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رواهووة  م أه هكوووهعنوو ما تدتهتووم لدمراجتووةت تو تتوو عنووواه اوولا الكتوواب مىوودل الوو   وو  مووا  
كهووج جتدووة أمرهكووا التووال  عدوو  مووا اووو عدهووم وأخوورت تتم ووور  ووول الولهوواة المت وو   

ا مووه التوورا  عنوو ما بوو أة  مووا لووللف جوج ووة الوو   وو    الهووو   ا كبهوورب ت ووجوو ة أه جوو  ب
جووول الوا ووعت لتوو  تركووة  وورا   اوولا الكتووواب   انهووا هتتدووب برواووها وتركهووا وأوكر الكتوواب 

 ت اأعو  الهم جل نهاهة الا الترض  ع التا مة مه أوكرانهامشاا   الفظاانطباعبا مع 
 

 ت اوووو أاوووتال التدوووو  ايناوووانهة جووول جامتوووة جورجهوووا  المؤلوووجت اوووكوة رهنولووو   نهداووووه
لوووهن موووه  لوووللف   صووول عدووو  جووووا   أكا همهوووة وأ بهوووة عدووو   ووو  اووووا  عوووه كتاباتوووم 

هتمتووع نهداوووه بمهووار  المووؤر  التوول  الماووتبرب أه هكوووه اوولا الكتوواب  وورا   ممتووا    
الجانووب ال تصووا ت لدتووارهص ال تصووا ت التووامدهه جوول ه اوو  عدههووا توالتوول همكووه لدك هوور منووا 

( جوول جتوول الت دهوول الجووا  هنووبض بال هووا  مووه خوو ل ا وصوواج ال هووة بالتأكهوو   أه هووتتد  منهووا
 أكبووروأنووة مووه  وورا   اوولا الكتوواب  نتهلاووت ت كتووار تعدوو  ا رجوو   موواكه لألشووخاو وا 

ب   لدكتوواب  بك هوور ممووا كانووة عدهووم عنوو ما بوو أةت اوووا  كنووة تووؤمه بالفرىووهة المرك هووة عدمووا
 أ  ل 

 
مونوو  رأت جارهوو   اهوجوول  ووهه   هتوو   نهداوووه نظرهووة جره ووة لمووا صوونع التووال  ال وو ه  

ب نهداوووه  الو ووت هوورت "البنووا و والجوورا ه  والصوودب" لتفووه ا اووو أ وول ا ووار  الوو   وو  مووا ا
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جتووو     mold, futures contracts, and dynamite والتتوووو  اةجدوووة والووو هنامهة 

ت جوووول phytophthora infestansأجبوووورة اجووووة البطوووواطنت جهتوج ووووورا انفاووووتانن 

أ ة و  ل بووووب أموووا  اأربتهنهووواة التوووره التااوووع عشووورت عدووو  جوووت  ا اوووواو ا وروبهوووة 
كمووا أه  ال بوب  المتوواجر  بووب ا ادهووة ا مرهكهووة الوو  ابتكوواراة مالهووة جوول كهفهووة ال وور

الجبراجهووا  هوو  توو  أ وو   ت ووولب جوول ت 1867توو  اختراعووم جوول ألمانهووا عووا   الوو هنامهةت الوولت

بتبووار    انشووا  مووواني ج هوو   لدمهوواة التمهتووةت وربطووة التنووواة والاووكف ال  ه هووة التوواراة 
 لتموهل والتكنولوجها ال  خدب التال  المتول  وا اة أخرتت أ ة الاهاا

 
 تهتهووة لدمووؤر  ال تصووا تت لكووه نهداوووه هىووتها جوول اطووار ماووتو    أخبووارباوولة لهاووة 
كوواه ااوومم ت ألكاوون ر لفوووجهتر بووارجون تكاوول الرواوول والناشووط وتوواجر ال بوووب مووه المار

 Alexander Lvovich انوووو (فااوووورا هل ل ارهفهووووتر أهدفانوووو  أو اهد عنوووو  الووووول  
Parvus [1867-1924] 1   لتووو  اجتووورض الووو ور الووولت تدتبوووم "الخطووووط أهووور المر هوووة"ت

"الماوواراة الاووو ا " لطوورو تجووار  ال بوووبت جوول انشووا  وكاوور ايمبراطورهوواةت والتوول 
-1871] رو ا لوكاوومبور  كوواه عدوو   منهووا  رهووو  ووال انهووا موجووو   لدووت ك  وااووتخرا  ال

أه تتخووول "خطوطهوووا أهووور المر هوووة" لتخدوووب طرهتوووة ج هووو   لفهووو  التجوووار  والتووول  [1919

لكووه تووأ هر بووارجون لاووب الوو  مووا اووو أبتوو  مووه  ناوومهها اةه نظرهووة ا نظمووة التالمهووة  
ا عدوو  ا نووا  لهنووهه بتووو  اوولة الخطوووط وأه ال ووور  جوول رواووها لتوو   النظرهووة   كوواه  ووا رب
 ة كانة ممكن

 
ا لفرىووهة نهداوووه  ا را تووب  Aبتنووواه  2012كتابووم الصووا ر عووا  جوول   تتوو   المت مووة مدخصووب

Nation of Deadbeatsار النشوور : تووارهص أهوور مووألوج لدكوووار  المالهووة ا مرهكهووة ت 

Knopf )  أه الوولعر المووالل لووم ع  ووة كبهوور  بووالتبهراة الجلرهووة جوول أاووتار الاوودع أوىوو

 2011وعدهوومت تبوو أ التصووة انووا جوول أو هاووات أوكرانهووات التوول  اراووا جوول عووا   ا اااووهة  

صووو ة بوووهه جتوووراة ال  اوووار وجوووو  هووورت نهداووووه   لب ووو  ا  مووواة المالهوووة ال ولهوووة 
وه  ووظ   فرناووهة الوو  الربهووع التربوول مووه ال ووور  ال :والنههووار جوول اوووو التموو  لكوول شوول 

ت عدوو  اووبهل الم ووال أوجووم التشووابم بووهه ايعوو ا اة المختدفووة بنووا ب عدوو  الووروابط بووالتم   
ا مووه أأنوو  ا راىوول جوول التووال   و وو  ااووتولة عدههووا رواووها جوول عووا   تمتدووف أوكرانهووا بتىووب

موووا  ب كووواه جوول الو وووة نفاووومت أشووار الووو  أه تواووتبا م  جوول عهووو  كوواترهه ال انهوووة  1768

ا جووول ا مووورهكتهه  اوووتر  التووول  اموووة باوووبب بتووو  للوووفت أ ة ال وووور  الفرناوووهة ت  ماوووتمرب
الخبوو ت بوووالطبعت كموووا ه  وووظ نهداووووه(ت وال ووروب الفرناوووهة والنابدهونهوووة الووو  أه تصوووب  

واجووم الموو ف ا وروبهوووه بوو ورا  مفار ووة و أو هاووا م هنووة م  اوور  لتصوو هر ال بوووب  

 
 https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Parvusللتعريف به راجع الموسوعة الحرة:   1

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Parvus
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كانووة الاووتجابة ا ولهووة    ألهووةمووع انخفوواض أاووتار ا  رهووو رهكووار وت  هوو  انخفىووة ال
لتجووار ت ولكووه بتوو  للووف تاووبب التفووه المووا ل جوول جشوول  صووا  أمووا  ااوول ال ووواج  ال ما هووة 

  1846البطاطنت وجت ة التجار  ا وروبهة بت  عا  
 

ا بوووهه رواوووها وأمرهكوووا الوىوووع هوىووو  نهداووووه أه اووولا  أ ت الووو  مناجاوووة ااوووتمرة  رنوووب
جووول اوووتهنهاة التوووره التااوووع عشووورت أنهوووة كدتوووا   الطبتوووة التامدوووة جووول أوروبوووا  يطتوووا 

 وو  اكتاووبة أمرهكووا الهوو  التدهووات عنوو ما   ايمبراطووورهتهه التنانووة والتبو هووة عدوو  التوووالل 
أنشووأ جووهر الت ووا  خوو ل ال وورب ا ادهووة عتووو با ماووتتبدهة اووم ة بشوورا  ال بوووب وبهتهووا 

أ ت  بنوووا ب عدووو  التهنووواة  الطوهووول الووولت تاوووتبر م  و وووة لا وه عمدهوووة التاوووتهر المكدفوووة و
ا الوو  جنووب مووع التدبووراج عبوور الم ووهط ا طداوولت والشوو ه البخووارتت والفوورو  اوولات جنبووب

 .Kevin H الج هوو   التوول أتا هووا الوو هنامهةت الوو  مووا أطدووب عدهووم كووهفه اتوور أورورف
O’Rourke  "ت وعوووا ة الاوووفه التووول ال انخفىوووة ا اوووتار ا وروبهوووة  "أووو و ال بووووب

جوول عنوو ما أصووب  التمووال ا وروبهوووه   جدبووة ال بوووب مووع المهوواجرهه الوو  التووال  الج هوو  
ت وأ ت نوواطب تصوو هر ال بوووب ا خوورت الخووراب ت واجهووة أو هاووا ومالموو ه أجىوول  ووالب 

توورج بااوو  الكاووا  موو هم مووه ا  مووة ال راعهووة وانفجووار جتاعوواة التتوواراة الوو  مووا كوواه ه
توووو اورة ايمبراطورهوووواة ال راعهووووة النماوووواوهة المجرهووووة   الكبهوووور  توووو  ال   هنهوووواة 

بخطوووط اووكف   ه هووة  1884ت ااووتجابة رواووها جوول عووا  مووه جانبهووا  والت مانهووة التوهووة 

جدووب اوولا رأن   توو عمها ال ولووة وخطووة ل راعووة ال بوووب جوول اووهبهرها وااووها الواووط  
ههه الو   و  كبهوورت ولكوه تو  الت توب مووه خطوط رواوها التواووتهة الموال موه ماوت مرهه جرناوو

 وو  جوول عووا     1905عنوو ما خاوورة جوول ال وورب أمووا  ايمبراطورهووة الهابانهووة جوول عووا  

ت اوواع   دووب رواووها مووه أه تركهووا  وو  تو ووج شوو ناة ال بوووب الرواووهة جوول الب وور 1914

  لخبوو  ا جنبوول "الاووو ا  عدوو  انوو ل  ال وورب التالمهووة ا ولوو : " وورب لووهن أ وول مووه ا
وصووا  مصووطد   1873واكوولات كمووا ا عوو  بووارجونت الوولت نشووأ جوول أو هاووا خوو ل أ مووة 

ت جووووسه ماوووواراة ال بوووووب صوووونتة و موووورة 1895"ا  مووووة ال راعهووووة" جوووول عووووا  

 ايمبراطورهاة 
 

 بووول الموووه   وهشووورح أصووول  800-10000هبطووول الفصووول ا ول جتووور   منهوووة را توووةت 

ربطوووة ماووواراة ال هوووراه الت هموووة الاوووهول  بوووارجون   "الماووواراة الاوووو ا " التووول جتنوووة 
ا عووو  الجبراجهووووه والمؤرخووووه أه اووولة الماووواراة   ا وكرانهوووة بموووواني الب ووور ا اوووو  

تواوووول نفاووووها مصوووو ر كدمووووة  emporiaوالموووو ه التجارهووووة المتروجووووة بااوووو  امبورهووووا 

اا مووه ت والتوول توو  ت  هوو اا بوو ور  توو  انشوواؤاا بوااووطة امبراطورهوواة "امبراطورهووة"(  وو
هشووهر الفولكدووورت الموو عو  بأ لووة أ رهووة ج هوو  ت   خوو ل اووهطرتها عدوو  الخطوووط التجارهووة 

اربمووا كوواه "م ارعووو"   الوو  أصوول أ وو   بك هوور  ت والوولهه التموو  ا وا وول ماوواجرهه أو تجووارب
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ظدوووا بتوو  عتووو  مووه الهجوور  جوول م طوواة الطرهووب التوول شووكدة المجتمتوواة الماووتتر  
ا  مىوووارب  ماهوووة عدووو  طوووول ايمبراطورهووواة عدووو  أاوووان انشوووا ولووو    ووو  ظهووورة 

ا راووومهبا الماووواراة  ا امبراطورهوووب ت جرىوووة واكووولا  ت وجرىوووة جووول بىوووتة أجهوووال  كموووب
ا جتدهووواايمبراطو ت وكووواه رهووواة ىووورهبة عدووو  الماووواراة الاوووو ا ت لكوووه المووورض أهىوووب

لوو مه هوىوو  نهداوووه أه الخبوو  كوواه بووااظ ا صووتو  واووتوط ك امووا ه وو    جوو  التجووار   
ات  هوو  هتىوومه  وو   مرا وول:  ( التخوو هه والشوو ه الوو  2 ( ال راعووة وال صووا   1تارهخهووب

( انتووا  الوو  هب والخدووط بووالخمهر  والمووا  والخبوو  الوولت ه وو   3أكدووة الخبوو  جوول المتجوور  و 

ا عدوو   جوول الموو ه   ت ن عموول بشوورت كبهوور لدمر دووة ال انهووةت توو  تكوورها  ووللموو   خماووهه  رنووب
 يشراكها وجتدها مرك هة  وظهرة امبراطورهاة 

 
هشوورح نهداوووه كهووج جرىووة به نطووة    1758 - بوول المووه    800هبطوول الفصوول ال ووانل 

صووت ة التاووطنطهنهة واووتطة لتوو    اووهطر  ا تكارهووة عدوو  مىووهب البواووفور والوو ر نهل 
موووع تواوووع الماووواراة الاوووو ا  وتتدصوووهات لكوووه ال بووووب كانوووة ع تووو با لدتووو وتت وأنهووو  

مووع انخفوواض عوو   الاووكاهت ىوواعة المترجووة  التووال  التوو ه    541  طوواعوه جاووتنهاه عووا

ا جوول التخوو هه لتووب والمهمووة  ووول تخوو هه ال بوووبت وأعهوو  اكتشوواجها بتوو   ووروه  ا مهمووب  ورب
أصووب ة التاووطنطهنهة تتتموو  بشووكل مت اهوو  عدوو    جتوول التجووار  لماوواجاة طوهدووة ممكنووة 

لبه نطهووة والوو هه ا ر ولكاوول الوو  الشووتوب الاوو جهةت ومووع توو جب ال بوووبت عووا ة ال تاجووة ا
ا مووا كانووة متط  الووورا   وعووة عووه جوول أوروبووا البربهووة جوول التصووور الواووط ت والتوول أالبووب

ت والاووهطر  لتنانووة لدتتوووهض عووه خاووار  التجووار ت نشووأة ا542التجووار  مووع الشوورو بتوو  

نداووووه بوووار  جووول اهجوووا  اه   عدووو  المطوووا ه والمخووواب  تتنووول الاوووهطر  عدووو  النوووان 
تووأتل مووه كدمووة  lordواكوولات جووسه كدمووة  اة لتوىووه  مرك هووة ال بوووب لفهوو  التووال   ال كاهوو

ت عدووو  الووورأ  موووه loaf-kneaderموووه  lady ت وكدموووة اوووه  loaf-ward  هموووة تتنووول 

أه الموور  هتاووا ل عمووا الا كانووة انوواف أصووول متشووابهة موجووو   لوونفن الكدموواة جوول لبوواة 
 مختدفة 

 
البارونوواة الدصووووت عدوو  اووبهل الم ووال الرابطووة اوول عصوور  1100-541كانووة الاوونواة 

لكاووور ا تكاراوووات وجووول  اوووتب ا هةظهووورة الووو ول ال   Hanseatic League الهان هوووة

نوووة تفتتووور الووو  ال بووووب بشوووكل ت التووول كات انهوووارة ايمبراطورهوووة البه نطهوووة1453عوووا  

 ة ت التوول أرا وو  ظهوور صوورا  طوهوول مووع رواووها ت وتووول  ا تووراف  مووا  ا مووور  مت اهوو  
"    جوووول أعمووووب  واكوووولا  الاووووته   عدوووو  التاووووطنطهنهة ل تكووووار البواووووفور نفاووووها 

ت  وو  تكوووه ايمبراطورهووة م تكوور  لدطتووا  عدوو  طووول ماوواراة ال بوووب الت همووة ماووتوهاتها
ا   تبتوو  ايمبراطورهوواة عدوو   هوو  ال هووا  جتووط طالمووا أنهووا تووت ك  جوول  التوول ل تفهمهووا تمامووب

عووه طرهووب جوورض  امووول أنفاووهت ا  انهووا  الجنووو  والمووواطنههل  مووة يطتوومصووا ر البوولا  ا
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ت الوولت 3وهتوىوو  اوولا الوىووع بشووكل أكبوور جوول الفصوول   ىوورا ب عدوو  مووه هبهتونووم" 

 ة كووا رهه ال انهووةت بووو ل مووه ت  هوو  توو  شوورح كهووج اعتتوو1844-1760 الفتوور  هبطوول

 ت أه صوووا راة ال بووووب المووو ار  بشوووكل صووو ه  همكوووه أه تكووووه مصووو رالفه هوووو راطههه
ولهوولة الباهووةت  ولووة التنانووة الوو  شوول  أ وورب الوو  عبو هووة التووال     وورو  ايمبراطورهووة 

 وو  شوورعة جوول الاووته     ة اصوو  اة عاووكرهة ومالهووة وااووتة النطوواو الج هوو ت واوون  
عدوو  ا رض  هوو  همكووه أه هنمووو التموو ت عدوو  الوورأ  مووه أنهووا لوو  تووتمكه مووه الاووته   

ا الوو   ولكووه مووع تتدووو  عدوو  التاووطنطهنهة   ايمبراطورهووة الت مانهووةت وهرجووع للووف ج  هووب
نظووا  ىوورا ب ال بوووب ا  وول تتتهوو بات موو و ا موورا  ا وروبهوووه بولنوو ا المنتجووة لد بوووب 

ت توو  كمووا اووو ال ووال مووع التواووع ا مرهكوولت عدوو  للووف عوو و   الوو  أشوو   يرىووا  كووا رهه 
  نوو   مدكهووة اةخوورهه  ا نووا  اةلج مووه الشووتوب ا صوودهة بالت ووالج مووع رواووها مووه أجوول

تأعهووو ة تاووومهتها  Odessaا ت أااوووة أو هاووو    أه ااوووتولة كوووا رهه عدووو  أوكرانهوووابتووو

ا با وك ت و عووة ا جانووب الوو   راعووة ا راىوول ( كمهنووا   وورOdesaرانهووة بااوو  أو هاوو 

جوول أىوووه للووفت لوو    نهووا كانووة تهوو ج الوو  اطتووا  أوروبووا وبالتووالل جتوول رواووها أنهووة  
لوو  تكووه موو ه المووواني   تتوو   الولهوواة المت وو  ت  بوول ال وورب ا ادهووةت أت مناجاووة  تهتهووة 

 ار  ا مرهكهوووة "مووو نبا جه هو راطهوووة لاة رؤهوووة" ولكنهوووا "مد تووواة باوووهطة  نظموووة مووو
وموووع للوووفت أعوووا  الفرناوووهوه  التبهووو "  هووو  منوووع مووو ف ا راىووول الووووار اة ا جنبهوووة  

اكتشووواج التتنهووواة الرومانهوووة لتخووو هه ال بووووبت مموووا اوووم  بالصووووامع و "المصووواع " 
ظدوووة التجوووار    ا مرهكهوووةت مموووا جتووول التجوووار  لماووواجاة طوهدوووة ممكنوووة بشوووكل مت اهووو  

 عتاب ال روب النابدهونهة م مهةت ومع للفت وال   رجة  صوت جل أ
 

انهوووارة ال وووواج  أموووا  لتووو  توىوووه اة موووه  وووالو  نهداووووه  الهتوو   الفصووول الرابوووع أول 
مووع تواووع و التجووار  مووع جشوول م صووول البطوواطن جوول أربتهنهوواة التووره التااووع عشوور  

التجووار ت  وول الخبوو  م وول البطوواطن وارتفتووة ماووتوهاة المتهشووةت عدوو  الوورأ  مووه أه 
ا النووان صوو ة واكوولا    صوون عمووا عانووة  ه ا وروبهووهه هفىوودوه الخبوو  ا بووهض الم   أالبووب

تووراك  التموول ورأن و ا وروبهووة  التووراك  الاووته كل م هنووة بظهوور مووا وصووفم بووارجون 
  التمهتووة  التوول تىوو  أ ووواض الاووفهالمووال  هوو  كوواه الطتووا  أرخووو وا  اوورة الموو ه 

هشووورح   ت رهووور رأن الموووال لدتصووونهع اوووم  باوووم  ال  اوووار لدتموووال بال خوووارت وجتووو  
  نهداوووهت "لوو  هكووه لدتصوونهع والت ىوور ا وروبهوواه اوووت التدهوول مووه الجوولور ا وروبهووة 

 " ا هتتم اه عد  الموا  البلا هة ا جنبهةكانو
 

هوىوو  الفصوول الخووامن كهووج وصوول الصوورا  بووهه ايمبراطووورهتهه الرواووهة والت مانهووة 
التوول شووه ة جشوول رواووها جوول الاووته   عدوو   1856-1853الوو  لروتووم مووع  وورب التوور  

ا  ه جرناوووا وبرهطانهوووا كانتوووا تخاجووواه موووه ا تكوووار رواوووها لدب ووور  التاوووطنطهنهةت ج  هوووب
ا  م مدووة ا اووو    كانووة اوولة ا همووة مللووةت لكنهووا تركووة ايمبراطورهووة الت مانهووة أهىووب
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انتووا  ال بوووبت بوو هوه  تهدووة لبرهطانهووا وجرناووا   ألبهووة التنانووة جوول رواووها مووه أجوول تواووهع 
توواركهه ا  نوواه الاووابتهه م تدووهه بالوو هوهت ولكووه مووع ا رضت وتوو  تنفهوول الههاكوول الاهااووهة 

 ت ل ك  الة المناطب zemstvoوال هماتفو  mirالج ه  ت المهر 
 

ظهوورة  صووة مختدفووة جوول الولهوواة المت وو  ت  هوو  توو  البووا  التبو هووة جوول نفوون الو ووة 
ات ولكووه لوو  هووت   اعووا   تو هووع ا رضت واووو جوو   مووه أصووول عوو   الماوواوا  جوول تترهبووب
ن ووو جوول الو ووة نفاوومت واووتة الولهوواة المت وو   انتووا  ال بوووب   الولهوواة المت وو   الهووو  

الوو اخل بااووتخ ا  أصووناج مووه التموو  مووه الب وور ا اووو ت وشووه ال وو ب الجمهووورت  مدووة 
رأبووة جوول تتوو ه   ووواج  ىوو  التبو هووة عدوو  أاووان ايهموواه بالتواووع الفه هووو راطلت وال

اشوووترت المهووواجروه ا راىووول عدووو  طوووول  لوىوووع عموووال ا اووور  جووول مووو ار  التمووو   
 ووو  جووول   خطووووط الاوووكف ال  ه هوووة الج هووو   التووول أصوووب وا هكراووووه  ووووته  ال تكارهوووة 

خدتووة ال وورب ا ادهووة ىوورور    الفصوول الاووا ن هتوو   نهداوووه الجوو   ال ووانل مووه شوور م 
توو   بوولا  لدجووهرت و وو  توو  للووف مووه خوو ل ابتكووار مووالل ج هوو   لكاوور  ووو  التجووار لتوووجهر ال

تتاووه  الكمبهووالة الوو  م وواة التتووو  التابدووة لدتنفهوولت والتوول مووه شووأنها أه تاووم  التتووو  
عدوو  الوورأ  مووه أه الجووهر  اةجدووةت مووع تجنووب ىوورور  البهووع والشوورا  بنووا ب عدوو  عهنووة  

ت جتوو  أعهوو  تنظووه  تجووار  التدبووراج 1863جوول عووا  النظووا  جتووط كوواه هاووتخ   اوولا  ا مرهكوول

لاووفه أه ت وول م وول تاووهه ة التخوو ههت وصووار بسمكوواه ا عبوور الم ووهط ا طداوول بالكاموول  
همكوووه  مرهكوووا اةه  ال بووووب   الووو واعوووا   توجهههوووا جووول المهنوووا  الووو  أت مكووواه ت توووا  

 التناجن مع رواها 
 

"ا  اووار  "Boom " توو   الجوو   ا خهوور مووه  ووالو  نهداوووهت بتنووواه منااووب ه 7الفصوول 

تخفووهض تكووالهج التجووار  موور  أخوورت مووع اختوورا  الوو هنامهةت   هوو  جوورت   ا تصووا ت"
ممووا اووم  لداووكف ال  ه هووة بووالمرور عبوور الجبووال والتنووواةت م وول  نووا  الاوووهنت لووربط 

جووا ة التجووار  المت اهوو   مووع ابتكوواراة اىوواجهة و التوواراةت وانشووا  مووواني عمهتووة ج هوو    
مووع انخفوواض   والتووأمهه المتخصووو وتتنهوواة الط ووه المجرهووة  grading ايجوورا  م وول

أاووتار الموووا  البلا هووةت وجوو  التمووال م هوو با مووه الو ووة لت تهووج وتنظووه  أنفاووه ت كمووا هوىوو  
ظهوورة نظرهوواة ا تصووا هة ج هوو  ت بمووا جوول للووف نظرهوواة موواركنت ل اوواب و   8الفصوول 

 أاباب و  و  الوجر  ال راعهة الج ه   
 

ر موووه الجووو   المتبتووول موووه الكتووواب ماووواامة بوووارجون جووول النظرهوووة هشووورح جووو   كبهووو
الشووتراكهة وتووأ هرة المباشوور عدوو  مجوورت ا  وو ا  خوو ل  هاتوومت بمووا جوول للووف ظهووور 

أه ال بوووب  بأنووم عدوو  الوورأ  مووهبووارجون جووا ل لتوو    تركهووا الفتووا  وال وووراة جوول رواووها 
لت وووالج بوووهه هتم ووول بات ال أه الته هووو  الر هاووول لدتوووال  كووواه الرخهصوووة أجوووا ة الجمهوووع

الرأاوومالههه وايمبراطورهووة التوول مووه شووأنها أه تووؤ ت الوو  ايمبرهالهووةت وال ووروب أهوور 
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هووووة الت مانهووووة عانووووة ايمبراطورهوووواة ال راعهووووة م وووول ايمبراطور  المج هووووة والمكدفووووة 
ته  ال بووووب الرخهصووووة ت بهنمووووا كانوووة امبراطورهووواة أخوووورت تدووووالنماووواوهة المجرهوووة

انخفىووة  صووة الولهوواة المت وو   مووه تجووار  ال بوووب  هوو   وأصووب ة  وووت عظموو   
ظهوورة صووراعاة ج هوو   و  لابووة  صووو مت اهوو   مووه انتاجهووا يطتووا  موو نها الكبهوور  

بهنمووا اووت  اخووروه ل اووتفا   مووه الطدووب مووه أموواكه أخوورتت  هوو  أصووب ة تركهووا موور  
ا عالمهووة كالتوو    أخوورت اووا ة متركووة ر هاووهة  نووة ال وورب التالمهووة ا ولوو  نفاووها " ربووب

عدوو  الخبوو "  هوو  كوواه اأوو و مىووهب البواووفور ومىووهب الوو ر نهلت عدوو  اووبهل الم ووالت 
مووع تجوهووع رواووهات أطا ووة ال وووراة جوول النهاهووة بالنظووا  التهصوورت التوو ه ت    وو  با ر هاووهبا 

ال بوووب جوول أوكرانهووا وأخوول الت ووا  الاوووجهتل مكانووم باوورعة مووه خوو ل  مووم منوواطب انتووا  
 عد  ابهل الم ال 

 
هشووتر الموور  أنووم هجووب أه نتفاجووأ مووه أامهووة التموو  لتووارهص التووال ت واووو مووا  وو  هكوووه عدهووم 

ولكووه مووه وجهووة نظوور مووؤر  ا تصووا تت ل همكووه لدموور  أه  الشووخو التووا ت بالفتوول  
ا جوول أه التموو   وو  توو  التتدهوول مووه شووأنم   ت عووا  بوول أطرو ووة الوو كتوراة الخاصووة هجووا ل  تووب

ماووهرتل المهنهووة  ت كانووة بتنووواه "التموو  والتولمووة والتووارهص ال تصووا ت"ت وبوو أة  2009

ت نكبا ووو  بتووورا   ا عموووال التظهموووة لفهرلووولت واوووارللت ووهدهاماووووهت وأورورفت وجووواك
بتوووض  أ ر  أ نووواةت بهراووووه كووول جووول تعدووو  اطرو تووولوبرونوووةت وبوووالطبع المشووورج 

 بالتأكه ت اناف الك هر اللت ناهة لكرة   المراجع( 
 

ت  همكووه لدموور  أه هجووا ل جوول أه  ور رواووها جوول اوولة التصووة لوو  هووت  ااتكشوواجم بشووكل كوواج 
 ت ولكوووهGoodwin and Grennes (1998)موووع بتوووض الاوووت نا اة البوووار   م ووول 

ت لوولا رهص ال تصووا ت الرواوول اوولة ا هووا التوواهب  وووه جوول الم هوو  والم هوو  مووه التدمووا   انوواف
تشووبل البدوو اه الكبهوور  ا خوورت م وول الصووهه والهنوو   اوووج هت اووه  جهوو   ور رواووها جووسه 

ماووا ة صووبهر  ناووبهبا جوول  اوواب نهداوووهت بهنمووا تشووبل ايشوواراة الوو  بووارجون و وو ة 
همكووه لدموور  بووالطبع أه هجووا ل ىوو  الفكوور  الفه هو راطهووة   نصووج صووف ة جوول الفهوورن 

ت بموا كواه اولا أك ور صو ة جول التوارهصر     رض بوا   ال   و  موا لدتوال   هو  هبو أ كول شول 
ت عدووو  الووورأ  موووه را للوووفوالتتووو   التكنولووووجل أهووو   Engel’s Law 2نجوووللكوووه  وووانوه ا

جهمووا هتتدووب بالتولمووة ا ولوو ت هوىوو  نهداوووه   المخوواوج ال الهووة بشووأه ايموو ا اة البلا هووة 
 اعووو   أه ال تصوووا ههه والمتاصووورهه  ووو  أكووو وا عدووو  أامهوووة البوووا  التترهفووواةت وا خوووال 

لكنوووم هتتتووو  أنهووو  جوتووووا الخدفهوووة البه هوووة   ت والاوووفه البخارهوووة gold standard الووولاب 

الوو هنامهة  جووت كهووج التجووار ت و أمووا  الاووبهل والاهااووهة: كهووج جت ووة مجاعووة البطوواطن

 
قانون إنجل يقول: مع زيادة دخل األسرة، تنخفض النسبة المئوية من هذا الدخل الذي يتم إنفاقه على الغذذا  علذى اسذاس نسذبوذ    لذ    2

 يذ  السذعر  الكميذةذ  راجذع: ألن كمية  نوعية الطعام الذي يمكذن ان تسذتكلكه األسذرة أذو اسذبوش ا  حذكر محذد د إلذى  ذد مذا مذن 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Engel%27s_lawالموسوعة الحرة: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Engel%27s_law
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اووولة  جوووة  وهوووة ومتنتوووةت لكنهوووا  المووووانيت و ا ة أاوووواو التتوووو  اةجدوووة موووه الاوووهولة  
هتتدووب بوووار اة التموو  والوو  هب الوو   جوول الكتوواب  الراوو  البهووانل الو هوو    لهاووة  رااووة كمهووة 

 بوول للووفت كمووا هوىوو  جوول مد ووبت    1820الممدكووة المت وو  ت لكووه اوولا هتووو  جتووط الوو  عووا  

مبدبووةت ممووا هتنوول أه المووؤرخهه بووالبوا جوول الهوور مووه التهرهووب والبهانوواة أهوور كوواه انوواف الك 
 تت هر  ور التطه والتم  

 
ا لمووو تل الجبراجوول وااتماموواتل الب  هووةت جأنووا أب وو  عووه روابووط ااووكن ناجهة جوول كوول  نظوورب

لكر أنووم عدوو  الوورأ  مووه أه نهداوووه كوورن الكتوواب  مكوواهت وأعتوولر عووه للووف   ولكووه  وو  هوو 
ت ال أه الكتوواب ههموول الوو  1887جوو ا ة أووا روا الاوووه  جوول عووا  وهشوورح أه ألج تووم  مووم 

ت عدوو  الوورأ  مووه النتطووة واووها وتركهووا تبوول والتووال  خارجهووا( وو  مووا أوروبووا خووار  ر
لكوور  ور وهجوورت  اخترعهووا أ وو  الاوووه ههه جوول ألمانهووا   وو  الواىوو ة أه الوو هنامهة كوواه 

بشوووكل عوووابرت لكوووه الاوووت نا   كوبنهووواأه كمركووو  تجوووارت ر هاووول جووول ب ووور البدطهوووب
الوو نماركل الشووههر الوو   وو  مووا أ نووا  ر  الفتوول التنهووج ىوو  أوو و ال بوووب ا مرهكوول  بوول 

بالتجووار  ال ووور ت جبفىوول تماوووكها  ال وورب التالمهووة ا ولووو  هاووت ب جمدووة عدووو  ا  وول  
ت مموووا اووواع  عدووو  تبلهوووة الصوووناعة ال نماركهوووة ااوووتور ة الووو نمارف ال بووووب الرخهصوووة

ممووا اووم  لهوولا البدوو  الصووبهر بسطتووا  وجوول ال بوو   ول وو  الخن هوور والبووهضت الم  اوور  
كووواه موووه المتووورر أه تدتوووب الصوووا راة  المووو ه الصوووناعهة الكبووورت جووول شووومال انجدتووورا  

ا جوول انشووا  مصووانع ا لبوواه جوول جمهووع أن ووا  التووال ت بمووا جوول للووف  ا  ااوومب ال نماركهووة  ورب
هاهوووة لوووهن مجووور   بووووبت ل اوووهما عنووو ما جالطتوووا  جووول الن الولهووواة المت ووو   ورواوووها  
ال ووواك  كووواه اوووةت جووول مر دوووة موووات اتفوكم  ظوووة أك ووور  تصوووب  البدووو اه أك ووور  ووورا ب  

ت ولكووه هوصووج بأنووم "أ مووب أاووطورت"ت Canute الوو نماركل ينجدتوورات المدووف كووانوة 

الشووههر  كشخصووهة تارهخهووة همكووه التووول انووم لوو  هكووه أاووطورهبا تعدوو  الوورأ  مووه أه التصووة 
 والتها  بخطواتم ا ولهة اظهار   و   وتم  تم اولمبابب  اعنم    تكوه( ول أ متب 

 
ل هخشوو  نهداوووه مووه ااووتخ ا  لبووة  رامهووة ي بوواة صوودة عمدووم بال اىوورت عدوو  اووبهل 

: "اةهت م دمووا كوواه ا موور  بوول عشوور  الج عووا ت كوواه المنتجوووه 14الم وول جوول الفصوول 

ا  تالفهرواوواة  هوو  ركبووة عدههووا جوول به ووة عالمهووة مشووتركة  والماووتهدكوه موورتبطهه متووب
  و كبهووراعمووطاجهووة عدوو  أأجوو ا  مووه الرأووو  مجوور   توايمبراطورهوواةت والوو ول جتووط

 اهالاووتنتا : "اوولا ت كمووا جوول بووالل جوول التتبهوورلكنووم جوول بتووض ا  هوواه ه  "ة وأهوور مر هوو
أنووا   منظووور الموور   عدوو هتتموو  اعتبووار ايمبراطورهوواة عدوو  أنهووا تكاجدهووة أو طفهدهوواة 

أمهوول الوو  رؤهووة ايمبراطورهوواة عدوو  أنهووا طفهدهوواةت لكووه همكووه لدموور  أه هطوورح ال جووة 
    ت وواول منووع المجاعووة     بطوورو تتوو    ايمبرهالهووةالتا دووة بووأه الجامتوواة التوول ترعااووا 

 الفه هوووا ت وا  هوووا ت والكهمهوووا ت وال تصوووا ت والتوووارهصاه   "النموووو"  اخووول ايمبراطورهوووة 
 -بطرهتتهووات أنظمووة متالجووة بهانوواة ليمبراطورهوواة التوول تأموول جوول ابتووا  رعاهااووا و كدهووات
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أه خدووب  نوواعتل اوول   "كوو   الاووتمرار جوول الهتمكنوووا مووه  كوولعدوو   هوو  ال هووا   -ن ووه 
 المترجة لم  همة تتجاو  الاماح ل كامنا ال الههه بالبتا  

 
ت منوووملتووو  تتدموووة الك هووور  باختصوووارت أو  بالتأكهووو  أه أوصووول بتووورا   اووولا الكتووواب  

لكووه كووه   عوو و  عدوو  للووفت جهوول  وورا   جلابووة لدباهووة  وأطرو تووم را تووة وااووتف ا هة  
ا ال ماووتت با لدشووتور بتوو   ال هاووتنتم نهداوووه بشووكل مخهووج أه  اووتترار الوو   وو  مووا أهىووب

(  وو  ل هوو ال هتتموو  2021عظموو  اةه تجوول عووا   "الىووتج الناووبل لرواووها ال  ه ووة كتووو 

ا الجووا    الكبوورتت كمووا  جوول النهاهووة عدوو  انفصووالها عووه أوكرانهووا     كانووة أوكرانهووا  ا مووب
ا موووا   " تتووورج جهووو با كوووا رهه التظهموووةكانوووة  ه طدوووب موووه ال تصوووا ههه والموووؤرخهه  ا موووب

وا وو   اوول اوولة   هووا   اوولة ا اة اهااووهمووا تتنهووم مىووامهه مؤلفوواته  لدال تصووا ههه تتوو ه  

 ■أخلاا عد  م مل الج      هب و أه الر هن بوتهه مه الاهاااة التل 
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ا أاووتالبا اووكوة رهنولوو   نهداوووه أاووتال التووارهص برابطووة جورجهووا  لتوواب التوووت بجامتووة جورجهووا   كوواه اووابتب  ( *ت
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(ت ومووع مووواركون لمبوولت كتووواب أرض 2015 توو  الو وووة ال اىوور تمطبتووة جامتوووة كامبرهوو  ت  600ت والنمووو"

 ( 2018النخبة صناعة ا لباه ال نماركهة ال  ه ة تمطبتة جامتة شهكاأوت أنشأة ه وال ب  : كهج الدب 
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