِدًفا ،«١ رقم االقتصادية األمة «مشكلة أنه عىل
أعتقد ولكني ديمقراطيٍّا، سيظل الجنوب أن «أعتقد فقال: ١؛ رقم السياسية الديمقراطي
ألسباب الجنوب عىل أبقى الذي الشكل من ذكاءً أكثر ديمقراطيٍّا شكًال سيتخذ أنه
ديمقراطية ستكون … السنني تلك طوال الديمقراطي الحزب صفوف ضمن أخرى
خالل الجنوب ديمقراطيي ضد النجاح لها يُكتَب لم حملًة روزفلت نظََّم ليربالية.»38
األبيض الجنوب صدور أوغر الذي الشبَح استدَعوا أن فعلهم ردُّ وكان ،١٩٣٨ عام صيف
انتخابات يف الشماليني. املحرضني ِقبَل من الخارجي ل التدخُّ وهو األهلية، الحرب منذ
الرئيس؛ من أملهم خيبَة األمريكيني الناخبني جمهور َل سجَّ نوفمرب، شهر يف الكونجرس
وسبعني اثنني الديمقراطيون النواب فيه فَقَد نوَّاٍب مجلس عن االنتخابات ض لتتمخَّ
صحيح؛ غري روزفلت تنبَُّؤ أن واتضح مقاعد.39 سبعة فيه فقدوا شيوٍخ ومجلِس مقعًدا،
عىل الديمقراطيون أرصَّ ما إذا ديمقراطيٍّا يظل لن بل الليربالية، إىل الجنوب يتحول فلم
َخَلُفه تجنََّب ذلك، عىل سنوات عرش انقضاء وبعد تحكمه. التي العنرصية العالقات تغيري
؛ الديمقراطيِّ الحزِب عن الجنوُب تخىلَّ عندما ضئيٍل بفارٍق الهزيمة ترومان إس هاري

األفارقة. لألمريكيني املدنية الحقوق قضيَة تبنَّى ألنه
باستطاعة ما روزفلت أوَضَح ،١٩٣٨ عام انكسار حتى ١٩٣٦ عام انتصار من
املستوى فعىل باستطاعتها؛ يكن لم وما األمريكية السياسة يف تغيريه الجديدة الصفقة
بطل بوصفه نفسه تقديم من الرئيس تمكََّن الرئاسة، انتخابات يف االقرتاع يف القومي
كان واملحافظني. األغنياء يف املتمثِّل القديم الحرس ضد الجديدة صفقتهم ورائد الشعب
ًدا، مجدَّ انتخابه ليُعاد الطبقية السياسة وواقع البليغ الخطاب عىل االعتماد بإمكانه
للتنظيم القومية السياسات إلخضاع املجال تتيح ال األمريكية والعادات القوانني أن إال
من منتَخٍب شيوٍخ ومجلِس الضواحي، من منتخٍب كونجرس مواجهة ويف الحكومي.
الرئيس بريد صندوُق أَْظَهَر ،١٩٣٨ عام يف بة. املتشعِّ روزفلت سياسُة فشلت الواليات،
كتبَْت كما ومتسائلني، ممتدحني البعض له كتب حني ففي الدولة؛ فئات بني االنقساماِت
اآلباء من الكثري عىل أبقيَْت لقد ضدك؟! أحدهم يكون أن يمكن «كيف تقول: سيدة
إحدى فكتبت بوضوح، آَخرون عارَضه األشغال!» سري إدارة خالل من مًعا واألبناء
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بربنامجك يشءٍ أيَّ تملك ال أنك أرى عندما باالمتعاض أشعر «كم قائلة: إليه السيدات
يقول: رجل وسأله سيقبلونه!» مَلن إال تعطي وال سنوات، لخمس بَجْعبتك كان ما سوى
بعد السري يف وستستمر قبلك طريقها يف تسري كانت الدولة أن قبُل من ببالك خطر «هل

رحيلك؟»40
روزفلت أرىس الصحي، التأمني عن فضًال إنه نقول أن أيًضا اإلنصاف من
للضمان الرئيسية املكونات من أمريكية نسًخا بينهما التعاون خالل من والكونجرس
املسنني ضم ذلك يف بما األخرى، الصناعية البالد يف موجودًة كانت التي االجتماعي
والعملة، البنوك ودعَما الضمان. هذا مظلة تحت امُلعالني من وغريهم واملعوقني والعاطلني
بالجنوب املتخلفة املناطق تنمية نَا ودشَّ أفكارهما، عىل اعتماًدا األمريكية الرأسمالية وأنقذَا
تينييس وادي هيئة نموذج تصدير مثل بالفشل؛ ُمنيت األهداف بعض أن مع والغرب،
امُلْحِدق السيايسَّ الخطَر بالفعل اكتشفوا قد الديمقراطيون وكان أخرى.41 مناطق إىل
املدنية الحقوق توفري إىل األمريكية الحاجة نحو ا جدٍّ بسيطة خطوًة تقدَّموا عندما بهم

السود. للمواطنني
إىل اتجهوا الذين — السياسة صاِنعو وَجَد العرشين، القرن ثالثينيات نهاية ويف
متزايٍد نحٍو عىل منهم يُطَلب بات أنه — األمة به تعمل كانت الذي األسلوب لتغيري واشنطن
وكاالٌت ورصَفْت قليًال. أفضل األمريكي لالقتصاد الحايل الهيكل لجعل ُسبًُال يجدوا أن
مستعيضًة الهيكلية، التغيريات فكرة عن النظَر القومي املوارد تخطيط مجلس مثل
الربامج؛ الكونجرس قوََّم القائمة.42 املؤسسات تحسني يف الحكومة استغالل بفكرة عنها
إزعاج دون هي كما التوافقية السياسات عىل لإلبقاء الزراعي اإلصالح إدارة إنشاء فأعاد
الجديدة الصفقة أصحاب قبول وتنامى االجتماعي. الضمان وتعديل العليا املحكمة
امليزانية خالل من إنهم حتى كينز»، «سياسة عموًما عليها يُطَلق كانت التي للسياسة
الكيل االقتصادي النمو تعزيز ثَمَّ ومن األمريكيني، إنفاق تعزيز من تمكَّنوا الفيدرالية

االقتصاد. تواُزن أو األساسية األنشطة يف ل التدخُّ دون
الجديدة الصفقة من اإلبداعية املرحلة أن من بالرغم الترشيعي، املستوى عىل ولكن
بدأَْت حيث جديدٍة؛ بدايٍة سوى تكن لم النهاية هذه فإن نهايتها، لبلوغ طريقها يف كانت
فكما بسيطًة، الفكرة كانت والتنازالت. الترشيعية الرصاعات تلك عن ُض تتمخَّ ما فكرٌة

:١٩٣٨ عام يف األشغال سري إدارة يف الغوث ال عمَّ أحُد يقول
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لن أنه وأعتقد ، غنيٌّ بلد هذا األمر: هذا بها أَرى التي الطريقة هي هذه
فنصفهم والكساء؛ الطعام يحتاجون َمن وتكسَو تُطِعم أن الحكومة يضري
حصلوا إْن العمل ِة ملباَرشَ ُمَعدِّين غري أو عمٍل، عىل الحصول يستطيعون ال
هذه الحكومة تحبس ألن معنى ال املال. من الكثري املال، لدينا … عليه
غريَ البعُض كان هل للتساؤل: داعي وال الفقراء، عن البسيطة املساعدات
أن من بدًال أوبخهم فلماذا هنا، يأتون منهم كثري … املساعدات لتلك ني مستحقِّ
صالحهم الجميع، تتقبََّل ألن بحاجٍة أنت مساعدات؟ من يستحقون ما أمنحهم

وطالحهم.43

غري الفقري حتى يساعد أن غنيٍّا بلًدا يضري لن أنه هي العامل هذا حديث يف الفكرة
َرِحم من أيًضا خرج كما الجديدة، الصفقة َرِحم من الفكرة هذه خرجت وقد املستحق؛
ل يسجِّ أن يجب غنيٍّ بلٍد أيَّ أن مفادها التي الفكرُة وأيًضا نفسه الحديُث الصفقِة نفِس

عادي. لرجل حديثًا كان أنه مع به؛ ويحتفظ الحديث هذا
إىل به، احتفَظْت األشغال سري إدارة ألن هذا؛ يومنا إىل باقيًا العامل هذا حديُث ظلَّ
الفيدراليني الَكتَبَة مرشوُع أرَسَل األمريكيني. من غريه كثريين أذهاُن عنه تفتََّقْت ما جانب
أرجاء جميع إىل كتَّابًا الشبيهة، املرشوعات من عدٍد جانِب إىل األشغال، سري إلدارة التاِبع
أو الكساد أو الجديدة الصفقة حول رأيَهم فقط األمريكيون ل يسجِّ لكي ليس البالد
يؤرِّقهم، وما وطموحاِتهم وآماِلهم حياِتهم يشء: وكل يشء أي لتسجيل بل الرئيس،
وشعبها. الثقافة تسجيل أجل من ولكن األمة، أو الجديدة الصفقة تمجيد بغرض ليس
«تدوين برضورة إليهم الصادرة التعليمات متَِّبِعني اإلمكان، قدر بحرٍص الَكتَبَة وَعِمَل
ويعملون ويغنون األمريكيون يتحدَّث كيف لوا فسجَّ بالضبط»؛44 املتحدث يقوله ما
والدولة، الناس عليها يبدو كان التي الصورَة بكامرياتهم زمالؤهم وسجل ويلعبون،
محصولهم، من بحصٍة إيجارهم يسدِّدون الذي الحاليني املزارعني مع مقابالٍت وأَْجَروا
وقد الَجْلد، آثار من ألُْشَفى ليومني املتواِضع فرايش يف «أرقد أحدهم: يقول سابقني. وعبيد
موجودة تزال ال سيدي! يا ال تُمَحى. ال عالمات بقلبي ترتك ولكنها جسدي منها يُشَفى
جاء الذي الوقت تذكَّروا وهنود قدامى، مستوطنني عىل وعثروا هذا.»45 يومنا إىل بقلبي
من أشياءَ شعبيًة؛ وأغانَي أشباٍح، وقصَص طواًال، رواياٍت دوَّنوا األوائل. املستوطنون فيه
وقد الحديثة. الوطنية الحرضية األمة ِخَضمِّ يف التاليش يف اآلخذ الدولة يف الريف مايض
وان: إس يو و«طريق (١٩٣٨) نيويورك» يف اليهودي «االتحاد يف البيانات تلك نرشوا
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هافاسوباي و«قبيلتا (١٩٤٠) فريجينيا» يف و«الزنوج (١٩٣٨) فلوريدا» إىل ماين من
وسمٍة وشعٍب واليٍة كلِّ حول األخرى الكتب من العرشات بني من ،(١٩٤٠) ووالباي»

األرض. سمات من
ثقافًة األشغال سري إدارة شكََّلْت الفيدرايل، واملرسح الفيدرايل الفن مرشوَعي ومع
برصي أسلوب ذات وملصقات جداريات الفني املرشوع عن َض فتمخَّ للدولة؛ جديدًة
«دكتور أو «ماكِبث» مثل مرسحياٍت مشاَهَدَة لألمريكيني املرسحي املرشوُع وكفل مميز،
أن يمكن «ال لويس سنكلري رواية من مقتبَس عمل أي أو ميكادو» «ذا أو فاوستوس»
فحسب نيويورك يف ليس أمريكا، يف فايشٍّ نظاٍم قيام إمكانية من تحذر التي هنا» يحدث

البالد. من شتى مدن يف وإنما

سنكلري رواية من مقتبََسة مرسحية عرض يعلن الفيدرايل املرسح ملرشوع ملصق :2-7 شكل
هنا». يحدث أن يمكن «ال لويس

التي نفسها املعارضة بسبب الجديدة للصفقة الثقافية الطموحات هذه أخفَقْت ولكن
الجنوبيون سيما ال املحافظون، فالديمقراطيون السياسية؛ طموحاتها طريق يف وقفت
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سري إلدارة التابع الفيدرايل الفن مرشوع إنجازات من الجدارية اللوحة هذه :3-7 شكل
الثورة من مشهًدا وتصوِّر فرانسيسكو، سان يف الثانوية واشنطن جورج مدرسة يف األشغال،

األمريكية.

حول علنًا القلق إثارة يف بدءوا تكساس، والية من ديز مارتن الكونجرس عضو مثل
شكََّلها التي األمريكية غري األنشطة لجنة بدأت الجديدة. الصفقة عىل الشيوعي التأثري
العمالية االتحادات عىل الشيوعية تأثري يف للتحقيق ١٩٣٨ عام يف استماٍع جلساِت ديز
َمثَُلْت ديسمرب، ويف الفيدرايل. املرسح مرشوع ذلك يف بما عامٍّ، بوجٍه الجديدة والصفقة
الذي مارلو كريستوفر اسم ذكرت عندما اللجنة، أمام املرشوع، مديرة فالنانجان هايل
«أنِت ستارنيز: جوزيف الكونجرس عضو سألها فاوستوس»، «دكتور مرسحية كتب
سأقول ما ْل «سجِّ فالنانجان: فأجابته شيوعي؟» هو هل مارلو! املدعوِّ ذلك عن تنقلني
سبَقْت التي الفرتة شكسبري، عهد يف مرسحي أديب أعظم كان إنه … امَلْضبََطة يف
أصحاب كان التي الثقافة بني الُهوَّة عمق مدى الحوار كشف مباَرشًة.»46 شكسبري
وبحلول الدولة. مناطق بعض يف تذوُّقها املطلوب والثقافة ينرشونها الجديدة الصفقة
املحافظون َل وحوَّ الفيدرايل، املرسح مرشوع تمويل أنَهْت قد ديز لجنة كانت ،١٩٣٩ عام
بدءوا ،١٩٣٩ عام صيف ويف األخرى. الجديدة الصفقة وكاالت إىل انتباَههم الكونجرس يف
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الديمقراطيني من املحافظون وصوََّت العمل، لعالقات الوطني املجلس بشأن التحقيق يف
بها َم تقدَّ التي باإلنفاق الخاصة القوانني مرشوعات إسقاط أجل من مًعا والجمهوريني

روزفلت.47
وراء فيما ينظر بدأ فإنه روزفلت، املحاِفظُة املعارضُة فيه أعاَقْت الذي الوقت ويف
أخربه الرئيس إن مستشاريه أحد قال وقد التالية. الخطوة يف بالتفكري الجديدة الصفقة
واندلعت املحلية.» القضايا بشأن بوسعه ما كلَّ األرجح عىل «بذل أنه ١٩٤٠ عام يف
الصفقة أصحاب من ى تبقَّ مَلن قال أنه من وبالرغم انتباهه. لتَسِرتق أوروبا يف الحرب
حتى تماًما، الجديدة الصفقة يهجر لم فإنه الحرب»، كسب يف نبدأ أن «علينا الجديدة:

الحرب.48 األمة بدأت عندما
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اخلامتة

ودوليٍّا محليٍّا الجديد األمريكي األسلوب

العادلة»، العمل «معايري قانون عىل املوافقة من أشهر بضعة بعد ،١٩٣٨ عام نوفمرب يف
الحرب إىل العالم انزالَق بأن عهده، يف الخزانة وزير مورجنثاو، هنري إىل روزفلت أرسَّ
الصعيد عىل وللديمقراطيني العام، الصعيد عىل لألمريكيني كثرية فوائَد يحمل ربما
لهذا الرخاءَ «تعني األسلحة عىل األجنبية» الطلبات «إن روزفلت: قال وقد السيايس.
يف الرخاء.» تحقيق دون االنتخابات يف النجاَح الديمقراطي الحزُب يستطيع وال البلد،
لتجنُِّب رادًعا لتكون األمريكية العسكرية القوة بناء يف التفكريَ روزفلت بدأ نفسه الوقت
الديمقراطي الحزب بها ُمِنَي التي الخسائر من وبالرغم هتلر.1 مع للتفاُوِض االضطرار
أُِعيد وكذلك السلطة، بمقاليد ُممِسًكا الحزُب ظلَّ ،١٩٣٨ عام يف الكونجرس انتخابات يف
وبعدها ،١٩٤٠ عام يف — نوعه من األول الحدث وهو — ثالثٍة لفرتٍة روزفلت انتخاُب
الجديدة»، «الصفقة مصطلح أحب أَُعْد «لم للمراِسلني: روزفلت قال سنوات ببضع
نتيجة ولكن األمراض، من مجموعٍة من الدولة لينقذ أَتَى بطبيٍب أشبه الجديدة فالصفقة
الحرب.»2 لكسب ْعي السَّ عنها البديل فسيكون جديدًة، مخاطَر اآلَن تواِجه الدولة ألن

«كسب بمصطلح الجديدة» «الصفقة مصطلح عن روزفلت استعاضة عكست وقد
الوقت يف حتى الجديدة، الصفقة الكونجرس أنهى الفيدرالية. امليزانية يف تحوُّالٍت الحرب»
كانتا ما وحرية بحماسٍة العام املال من باإلنفاق للحكومة الحرُب فيه سمحت الذي
قد الكونجرس كان ،١٩٤٣ عام نهاية وبحلول العاملية. االقتصادية األزمة ظلِّ يف لتوَجَدا
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ويف الجديدة.3 الصفقة وكاالت من وغريهما األشغال سري وإدارَة املدنية الخدمة سلَك ألَغى
املتحدة للواليات املحيل الناتج إجمايل من باملائة ٨ من الفيدرايل اإلنفاق نما نفسه، الوقت
الفيدراليني للمسئولني الحرب وأتاحت 4.١٩٤٣ عام يف باملائة ٤٠ إىل ١٩٣٨ عام يف
سون يؤسِّ بكونهم يتعلَّق فيما التفكري إعادة دون مباَرشًة األمريكيني بخدمات االستعانة
وتضاءلت بطالة. بإعانات العاطلني إلمداد وطني برنامج مثل باملرة؛ أمريكيٍّ غري ليشءٍ
الحرب، زمن يف والعمالة اإلنفاق معدالت أمام الكساد عهد يف والعمالة اإلنفاق معدالت
العمل قوة من مئويٍة نسبٍة صورِة يف (امَلِقيسة البطالُة انخفَضِت ،١٩٤٣ عام يف وأخريًا
يف براون كاري إي االقتصادي الخبري أشار وكما 5.١٩٢٩ عام يف معدلها عن املدنية)
«يبدو قال: حيث بجديٍة؛ كينز توصيات تخترب لم الجديدة الصفقة فإن ،١٩٥٦ عام
العرشين، ثالثينيات يف ناجحة غريَ اقتصاديٍّ إنعاٍش أداَة كانت املالية السياسة أن إذن
سوى التجربة هذه تجلب ولم تُجرَّب.»6 لم ألنها ولكن ثمارها، تؤِت لم أنها بسبب ليس
لرضورة جاءت وإنما االقتصادي، اإلنعاش يف تجربة بمنزلة حينها تكن ولم الحرب،

عسكرية.
يف روزفلت بدأ وعندما الجديدة، الصفقة فكرِة محلَّ بالكامل تحلَّ لم الحرب أن إال
عام يناير ففي العرشين. القرن ثالثينيات ُمثُل إىل لجأ الرصاع، خلف يكمن ما اعتبار
الخطَط نضع أن اآلن «واجبنا فيه: قائًال االتحاد، حالة خطاَب روزفلت ألَقى ،١٩٤٤
إىل خلصنا قد ها … الدائم السالم من حالٍة كسب أجل من االسرتاتيجيات؛ ونحدِّد
ثم اقتصاديني.» واستقالل أمان دون توجد ال للفرد الحقيقية الحرية بأن الواضح الوعي
والرخاء األمان من جديٍد أساٍس إىل تستند أن يمكن ثانية حقوق» ««وثيقة ًدا: معدِّ واَصَل
الجديدة: الحقوق شملت وقد العقيدة.» أو الِعرق أو املكان عن النظر بغضِّ للجميع

أو مزارعها أو متاجرها أو األمة مصانع يف ومربحة مفيدة وظيفة يف الحقَّ •
مناجمها.

والرتفيه. وامللبس املأكل من املالئم القدر لتوفري كاٍف دخٍل يف والحقَّ •
معيشة وألرسته له يوفر عائد مقابل وبيعها منتجاته زراعة يف مزارع كل وحق •

كريمة.
من يخلو مناٍخ يف االتجار يف صغريًا، أو كبريًا كان سواء أعمال، رجل كل وحق •

وخارجيٍّا. داخليٍّا املحتكرين وسيطرة الرشيفة غري املنافسة
الئق. منزل عىل الحصول يف أرسة كل وحق •
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جيدٍة. بصحٍة التمتُّع وفرصِة مقبولٍة صحيٍة رعايٍة يف والحق •
أو الشيخوخة عىل املرتتبة االقتصادية املخاوف من مناسبٍة حمايٍة يف والحق •

البطالة. أو الحوادث أو املرض
التعليم. من كاٍف قسٍط يف والحق •

هذه نربح أن وبعد األمان، إىل تفيض الحقوق هذه «كلُّ قائًال: روزفلت وخلص
لسعادة جديدٍة أهداٍف نحو ُقُدًما للميضِّ الحقوق، هذه ببلوغنا نستعدَّ أن يجب الحرب

البرش.»7 وسالمة
بعد جديدة حقوق كسب بشأن تشاُوٌر حَدَث أنه «يبدو تقول: تايم مجلة نرشت
عىل والحصول االقتصادية، الشدائد من األماِن حقوِق من كثريًا ولكن الحرب.»8 كسب
والحصول نَِشٍط، أعماٍل مجاِل يف والعمل ُمرِبحة، بأسعار املزارع منتجات وبيع وظيفٍة،
ضمان أجل من مٍة مصمَّ جديدٍة صفقٍة برامَج تتضمن كانت ومنزٍل؛ مناسٍب أجر عىل
والتعليم الطبية الرعاية مثل — بسهولة أخرى حقوق وضع ويمكن الحقوق. تلك تحقيق
روزفلت خطط يف بوضوح الحقوق تلك تجلَّْت فقد الجديدة؛ الصفقة مبادئ إىل استناًدا —

بأرسه.9 العالم أجل من ولكن وحدها، أمريكا أجل من ليس السالم، أجل من
روزفلت إدارة بدأت تدريجيٍّا، الطَّموح املحيلِّ لربنامجها الجديدة الصفقة إنهاء ومع
يعتقد الخارجية، وزير هال كورديل ظلَّ كينز، ُخَطى عىل أخرى. مرة خارجيٍّا النظر يف
قال: حيث والرخاء؛ السالم نحو سيقود مفتوٍح عامليٍّ اقتصاٍد تأسيس أن طويلة لفرتة
عىل عمل الغاية، هذه تحقيق يف وأمًال السالم.»10 إثرها عىل ق يتحقَّ قيوٍد بال «تجارٌة
،١٩٣٨ عام يف أمريكية األنجلو التجارة اتفاقيُة بينها من كان تجاريٍة اتفاقياٍت إبرام
العاملي االقتصاُد عليها كان التي الحالَة يستعيد قد الدويل التعاون أن فكرة عزََّزْت التي

األوىل. العاملية الحرب قبل ما حقبِة يف
تؤتَي أن وشك عىل هال أفكاِر مثل أفكاٌر كانت األوىل، العاملية الحرب نهاية قرب
لتمثيل املتحدة الواليات إىل كينز مينارد جون َه توجَّ ،١٩٤٤ عام يونيو ففي ثمارها؛
من مبعوثًا ٧٣٠ بني من مبعوٍث سوى كينز يكن لم وودز. بريتون مؤتمر يف بريطانيا
كينز أن إال الحرب، بعد ما اقتصاِد قواعد وضع أجل من يجتمعون دولة وأربعني أربٍع
الوالياُت تدخل أن قبل ،١٩٤١ عام ويف املؤتمر. يف األبرَز الدوَر لعبت التي الشخصية كان
نظام — فريساي معاهدُة أغفَلتْه مما جزءٍ لتوفري خطًة وَضَع قد كان الحرَب، املتحدة
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األرصدِة تراُكِم «منع بهدف وذلك بسالسٍة، العاملي والتجاري املايل النشاط َسرْيَ يضمن
ما القتصاد الرئيسية القاعدة ستكون حال، أية وعىل — حدوٍد» دون واملدينة الدائنة
كينز خطُة َصْت وخصَّ الحرب.11 قبل ما اقتصاد إنتاج إعادة تجنُّب هي الحرب بعد
التجارة من نصيبها عىل بناءً للحكومات ائتمانيًة أمواًال الدولية للمقاصِة اتحاٍد إلنشاء
افرتاضيٍة رصٍف بعملِة تكون أن عىل — األموال هذه من بالسحب لها وسمحت العاملية،

مستقرة. حالة يف اقتصاداتها عىل للحفاِظ رضوريٌّ هو ما بقدر — «البنكور»
كان أمريكا. ممثُِّل وايت، ديكسرت هاري غريُمُه بأخالقيٍة وَقَف كينز، جانب وإىل
ما: نوًعا مختلفة حلوٍل طريق عن نفسها املشكلة لحلِّ الخاصة خطتُه وايت َجعبة يف
عملة مخزون من وليس تساهميٍّ صندوٍق من ولكن اقرتاضها، الحكومات فستواصل
من كثرٍي يف نفسها العالقة هي كينز وفكرة وايت خطة بني العالقة كانت البنكور.12
للتعاُمل الربيطانية الربامج ظل ويف األوروبية. الرفاه ودول الجديدة الصفقة بني جوانبها
املواطنون ى تلقَّ ،١٩٤٢ عام يف بيفريدج خطة يف جاء ملا وفًقا واإلعاقة، الفقر مشكالت مع
له ا حقٍّ باعتباره معاًشا أحٌد يتلقَّ لم حني يف لهم، ا حقٍّ باعتبارها الدولة من مساعداٍت
قد كانوا التي األمواَل يسحبون املعاش عىل امُلَحالون كان إذ االجتماعي؛ الضمان ظلِّ يف

بها. ساهموا
الذي نفسه السبب أجل من وايت بخطة َك وتمسَّ كينز خطَة األمريكي الوفُد رَفَض
فالخطة ؛ تساهميٍّ أساٍس عىل االجتماعي الضماُن يكون أن عىل ترصُّ روزفلت إدارة جعل
وايت خطُة أصبَحْت ثَمَّ ومن الكونجرس؛ وسرتيض املطالبات من ستحدُّ التساهمية
بريتون مؤتمر يف عليه اتُِّفَق كما الدويل النقد صندوُق عليها قام التي األساسية الركيزَة
غري السحوبات ملنع الدويل النقد صندوق عىل إضافيًة قيوًدا الكونجرس ووَضَع وودز،

الصندوق.13 من املرشوطة
املعروف والتعمري، لإلنشاء الدويل البنك هو شقيٌق الدويل النقد لصندوق وكان
بسالٍم املروَر للبالد الدويل النقد صندوُق يتيح أن املفرتض من كان وملا الدويل. بالبنك
املاَل يقرض أن الدويل البنك عىل يُفرتَض كان الحرة، االقتصادات تقلُّباِت غمار من
كي الفقر من طويًال عانَْت التي البالد أجل ومن دماٍر، من الحرب عن نَجَم ما إلصالِح
نموٍّا األقل العالم بلدان من الدويل البنك موقُف كان وقد الحديثة. األمم برْكب تلحق
من األشغال سري وإدارة تينييس، وادي وهيئة العامة، األشغال إدارة موقَف ما نوًعا يشبه
أنشأَتْها التي هذه الغوِث وكاالِت ما حدٍّ إىل يشبه نحٍو وعىل األمريكي. والغرب الجنوب

140



الخاتمة

قيََّدْت التي السائدة، االقتصادية الرؤية حدوِد ظلِّ يف الدويل البنك عمل الجديدة، الصفقُة
بالكامل.14 املتاحة موارده ثلث كلََّفه فرنسا إىل َمه قدَّ قرٍض فأول البنك؛ ماِل رأَس أيًضا
املحدودة املوارُد شكََّلِت املحلية، الجديدة الصفقة برامَج كثريًا يشبه نحٍو وعىل
وبناء الفشل ونبذ التجريُب، عليه قام الذي األساَس الدويلِّ والبنِك الدويل النقد لصندوق
يف املوقف كان ومثلما .١٩٤٥ عام أبريل يف روزفلت وفاة بعد امتد ما وهو نجاحات،
يف وودز بريتون نظام عىل ُفِرضت التي القيوُد تؤدِّ لم الجديدة، الصفقة عهد بادئ
القدر توفري من الدويل البنُك يتمكَِّن ولم ، عامليٍّ اقتصاديٍّ انتعاٍش تحقيِق إىل بدايته
لم ما املال إقراَض الدويل النقد صندوُق ورَفَض التعمري، أجل من املال من الكايف
التعمري أجل من ال األمد، قصريِة اختالالٍت تصحيح عىل إال يُنَفق لن أنه من يتأكَّد
السياسة صنَّاُع َن دشَّ الجديدة، الصفقة عهد يف بالضبط حدث وكما اإلطالق.15 عىل
كتب ،١٩٤٧ عام ويف باالحتياجات؛ للوفاء جديًدا برنامًجا املتحدة الواليات يف املبِدعون
عىل بقعٍة كلِّ يف القائمَة الحكوماِت الشيوعية الحركاُت د «تهدِّ الخارجية: بوزارة مسئول
البالد وتحتاج والسيايس. االقتصادي الضعف عىل تقتات الحركات فهذه الكوكب؛ هذا
تريد كانَْت إن النطاق واسعِة اقتصاديٍة مساعدٍة إىل الشيوعي الضغط ِنري تحت الواقعة
أنه ع يُتوقَّ كان األوقات، من وقت يف السيايس. واستقاللها أراضيها سالمة عىل الحفاَظ
املساعدات، لهذه الالزمة باالحتياجات الوفاءُ والتعمري] [لإلنشاء الدويل البنك بمقدور
هذا ملجابهة الوحيد والسبيل … وظيفته أداءَ يستطيع ال البنك أن اآلن يتضح ولكن
املتحدة الواليات مباَرشًة تقدِّمه تماًما جديٍد مساَعدٍة برنامِج استحداُث هو التحدِّي

نفسها.»16
االقتصادي اإلنعاش برنامج عليه قام الذي األساس هي القناعة هذه أصبحت
أعلن الذي الخارجية، وزير مارشال بجورج نًا تيمُّ مارشال، بخطة املعروف األوروبي،
الوصول … يف اإلسهام أجل من وسعها يف ما بكل املتحدة الواليات تقوم أن «يجب قائًال:
فيها تنشأ أن يمكن التي واالجتماعية السياسية الظروف لتهيئة اٍل فعَّ عامليٍّ اقتصاٍد إىل
اإلقراض سياسَة الدويل النقد صندوُق حرََّر قصرٍي، بوقٍت ذلك وبعد الحرة.» املؤسسات
٣٥ عند بالذهب مرتبًطا يزال ال كان الذي — األمريكيُّ الدوالُر وأصبَح يتبعها، التي
خمسة ُقرابَة داَم الذي الجديد وودز بريتون لنظام األساِس عملَة — لألوقية دوالًرا

عاًما.17 وعرشين
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العاملية الحرب املتحدة الواليات دخول من عاًما ثالثني بعد أْي ١٩٤٧؛ عام بحلول
فريساي: معاهدة بعد كينز رؤيَة يُشِبه يشءٍ إىل املتحدة الواليات حكومُة تحوََّلْت األوىل،
التعايف بتحقيِق التزاٌم عليها كان العالم يف اقتصاد أغنى املتحدة الواليات باعتبار
إال ذلك يكن ولم ٍد، برتدُّ النتيجة هذه إىل األمريكية القيادُة وخلَصِت العاملي، لالقتصاد
به نصح مما بكثرٍي تواُضًعا أقل تجريبيٍّا منهًجا َلْت فضَّ فقد األزمُة؛ منها ناَلْت عندما
نظام ثم الجديدة الصفقُة بذَلتْها التي املرتنحة املرحلية الجهوُد وعملت العبقري. كينز
املتحدَة الوالياِت جعَلِت وبذلك ، جزئيٍّ نحٍو وعىل ببطءٍ املشكالت حلِّ عىل وودز بريتون
خطوٌة اتُِّخذَْت لو الحال عليه سيصبح كان بما مقاَرنًة كارثٍة يف الوقوع إىل أقرَب والعالَم
إذ الباهُر؛ النجاُح لها مكتوبًا كان الربامج أن إال كينز. سياسة من مستقاة بسيطٌة
أي من أرسع اقتصادي ونموٌّ أعظم اقتصاديٌّ استقراٌر وودز بريتون نظاِم عن َض تمخَّ

اآلن.18 إىل تَلتْه أو سبَقتْه حقبٍة
بالتجريب برامج من عنها َض تمخَّ وما الجديدة الصفقة برامج طبيعُة اتسمت
عَكَس ما وهو تنازالٍت، َمْت قدَّ ما ودائًما الخطأ، من معصومًة تكن ولم الرصيح،
هذه تكلفة إىل وبالنظر األساس. من الربامَج هذه أوجَدْت التي املنقوصة الديمقراطيَة
بتقييم ولكن روزفلت، حذر عىل الشامل للتغيري برنامًجا ل نفضِّ ربما املؤملة، العملية
الربامُج َقتْه حقَّ الذي بالسجل مقاَرنًة وخارجيٍّا داخليٍّا الرديء روزفلت إدارة هيكل أداء
الصفقَة هاَجَمِت التي تلك ذلك يف (بما ونظريٍّا أيديولوجيٍّا املتسقة النطاق، الواسعة
حقبة قيود ظلِّ يف َقْت تحقَّ التي املناقَب نقدِّر أن األفضل من يكون فربما الجديدَة)،
محاوالت بذل عىل َع وشجَّ نقًدا أثاَر الجديدة الصفقة يف الواضح القصور إن روزفلت.
السنني يف األمريكية الديمقراطية عىل تحسيناٍت إلضفاء السبيَل َد مهَّ مما لإلصالح؛ جديدة

الالحقة.
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صبات
صنيعاملخ

وت
الطاقةالكهربية

١٨ / ٥ / ١٩٣٣
٥٨

الئحة
٤٨

رقم
يس
واديتيني

هيئة
قانون

يفوكالةالتجارةالفيدراليةملنعأعماِلاالحتيال
ألَزَماملؤسساِتبتسجيِلاألوراِقاملالية

صدارتلكاألوراق.
يفإ

٢٧ / ٥ / ١٩٣٣
٧٤

الئحة
٤٨

رقم
قانوناألوراقاملاليةلسنة

١٩٣٣

عىلاملساكن،
إلعادةتمويلالرهونات

ِكاملنازل
مالَّ
ِض
قرو

مؤسسُة
أُنِشئَْتبموِجبه

ملكيةالعقاراتاملرهونة.
حاالتنزع

ومنع
١٣ / ٦ / ١٩٣٣

١٢٨
الئحة

٤٨
رقم

صحاب
ضأ

قانونقرو
املنازل



صيل
التف

صدوره
تاريخ

املرجع
اسمالقانون

معامالتنظاماالحتياطي
ساالحتياطيالفيدرايلملراقبة

مجل
سلطة

من
زادالقانون

َدقدرَة وقيَّ
تَة، عىلالودائعاملؤقَّ

وأُنِشئَْتبموجبهاملؤسسُةالفيدراليةللتأمني
الفيدرايل،

يفاألوراقاملالية.
عىلالتعاُمل

البنوكالتجارية

١٦ / ٦ / ١٩٣٣
١٦٢

الئحة
٤٨

رقم
فلسنة

صار
قانونامل

١٩٣٣(قانون
س-ستيجال

جال
ف)
صار

للم

مكافحة
َقِتالعمَلبقانون وعلَّ

صناعة،
يفقطاعال

طارئٍة
حالٍة

١بوجود
َِّتاملادُة أَقر

ضوابط
ضع

بو
ملواجهةالحالةالطارئة

وكالٍة
يفإنشاء

َس
َضِتالرئي

وفوَّ
االحتكار،

يفإنشاء
َس
٢الرئي

َضِتاملادُة
فوَّ
شالوطني.

روزفلتإدارَةاإلنعا
فأنشأ

صناعية؛
ض
إلقرا

صبحتإدارَةاألشغالالعامة،
طارئٍةلألشغالالعامة،التيأ

فيدراليٍة
إدارٍة

ض.
َصةلهذاالغر

مخصَّ
ملياراتدوالر

٣٫٣
ومنح

١٦ / ٦ / ١٩٣٣
١٩٥

الئحة
٤٨

رقم
صناعي

شال
قانوناإلنعا

الوطني

ش
٤٠٠مليوندوالرمنقانوناإلنعا

أنشأروزفلتإدارَةاألشغالاملدنية،بتمويٍلبلغ
رسعة».

فب
معدالتالتوظي

زيادة
ض
صناعيالوطني،«بغر

ال
٩ / ١١ / ١٩٣٣

٦٤٢٠ب
رقم

األمرالتنفيذي
إدارةاألشغالاملدنية

يف
س
ضالرئي

وفوَّ
يدالحكومةالفيدرالية،

يف
ِّ عىلالذهِبالنقدي

َضَعالسيطرَة
و

قيمته
من

٦٠باملائة
عىل

تزيد
عىلأالَّ

عامني،
ذهبًالفرتٍةتبلغ

قيمةالدوالر
تحديد

وزارةالخزانة.
يف
صندوَقاالستقرار(املوازنة)

َن
كمادشَّ

الحالية؛

٣٠ / ١ / ١٩٣٤
٣٣٧

الئحة
٤٨

رقم
قانوناحتياطيالذهب

يفاألوراق
يفتنظيِمالتعاُمالت

َضها
صة،وفوَّ

أُنِشئَْتبموجبهلجنُةاألوراقاملاليةوالبور
صة.

املاليةبالبور
٦ / ٦ / ١٩٣٤

٨٨١
الئحة

٤٨
رقم

قانونتداُولاألوراقاملالية

مؤسسةتمويلإعادةاإلعمار؛
من

َلة أُنِشئَْتبموجبهإدارةاإلسكانالفيدرالية،املموَّ
لتأمنيالرهونات.

٢٧ / ٦ / ١٩٣٤
١٢٤٦

الئحة
٤٨

رقم
قانوناإلسكانالوطني



صيل
التف

صدوره
تاريخ

املرجع
اسمالقانون

يلاتحادات ممثِّ
بني

ض
(التفاو

٧أ
سلتفعيلالفقرة

مجل
يفإنشاء

َس
َضالرئي

فوَّ
س
روزفلتاملجل

وأنشأ
صناعيالوطني.

شال
منقانوناإلنعا

وأربابالعمل)
ال العمَّ

الوطنيلعالقاتالعمل.

١٩ / ٦ / ١٩٣٤
١١٨٣

الئحة
٤٨

رقم
القراراملشرتكبتفعيل

صناعي
شال

قانوناإلنعا
الوطني

يفأعمالالغوثالطارئ.
ملياراتدوالرلالستخدام

٤٫٩
َص

خصَّ
٨ / ٤ / ١٩٣٥

١١٥
الئحة

٤٩
رقم

ص
صي
القانونالجديدلتخ

١٩٣٥
غوثالطوارئلسنة

روزفلتإدارَة
١٩٣٥،أنشأ

غوثالطوارئلسنة
ص
صي
بموجبالقانونالجديدلتخ

َلْتإدارُة تحوَّ
،١٩٣٧

عام
ويف

َُرسالزراعيةالفقرية.
هجرِةاأل

إعادةالتوطنيلدعِم
إعادِةالتوطنيإىلإدارةاألمنالزراعيالتابعةلوزارةالزراعة.

٣٠ / ٤ / ١٩٣٥
٧٠٢٧

رقم
األمرالتنفيذي

إدارةإعادةالتوطني

روزفلتنظاًمالتقييم
١٩٣٥،أنشأ

غوثالطوارئلسنة
ص
صي
تخ

قانون
بموجب

من
ممكٍن

عدٍد
ىص

فنقلأق
سرياألشغال،«بهد

فيهاإدارة
رشوعاتاملقرتََحةبما

امل
ممكٍن».

وقٍت
رص
يفأق

ياإلعاناتإىلقوائمالعمل متلقِّ
منقوائم

س
النا

٦ / ٥ / ١٩٣٥
٧٠٣٤

رقم
األمرالتنفيذي

سرياألشغال
إدارة

فلبَْسطنطاقالتزويدبالطاقةالكهربية،
صيِلالكهرباءإىلالري

أنشأروزفلتإدارَةتو
.١٩٣٥

غوثالطوارئلسنة
ص
صي
منقانونتخ

باستخدامأمواٍل
١١ / ٥ / ١٩٣٥

٧٠٣٧
رقم

األمرالتنفيذي
صيلالكهرباءإىل

إدارةتو
ف
الري

َ سالذيأُنِشئ
محلاملجل

جديدليحل
وطني

عمل
عالقات

ُس
مجل

بموجبه
أُنِشئ

يفالتنظيم
للموظفني

نًَة معيَّ
حقوًقا

يكفل
كي

١٩٣٤؛
عام

ٍّ تنفيذي
بموجِبأمٍر

يفالعمل.
جائرةبعينها

ممارسات
معأربابالعململنع

ِض
والتفاُو

٥ / ٧ / ١٩٣٥
٤٤٩

الئحة
٤٩

رقم
عالقاتالعمل

قانون
واجنر)

الوطني(قانون



صيل
التف

صدوره
تاريخ

املرجع
اسمالقانون

٢
صتاملادة

ون
مساعداتالشيخوخة.

منأجل
ِمنٍَحللواليات

عىل
١
ِتاملادُة

نصَّ
منحللوالياتلتنفيذ

عىل
٣
صتاملادة

ون
حالةالشيخوخة.

يف
عىلاإلعاناتالفيدرالية

مساعدة
منأجل

للواليات
منح

عىل
٤
صتاملادة

ون
للعاطلني.

ض
خططالتعوي

والطفولة.
رعايةاألمومة

منأجل
منحللواليات

عىل
٥
صتاملادة

ون
األطفالاملعالني.

صحةالعامة.وبموجب
ِخدماِتال

عىل
٦ماًالللوالياتمنأجلاإلنفاق

َصِتاملادُة
وخصَّ

بُِللتوفرياألمن وتحديِد«أنجعالسُّ
ضماناالجتماعيلدراسِة

ُسال
مجل

َ ٧أُنِشئ
املادة

عىلأرباِبالعمل
و٩

٨
َضِتاملادتان

وفر
خاللالتأميناتاالجتماعية».

من
صادي

االقت
ملساعدة

منحللواليات
عىل

ْت
فنصَّ

١٠
رضائَبلدعِمالربنامج.أمااملادة

واملوظفني
املكفوفني.

١٤ / ٨ / ١٩٣٥
٦٢٠

الئحة
٤٩

رقم
ضماناالجتماعي

قانونال

مؤسسًةدائمًة.
عىلالودائع»

منالقانوِن«املؤسسَةالفيدراليةللتأمني
١
جعَلِتاملادُة

لنظام
ساملحافظني

مجل
إلنشاء

قانوناالحتياطيالفيدرايل
من

٢
َلِتاملادُة وعدَّ

تنظيماملوارد
بسلطات

وعهدإليهم
س،
ِقبَلالرئي

من
االحتياطيالفيدرايل،املعنيَّ

عىلالبنوك.
ف
رشا
واإل

ضعالسياسةاالئتمانية،
وو

املالية،

٢٣ / ٨ / ١٩٣٥
٦٨٤

الئحة
٤٩

رقم
فلسنة

صار
قانونامل
١٩٣٥

تلك
حاالِتإساءِةاستخداِم

َد وعدَّ
عامًة،

صلحًة
م
مناملرافقالعامة

جعلالقانوُن
رشكات

منتلكاإلساءات،وكذلكمنأجلإلغاءال
سياسًةللحدِّ

َضَع
صلحةالعامة،وو

امل
ضة.

القاب

٢٦ / ٨ / ١٩٣٥
٨٠٣

الئحة
٤٩

رقم
ضة

رشكةالقاب
قانونال

للمرافقالعامة

خاللتدابريالرتشيد.
من

يفقطاعالزراعة
هوتحقيقتواُزٍن

منالقانون
ف
كانالهد

٢٠ / ٢ / ١٩٣٦
١١٤٨

الئحة
٤٩

رقم
عىلالرتبة

قانونالحفاظ
صاملحيل

صي
والتخ



صيل
التف

صدوره
تاريخ

املرجع
اسمالقانون

عمليِةإعادِةبيعالرهونات.
عىلقانوناإلسكانالوطنيلتيسري

أُجِريَْتتلكالتعديالت
واشنطن،الذي

يف
تمويِلإعادةاإلعماراتحاَدالرهوناتالوطني

مؤسسُة
وأنشأَْت

إلعادة
ماي)

عليهفيمابعُداملجموعةالفيدراليةالوطنيةللرهنالعقاري(فاني
أُطِلَق

بيعاملرهونات.

٣ / ٢ / ١٩٣٨
٨
الئحة

٥٢
رقم

تعديالتقانوناإلسكان
١٩٣٨

الوطنيلسنة

ُمقاِبًال
ودَفَعللمزارعني

صيلالقمح،
ملحا

معياًراللمعدالتالطبيعية
َضَعالقانوُن

و
ف.
هذاالهد

عندتحقيق
ا ماديٍّ

١٦ / ٢ / ١٩٣٨
٣١

الئحة
٥٢

رقم
صالحالزراعي

قانوناإل
١٩٣٨

لسنة

عمالة
وحَظَر

ىصلساعاتالعملبالدولة،
األق والحدَّ

األدنىلألجور َدالقانوُنالحدَّ حدَّ
األطفال.

٢٥ / ٦ / ١٩٣٨
١٠٦٠

الئحة
٥٢

رقم
معايريالعملالعاِدلة

قانون
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