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املناطق احل�ضرية يتزامن مع انخفا�ض االئتمان
اال���س��ت��ه�لاك��ي ،ول��ك��ن يف الع�شرينيات م��ن ال��ق��رن
املا�ضي كان االئتمان يف ازدياد؛ ب�سبب تزايد عدد
االبتكارات التي �سبق توثيقها من قبل امل�ؤرخني
االقت�صاديني مثل مارثا �أولني .وكانت الأ�سر �أي�ضا
�أكرث قدرة على احل�صول على الت�أمني من خمتلف
الأنواع؛ مثل :احلياة واحلرائق وال�سيارات؛ وعلى
وجه اخل�صو�ص كثريا ما ت�ستخدم القرو�ض �ضد
ال��ت���أم�ين على احل��ي��اة كم�صدر ل�����س��داد دف��ع��ة على
منزل �أو �سيارة .و�أ�سهمت احلكومة بتو�سيع نطاق
ال��ت���أم�ين االج��ت��م��اع��ي وغ�ي�ره م��ن ال�ب�رام���ج التي
�أ�سهمت يف احلد من املخاطر النظامية.
�أم���ا اجل���زء ال��ث��اين م��ن ال��ك��ت��اب ،ف��ي���أت��ي ب��ع��ن��وان:
الع�صر ال��ذه��ب��ي وال��ت��ح��ذي��رات امل��ب��ك��رة م��ن النمو
البطيء ( .)1940-2015ي��ب��د�أ اجل��زء ال��ث��اين من
الكتاب بالف�صل العا�شر ،الذي يركز على الفرتة
من � 1940إىل الوقت احلا�ضر .وكما لوحظ ،ف�إن
ترتيب املو�ضوع يف اجلزء الثاين هو نف�سه يف اجلزء
الأول؛ لذلك يركز الف�صل العا�شر على الغذاء
وامللب�س وامل�����أوى .ويعترب ج���وردون �أن التغريات
يف معايري اجلودة من م�ستوى املعي�شة تكون �أقل
�أهمية مما كانت عليه قبل احلرب العاملية الثانية.
على �سبيل املثال� :أ�صبح الغذاء املجمد خيارا يف
كل مكان بعد احل��رب العاملية الثانية ،ولكن هذا
التغيري هو �أق��ل �أهمية بكثري من حت�سن ما قبل
 1940يف �إم��دادات احلليب .ومن الناحية الكمية،
رمبا كان �أهم تغيري هو انخفا�ض �أ�سعار الأغذية
الن�سبية التي �أدت -على نحو متوقع� -إىل زي��ادة
يف الكمية املطلوبة .وق��د �أظهرت البيانات تزايد
ال�سعرات احل��راري��ة يف الأغ��ذي��ة ،وكذلك ال�سمنة
وال��ع��دي��د م��ن امل�شاكل ال�صحية ذات ال�صلة� .أم��ا
يف الف�صل احل���ادي ع�شر ،فيالحظ ج���وردون �أن
ال�سيارات وا�صلت رفع م�ستوى اجلودة بعد احلرب
العاملية الثانية ،خا�صة من حيث و�سائل الراحة
وامل�����س��اف��ة .ك��م��ا حت�سنت ال��ب��ن��ى الأ���س��ا���س��ي��ة للنقل
م��ع ظهور نظام ال��ط��رق ال�سريعة ب�ين ال��والي��ات.
ويف املقابل ،ف���إن ج��وردون �أق��ل تفا�ؤال حول النقل
اجل��وي ،مدعيا �أن نوعية جتربة ال�سفر تدهورت
ب��ع��د �إل��غ��اء ال��ق��ي��ود ال��ت��ي مل يقابلها ان��خ��ف��ا���ض يف
الأ����س���ع���ار ال��ن�����س��ب��ي��ة .وب��ال��ن�����س��ب��ة ل�ل�إ���س��ك��ان ،ك��ان��ت
التغيريات الرئي�سية هي ال�ضواحي وما ي�صاحبها
من زيادة يف م�ساحة الأر�ض� .شهدت فرتة ما بعد
احلرب يف وقت مبكر بع�ض التح�سينات احلادة يف
نوعية الأجهزة املنزلية الأ�سا�سية ،و�إىل حد ما يف
وقت الحق ،وانت�شارا وا�سع النطاق لنظام تكييف
الهواء والأفران ال�صغرية.
ويركز الف�صل الثاين ع�شر على و�سائل الإع�لام
وال�ت�رف���ي���ه ب��ع��د ع����ام  .1940وق����د �أع���ط���ت بع�ض
�أ���ش��ك��ال ال�ترف��ي��ه ال��ق��دمي��ة ال�����س��ب��ي��ل ل��ل��ت��ل��ف��زي��ون،
و�أع��ق��ب��ت ف��وائ��ده��ا الأول��ي��ة حت�سينات م ّ��ط��ردة يف
نوعية الإر�سال واال�ستقبال .وباملثل ،كانت هناك

حت�����س��ي��ن��ات ح����ادة يف خم��ت��ل��ف م��ن�����ص��ات اال���س��ت��م��اع
للمو�سيقى ،وم���ع ال��ت��ق��دم ال��ك��ب�ير يف تكنولوجيا
الت�سجيل واال�ستقبال ،مهد الطريق �إىل تدفق
امل��و���س��ي��ق��ى ل��ل��ي��وت��ي��وب وحت�����س��ن ن���ظ���ام ال�ترف��ي��ه.
فالأمريكان اليوم مت�صلون على الفور تقريبا بكل
ج��زء من العامل ،وه��و م�ستوى من االت�صاالت ال
ميكن ت�صوره قبل قرن .يوجز الف�صل الثالث ع�شر
ب�شكل مفاجئ حول تاريخ الكمبيوتر احلديث .وال
ت��وج��د طريقة لإخ��ب��ار ه��ذا ال��ت��اري��خ دون الت�أكيد
على م��دى التح�سينات التي مل ي�سبق لها مثيل،
بدءا من �أول حوا�سيب ما بعد احلرب حتى �أجهزة
الكمبيوتر املحمولة واحلوا�سيب الفائقة اليوم.
ومن املفهوم �أن قانون مور ي�أخذ مركز ال�صدارة،
يليه الإنرتنت والتجارة الإلكرتونية.
ويوا�صل الف�صل ال��راب��ع ع�شر ق�صة التح�سينات
ال�صحية ح��ت��ى ي��وم��ن��ا ه���ذا .وك��م��ا يعلم اجلميع،
تغي نظام الرعاية ال�صحية يف الواليات املتحدة
َّ
ب�شكل ملحوظ بعد احل��رب العاملية الثانية؛ من
حيث تقدمي اخلدمات ،والتنظيم ،وخطط الدفع.
وقد �أحرز تقدما كبريا يف رعاية القلب والأوعية
ال��دم��وي��ة وع��ل�اج الأم����را�����ض امل��ع��دي��ة م���ن خ�لال
ا�ستخدام امل�ضادات احليوية .وهناك �أي�ضا �أوجه
تقدم يف ع�لاج ال�سرطان ،حتقق معظمها بحلول
ال�سبعينيات .وقد حتقق معظم الفوائد �أي�ضاً من
خالل ن�شر ال�صحة العامة وتو�سيع نطاق املعرفة
ال�صحية لدى عامة اجلمهور مثل الآثار ال�ضارة
للتدخني .ومنذ العام � ،1970أ�صبح نظام الرعاية
ال�صحية �أكرث كلفة لر�أ�س املال ،كما زادت م�ساهمة
ال��رع��اي��ة ال�صحية يف ال��ن��اجت ال��ق��وم��ي الإج��م��ايل.
ويختتم الف�صل بتحليل لنظام «�أوباما كري»� .أما
الف�صل اخلام�س ع�شر ،فيتعلق مبو�ضوع القوى
العاملة .فجوردون ي��روي التغريات الرئي�سية يف
هيكل وتكوين العمل منذ احلرب العاملية الثانية.

وم�����رة �أخ������رى ،ف������إن ال��ك��ات��ب ي����ؤك���د ع��ل��ى حت�سن
ظروف العمل ب�سبب التحول نحو قطاع اخلدمات
وال��وظ��ائ��ف «ال��داخ��ل��ي��ة»؛ وزي���ادة م�شاركة الن�ساء
املتزوجات يف القوى العاملة؛ وارتفاع حت�صيلهن
العلمي ،وثورة التقاعد.
لي�أتي اجلزء الثالث بعنوان «م�صادر النمو ال�سريع
والبطيء» ،ويبد�أ بالف�صل ال�ساد�س ع�شر ،والذي
ي��رك��ز على الن�صف الأول م��ن ال��ق��رن الع�شرين،
الذي �شهد قفزة ملحوظة يف منو الإنتاجية الكلية
للعامل ،وارتفاع م�ستوى املعي�شة .ينظر جوردون
يف ع����دة ت��ف�����س�يرات ،ورف�������ض اث���ن�ي�ن م���ن �أب���رزه���ا
التعليم والتح�ضر .ويجادل ب���أن �سرعة النمو يف
الإن��ت��اج��ي��ة الكلية مي��ك��ن �أن ت��ع��زى �إىل االنت�شار
النهائي لالخرتاعات الرئي�سية للثورة ال�صناعية
ال��ث��ان��ي��ة ،م��ث��ل ال��ك��ه��رب��اء �إىل ال�صفقة اجل��دي��دة،
و�إىل احل��رب العاملية الثانية .ويعالج الف�صالن
ال�سابع والثامن ع�شر الأداء املخيب للآمال لنمو
الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج وم�ستوى املعي�شة
يف العقود القليلة املا�ضية من التاريخ االقت�صادي
الأمريكي .وعلى الرغم من الإجن��ازات امللحوظة
يف جم���ال ال��ع��ل��م وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ،ك���ان الأث����ر على
متو�سط م�ستويات املعي�شة �ضئيال مقارنة بالفرتة
 .1970-1920وقد زادت ن�سبة عدم امل�ساواة ب�شكل
م�ضطرد م��ن��ذ ال��ع��ام  ،1970وال����ذي مي��ك��ن ربطه
ج��زئ��ي��ا بالتغيري التقني املتحيز ل��ل��م��ه��ارات ،كما
حدث يف حالة الركود الكبري .يف حني �أن جوردون
م��ا ب�ين امل��ت��ف��ائ��ل وامل��ت�����ش��ائ��م ح���ول من��و االق��ت�����ص��اد
الأمريكي؛ حيث يتوقع �أن متو�سط منو �إنتاجية
العمل خالل الفرتة  2040-2015هو  1.2يف املئة
�سنويا ،وه��و �أق��ل من الثلث من معدل النمو من
� 1970إىل .2014
ق�����ص��ة م�����س��ت��وى م��ع��ي�����ش��ت��ن��ا ه���ي ج����زء ح���ي���وي من
التاريخ ،ومتت �صياغتها ب�شكل جيد يف هذا الكتاب
الرائع .يقدم جوردون تفا�صيل ملونة و�إح�صاءات
مذهلة حول كيفية تغري الطريقة التي يعي�ش بها
الأمريكي ،وي�س�أل عما �إذا كنا �سنعي�ش ب�سعادة بعد
�أي وق��ت م�ضى .على ال��رغ��م م��ن احل��ج��م الكبري
لعدد ال�صفحات� ،إال �أن الكتاب الق��ى ا�ستح�سان
النقاد والقراء ب�شكل عام .وقد مت ت�صنيف الكتاب
من �أف�ضل الكتب االقت�صادية للعام  2016ح�سب
الفاينان�شيال تاميز وبلومبريج.
------------------------------ الكتاب� :صعود النمو الأمريكي و�سقوطه امل�ؤلف :روبرت جوردون النا�شر”Princeton University Press“ :2016م ،بالإجنليزية.
 عدد ال�صفحات� 784 :صفحة.* كاتب ُعماين
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“صعود النمو األمريكي وسقوطه”..
لروبرت جوردون

محمد السالمي *
حت�سن م�ستوى معي�شة الأمريكي بطرق مل يكن من املمكن ت�صورها من قبل :الإ�ضاءة الكهربائية،
يف القرن الذي �أعقب احلرب الأهلية� ،أدت الثورة االقت�صادية �إىل ُّ
وال�سيارات ،وال�سفر اجلوي ،والتليفزيون ،وحتوالت الأ�سر و�أماكن العمل...وغريها .لكن :هل �سي�ستمر هذا النمو دون توقف؟ ي�أتي روبرت جوردن يف كتابه «�صعود
النمو الأمريكي و�سقوطه» ،ليقدم �سردا تاريخيا وحتليال اقت�صاديا لتطور النظام املعي�شي للأمريكي .ما يثري االهتمام هو حتدي االفرتا�ضات التقليدية حول
م�ستقبل النمو االقت�صادي الأمريكي ،والقائل ب�أن النمو االقت�صادي �سي�ستمر بال هوادة ،ويثبت �أن حجم االبتكارات التي غريت احلياة بني عامي  1870و 1970ال
ميكن �أن يتكرر .وي�ؤكد جوردون �أن منو �إنتاجية البالد �سيتعر�ض ملزيد من التعرث؛ ب�سبب ارتفاع معدالت عدم امل�ساواة ،وركود التعليم ،و�شيخوخة ال�سكان ،وارتفاع
ديون طالب اجلامعات ،واحلكومة االحتادية ،و�أنه يجب علينا �إيجاد حلول جديدة .فروبرت جوردون هو �أ�ستاذ يف العلوم االجتماعية يف جامعة نورث و�سرتن.
وت�شمل كتبه منو الإنتاجية والت�ضخم والبطالة واالقت�صاد الكلي .كما مت �إدراج جوردون يف قائمة بلومربج  2016من املفكرين الأكرث ت�أثريا يف الواليات املتحدة.



وي����أت���ي ال��ك��ت��اب يف ث�لاث��ة حم����اور؛ امل���ح���ور الأول
بعنوان «االبتكارات العظيمة تخلق ثورة يف داخل
امل��ن��زل وخ���ارج���ه ( .»)1987-1940وي��ن��ق�����س��م �إىل
ت�سعة ف�صول؛ يقدم الكاتب يف الف�صل الأول ملحة
عامة عن م�ستوى معي�شة الأ�سر الأمريكية منذ
العام  1870وحتى الوقت احلا�ضر من منظور كمي
ونوعي .ويركز روب��رت على �أن النقطة الأ�سا�سية
للكتاب هي �أن التباط�ؤ يف النمو بعد عام  1970كان
ال مفر منه؛ لأن ثورة التكنولوجيا �أتت مرة واحدة
ومل تتجدد؛ بحيث مل ت�سهم ب�شكل باهر يف دعم
النمو على ح�سب و�صف الكاتب� .أم��ا يف الف�صل
ال���ث���اين ،ف�ير���س��م روب�����رت ����ص���ورة ق��امت��ة مل�����س��ت��وى
املعي�شة يف كاليفورنيا يف ال�سبعينيات من القرن
التا�سع ع�شر؛ حيث كان النظام الغذائي �سيئا ،كما
كانت املالب�س املنزلية ال�صنع غري مالئمة ،وكان
النقل يعتمد �أ�سا�سا على احل�صان ،والتي ولدت
كميات هائلة من النفايات .عا�ش الأمريكيون يف
املناطق الريفية لفرتة طويلة من حياتهم �إىل حد
كبري مبعزل ع��ن ال��ع��امل الأو���س��ع ،وي��ب��دو �أن هذه
ظ��روف �آخ��ذة يف الرتاجع ،مقارنة بعامنا احلايل
م���ن خ�ل�ال ال��ن��ظ��ر يف ت��ق��دي��رات ال���ن���اجت ال��ق��وم��ي
الإج��م��ايل احلقيقي .ويوا�صل يف الف�صل الثالث
ال�ترك��ي��ز ع��ل��ى ال��ت��غ�يرات يف ا���س��ت��ه�لاك الأغ���ذي���ة
وامل�ل�اب�������س .وي����ؤك���د ج�����وردون �أن����ه مل ي��ك��ن ه��ن��اك
تغيري كبري يف اجل���ودة الأ���س��ا���س��ي��ة ،ول��ك��ن بحلول
ال��ع�����ش��ري��ن��ي��ات ،ك���ان امل�ستهلكون ي��دف��ع��ون �أ���س��ع��ارا
�أق���ل ل�ل�أغ��ذي��ة -ب��ع��د �أن انتقلوا �إىل م�����ص��ادر �أق��ل
�سعرا من خالل الذهاب ل�سل�سلة متاجر بدال من
امل��ح�لات ال�صغرية -وك��ان��ت معظم املالب�س التي
يتم �شرا�ؤها تنتج وتخزن يف امل�صنع �أو ت�ستورد من
اخلارج.

وي���أت��ي ج���وردن يف الف�صل ال��راب��ع ليقدم درا���س��ات
ح��ول نوعية ال�سكن .وكما ه��ي احل��ال م��ع ال�سلع
اال���س��ت��ه�لاك��ي��ة الأخ�����رى ،حت�سنت امل�����س��اك��ن �أي�����ض��ا
ب�����ش��ك��ل ك��ب�ير م���ن ح��ي��ث اجل����ودة م���ن ال���ع���ام 1870
�إىل ع���ام  .1940وي���ؤك��د ج����وردون �أن ال��ك��ث�ير من
امل�����س��اك��ن ال��زراع��ي��ة ك��ان��ت �أق���ل ج����ودة ،يف ح�ين �أن
امل�����س��اك��ن احل�����ض��ري��ة اجل���دي���دة ك��ان��ت ع����ادة �أك�ب�ر
و�أف�ضل .فال�سباكة الداخلية ،والأجهزة املنزلية،
والكهرباء ،عززت ب�شكل كبري نوعية احلياة .كما
تطرق الكاتب حول تطور نظام التملك والإيجار.
ويعر�ض الف�صل اخلام�س تفا�صيل التح�سينات
التي ط��ر�أت على النقل بني عامي  1870و.1940
الأول :ه���و حت�����س��ن ال��ن��ق��ل يف ال���رب���ط ب�ي�ن امل���دن
وامل��ن��اط��ق ع�بر ال�����س��ك��ك احل��دي��دي��ة .وي��ظ��ه��ر ذل��ك
�أ�سا�سا من خالل التح�سينات يف كثافة اخلطوط
ويف ���س��رع��ة ال��ن��ق��ل .وال����ث����اين :ه���و حت�����س��ن ن��ظ��ام
ال��ن��ق��ل داخ�����ل امل���دي���ن���ة م���ن خ��ل�ال اع���ت���م���اد ن��ظ��ام
الرتام الكهربائي .والثالث :هو حمرك االحرتاق
الداخلي وا�ستخدامه يف ال�سيارات واحل��اف�لات..
ويربز جوردون ب�شكل خا�ص التح�سينات يف جودة
ال�����س��ي��ارات ،م�شريا �إىل �أن ال�سيارة ال تنعك�س يف
م�ؤ�شرات الأ�سعار القيا�سية حتى منت�صف الك�ساد
العظيم.
وي��ت��ن��اول ال��ف�����ص��ل ال�����س��اد���س ت��ف��ا���ص��ي��ل ال��ت��ق��دم يف
االت�������ص���االت م���ن ال���ع���ام � 1870إىل ال���ع���ام .1940
ووف��ق��ا للمعايري احل��ال��ي��ة ،ف���إن االب��ت��ك��ارات -مثل
التليغراف ،والهاتف ،وال��ف��ون��وغ��راف ،والإذاع���ة-
قد ال تبدو كبرية ،ولكن من وجهة نظر الأ�سرة
املعي�شية يف ال��ع��ام  ،1870متكن الأم��ري��ك��ي��ون من
احل����د ب�����ش��ك��ل ك���ب�ي�ر م���ن ع���زل���ت���ه���م .وك���م���ا ي�����ش�ير
ج��وردون ،ميكن للمرء �أن يت�صل بجارة ملعرفة ما

�إذا ك��ان لديها ك��وب م��ن ال�سكر ب��دال م��ن زيارتها
�شخ�صيا� ،أو اال�ستماع �إىل املو�سيقى على الراديو.
كما جلب ال��رادي��و امل�لاي�ين م��ن الأم��ري��ك��ي�ين �إىل
املحادثة الوطنية؛ �سواء كان ذلك ل�سماع واحدة
من درد�شات فرانكلني روزفلت� ،أو م�شاهدة لعبة
البي�سبول .ويناق�ش الف�صل ال�سابع التح�سينات يف
جم��ال ال�صحة والوفيات يف نف�س ال��ف�ترة ،والتي
ك��ان��ت -وف���ق���ا جل�������وردون -غ�ي�ر م�����س��ب��وق��ة .وب��ع��د
تلخي�صها ،يتحول �إىل �أ�سباب؛ من بينها :حت�سني
ال�����ص��رف ال�����ص��ح��ي يف امل��ن��اط��ق احل�����ض��ري��ة ،وامل��ي��اه
النظيفة ،واحلليب غري امللوث .كما ي�سلط الكاتب
ال�����ض��وء ع��ل��ى التح�سينات يف امل��ع��رف��ة ال��ط��ب��ي��ة ،ال
�سيما ن�شر وف��ه��م ن��ظ��ري��ة اجل��رث��وم��ي��ة للمر�ض.
�أم��ا الف�صل الثامن ،فيدر�س التغريات يف نوعية
العمل من � 1870إىل  .1940وفقا جلوردن ،و�أ�صبح
العمل �أقل خطورة ،و�أكرث �إثارة لالهتمام ،و�أكرث
ج���دوى م��ن ح��ي��ث الأج����ور احلقيقية .الأه���م من
ذل���ك ،ف����إن ���س��اع��ات ال��ع��م��ل �أ���ص��ب��ح��ت �أق����ل ،وال���ذي
�أتاح بع�ض الوقت للرتفيه .وكان هناك انخفا�ض
ملحوظ يف عمالة الأطفال؛ حيث �أنفق الأطفال
وقتا �أطول يف املدر�سة ،ال �سيما لدى كبار ال�سن يف
املدار�س الثانوية .كما مت التطرق مل�صطلح «الثورة
الهادئة» والتي تعني ان��خ��راط امل���ر�أة املتزوجة يف
العمل االنتاجي ،والتي ارتفعت ب�شكل كبري بعد
احلرب العاملية الثانية.
وي�����أت����ي ال���ك���ات���ب يف ال��ف�����ص��ل ال���ت���ا����س���ع ل��ي��ن��اق�����ش
م�����س���أل��ة االئ��ت��م��ان وال��ت���أم�ين بال�صنفني اخل��ا���ص
واالجتماعي .ومن امل�ؤكد �أن القدرة على حت�سني
اال�ستهالك ال�سل�س ،وت�أمني الكارثة ،تدخل �أي�ضا
يف ن��ط��اق رف���ع م�����س��ت��وي��ات امل��ع��ي�����ش��ة .ويف ال��ب��داي��ة،
ك�����ان حت�����ول الأ�����س����ر م����ن امل���ن���اط���ق ال���ري���ف���ي���ة �إىل

