
يف ظل امتالك 1 يف املائة فقط من الب�رش ما يقرب 
اأن  امل�ستغرب  من  لي�س  ال��ع��امل،  ث��روات  ن�سف  من 
املوا�سيع  اأبرز  من  الدخل  م�ساواة  عدم  ق�سية  تكون 
يعترب  الدولية.  بالتنمية  املعنيني  اأعمال  جدول  على 
للحراك  الأ�سا�سي  الدافع   ��� �سك  بال   ��� العايل  التعليم 
على  قدرته  ب�سبب  القت�سادي،  والنمو  الجتماعي 
لالأفراد،  املعي�سة  وم�ستويات  العمل  فر�س  حت�سني 
وتعزيز التنمية القت�سادية والجتماعية للمجتمعات 
على  القدرة  يف  الفجوة  ف��اإن  ذل��ك،  ومع  املحرومة. 
عليها  التغلب  ميكن  ل  العايل  التعليم  تكاليف  حتمل 
بالن�سبة اإىل اأغلبية �سكان العامل. وي�سبح الو�سع اأكرث 
اجلامعات،  واأبرز  باأهم  الأمر  يتعلق  عندما  و�سوحا 
اإن ن�سبة متثيل الطالب القادمني من دول ذات  حيث 
دخل منخف�س يف هذه اجلامعات �سئيلة جدا. يتزايد 
فهي  املرموقة،  باجلامعات  اللتحاق  مبزايا  الإدراك 
لالحتكاك  فر�سة  لكنها  فقط،  جيدا  تعليما  توفر  ل 
باأ�سخا�س من اأ�سحاب النفوذ، و�سبكات النخبة التي 
قد تكون مفيدة للطالب وبلدانهم. على �سبيل املثال، 
جميع الأ�سخا�س املمثلني لدول ذات دخل منخف�س 

الأجندة  ملجال�س  العاملي  القت�سادي  املنتدى  يف 
ال�سيا�سية،  الناحية  من  مهمة  تعترب  التي  العاملية 
الأجنبية  اجلامعات  اإحدى  يف  درا�ساتهم  اأكملوا  قد 
املرموقة "ت�سكل هذه الدول اأقل من 2.5 يف املائة من 
اإجمايل ع�سوية جمال�س الأجندة العاملية، على الرغم 
العامل،  �سكان  من  املائة  يف   12.5 ميثلون  اأنهم  من 
القوة املوجود حول  اآخر على عدم توازن  وهذا دليل 
النخبة  اأجواء  اإىل  الو�سول  �سعوبة  وبالفعل  العامل". 
حاليا  م�ستبعدة  بلدان  تهمي�س  يف  بال�ستمرار  ت�سهم 
عن ال�ساحة العاملية اجتماعيا و�سيا�سيا واقت�ساديا. 
الدخل  ذات  ال��دول  مواطني  دع��م  طريق  عن  ن�سهم 
املنخف�س لاللتحاق باإحدى اجلامعات املرموقة، يف 
م�ساركتهم  احتمالية  ورفع  معارفهم،  �سبكة  تو�سيع 
عديد  ي�سعى  بينما  م�ستقبال.  النقا�سات  هذه  مثل  يف 
م��ن اجل��ام��ع��ات امل��رم��وق��ة يف ب��ل��دان ال��ع��امل الأول 
املجتمعات  من  للمتقدمني  املايل  الدعم  توفري  اإىل 
املحرومة، اإل اأن اأغلبية جهودها ل تتجاوز حدودها 
دخل  ذات  بلدان  طالب  ف��اإن  وبالتايل،  اجلغرافية. 
منخف�س، مثل �سرياليون - حيث تكلفة �سنة درا�سية 
من  ع��ام   100 تعادل  ه��ارف��ارد  جامعة  يف  واح��دة 
فكرة  ف���اإن   - املتو�سط  ال��دخ��ل  لأ���س��ح��اب  العمل 

املطلوب  واردة.  غري  اجلامعات  هذه  مبثل  اللتحاق 
هو اآلية متويل، وهو الأمر الذي قادته �رشكات القطاع 
الجتماعية  امل�سوؤولية  اأن�سطة  من  كجزء  اخلا�س 
لل�رشكات، لتوفري عدد اأكرب من الفر�س لطالب البلدان 
اأف�سل جامعات  للت�سجيل يف  الدخل املنخف�س،  ذات 
الأ�سلية  بلدانهم  اإىل  العودة  على  وت�سجيعهم  العامل 
بعد ا�ستكمال درا�ساتهم. يف تقرير لنا عن ال�ستثمار 
باإعداده مل�سلحة  الذي قمنا  امل�ستقبليني،  القادة  يف 
"كريديت �سوي�س": كيف ميكن اأن يوؤثر ال�ستثمار يف 
الأفراد يف متكني املواهب الأقل حظا من الو�سول اإىل 
اأف�سل جامعات العامل، وجدنا اأن "مناذج لال�ستثمار 
يف الأفراد" تاأتي من بني اأكرث مناذج التمويل ابتكارا 
واعدة  الأخ��رية، وهي مناذج  الآون��ة  التي ظهرت يف 
من ناحية احل�سول على التمويل الذي ميكن الطالب 
فهي  مرموقة،  بجامعات  اللتحاق  من  املحرومني 
ذاته. يف  الوقت  واجتماعية يف  مالية  م�ساعدة  تقدم 
عديد  يف  تقدما  ال�ستثمار  من  النوع  هذا  اأحرز  حني 
من املجالت امللحة اجتماعيا، اإل اأنه ل يزال حديثا 
الأك��رب  اجل��زء  اأن  يبدو  حني  يف  التعليم.  قطاع  يف 
يف  الأف��راد  يف  لال�ستثمار  املخ�س�سة  الأم��وال  من 
الأ�سا�سي  التعليم  مرحلة  على  يركز  التعليم  جمال 

وهي   - للمدار�س  التحتية  البنية  وتطوير  وبناء 
ظهر   - فيها  الإجن��از  م�ستوى  قيا�س  ي�سهل  جمالت 
الطالب  م�ساعدة  اإىل  تهدف  التي  الكيانات  من  عدد 
املحرومني من احل�سول على تعليم عال جيد. فهناك 
الكيني  للموقع  الأف���راد  يف  املبتكرة  ال�ستثمارات 
مع  بال�رشاكة  اأيه"  يف  اآي  "كي  ال�سغرية  للقرو�س 
جامعة نريوبي �سرتاثمور، الذي قدم للطالب الكينيني 
املتحدرين من طبقة فقرية واحلا�سلني على درجات 
طالبية  قرو�س  على  احل�سول  فر�سة  عالية،  علمية 
اأو  كاملة  الدرا�سية  الر�سوم  تغطي  الفائدة،  منخف�سة 
جزءا منها، والأجهزة اأي�سا مثل الكمبيوتر املحمول. 
 65 منح  مت   ،2012 يناير  يف  الربنامج  بداية  ومنذ 
اأمريكي،  دولر  مليون  ن�سف  من  اأكرث  بقيمة  قر�سا 
الدرا�سية ب�سكل كامل. وكمثال  الر�سوم  اأغلبها  تغطي 
اآخر يف كينيا، هناك موؤ�س�سة "اإيكويتي غروب"، التي 
تدير برنامج "اإيكويتي اأفريكان ليدرز". حيث تكفلت 
الذين ح�سلوا على  التكاليف اجلامعية للطالب  بدفع 
اأعلى معدلت. التي وفرت منذ اإن�سائها يف عام 1998 
باإر�سال  تكفلت  كما  درا�سية،  منحة   1500 من  اأكرث 
بع�س  يف  اخل��ارج،  يف  للدرا�سة  كيني  طالب   200

اأف�سل اجلامعات يف العامل.

العام، وفقا  الأول من هذا  الربع  نهاية  يف 
يف  الفيدرايل  الحتياطي  بنك  لتقديرات 
ال�ستهالكية  الديون  جت��اوزت  نيويورك، 
ال�سابقة  ذروتها  الأوىل  للمرة  الأمريكية 
الثالث  الربع  يف  بلغتها  والتي  )بالدولر( 
الأزم��ة  ان��دلع  من ع��ام 2008، يف وق��ت 
قرو�س  اأن  ورغم  متاما.  العاملية  املالية 
يف  كانت  الطالبية  وال��دي��ون  ال�سيارات 
ديون  ف��اإن  خا�س،  ب�سكل  �رشيع  ارتفاع 
الإ�سكان تظل متثل اأكرث من ثلثي املجموع 

الذي بلغ 12.7 تريليون دولر.
ك��ح�����س��ة م���ن ال���دخ���ل، ل مت��ث��ل ال��دي��ون 
متثله  كانت  ال��ذي  التهديد  ذل��ك  الأ���رشي��ة 

الوطني. ولكن  قبل ع�رش �سنوات لالقت�ساد 
الأ���رش  ب��اأن  تذكرنا  اجلديدة  الإح�ساءات 

الأمريكية ل تدخر بالقدر الكايف.
الأمريكيني  ميل  املراقبني  بع�س  يعزو  قد 
الآ�سيويون  مييل  حني  يف   �� الإن��ف��اق  اإىل 
على �سبيل املثال اإىل الدخار �� اإىل عوامل 
ثقافية. ولكن هناك عن�رش مهم اأي�سا يرتبط 
بال�سيا�سات. اإن �سيا�سة احلكومة الأمريكية 
م�سممة كما لو اأنها ت�سجع الأمريكيني على 

حتمل اأكرب قدر ممكن من ديون الإ�سكان.
ال�رشح  تقدمي  يف  القت�ساد  اأه��ل  ي��رتدد 
الإف����راط يف  ع��دم  ����رشورة  للنا�س ح��ول 
مبعلمة  اأ�سبه  الن�سيحة  وتبدو  القرتا�س. 
تفتقر  وكاأنها  تبدو  كما  تالميذها.  تلقن 
يواكبون  ل  الذين  اأولئك  مع  التعاطف  اإىل 

م�ستويات املعي�سة التي قادتهم الجتاهات 
حتابي  ل  ولكنها  توقعها.  اإىل  التاريخية 
كم�ساألة  املديونية  فرط  ت�سجيع  يف  اأح��دا 
�سيا�سية، كما اكت�سف املاليني الذين فقدوا 

منازلهم يف اأعقاب الأزمة يف عام 2008.
ُيَعد  خا�س  مل�سكن  املرء  امتالك  اإن  ُيقال 
جزءا اأ�سا�سيا من احللم الأمريكي. ول عيب 
يف احللم. ولكن ل عيب اأي�سا يف ال�ستئجار. 
ولي�س  كنتيجة،  غالبا  ياأتي  م�سكن  ف�رشاء 

�سببا، لزدهار الأ�رشة.
الأ�رش  اأن  امللكية"  "جمتمع  دع��اة  ويزعم 
تويل رعاية اأف�سل مللكها العقاري مقارنة 
من  ذل��ك  ي�ساحب  وم��ا  بامل�ستاأجرين، 
احلي.  على  تعود  اإيجابية  خارجية  عوامل 
ولكن الت�سجيع العام مللكية امل�ساكن يعمل 

على  اأي�������س���ا 
حركة  اإ�سعاف 
ال���ي���د ال��ع��ام��ل��ة. 
ال��رك��ود  ظ��ل  ففي 
الأخري يف الوليات 
امل����ت����ح����دة، ع��ج��ز 
ك��ث��ريون م��ن اأول��ئ��ك 
وظائفهم  فقدوا  الذين 
اأج��زاء  اإىل  النتقال  عن 
اأخ����رى م��ن ال��ب��الد حيث 
لأنهم  وفرة،  اأكرث  الوظائف 
مل يتمكنوا من بيع م�ساكنهم. 
وهناك اأدلة قوية ت�سري اإىل اأن 
الباحثني  قيدت  الإ�سكان  اأزمة 

عن عمل.
امل�ساكن  ت�سجيع ملكية  اأن  الواقع 
اإجمايل  ُق��دِّر  وقد  رخي�سة.  لي�ست 
الإ�سكان  لدين  الفّعال  ال�سنوي  الدعم 
من   %1 بنحو  املتحدة  ال��ولي��ات  يف 
الأكرب  املكون  ويتمثل  الوطني.  الدخل 
ال�رشيبي  اخل�سم  قابلية  يف  الدعم  لهذا 
ال�سكني،  العقاري  الرهن  الفائدة على  من 
ومن  ال��ع��ائ��دات  م��ن  الكثري  يكلف  وال���ذي 
توزيعي:  اأ���س��ا���س  على  ت��ربي��ره  ال�سعب 
فالفوائد ل تذهب اإل اإىل اأولئك من اأ�سحاب 

الدخل املرتفع بالقدر الكايف لتف�سيل بنود 
ال�ستقطاعات.

ترمب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  متكن  اإذا 
العام  يف  اقت�سادي  ت�رشيع  اأي  مترير  من 
مرتبطا  يكون  اأن  امل��رج��ح  فمن  املقبل، 
يف  اجلمهوريون  ويقول  ال�رشائب.  بخف�س 
�رشيبيا  اإ�سالحا  يريدون  اإنهم  الكوجنر�س 
ومعززا  ب��الإي��رادات  يت�سل  ما  يف  حمايدا 
باأنه  تعريفه  ميكننا  قد  ما  وهو  للكفاءة، 
ولكن  الهام�سية  ال�رشيبة  ملعدلت  خف�س 
يف الوقت نف�سه اإزالة اخل�سومات امل�َسوِّهة، 
العائدات  ا�ستقرار  على  الإبقاء  وبالتايل 
يكون  اأن  لب��د  احلالة،  ه��ذه  ويف  والعجز. 
العقاري  الرهن  على  الفائدة  من  اخل�سم 
ومع  الإ���س��الح.  لهذا  الأوىل  الأه��داف  بني 
ب�سكل  تقلي�سه  ترمب  اإدارة  ا�ستبعدت  ذلك، 

�رشيح.
املثري للريبة ب�سكل خا�س يف حالة ترمب 
هو دعمه للهبات يف قانون ال�رشائب الذي 
العقاريني  املطورين  �سوى  منه  ي�ستفيد  ل 
الثغرات  ه��ذه  اإح��دى  وت�سمح  اأمثاله.  من 
خ�سائر  بخ�سم  ال��ع��ق��اري��ني  للمطورين 
يف  اأخ��رى  وتتمثل  ا�ستثماراتهم.  تتجاوز 
لتجانب  املتماثلة"  "التبادلت  ا�ستخدام 

�رشيبة الأرباح الراأ�سمالية.
اأو  ترمب  كثريا  تتجاوز  امل�سكلة  اأن  بيد 
اجلمهوريني. ذلك اأن ال�سيا�سات التي حتابي 
ديون الرهن العقاري تتمتع ب�سعبية هائلة. 
ال�سا�سة  كل  بدعم  طويلة  لفرتة  حظيت  فقد 
الرئي�سيني،  ال�سيا�سيني  احلزبني  تقريبا من 
مع اعتبار هدف تعظيم ملكية امل�ساكن اأمرا 

بديهيا.
واإىل جانب قابلية اخل�سم من فوائد الرهن 
العقاري، ُي�سَمح للمقرت�سني بتقدمي دفعات 
مقدمة قد ل تتجاوز 5% )اأو حتى اأقل( من 
اإىل  الأقرب  الن�سبة  من  بدل  امل�سكن،  قيمة 
اأخرى  دول  وتفر�س   .%20 بنحو  املنطق 
قواعد  و�سنغافورة،  ك��وري��ا  مثل  ك��ث��رية، 
على  القيمة  اإىل  القر�س  ن�سب   �� تنظيمية 
�� حتد من حجم القر�س الذي  �سبيل املثال 
اأنها  حتى  عليه.  احل�سول  الأ�رشة  ت�ستطيع 
تدابري  اأو  القر�س  حدود  اإحكام  من  متكنت 
وهي  للدورة،  معاك�س  نحو  على  ال�رشيبة 
تثبيت  للم�ساعدة يف  بها  املو�سى  الطريقة 

ا�ستقرار دورة الإ�سكان.
لكن الوليات املتحدة لي�ست الدولة الوحيدة 
ديون  تراكم  نحو  متيل  تدابري  تتخذ  التي 
املتحدة  اململكة  ففي  املفرطة.  الإ�سكان 
على �سبيل املثال، دعمت مبادرة "امل�ساعدة 
بدفعات مقدمة  امل�ساكن  ال�رشاء" �رشاء  يف 

ل تتجاوز %5.
بها  ���س��اع��دت  اأخ����رى  ط��ري��ق��ة  وتتلخ�س 
دعم  يف  طويلة  لفرتة  املتحدة  ال��ولي��ات 
الرهن  تاأمني  �رشكات  يف  الإ�سكان  ديون 
مثل  احلكومية  �سبه  ال�سخمة  ال��ع��ق��اري 
فاين ماي وفريدي ماك. وكل منهما كانت 

ب�سمانة  تتمتع  ولكنها  خا�سة  ملكية  ذات 
حكومية �سمنية من دافعي ال�رشائب، وهي 
ومن  الأخ��الق��ي.  للخطر  كال�سيكية  حالة 
املوؤكد بالقدر الكايف اأن مثل هذه ال�رشكات 
عام  يف  الفيدرالية  الو�ساية  حتت  َعت  و�سِ
ب�سهولة  الكوجنر�س  يكرر  ورمب��ا   .2008
اإزالة  يف�سل يف  خطاأ خ�سخ�ستها يف حني 
املطلوب  اأن  غري  ال�رشيحة.  غري  ال�سمانة 
براأ�س  يت�سل  م��ا  يف  معايريها  رف��ع  ه��و 
املال، متاما كما اأرغمت الهيئات التنظيمية 

البنوك على القيام بذلك.
املايل  الإ���س��الح  قانون  م�رشوع  ت�سمن 
دود-فرانك، الذي حتول اإىل قانون بتوقيع 
الرئي�س باراك اأوباما عليه يف عام 2010، 
العديد من الفقرات التي ا�ستهدفت احلد من 
اأخ��رى.  ك��ربى  مالية  اأزم��ة  ان��دلع  فر�س 
املالية  النظام  ليدفع  كان  القانون  ولكن 
اأبعد يف الجتاه ال�سحيح لو مل  اإىل م�سافة 
ينفق كثريون يف الكوجنر�س ال�سنوات ال�سبع 

الأخرية يف حتطيمه اأو النتقا�س منه.
اأحد الأمثلة. كان قانون دود- واإليكم هنا 
البنوك  ي��ل��زم  بحيث  احلكمة  م��ن  ف��ران��ك 
للرهن  املن�سئة  اجل��ه��ات  م��ن  وغ��ريه��ا 
الأقل  على   %5 بن�سبة  بالحتفاظ  العقاري 
على  تقدمها  التي  الإ�سكان  قرو�س  من 
منها  كل  ح��زم  اإع���ادة  من  ب��دل  دفاترها، 
من�سئو  ويحتاج  لآخ��ري��ن.  البيع  لإع���ادة 
القرو�س اإىل حتمل قدر من املخاطر، حتى 
اجلدارة  من  للتحقق  احلافز  لديهم  ي�سبح 
الئتمانية للمقرت�سني. ولكن حتت �سغوط 
�سديدة من الكوجنر�س، اأُبِطل هذا ال�رشط يف 

عام 2014.
من عجيب املفارقات هنا اأن ت�سجيع ديون 
ينجح  مل  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  الإ�سكان 
امل�ساكن  ملكية  م��ع��دلت  رف��ع  يف  حتى 
ن�سبة اإىل دول اأخرى: فحتى يف ذروة طفرة 
دفع  يف  الدعم  اإعانات  ت�سببت  الإ�سكان، 
زيادة  ولي�س  الرتفاع  اإىل  امل�ساكن  اأ�سعار 
اأعلى  امل�ساكن  ملكية  تكن  ومل  اأع��داده��ا. 
التي  ال��دول  من  العديد  يف  نظرياتها  من 
التعامل مع  اأكرث تعقال يف  تطبق �سيا�سات 
من  اخل�سم  اإمكانية  )عدم  العقاري  الرهن 
ال�رشائب(، مثل كندا. فخالل اأزمة 2007-
امل�ساكن من %69  انخف�ست ملكية   2009
اإىل 63%. وبطبيعة احلال، كان ت�سوه ديون 
يف  رئي�سيا  م�ساهما  ذاته  حد  يف  امل�ساكن 

النهيار. 
طويلة  لفرتة  القت�ساد  خرباء  اأغلب  انزعج 
اإزاء ال�سيا�سات الأمريكية التي دعمت ملكية 
ال�سمت.  التزموا  اأغلبهم  ولكن  امل�ساكن. 
الأم��ريك��ي��ني  م��ن  ك��ث��ريون  يعد  مل  والآن 
متى  ُترى  اخلرباء.  من  ال�سماع  يف  راغبني 
ذلك  يكن  اأمل  احل��د؟  ه��ذا  اإىل  الثقة  ُف��ِق��َدت 
الإ�سكان  باأزمة  القت�ساد  ابتلي  عندما 
اأن  املفرت�س  كان  اللتني  املالية  والأزم��ة 

يتوقع خرباء القت�ساد حدوثهما؟

عدد  اجن��رف   ،1999 اإىل   1979 م��ن  ال��ف��رتة  يف   �
وظائف الت�سنيع يف الوليات املتحدة نزول، من 19 
مليون وظيفة اإىل 17 مليون وظيفة. ولكن على مدار 
اإىل  الرقم  اإىل 2009، هوى  التايل، من 1999  العقد 
12 مليون وظيفة. وكان ذلك النحدار الأكرث درامية 
الوليات  اقت�ساد  اأن  مفادها  فكرة  �سعود  يف  �سببا 
املتحدة توقف فجاأة عن العمل �� على الأقل بالن�سبة 
للذكور من العمال العاديني �� يف مطلع القرن احلادي 

والع�رشين.
ولكن من اخلطاأ اأن نفرت�س اأن كل �سيء كان على ما 
تلك  ففي   .1999 عام  قبل  الت�سنيع  قطاع  يف  يرام 
الت�سنيع  وظائف  تدمري  كان  اأي�سا  ال�سابقة  العقود 

اأو  منطقة  اأي  يف  املفقودة  الوظائف  اأن  غري  جاريا. 
اإن  املطلقة،  بالأرقام   �� عموما  ت�ستبدل  كانت  قطاع 
بوظائف يف منطقة   �� العمل  قوة  كن�سبة من  يكن  مل 

اأخرى اأو قطاع اآخر.
الذي  ولنتاأمل هنا مهنة جدي ويليام والكوت لورد، 
وِلد يف نيو اإجنالند يف اأوائل القرن الع�رشين. يف عام 
يف  لالأحذية،  لورد  الإخ��وة  �رشكته،  واجهت   1933
الو�سيك.  الإفال�س  ما�سات�سو�ست�س،  بولية  بروكتون 
ولهذا، َنَقل جدي عملياته اإىل �ساوث باري�س يف ولية 

مني، حيث كانت الأجور اأقل.
هذه  بِفعل  ب��روك��ت��ون  ع��م��ال  على  اخل���راب  وَح���لَّ 
لوظائف  النطاق  الوا�سع  التدمري  عن  ف�سال  اخلطوة، 
ن�سبيا يف امل�سانع  الأجر  املرتفعة  العاديني  العمال 
يف  ولكن  اإجن��الن��د.  نيو  جنوب  اأن��ح��اء  خمتلف  يف 

الإح�ساءات الإجمالية، قابلت خ�سارتهم طفرة الرواج 
باري�س،  �ساوث  يف  الريفيني  العمال  على  حلت  التي 
لتحقيق  الزراعة  يف  ال�ساق  العمل  من  انتقلوا  الذين 
�سبه الكفاف اإىل العمل يف وظائف ثابتة ظاهريا يف 

م�سنع الأحذية.
ودام احلظ الطيب الذي حل على عمال �ساوث باري�س 
العاملية  احل��رب  وبعد  فقط.  عاما  ع�رش  اأربعة  ملدة 
فقاموا  الك�ساد،  يعود  اأن  لورد  الإخوة  خ�سي  الثانية 
الإخوة  اأحد  وانتقل  وانق�سموا.  م�ساريعهم  بت�سفية 
اإىل  اآخ��ر  وانتقل  م��ني؛  ولي��ة  يف  ي��ورك  اإىل  الثالثة 
اإىل ليكالند يف فلوريدا  اأما جدي فقد ذهب  بو�سطن. 
�� حيث  �� منت�سف الطريق بني تامبا باي واأورلندو 

اَرب يف العقارات واهتم بالبنايات غري ال�سكنية. �سَ
فقد  الكلية كثريا.  الإح�ساءات  تتغري  اأخرى، مل  ومرة 

اأق��ل،  الأح��ذي��ة  ي�سنعون  الذين  العمال  ع��دد  اأ�سبح 
املواد  ت�سنيع  جمال  يف  العمال  عدد  ازداد  حني  يف 
الكيمائية، وت�سييد املباين، وت�سغيل لوحات املفاتيح 
يف م�سانع معاجلة الفو�سفات التابعة ل�رشكة ويلمان 
امل�سانع.  من  وغريه  فلوريدا  يف  كون�سرتك�سن  لورد 
الذي  التاأثري  ك��ان  املحلية،  العمالة  منظور  وم��ن 
خلفته �رشكة ويلمان لورد كون�سرتك�سن مماثال لتاأثري 
العامل ال�سايف الذي خلفه الإخوة لورد يف بروكتون. 
اأماكن خمتلفة،  اأ�سخا�سا خمتلفني يف  العمال  وكان 

ولكن م�ستوى تعليمهم وتدريبهم كان مماثال.
الت�سنيع  وظ��ائ��ف  جماعي  ب�سكل  انتقلت  ول��ه��ذا، 
يفرت�س  التي  احل��رب،  بعد  ما  ف��رتة  يف  )وال��ب��ن��اء( 
والغرب  ال�رشقي  ال�سمال  من  م�ستقرة،  كانت  اأنها 
خ�سارة  تكن  ومل  ال�سم�س.  حزام  منطقة  اإىل  الأو�سط 

اإجنالند والغرب  اإيالما لعمال نيو  اأقل  الوظائف  تلك 
الأو�سط من خ�سارة الوظائف الأحدث عهدا بني عمال 
اليوم. خالل العقد الأول من القرن احلادي والع�رشين، 
ر وظائف العمال العاديني يف اأمريكا بقدر ما  مل ُتَدمَّ
كان   ،2006 عام  فحتى  ال�سديد.  لالرتباك  تعر�ست 
تزايد  حني  يف  انخفا�س  يف  الت�سنيع  وظائف  عدد 
 2006 عامي  ويف  البناء.  قطاع  يف  الوظائف  عدد 
البناء  قطاع  يف  الوظائف  خ�سارة  قابلت  و2007، 
الداعمة  العاديني  العمال  وظائف  يف  زيادة  ال�سكني 
لال�ستثمار يف الأعمال وال�سادرات. ومل تبداأ خ�سارة 
تعر�سها  جم��رد  ولي�س  العاديني،  العمال  وظائف 
يف  العظيم  الركود  اأزم��ة  ان��دلع  بعد  اإل  لالرتباك، 
الرتباك،  من  درجة  دوما  هناك  ولأن   .2008 عام 
خالل  من  حدث  ملا  دقة  اأكرث  منظورا  اكت�سبنا  فقد 

العاديني باعتبارها ن�سبة  العمال  اإىل وظائف  النظر 
املطلق  العدد  اإىل  ن�سبة  ولي�س  العمالة،  اإجمايل  من 
بعينه.  وقت  اأي  يف  الت�سنيع  قطاع  يف  العمال  من 
والواقع اأن الأمر مل يخل من انحدار �سديد يف حجمه 
يف  الت�سنيع  وظائف  ح�سة  يف  طويلة  لفرتة  وقوته 
والوقت احلا�رش.  الثانية  العاملية  الفرتة بني احلرب 
وهذا ُيَكذِّب الت�سور ال�سائع باأن الت�سنيع كان م�ستقرا 
ال�سني  ب��داأت  عندما  فجاأة  انهار  ثم  طويلة،  لفرتة 
كان   ،1943 عام  يف  مكا�سب.  من  حققته  ما  حتقق 
نحو 38% من القوة العاملة غري الزراعية يف اأمريكا 
تعمل يف قطاع الت�سنيع، وذلك نظرا لرتفاع الطلب 
على القنابل والدبابات يف ذلك الوقت. وبعد احلرب، 
كانت احل�سة الطبيعية من العمال غري الزراعيني يف 

قطاع الت�سنيع نحو %30.
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إلى أين ذهبت وظائف التصنيع األميركية حقًا
جيه. برادفورد ديلونغ

الحجة ضد دعم ديون اإلسكان
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أســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة
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615
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7
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)BBAY( بلبنك
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