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�أوتي من قوة :وجوهر هذا الدفاع ي�شمل �إمكانية الولوج
احلر والآمن �إىل الطبيعة والقوى العاملة.
ويف ح��ال ال��دول ال�صاعدة اقت�صاديا مثل ال�صني والهند
وال�ب�رازي ��ل ال�ت��ي ط ��ورت نف�سها ر�أ��س�م��ال�ي��ا تظهر الفئات
ال�غ�ن�ي��ة «ت �� �ص��ورات ��ش�م��ال�ي��ة وع�م�ل�ي��ات احل �ي��اة اجل �ي��دة يف
ال���ش�م��ال ،فنمت ب��ال�ت��ايل ح��اج��ة ه��ذه ال ��دول �إىل امل���ص��ادر
و�إىل حتول حاجتها �إىل ت�صدير موادها �إىل اخل��ارج ،وقد
ت��زاي��دت ه��ذه اقت�صاديا ومناخيا يف مناف�سة �شديدة مع
ال�شمال .والنتيجة هي �صراعات مناخية �إمربيالية على
الطاقة واملناخ .وميكن النظر �إىل حركات الهجرة واللجوء
ان �ط�لاق��ا م��ن ه ��ذه اخل�ل�ف�ي��ة :ال�لاج �ئ��ون ي�ح�ت��اج��ون �إىل
الأم��ان ،و�إىل احلياة اجليدة التي ميكن حتقيقها يف �إطار
�شروط منط العي�ش الإم�بري��ايل يف امل��راك��ز الر�أ�سمالية.
ويعتمد منط العي�ش الإم�بري��ايل على هذه اخل�صو�صية،
مما يف�سر ك��ون منط العي�ش الإم�بري��ايل قمعيا وعنيفا-
ع �ل��ى ��ش�ك��ل � �ص��راع��ات ع �ل��ى امل � ��وارد اخل� ��ام �أو ال �ع ��زل �ضد
ال�لاج �ئ�ين -رغ ��م ذل ��ك ي�صبح من��ط ال�ع�ي����ش الإم�ب�ري ��ايل
�ضحية جاذبيتها اخلا�صة وتعميمها عرب العزل والإق�صاء
وميوالت �سلطوية وعن�صرية وقومية (وطنية).
� ّإن هذه الدرا�سة منا�سبة لنقا�شات املناخ والثورة اخل�ضراء،
ف��الأزم��ات املناخية ومعايري اال�ستهالك والإن�ت��اج لل�شمال
امل�ع��ومل ك�م��ا ت�ب�ل��ور م��ع ال��ر�أ��س�م��ال�ي��ة ال�ت��ي مت تعميمها يف
النهاية� ،أدت فعال �إىل مزيد من العنف ،وتدمري للبيئة
وللمعاناة الإن�سانية ،من �أجل ت�أمني فعل النمو الر�أ�سمايل
وب�شكل �أق��ل �إع��ادة �إنتاج الأ�سا�سيات الطبيعية للمجتمع.
انطالقا من ه��ذا ي�سائل امل�ؤلفان يف ه��ذا الكتاب البدائل
املختلفة مقابل التطور ال�سائد والقدرة على التعميم.
و�إذا نظرنا �إىل بنية الكتاب وجدناه ي�ضم ثمانية ف�صول
والئحة م�صادر ومراجع مهمة جدا بلغت ع�شرين �صفحة
من جممل �صفحات الكتاب .واعتمد امل�ؤلفان يف حمتواه
على البحث التاريخي والتحليل للو�ضع الراهن .واعتمد
امل�ؤلفان على جمموعة من النقا�شات عن الأزمة املزدوجة
و�أغ�ن�ي��ا بحثهما ب��الإط�لاع على جمموعة م��ن ال��درا��س��ات
احلديثة مثل درا��س��ة �شتيفان لي�سيني�ش يف خريف 2016
امل��و� �س��وم��ة ب �ـ «ت�ه�م�ي����ش امل �ج �ت �م��ع» م ��ن �أج� ��ل ت �ق��دمي نقد
للر�أ�سمالية .كما عمل امل�ؤلفان على حتليل ودرا�سة امل�شاكل
ال�ت��ي مت تكثيفها يف الأزم ��ة امل�ت�ع��ددة يف ع�لاق��ة ب�ين ه��ذه
والواليات املتحدة �أو يف م�ؤ�س�سات �سيا�سة البيئة .وا�شتغل
امل�ؤلفان على �ضبط املفاهيم املتعلقة بجوهر هذا امل�شكل،
فقدما من خالله «منط العي�ش الإمربيايل» باعتباره منطا
يتو�سط �سلوك الإن�سان اليومي وما يرتبط به من بنيات
اجتماعية يريد امل�ؤلفان ك�شف �آلياتها اعتمادا على تقاليد
خمتلفة للفكر النقدي كما جاء عند مارك�س ،وجرام�شي،
وب��وردي��و ،وف��وك��و .وعمل امل��ؤل�ف��ان على تو�ضيح � ّأن ال�سلم
االجتماعي يف ال�شمال املعومل باعتباره بعدا مركزيا لنمط
العي�ش الإمربيايل ي�ؤثر يف م�س�ؤولية معايري اال�ستهالك
والإنتاج االجتماعي والبيئي املدمَّر ويف امل�صالح التي ت�أتي
منها واملنقولة عرب العالقات االجتماعية.
� ّإن ال�ط��اب��ع امل ��زدوج لنمط العي�ش الإم�ب�ري ��ايل ك���ض��رورة
بنيوية و�إم�ك��ان�ي��ات تو�سيع ال�ت�ج��ارة �أ�صبحت وا��ض�ح��ة يف
ظل الفوردية التي طبعت املراكز الر�أ�سمالية ل�سنوات بني
 1550حتى  1970ومنحت النا�س ت�أثريا وا�سعا ومنوا غري
معروف لالزدهار املادي الذي يف نف�س الوقت يعتمد على

�إعادة �إنتاج الظلم االجتماعي.
خ� ّ�ط امل�ؤلفان ر�سما عاما للثورة �ضد تو�سع منط العي�ش
الإم�بري��ايل من �أج��ل التعوي�ض من العائدات ا�ستثمارية
وجتارية ،وحتقيق وت�أمني جماالت حرة متطورة وجديدة
م ��ن خ �ل�ال ت��و��س�ي�ع�ه��ا ع �ل��ى امل� �ج ��االت امل�ج�ت�م�ع�ي��ة .ورب ��ط
امل�ؤلفان يف هذا الت�شخي�ص املعا�صر بعنوان «منط العي�ش
الإم�ب�ري ��ايل :ع��ن ا��س�ت�غ�لال الإن �� �س��ان وال�ط�ب�ي�ع��ة يف عهد
الر�أ�سمالية العاملية» ب�ين االزده ��ار م��ن جهة وا�ستهالك
امل ��وارد لل�شمال امل�ع��ومل م��ن ج�ه��ة .وي�شكل مفهوم «منط
العي�ش الإمرباطوري» مفهوما مركزيا وكلمة مفتاح من
�أجل اال�شتغال على هذه العالقة.
� ّإن ج��وه��ر ه ��ذا امل�ف�ه��وم ه��و «� ّأن احل �ي��اة ال�ي��وم�ي��ة ت�صبح
أ�سا�سا يف املراكز الر�أ�سمالية بوا�سطة خلق عالقات
ممكنة � ً
اجتماع ّية وعالقات مع الطبيعة» .بكلمات �أخرى :ال�شمال
امل �ع��ومل م��رت�ب��ط مب �ب��د�أ ال ��ول ��وج ال�ل�احم ��دود �إىل ال�ق��درة
على العمل وامل ��وارد الطبيعية وامل��ائ�ي��ة للجنوب امل�ع��ومل.
هذه العالقة املهمة تعيد �إنتاج نف�سها بنيويا على قاعدة
الالم�ساواة وال�سلطة واحلكم ويتم �إجنازها يف الغالب عن
طريق العنف.
لقد ط ّور امل�ؤلفان م�صطلح «منط العي�ش الإمربيايل» على
�ضوء تقليد «الإمربيالية» من خالل النظرية �أو النقا�شات
اجلارية حول «الأزمة املزدوجة» الراهنة وما يتطلبه يف هذا
الإطار «التحول االجتماعي البيئي» ،وما يواجهانه اليوم
باملقرتحات احلالية الداعية �إىل «االقت�صاد الأخ�ضر» �أو «
الر�أ�سمالية اخل�ضراء» .امل�ؤلفان ي�ؤمنان نظريا وجتريبيا
ب��الأط��روح��ة القائلة ب ��أن ال�ت�ح��ول البيئي االج�ت�م��اع��ي �أو
«ال��ر�أ��س�م��ال�ي��ة اخل���ض��راء» ل��ن ت�ق��ود �إىل ال�ه��دف ح�ين يتم
حتديث الت�صنيع �أو حتديث قاعدتها الطاقية وال حتاول
مثال تغيري االقت�صاد ال�سيا�سي لنمط العي�ش الإمربيايل.
وي�ضرب امل�ؤلفان املثل ب�سوق ال�سيارات الذي تهيمن عليه
اليوم ما ي�سمى ب�سيارات الدفع الرباعي التي حتتاج �إىل
مزيد من امل��وارد يف �صناعتها مقارنة مع باقي ال�سيارات
الأخرى ب�سبب حجمها ووزنها ،وت�شغل املزيد من الف�ضاء
العام ،وتبعث ن�سبيا على املزيد من امللوثات .هذه ال�س ّيارات
ي�شرتيها الأغنياء ،وبالتايل غالبا ما يكون الوعي البيئي

�أع�ل��ى ،كما � ّأن ال�سيارات �أق ��وى وحتمي �سائقيها وركابها
م��ن احل ��وادث ،وه��ي الأف���ض��ل ملواجهة ع��واق��ب تغري املناخ
يف الطرق الوعرة واالنزالقات .رغم ذلك �ساهمت �سيارات
ال��دف��ع الرباعي يف تناق�ض من��ط احل�ي��اة الإم�بري��ال�ي��ة :ال
ميكن ت�شغيلها دون ا��س�ت�خ��راج امل ��وارد� ،إذن �أ��ص��ل امل�شكل
واحلل هو �إمكانية تعميم التجارب الفردية ملعاجلة الأزمة
الإيكولوجية واالقت�صادية مع �سيارات الدفع الرباعي �أي
حتديث ال�سيارات التي يعتمد �إنتاجها على امل��وارد الآتية
من دول اجلنوب املعومل.
وخ�ت��ام��ا يتحدث امل��ؤل�ف��ان ع��ن نهج �أ��س�ل��وب متني للحياة
يحل حمل املجتمع النيوليربايل ال��ذي يعاين من �أزم��ات
متعددة .يتعلق الأمر مبقاومة احلركات التي تن�شر طرقا
ا�ستبدادية �أو �سوقية �أو راديكالية �أو عن�صرية �أو قومية.
�إ� �ض��اف��ة �إىل ذل ��ك ي�ن�ب�غ��ي و� �ض��ع ق ��واع ��د ��س�ي��ا��س��ة �أخ ��رى،
مثل القواعد ال ��واردة يف الأف�ك��ار املتعلقة بالدميقراطية
االقت�صادية .ويجب �أن يكون اال�ستدالل االجتماعي على
املجتمع حمل ا�ستجواب نقدي و�أن حتل حمله مناذج جترب
الر�أ�سمالية على اخلف�ض امللمو�س للظلم .وتوجد حركات
اج�ت�م��اع�ي��ة و��س�ي��ا��س�ي��ة يف ه ��ذا االجت� ��اه وي�ن�ب�غ��ي ت�ع��زي��زه��ا
باالنتقال �إىل منط عي�ش متني يكمن يف «جتنب معايري
اال�ستهالك ال��ر�أ��س�م��ايل ،وع��دم ات�ب��اع القواعد ال�صريحة
وال�ضمنية ،وعدم قبول بع�ض املمار�سات .لأن منط احلياة
الإمربيايل يف ال�شمال املعومل قد �أدرجت نف�سها يف احلياة
اليومية ولهذا يتوجب علينا جتاوزه مبراعاة هذه الإبعاد.
لقد كان هذا فهما من الكتابات امل�ساهمة يف «نقا�شات علمية
اجتماعية �سيا�سية» .ح�ق��ق امل��ؤل�ف��ان هدفهما يف الكتاب
املنظم الوا�ضح ،والأم��ر الآن بيد احلركات الدميقراطية
والعلم ،وامل�ساهمة العلمية املدعومة من الناحية النظرية
والتجريبية ذات الأبعاد العاملية.
يف ختام هذه القراءة لفت انتباهي عنوان الف�صل ال�سابع
من الكتاب بعنوان «بدائل خاطئة .من االقت�صاد الأخ�ضر
�إىل الر�أ�سمالية اخل���ض��راء؟» ،ه��و ف�صل مهم ج��دا �ضمن
ف�صول هذا الكتاب .حني نت�صفح �سرية الباحث �أولري�ش
براند نرى ب� ّأن هذا الباحث ط ّور هذا الف�صل و�أ�صدر هذه
ال�سنة ( )2018كتابا مهما مو�سوماً بـ «البدائل الراديكالية:
ملاذا ال ميكن التغلب على الر�أ�سمالية �إال بتوحيد القوى؟"

Radikale Alternativen Warum man
den Kapitalismus nur mit vereinten
 ،Kräften überwinden kannورمب��ا تلقي

قراءتي القادمة يف هذا الكتاب اجلديد املزيد من ال�ضوء
ع�ل��ى وج�ه��ة ن�ظ��ر ال�ب��اح��ث الأمل� ��اين ف�ي�م��ا ي�خ����ص م��و��ض��وع
العالقة ب�ين دول ال�شمال واجل�ن��وب وم��ا ي�سميه الباحث
نهاية الر�أ�سمالية الإمربيالية.

----------------------

ال ــك ــت ــاب :نــمــط الــعــيــش اإلم ــب ــري ــال ــي :عن
اســتــغــال اإلن ــس ــان والــطــبــيــعــة ف ــي عهد
الرأسمالية العالمية.
الــنــشــر ،2017 :ع ــن دار oekom verlag
بميونيخ ألمانيا( .عدد الصفحات)224 :
اللغة :األلمانية
* باحث في الدراسات األلمانية
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نمط العيش اإلمبريالي :عن استغالل اإلنسان والطبيعة في
عهد الرأسمالية العالمية أولريش براند وماركوس فيسن
رضوان ضاوي *

يكتسب هذا الكتاب «نمط العيش اإلمبريالي :عن استغالل اإلنسان والطبيعة في عهد الرأسمالية العالمية» «Imperiale
 »Lebensweise Zur Ausbeutung von Mensch und Natur in Zeiten des globalen Kapitalismusأهمية بالغة
ضمن األبحاث التي تناولت موضوع االستغالل الرأسمالي لدول الجنوب ،وذلك لثالثة اعتبارات .يتمثل األول في كون هذه
الدراسة ثمرة تجربة غنية وتعاون علمي مكثف ،جلب موجة من النقد البناء من طرف المتخصصين .ويتلخص الثاني في
كون اللبنة األولى في بناء هذا الكتاب هي ورشة عمل أقيمت في شهر أغسطس سنة  2016في مؤسسة روزا لكسمبورغ
« »Rosa-Luxumburgفي برلين .وقد تلقي الباحثان أولريش براند  Ulrich Brandوماركوس فيسن Markus Wissen
قدموها في موضوع هذا الكتاب أسئلة ومراجعات نقدية من طرف مجموعة من الباحثين
أثناء العروض والمحاضرات التي ّ
والعلماء وناشطين سياسيين مهتمين بـ»أنماط العيش واإلنتاج اإلمبريالية» و»بنيات االستغالل في القرن الواحد والعشرين».
أن الحاجة مازالت ماسة
أن قراءة الكتاب ،الذي كان ثمرة كل هذه النقاشات وهذه الحوارات ،تُبين ّ
ويتجلى االعتبار الثالث في ّ
إلى دراسة العالقات الموجودة بين العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية مع القضايا والتغيرات البيئية من خالل دمج
العلوم االجتماعية اإليكولوجية مع االقتصاد السياسي ،وذلك من أجل دراسة موضوعات مثل االستبعاد االجتماعي والتهميش
والصراع البيئي والسيطرة والهويات البيئية والحركات االجتماعية.
والباحث �أولري�ش براند متخ�ص�ص يف العلوم ال�سيا�سية
وب��روف�ي���س��ور يف ال�سيا�سة ال��دول�ي��ة م�ن��ذ  2007يف جامعة
فيينا ،وي�شتغل �أ�سا�سا على مو�ضوع العوملة الر�أ�سمالية
من خالل تتبعه لنمط العي�ش الإمربيايل وبالتايل منط
الإنتاج الإمربيايل الذي يعي�ش على املواد اخلام والبرتول
واليد العاملة التي م�صدرها بلدان اجلنوب .أ�مّا الباحث
م��ارك��و���س في�سن ف�ه��و متخ�ص�ص يف ال�ع�ل��وم االجتماعية
البيئية وبروفي�سور للعلوم االجتماعية.
ل �ق ��د ك �ت ��ب ال �� �ص �ح �ف��ي الأم ��ري� �ك ��ي روب� �ي ��رت د .ك ��اب�ل�ان
 Kaplanيف ف�براي��ر  1994م �ق��اال ب �ع �ن��وان «ال�ف��و��ض��ى
ال �ق��ادم��ة» وحت ��دث فيها ع��ن �إف��ري�ق�ي��ا ال�غ��رب�ي��ة م��ن حيث
التطور االقت�صادي واالجتماعي ف�أعطى ��ص��ورة قامتة،
وذ ّي��ل املقال ب�صور ل�شوارع مت�سخة و�أطفال فقراء و�شبه
ع ��راة .وم��ن وج�ه��ة نظر امل��ؤل�ف�ين ل�ه��ذا الكتاب فالر�سالة
وا� �ض �ح��ة م ��ن امل �ق ��ال :ف�ب�ع��دم��ا ف�ق��د ال���ش�م��ال امل �ع ��ومل مع
ن�ه��اي��ة احل ��رب ال �ب ��اردة االه�ت�م��ام ب��اجل�ن��وب امل �ع��ومل ،غ��رق
ه��ذا اجل�ن��وب يف فو�ضى متثلت يف عنف �أدى �إىل �سقوط
ال��دول��ة وت�ضخم يف ال�ساكنة وت��دم�ير للبيئة .ومل يكن
الق�صد حينها هو التح�سي�س مبعاناة النا�س �أو بالعالئق
امل��وج��ودة بني ال�ثروة يف ال�شمال وال�صراعات يف اجلنوب،
فقد كان كابالن مهتما �أكرث ب�سرد نظام عاملي جديد يتم
فيه �إلغاء املناف�سة الظاهرة بني الدول الوطنية عرب عدد
من ال�صراعات الفو�ضوية والثقافية وال�صراعات الدينية.
ل�ق��د م��رت ع���ش��رون �سنة ع�ل��ى ظ�ه��ور م�ق��ال��ة ك��اب�لان عمل
�أث �ن ��اءه ��ا ��س�ي��ا��س�ي��ون �أوروب � �ي� ��ون ب ��اق�ت�راح ��ات وت��و��ص�ي��ات
م�ل�م��و��س��ة ل ��ردع امل�ه��اج��ري��ن ال��ذي��ن ي� ��ودون ال��و� �ص��ول �إىل
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االحت ��اد الأوروب ��ي ه��رب��ا م��ن الفقر واحل��اج��ة وال��رغ�ب��ة يف
حياة �أف�ضل ،وبالتايل �أ�صبحت ق�ضية الالجئني عاملية.
وم ّرة �أخرى ،يف �سنة  2016عاد امل�ؤلفان �إىل درا�سة كابالن
 Kaplanلي�ؤكدا � ّأن الكثري من املهاجرين �إىل ال�شمال
ي�ه��رب��ون م��ن ب�ل��دان�ه��م يف اجل �ن��وب لأ� �س �ب��اب �إي�ك��ول��وج�ي��ة،
ف ��احل ��رارة امل��رت�ف�ع��ة وال �� �ص ��راع ح ��ول امل �� �ص��ادر ال �ن ��ادرة يف
الفالحة و�أعمال احلقول �سرقت منهم �إمكانية عي�ش حياة
خالية من العنف واحلاجة.
ويعتقد امل�ؤلفان � ّأن ال�سيناريو الكارثة كما �صوره كابالن
 Kaplanهو يف حكم امل�ؤكد يف امل�ستقبل القريب ،ففي
�سيا�سة التربير الأوروبية ت�صبح البيئة م�س�ألة �أمن وطني،
وح�ين يكون الأم��ر ل��ه عالقة باجلنوب امل�ع��ومل ال�غ��ارق يف
مثل ه��ذه الفو�ضى �إىل درج ��ة غ�ي��اب �أي منظور للتطور
االقت�صادي �أو اال�ستقرار ال�سيا�سي حتت عالمة الدولة
الوطنية ،يتوجب على ال�شمال املعومل الرتكيز على الدفاع
عن مكت�سباته احل�ضارية .فلم تهرب النا�س من �أوطانها
فقط ب�سبب ندرة املوارد الطبيعية والتغري املناخي بل �أي�ضا
ب�سبب الظلم االجتماعي وندرة املياه وو�سائل الإنتاج ،مما
�شكل بالن�سبة للكثريين تهديدا وجوديا.
وميكن فهم هذه العالئق باالهتمام بال�سياق العاملي .هكذا
ت�صبح الأزم��ات البيئية وال�صراعات العنيفة و�صراع املياه
يف ال�ك�ث�ير م��ن امل�ن��اط��ق يف تعقيدها ال �ت��ام نتيجة حتمية
ل�ل�ج�ف��اف يف �إط � ��ار ال �ت �غ�ير امل �ن ��اخ ��ي ،ف ��أ� �ض �ح��ت م�ف�ه��وم��ة
باعتبارها نتيجة تدمري منط الإنتاج عند �صغار الفالحني
كما ا�ستغلته ومار�سته كربى �شركات دول ال�شمال العاملي
يف تناغم تام مع م�صالح النخبة املحلية والوطنية للجنوب

العاملي .وقد �ساهمت �سيا�سة االحت��اد الأوروب��ي اخلارجية
والفالحية التي بت�صديرها املواد الفالحية املدعومة بقوة
�إىل �إفريقيا يف ت��دم�ير الأ� �س��واق املحلية ه�ن��اك و�إمكانية
ت�أمني الدخل مما ع��زز من �أ�سباب الهجرة .وم��رة �أخ��رى
يعتقد امل�ؤلفان � ّأن �سيا�سة االحت��اد الأوروب ��ي التي فقدت
ربرة ومفهومة باعتبارها حماولة �إن�شاء ثروة
�شرعيتها م ّ
ع�ل��ى ح���س��اب الآخ ��ري ��ن� .إ ّن �ه��ا نتيجة معقولة مبنية على
ا�ستغالل الطبيعة والقوة العاملة عامليا وت�صدير التكاليف
االج �ت �م��اع �ي��ة واالق �ت �� �ص ��ادي ��ة ع �ل��ى � �ش �ك��ل ث� ��اين �أوك �� �س �ي��د
ال�ك��رب��ون ون �ظ��ام م�ن��اخ��ي م��دم��ر و� �ص ��ادرات مل ��واد معدنية
خام من اجلنوب املعومل تعترب ال�شرط الأ�سا�سي للرقمنة
والت�صنيع يف ال�شمال العاملي� ،أو على �شكل ا�ستغالل للقوة
العاملة يف اجل�ن��وب امل�ع��ومل ال��ذي��ن ي�خ��اط��رون ب�صحتهم
�أث �ن��اء ا��س�ت�خ�لا���ص امل �ع ��ادن ،و�أث �ن ��اء �إع� ��ادة ت��دوي��ر اخل ��ردة
الإل�ك�ترون�ي��ة �أو �أث �ن��اء ال�ك��دح يف امل ��زارع امل�ل��وث��ة باملبيدات
فتنتج «فواكه اجلنوب» التي ت�ستهلك يف ال�شمال املعومل.
يقول امل�ؤلفان �إ ّنهما ي�صفان منط العي�ش املبني على تلك
ال�شروط وعلى نوع الإنتاج املذكور �أع�لاه ب�أ ّنه �إمربيايل.
بهذا يكون امل��راد من ه��ذه الدرا�سة تو�ضيح ما ي�سمح به
الإن�ت��اج الإم�بري��ايل للنا�س يف اجل�ن��وب امل�ع��ومل ،فمو�ضوع
ه��ذا ال�ك�ت��اب ه��و ال�ع�لاق��ات ال��دول�ي��ة واملجتمعية الناجتة
ع�ن�ه��ا ،وال �ت ��ي ت�ث�ب��ت ال���س�ل�ط��ة ع�ل��ى الإن �� �س ��ان وال�ط�ب�ي�ع��ة.
وي��ري��د امل ��ؤل �ف��ان ف�ه��م وا��س�ت�ي�ع��اب الأزم � ��ات وال �� �ص��راع��ات
احل��ال�ي��ة ب��اع�ت�ب��اره��ا م�ظ�ه��را للتعار�ضات يف من��ط العي�ش
الإم�ب�ري ��ايل .وك ��ون الأزم� ��ات احل��ال�ي��ة ق��وي��ة ،ف ل��أن منط
العي�ش الإمربيايل ا�ستمات يف الدفاع عن وج��وده بكل ما

