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يتمكنوا من تقوي�ض النظام لفرتة طويلة .و�إذا �ألقينا
نظرة على هذه ال�سجالت ،ميكننا �أن نرى �أنه بينما كانت
عبودية املزارع تتو�سع يف جميع �أنحاء اجلنوب ،فقد كان
التحديث يتو�سع � ً
أي�ضا ،حيث �إن النظام �أ�صبح يخ�ضع
للمراقبة ولديه بيانات .لقد �أ�صبح نظا ًما �صع ًبا للغاية
مل يتمكن امل�ستعبدون من اخلروج منه .يف املقابل ،كان
له دور كبري يف الت�آكل على املدى البعيد.
�أح��د ف�صول الكتاب بعنوان «ر�أ����س امل��ال الب�شري» وهو
يتعلق بالطرق املختلفة التي يقدر بها �أ�صحاب الرقيق
وجتار الرقيق قيمة الأ�شخا�ص امل�ستعبدين .من الأفكار
التي تطرحها الكاتبة يف اعتياد النا�س على التفكري يف �أن
النظام مع العبودية يعترب نظا ًما مل يكن فيه �سوق حرة،
وبالطبع مل يكن هناك �سوق حرة من منظور الأ�شخا�ص
امل�ستعبدين .ولكن من وجهة نظر مالكي العبيد ،كانت
هذه ممتلكاتهم و�شهدوها كحرية اقت�صادية المتالك
تلك املمتلكات ،وتداول تلك املمتلكات ،والتعامل مع تلك
املمتلكات كما يرغبون .مبعنى �أن��ه من املثري لالهتمام
�إذا نظرنا �إىل ن�صف الكرة الأر�ضية على نطاق �أو�سع من
حترير الواليات املتحدة ،ف�إنه يف معظم ح��االت حترير
العبيد ،يتخلى الأ�شخا�ص عن عبيدهم يف الواقع لأنهم
تعر�ضوا خل�سارة يف املمتلكات.
�إح���دى ق�ص�ص ال��ك��ت��اب ،وحت��دي��دا يف �أربعينيات القرن
ال��ت��ا���س��ع ع�����ش��ر ،ق���ام م��ال��ك م��زرع��ة ب��ع��م��ل ك��ت��ي��ب ودل��ي��ل
لت�سجيل ومراقبة �إنتاج العبيد .يف الكتيب يقدم تعليمات
خا�صة حول كيفية تقييم قيمة امل�ستعبدين؛ كلما تنمو
�أو ت�صبح �أق�����وى ،ف���إن��ه��ا ت��زي��د يف ال��ق��ي��م��ة .ول��ك��ن على
اجلانب اخللفي � ً
أي�ضا ،يتابع املزارعون انخفا�ض قيمتهم
مع تقدمهم يف العمر� ،أو �إذا تعر�ضوا للإ�صابة وهذه
التقييمات املعقدة ن�سب ًيا متتد حتى للأ�شخا�ص الذين
يتلقون قيمة �سلبية يف بع�ض الأح��ي��ان .وهناك العديد
من الوثائق املثرية للقلق التي تظهر �أن املزارعني قاموا
بت�صنيف الأ���ش��خ��ا���ص امل�ستعبدين على �أن��ه��م ج��زء من
اليد .مت ت�سمية رجل يبلغ من العمر  20عا ًما وهو يتمتع
ب�صحة جيدة لأن��ه ه��دف رئي�سي للإنتاج .لكن الطفل
الذي يتعلم العمل� ،أو الأم التي تر�ضع قد يتم و�صفهما
ب�أنهما ن�صف يد� ،أو ثالثة �أرباع اليد الكاملة.
ت�����س��رد ال��ك��ات��ب��ة �أن امل����زارع��ي�ن ا���س��ت��خ��دم��وا امل��ي��زان��ي��ة
العمومية لإدارة العمليات وح�ساب ال��رب��ح واخل�����س��ارة،
حيث ا�ستخدمها امل�صرفيون للموافقة على القرو�ض.
وكما ت�شري التقارير ،كان  ٪ 40من القرو�ض العقارية
م�ضمونة من قبل الأ�شخا�ص امل�ستعبدين .حتكي الكاتبة
ق�صة كيف طور مزارعو ال�سكر يف الكاريبي هذه الأنظمة

لإدارة �أول العمليات التجارية وا�سعة النطاق .نظ ًرا لأن
معظم م��زارع��ي ال�سكر ك��ان��وا مالكني غائبني ،وغال ًبا
ما يعي�شون يف �إجنلرتا ،فقد و�ضعوا مزارعهم التي يف
اخل��ارج للإ�شراف .على الرغم من �أن��ه ال يتعني عليهم
معرفة �أو ر�ؤي��ة الأ�شخا�ص الذين مت ا�ستعبادهم ،فقد
كانوا مدركني متا ًما من امللخ�صات املحا�سبية للخ�سائر
الب�شرية على عمالهم؛ فقد �أخربتهم ال�سجالت بعدد
العبيد الذين ماتوا �أو مر�ضوا �أو هربوا .فحتى نهاية
القرن الع�شرين ب��د�أت ال�شركات يف اال�ستعانة مب�صادر
خ��ارج��ي��ة لتوظيف ال��ع��م��ال��ة للم�صانع الأج��ن��ب��ي��ة ،وه��و
ابتكار �أنقذها من اال�ضطرار �إىل ر�ؤي��ة هذه التفا�صيل
امل��زع��ج��ة .ف��ف��ي وق��ت��ن��ا احل��ا���ض��ر� ،إن ت��ف��ا���ص��ي��ل الإن���ت���اج
والرواتب للم�صانع خارج احلدود معلومة لدى
�ص ّناع ال��ق��رار يف ال�شركات ،دون االهتمام بالتفا�صيل
امل��زع��ج��ة وال��ت��ي ق��د تت�ضمن بيئة العمل و�آث���اره���ا على
املجتمع وغريها.
ت�ضمن الكتاب الكثري من الأمثلة التي �أظهرت �أن �أ�صحاب
العبودية ي�ستخدمون العديد من نف�س املمار�سات التي

تعترب عاد ًة عالمات بارزة يف ظهور الأعمال احلديثة .وال
ريب �أ َّن الكتاب يقدم ق�صة اقت�صادية مهمة ب�شكل خا�ص
لأنها ميكن �أن ت�ساعدنا على �إدراك مدى �ضخامة جتربة
العبد ،وما هو ال�شيء املهم الذي يجب �أن نت�صدى له� .إذا
كنا نفكر من �أين جاء اقت�صادنا ،فهذا ميثل جزءا كبريا
من االقت�صاد الأمريكي خالل تلك الفرتة .و�أي�ضاً ،ف�إ َّن
التعمق يف تاريخ العبودية يف املحيط الأطل�سي عرب هذا
الكتاب� ،سيفتح �أذه���ان ق��رائ��ه ،ويقنعهم بالنظر بعيون
جديدة �إىل احلريات املنتزعة.
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األسياد وإدارتهم
كيتلين روزنتال
محمد السالمي *
المعقدة للعالم الجديد بالرأسمالية .كانت العبودية في الواليات
المستمرة منذ عقود لفهم عالقة العبودية ُ
ُيمثل هذا الكتاب ُمساهمة فريدة في الجهود ُ
المتحدة عم ً
ال تجاريًا مربحًا للغاية وغير أخالقي .تركز أغلب األبحاث حول تاريخ الرق على أهوال تجارة الرقيق عبر المحيط األطلسي والمصالح التجارية التي
ُ
تم تطويرها في المصانع في إنجلترا والواليات المتحدة .وفقً ا لهذا الكتاب
اليوم
إليها
وصلنا
التي
الحديثة
اإلدارة
تقنيات
أن
هو
الشائع
والسرد
غذتها.
َّ
َّ
بأن أصحاب الرقيق في أمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي كانوا يستخدمون
فإن هذه الرواية خاطئة ،حيث تجادل الكاتبة َّ
للمؤرخة كيتلين روزنتالَّ ،
والمحاسبة المتقدمة قبل نظرائهم الشماليين بوقت طويل ،وهي التقنيات التي ال تزال تستخدمها الشركات اليوم .وعلى عكس السرد
تقنيات اإلدارة ُ
حول النخبة سلطتهم على األشخاص المستعبدين إلى ميزة إنتاجية.
الذي يصور العبودية كحاجز مانع لالبتكار ،يوضح كتاب «بيان عن الرق» كيف َّ

ك��ان��ت وح�شية العبودية متوافقة ب�سهولة م��ع تطوير
تقنيات جديدة لتنظيم القوى العاملة .كيتلني روزنتال
ه��ي �أ���س��ت��اذة م�����س��اع��دة يف ال��ت��اري��خ بجامعة كاليفورنيا
بريكلي .وقد عملت �سابقاً كم�ست�شارة �إداري��ة مع �شركة
م��اك��ي��ن��زي .ك��م��ا ف����ازت ���س��اب��ق��اً ب��ج��ائ��زة ك��رو���س لأف�����ض��ل
�أطروحة يف تاريخ الأعمال بجامعة هارفارد.
�أقدمت الكاتبة على االط�لاع على ال�سجالت التجارية
م���ن م�����ص��ان��ع ال��ن�����س��ي��ج يف ب��ري��ط��ان��ي��ا ،وك���ذل���ك �سجالت
امل���زارع يف �أم��ري��ك��ا اجلنوبية وال��ك��اري��ب��ي ،حيث الحظت
�أ َّن ال�سجالت اجلنوبية �أكرث تطوراً ب�شكل ملحوظ من
املمار�سات املعتادة يف م�صانع الن�سيج .وفقًا لروزنتال،
فقد تفوقت �أ���س��ال��ي��ب حما�سبة امل����زارع اجلنوبية على
الأ�ساليب اخلا�صة بال�شركات امل�صنعة ال�شمالية� .سمحت
�سيطرة الأ���س��ي��اد ع��ل��ى العبيد ب��ف��ر���ض احل�ص�ص بقوة
عرب طرق حما�سبية ب�سيطة .وميكن القول فقد تفوق
�أ���ص��ح��اب العبيد على «���ض��واب��ط الإدارة» التي �ست�صبح
عام ً
ال �أ�سا�سياً يف نظريات الإدارة و�سيا�ساتها فيما يتعلق
بوظائف الت�صنيع الالحقة.
يف ال��ع��ادة يهتم العديد من امل���ؤرخ�ين با�ستخدام دفاتر
احل�سابات للك�شف عن جت��ارب الأ�شخا�ص امل�ستعبدين؛
بينما حتلل الكاتبة من منظور �أ�صحاب العمال ،حيث
�إن املزارعني كانوا يتخذون قرارات جتارية معقدة حقًا،
وب��ال��ط��ب��ع ف�����إ َّن ج�سم الإن�����س��ان الأك��ث�ر ف��ز ًع��ا م��ن حيث
�إن��ه ي�صنف ك�سلع كما ت�شري الكاتبة .هناك الكثري من
املمار�سات الإداري��ة التي ي�ستخدمها املزارعون والتي ال
تزال �إىل اليوم� .أو ًال ،لقد بنوا ت�سل�سالت هرمية معقدة
م��ن ح��ي��ث �إن ب��ن��اء الهيكل الإداري مل��زرع��ة جامايكية،
يبدو م�شابهًا ل�شركة �أمريكية متعددة الأق�����س��ام .حتى
فكرة �إر���س��ال الأ�شخا�ص �إىل �أماكن خمتلفة لتدريبهم
على التقنيات الإداري����ة ميكن �إرج��اع��ه��ا �إىل امل����زارع .يف
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بع�ض احل���االت ي��ق��دم �أ���ص��ح��اب امل���زارع يف �إجن��ل�ترا على
�إر�سال �أبنائهم �إىل جزر الهند الغربية لتعلم كيفية �إدارة
املزرعة.
وت�شري كايتلن �إىل تعقيد منظمات الإدارة التي كان على
امل����زارع االع��ت��م��اد عليها .ك��ان��ت ه��ذه ال�شركات �ضخمة،
وك���ان���ت ك���ب�ي�رة ج����دا ح��ي��ث حت����وي الآالف م���ن ال��ن��ا���س
امل�ستعبدين .ولإدارة م�ؤ�س�سة بهذا احلجم ،ف�أنت ال حتتاج
فقط �إىل مالك وم�شرف ،ولكنك بحاجة �إىل ع��دد من
املديرين املتو�سطني .حيث �إن امل�شرفني على املزارع كانوا
من نواح كثرية ميكن �أن ي�صنفوا على �أنهم �أول مديرين
م�ست�أجرين يف البالد .واملزارع ال حتوي فقط امل�شرفني،
ب��ل ي��ك��ون حت��ت �إ���ش��راف��ه��م م��دي��رون م��ن البي�ض ُيطلق
عليهم �أحيا ًنا ا�سم «ما�سك الدفاتر»  ،و�أ�سفلهم مديرون
م�ستعبدون مثل ال�سائقني الرئي�سيني ،وحار�س الر�ؤ�ساء،
والنجارين ،كل واحد منهم م�س�ؤول عن �إدارة اجلوانب
املختلفة لإنتاج املزارع� .شيء �آخر مثري لالهتمام حقًا هو
الطريقة التي اتبعها املزارعون يف ح�ساب التكاليف .لذا
ف�إ َّن �أحد التطورات الرئي�سية يف ظهور الأعمال احلديثة
ه���و ف��ك��رة �أن����ه ي��ج��ب ع��ل��ي��ك حت��ل��ي��ل م��ن��ت��ج��ات��ك ملعرفة
بال�ضبط تكلفة كل �شيء .ويتعلق الأم��ر بذلك بتحليل
اال�ستهالك ،لذلك التفكري يف الكيفية التي قد تتغري
بها التكلفة الثابتة مع مرور الوقت مثل قطار ال�سكك
احلديدية ،وكيف يجب �أن ن�أخذه يف االعتبار.
من املذهل �أنه عندما ترغب ال�شركات اليوم يف التغيري
للأف�ضل يكون ب�سبب نوع ما من الأ�سباب الأخالقية �أو
االجتماعية ،و�أننا جنعل احلجج الأخالقية على �أ�سا�س
�أنه يقودنا �إىل ما هو �أكرث كفاءة �أو ما من �ش�أنه تعظيم
الأرباح.
لي�س هذا احلال دائ ًما كما ترى الكاتبة ،ولكن غال ًبا ما
يكون الهدف هو الربح يف الأعمال التجارية ،وت�شري �إىل

�أن امل�س�ؤولية االجتماعية للأعمال التجارية تتمثل يف
زيادة الأرباح .وهناك افرتا�ض �أ�سا�سي �أنه �إذا قمنا بزيادة
�أرباحنا بب�ساطة ،ف�ستحدث بع�ض الأ�شياء اجليدة على
طول الطريق مثل تو�سع نطاق احلريات واحلقوق ،و�أن
الكعكة �ست�صبح �أك�بر و�أن الفوائد �ستتو�سع لتحت�ضن
اجلميع .ال نن�سى �أن العبودية جعلت الكثري من النا�س
�أغنياء ب�شكل ال ي�صدق .وهذا النوع من الق�صة يو�ضح
ك��ي��ف مي��ك��ن ل��ه��ذا ال���ن���وع م���ن ال��ن��ج��اح �أن ي�ت�راف���ق مع
االنتهاكات الفظيعة ملاليني النا�س.
كما تتطرق الكاتبة ال�ستبعاد العبودية من تاريخ العمل
حيث ت�شري �إىل �أ َّن هناك ع��ددا من الأ�سباب املختلفة؛
فبعد احل��رب الأهلية الأمريكية ،كانت كل االهتمامات
تتمثل يف �إل��غ��اء العقاب وم�صالح امل��زارع�ين اجلنوبيني
من حيث الإ�شارة �إىل �أن العبودية كانت متخلفة وغري
م��رب��ح��ة ،وم��ن ناحية �أخ���رى جلعل �أ���ص��ح��اب العبودية
ي�شعرون بتح�سن فيما كانوا يفعلونه .ولكن منذ ذلك
احل�ين ك��ان��ت ه��ن��اك حل��ظ��ات ك��ث�يرة ح���اول فيها م���ؤرخ��و
الأع��م��ال والعلماء الآخ���رون تذكرينا ب�أهمية العبودية
يف تاريخ الإدارة .لدرجة �أن��ه مت ن�شر مقال لي�س ببعيد
ي�سلط ال�ضوء على �أهمية العبودية يف تاريخ املمار�سات
التجارية الأمريكية ،لأن��ه �إذا قر�أنا م�صادر ثانوية عن
الأعمال الأمريكية والعبودية الأمريكية ،ميكننا �أن نرى
على الفور �أن امل��زارع�ين يقومون ببع�ض الأ�شياء ذاتها
التي يفعلها رجال الأعمال يف الوقت احلايل.
ت�شري كيتلني �إىل �أحد �أهم التف�سريات الأخرية للحرب
الأه��ل��ي��ة الأمريكية وه��و �أن النا�س امل�ستعبدين قاتلوا
م��ن �أج���ل حريتهم ،وك��ان��وا حا�سمني للغاية يف تفكيك
النظام ،و�أن فهم هذه الأنظمة ميكن �أن ي�ساعدنا على
فهم كيف ح��دث ذل��ك� .أو ًال وقبل كل �شيء ،ق��ام النا�س
ب��ال��ت��م��رد وامل��ق��اوم��ة ب��ع��دة ط���رق ،ل��ك��ن امل��ع��ل��وم �أن��ه��م مل

