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ٜ ٫كتؽر إلاز عٌُ ؾهر ٟأ ٚأ ٟعُلٌ إْصلاْ ٞر لر عًل ٢أٗلا أٍَ ٟلر ٣ٺ٤

ٚحصلل ف ؾذلٍنللِ ٚلٍٛؼللٌ ٍالرؾللٍ ١ي عللر ١ٜلللاَا ٍيلُللٌ ٍؿٍ/ٞؾللاع ٟايلُللٌ

ٍاِّٝت/فازًٍ ايط عف ٍيذ ٟألسٍ ٙي لض ق ً٘ٴ ممٔ ْاقغ أْ ٚكا أْ ٚكض أطرٚحالِٗ ؾٗلِ
حفٛع يف ٍيلٌُ ٚإٕ نإ ٍيهال

ٜ ٫لرؾِٗ ٚمل ٜلاؼرِٖف يذٍ شلِ ظهر ٍيذنر.٣

ٍيعهر يًرؾٝل د .عؽلاّ ٍيصللا ٟيف ٍ٭عدٕ ٍيلذ ٟشلاِٖ رأٜل٘ ٚإَهاْالل٘ يف

ط اعٖ ١ذٍ ٍيلٌُ عغِ أا٥خ ١نٛعْٚا ٍييت َهَّٓت عأط ٍااٍ َٔ ٍعتكاٍ َلعلِ ٍي علر١ٜ
يف َٓازشلا ٚأنٗ ٍٛاٍٚ .يعهر َٛؼ ٍٛيًرؾٝل دَ .صلا عر ٝا يف نايٝؿٛعْٝا اتا لتل٘ ٓلا٤
ٖذٍ ٍيهتاب ايٓكا ٍٚٱـاؾ.١
 َٔٚق ٍ ٌٝاؽادؾٍ ١ؾُ ١ًٝإٔ أعثر لا إلاز ٖذٍ ٍيلُلٌ ٚٚـلع عٍْٓٛل٘ عًل٢

َكطع نت ت٘ ٍاؿهرٍٚ ٠آاـًٍ ١يعٛٝعٍ/١ٝيعٗٝا ٠عٚزٍ يهصُ ٛعؽ عً ٢ؾكر ٠لتطلا ل َلع

عٓ ٍٕٛنتا ٖ ٞذٍف ؾكا نت ت ٖ ..." :ٞيكا ألًٖ َٔ ٍٛذٍ ٙشلسميل ١حًكل ١يف شًصلًَ ١لٔ
ٍشلسٍٍ ِ٥يتاعىٍٚ ١ٝييت لعهٌ ٍيهدلٜاٍٚ ٤يك ٠ٛيٮمم٫ٍ ١ٝظذلٍنٖٚ .١ٝذٍ ٍيصل يف إٔ َلٔ

ٖذٍ" ٙشلسمي "١شٛٝيا ْؽرٍ ...إٕ ٍيثٛع ٠شٛف لؽللا َلر ٠أ لر ٣لٖٛا دععٗلا ٚشلٛف
لرع و ؽر تٗا :أْا نٓتف أْا ٖٓاف ٚأْا شأن."ٕٛ
ٚذيو يف نتاب:
The Accumulation of Capital – An Anti-Critique by Roas



Luxemburg.
Imperialism and the Accumulation of Capital by Nikolai Bukharin.



Monthly Review Press , 1972, p. 6.

ٍ ٢يٝل ّٛحٝل
ٜٚهٍ ٕٛيعلهر يلرٚزٍ ٍيليت قتًتٗلا ٍيرأزلايٝلٛ ١حعلَ ١ٝلٓل ٶ

لكلّٛ

ٍيرأزلايٍ ١ٝٱَدلٜايٍ ١ٝ٭ااٍْ ١ٝي ّٛٝتهرٍع قتٌ عٚزٍ يهصُ ٛعؽ عدل دٚعٖلاف دٚع أااْٝلا

٬ف ٍييت لكلاّ
ٖذٙف يف لاَرل شٛعٜا َتخايؿَ ١ع نٝاْات ٍيٓؿط ٍيلر ١ٝف ٍٱَاعٍت ٚقطر َث ً

ظاٖر ٠عج ١ ٝيًجٛ ٛٝيٝتٝو ٍييت لػس ٚأقطاعًٍ عر  ٫ ١ٝل٬ؼكٗا أػرٍؾٝا نُا أْٗلا لؿتكلر
7

إىل ٍيكاعٍ ٠ٱْتاأٍٚ ١ٝيلصهرٚ ١ٜحتٍ ٢يهِ ٍياميػرٍيف ٍٚي ٍٓ ١ٝيثكاؾٍٚ ١ٝؿفاع ١ٜيتًلل

ٖذٍ ٍياٚع إذ ٜ ٫تٛؾر َٓ٘ شلا شٍ ٣ٛيصٛٝيٍ ١اايٍ ١ٝاتألَ ١ٝلٔ ٍيرٜٵلع َلتُلا ٠لٌ َكلٛد٠

تكصٍ ِٝيلٌُ ٍيرأ زلايٍ ٞٱَدلٜاي .ٞأذنر ٖذٍ ٭ٕ ٍيرأزلايٍ ١ٝ٭ااْ ١ٝقا زألت سشلِ

عٚزٍ يهصُ ٛعع يف َٓعُ ١أللس ٠لكل ّٛلاٚع إَدلٜلايٚ ٞؼلٗ ٚ ْٞٛٝاؼل ١يف ٍيلٛطٔ

ٍيلر  ٞؾًصطٓٓٝا .ؾأ ٟلع ٜ٘ٛشلذٍ ٙآاـً!١

 ٜٚك ٢ايفرٚعٍ ٠يعهر ٍٚيلرؾإ يللٓاٍ ١ٜيعرٜهٍ ١ياٍ ١ُ٥يف نٌ َا أْتجت.
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يٝض عٖٓ ٍٕٛذٍ ٍيهتاب ػرض أاٍ ٍاؿلردٍت نُلا قلا ٜتلٝٻلٌ ٍيل لضف لٌ

ػرض ٍيتأنٝا ٍيتاعىٞف لأنٝا ظرٚط ٍيتاعٜخ .ؾًٝصت ٍشلسمي ١يف َرحًلَ ١لا ٚظلرف َلا

َلسٚي ١عٔ ٍيصٝام ٍيتاعىٍ ٞيطٌٜٛف ٭ٕ ٖسميَ ١لا يف َٛقلع َلا ٖل ٞلأشلٝض ْ٫تؽلاع

َٴك ٌ .نُا إٔ ٍْتؽاعًٍ َاف ٚؼاٜاًٍ يًثٛعٍ ٠افاد٪َ ٖٛ ٠قت االٍٓ ٢يتاعىَ ٖٛٚ ٞكاَ١

شلسمي١ٺ َٓ ٫اٚح ١عٓٗا لاعىٝاًٚ .ؼاٜاًٍف ؾسٕ شٝام ٍيتاعٜخ ٍيهًلٍ ٞيللااٍٚ ٞؾس٥لٖٓ ٞلا
ٜهٓض "ٍْتؽاعٍت" ٍيثلٛعٍ ٠افلاد ٠٭ْٗلا ٫

ٖٓٚاى ٖ ٛيف ٍيتطٛع ٍيٓٗا ٞ٥إىل ٍ٭َاّ حٝ

لاعىٖ .١ٝذٍ ٍٖ ٛاؿٍٗ ّٛياٜايهتٝه ٞيًتاعٜخ اما ٖ َٔ ٛؼٓع ٍي عرف َٔ ؼٓع ٍٱْصلاْ١ٝ

ٚ٭أًٗا.
ٚط اقٗا.

ميٍ ٌٝي لض ي٬عتكاد إٔ ٍياٜايهتٝو ٖ ٛؼاٜاًٍ َهلَ ٕٛلٔ ٍيكفلٚ ١ٝعهصلٗا
ٍيتؿصرل ٍؿكٝك ٞيًتاعٜخ قا ِ٥عًٍ ٢ؿلا

َتٛيلا َلٔ ٍؿلا ف ٍٚؿلا

ٖلٛ

ٚعاٍ ٤يتٓاقضف ٚعا ٤وتٍ ٟٛيتٓاقض ٍياٍِ٥ف َتٓكٌ َٔ َصلت ٣ٛإىل ر لر أظلا ٚأعًل٢ف
ٖٓ َٔٚا ٜرَ ٣اعنض أْ٘ يٝض ؼخٝخاً ؾِٗ ٍيلاٜايهتٝو عًل ٢أْل٘ ي٬يلٞف أٍ ٟيكفل١ٝ
ْٚكٝفٗا ٍٚيط امف ؾٚ ٬أٛد يًط امف ٚيهٔ َا ٜكٛيل٘ َلاعنض يف ٖلذٍ ٍيؽلاد لإٔ ٫

ٚأٛد يًط ام .ؾُا ٜٛأا ٖ ٛؾكط ٍشتا اٍ ٚإحت ٤ٍٛيًتٓاقض .ؾايتٓاقفات مل لٴخٌ أ اًٍ

 ٫ٚلٴخٌ أ اًٍف ٌ ميهٔ ؾكط إٔ لتهرع ـلُٔ ْعلاّ حرنلات أ اٜل١ف عًل ٢ظلهٌ أقلٌ
ٝفا/ٟٚإًٖٝج ٞأ ٚعًْ ٢طام أععِ(.)1

يذٍف مل ٜتٛقـ ٖذٍ ٍيهتاب ٍاتٍٛـع عٓا ٖسمي ١نُ ١ْٛٝاعٜض َلسٚيل ١علٔ َلا

لاٖاف نُا مل ٜتٛقـ عٓا ٍْتؿاـ 87 ١يف ؾًصطنيف ٚمل ٜكاّ ٍيتاعٜخ ط اق ًا شلذ ٙأ ٚلًلوف

ٌ ك ٞنٌ ظَ ٤ٞؿتٛحاً عًَ ٢اٍ ٙ٭ٕ ٍيتٓاقض ٜٓ ٫تٜٗ ٌ ٞرلكٖٓ َٔ .ٞا أُأٝلس ٖلذٍ

ٍيلٓ.ٍٕٛ

(1) Lefebvre, The Explosion (New York, 1969), p. 62.
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هٛز يٓلا ٍيكل ٍٛإٔ ٖلذٍ ٙيؿلذل٠ف أقؽلا َٓلذ لصللٓٝات ٍيكلرٕ ٍيلعلرٜٔف َلٔ
ٍيتٓاقضٍ/يؽرٍع ٍيرٝ٥صل ٞيف ٍيهٛنل ف ٖل ٞؾلذلٍْ ٠تكايٝل ١أعك لت ؼكٝلل عأط ٍالاٍ
ٍْتؽاعٍت ٍٚشل ١ـلا ٍيلُل ٌ حؿلست ؾٛنٜٛاَلا يًلسعِ لإٔ ٍيتلاعٜخ قلا ٍْتٗل ٢عٓلا
ٍيرأزلايٚ ١ٝأعع ت ٍيهثرل َٔ ٍيعٛٝعٝني ؾأقصُ ٍٛغل٬ظ أميلإ ٍيلرد٠ف ٚلصلا ك ٍٛعًل٢
ٍاصاأا ٍٚيهٓا٥ض ٍٚيٓلاّ ٍٚيتٓؽټلٌ .يهلٔ ذيلو مل ٜعلٗا ٍشتصلٍ ّ٬يلُلٌ أ ٟقل٣ٛ
ٍيثٛع٠ف عً ٢لٓٛعٗا َٚصتٜٛالٗاف ٚإٕ نإ ٜعٗا أٜفاً متاشهاً/للاـلاًٍ أظلا لني قل٣ٛ
ٍيثٛعٍ ٠افادٍْٚ ٠هعاف َا مل ٜهٔ َٓٗلا يف ٍيلًلٔ  ٚطرٜكل ١ؾجٻل ٺ ١لعلرل إىل إٔ َلصلهر
ٍيثٛع ٠يف ٍيلاٜا َٔ كاع ٍيلامل مل ٜلا ٜٴلٝـ قٍ ٣ٛٱعٖلاب ٍٚيت لٝلٍٚ ١يؿصلاد ٍٚيكُلع
ٍٚؾرميٚ ١ػُٝلع ٖلذٍ نًل٘ يف ٖلاف عأط ٍالاٍ أٍ ٟيلر
ٍيَ٬تهاؾ٫ٍٚ ٧شتػٍٚ ٍ٬يٓٗ

ٍي٬قلاٚد ييٝلات ٍيت لادٍ

ٍي٬قاٚد.ٜٔ

ٖ ٞؾذلٍْ ٠تكاي ١ٝلًت لؿهو أْعُ٫ٍ ١ظذلٍنٍ ١ٝحملكك ٚ ١لرٚز ٍ٭ْعُلٍ ١يتكاَٝل١
يف أَرٜها ٍؾٓ١ٝ ٛف يِ ٍْ٫كفاض عًَ ٢لعُٗا َلٔ ٍيثلٛعٍ ٠افلاد٠ف ٍٚشلتلاد ٠عٚشلٝا
قٛلٗا ٚظٗٛع ٍيدلٜهض يِ لرٍأل٘ ؿكإٍ ٍيدلٍز ٍٚ ٌٜتٍ ٍ٬يٛـع ايؿصلاد يف أٓلٛب
إؾرٜكٝاف ٚؼلٛد ٍيؽني نكط

دٚيلٚ ٞلٓلاَ ٞدٚع إٜلرٍٕ نكل ٠ٛإقًُٝٝلٍ...١خل .أَلا يف

ٍيٛطٔ ٍيلر  ٞؾٛؼ٫ٍ ٍٛمطاط إىل ع ٝع ٍيثلٛعٍ ٠افلاد٠ف ع ٝلع ٍيصل ع ٍيلجلاف حتل٢
ٍٯٕ.
ٖذٍ إىل أاْ

ٍ٭زٍَ ١ااي٫ٍ ١ٝقتؽاد ١ٜيف ٍارنس ٍٱَدلٜايٍْٚ ٞلاناشلالٗا عًل٢

ٍحملٝط عً ٢ظهٌ أزَ ١ؼعر عًٍ ٢حملٝط ل ين شٝاش ١محا ١ٝ٥ياع ٤كاطرٖا ٍ ٖٛٚآع ٍيلذٟ
أٖٛر ٙأ ٚقاْ ٕٛحرنت٘ ؼايـ:
 عأزلايٝات ٍارنس َع
 نُدلٍدٚع ٍحملٝط.
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مما ألٌ أ ٚح ٻٍ ٍ ٛيلامل إىل قطاع عاّ عأزلايَ ٞلٛمل يؽاحل رأٛزٍٜات ٍارنلس

َع ؾتات يت ٍٛلٗا َٔ رأٍٛزٜات ٍحملٝط(.)1

ٖذٍ ٍيٛـع ني ٍيعا ٍٚيعا ٍافاد ممهٓ ١قرٍ٤ل٘ عًل ٢أعـل ١ٝؼلرٍع َللٛمل ٫

ىرج عٔ ْطام َكاٍ ١َٚيلٌُ ـا عأط ٍااٍ حتٚ ٢إٕ ٍؽذ ٖٓا ٖٓٚلاى ظله ً٬دْٝ٫ٚل ًا

 ٫ط كٝاً َ اظرًٍ.

يف ٖذٍ ٙيؿذل ٠ظٗرت ٍيتٓعرلٍت ٍيٝا٥صل ١لٌ ٍاٝايل ١ي٬شتصل ّ٬ؾلدلٚت عأط
ٍااٍ تك٫ٛت إٔ ٍيلامل مت ٍحت ٘٥ٍٛؼت أٓاح "ٍٱَدلٍطٛعٜلٍ "١٭َرٜهٝل١ف  ٚلإٔ شلٝادٍت
ٍيا ٍٚقا دٜصت ٍْٚتٗت َٚثاٍ عًٖ ٢ذٍ "ٍااعنصٍ ١ٝيثكاؾٝلٍٚ Cultural Marxism "١يليت
اأت َٔ ٍٱدٍعٍ ٠٭َرٜهٝل ٚ ١اؼل ١ؾلذل ٠أ ٚاَلا ٚعٚٸج شللا ٍافلاعب ٍاللٛمل ألٛعج
ظٛعطٚ ٌ .ؼٌ ٍي لض إىل ٍ٫قذلٍب َٔ ٍيك ٍٛإٔ ٍٱَدلٍطٛعٍ ١ٜ٭َرٜهٝل ١شلتهٕٛ
ٍيٓاقًٍ ١الٛا ١إىل ٍيعٛٝعٖٚ ١ٝذٍ َا دؾع قٝادٍت َٔ ٍؿرنٍ ١يذلٚلصله ١ٝإىل ٍ٫نلرٍط يف
لٝاع ٍياٍ ٜٔيصٝاشلٍ ٞيرأ زللاي ٞأٍ ٟحمللاؾعني ٍؾلاد يف ٍيٜ٫ٛلات ٍاتخلا ٠نلٜ ٞؽلٌ
ٍٖ" ٤٫٪يعٛٝع ١ٝعدل إَدلٍطٛعٍ ١ٜيرأزلاي٫ٍ ١ٝحتهاعٍٚ ١ٜ٭مم ١ٝعدل ٍيلٛالٍ ١يرأزلايٝل"!١
ٚناْت مثر ٠أرٍٍ ُ٘٥حتٍ ٍ٬يلرٍم ٚلاَرل ٫ٚ .ٙل تلا عٔ ٖذٍ َلٔ حٝل
ٍيت علرل ُٗٓٝلٍ ١ٱَدلٍطٛعٜلٚ ١ـلٝاع ٍيصلٝادٍت ٍيكَٝٛل١ف يف أاْل

ٍيذلٜٚلا أٚ

ٍيٝصلاع للٓعرلٍت

ٖاعدت ْٝٚجر ٟيف إٜطايٝا.
يهٔ ٖذٍ ٙيؿذلٍ ٠افطر ٍٚ ١التفٻ ١عٻرت اما ٖ ٛظاٜا ٍ٭ُٖٝلٖٚ ١ل ٛلٗايلو
ٖذٍ ٙؿك  ١أ ٟحك ٍ ١يلٛا ١امفُْٗٛا ٍيٓ -ٛٝيٝدلٍي ٞأ ٚعًٍ ٢٭قٌ قؽر عُرٖلا َكاعْل١
( )1يف أعكاب لؿهو نتً ١عاّ ٍ٫مٝاز  ٚكاٖٝ ٤هًٗا َ ٬فُٕٛف د ًت َلعِ ٖذٍ ٙي ًإٍ نُخٝط َل٪دب
ؼت إ ط ٍارنس ٍيرأزلايٍ ٞيلااٚ ٞػً ٢ذيو يف لاؾل ٍاسٜا َٔ يرٍٚل٘ إىل ٍارنسف ٚل ٬ذيلو ؼلٍ ٍٛيٜ٫ٛلات
ٍاتخا ٚ ٠رٜطاْٝا اؼ ١إىل ٍيًٝدلٍيٍ ١ٝؾاٜا ٠حٝ

لػ ٍٛعأط ٍااٍ عً ٢حؽٍ ١يلٌُ َلٔ ٍيلا ٌ ٍيكل َٞٛيف

ٍارنسَٚ .ع ْٗا ١ٜلصلٓٝات ٍيكرٕ ٍيلعر ٜٔلؿههت نتً٫ٍ ١ظذلٍنٍ ١ٝحملككٚ ١مت ٍْتؽاع عأط ٍااٍ عًلٍ ٢يلُلٌف

ٚمتعٗرت نٌ ٖذٍ ٙيتطٛعٍت يف ؼايـ لكٛد ٙعأزلايٍ ١ٝارنلس ٍيث٬يٝلٍ ١يٜ٫ٛلات ٍاتخلا٫ٍٚ ٠ؼلاد ٍ٭ٚع ٚلٞ

ٍٚيٝا إ ٚلت ل٘ َلعِ ًإٍ ٍحملٝط مما ح٫ٍ ٍٛقتؽاد ٍيلاا ٞإىل قطاع عاّ عأزلايَ ٞلٛمل يرأط ٍااٍ ٍارنس.ٟ
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عأط ٍااٍ ٍيطْ ١ًٜٛص ٝاً ٍيصلا ك ١عًٗٝلا لايط ع .ؾًلِ ٜهلٔ أحلاْا يٝجلر ٩عًل٢

ٍيتهٗٔ تٗاؾت شرٜع يًلٛا١ف ٌ نإ ٖٓاىف نُا أظرْاف للجټ ً٬يف ٍ٫شتص ّ٬شلا.
يهٔ ٍيلاٌَ ٍ٭نثر لأنٝاًٍ عً ٢ـ ا ٖ ١ٝذٍ ٙارحًلْ٫ٍ ١تكايٝلٖ ١ل ٛعلاّ حلرٍى
ٍيط كات ٍيعل  ١ٝيف ٍيعاعع ٍيلاا ٞعغلِ للٛؾر َٓا لات للاع ٛيًخلرٍى أ ٟإٔ ٍيٓجلاح

ٍيدلأٍٛز ٟيف ؼٝٝا ٍيعاعع أَر َذٌٖٖٚ .لذٍ ٜؿلت عًل ٢أشل ١ً٦عاٜلا٠ف ٖلٌ ٍيلاَلٌ
ٍيذٍلٍ َٔ ٞيفلـ إىل ٖذٍ ٍؿاف  ٖٛ ٌٖٚـلٝـ عًلَ ٢صلتَ ٣ٛللٛملف ٖٚلٌ ٍؿلرٍى

ٍيذ ٟحؽٌ ـا ٍؿرب ق  ٚ ٌٝلٍ ٍ٬يللاٍ ٍٕٚاللٛمل ـلا ٍيللرٍم ٚأؾػاْصلتإ نلإ
حرٍناً ًَػٻُاً لا٭لس ٠كٝلادٍ ٠افلاعب ظلٛعػ ٚأَثايل٘ مملا حؽلر ٙيف ْطلام كًُلٞ

ٍٚحتجاأات َاؾٛعٍ ١يثُٔ تذٍنر طا٥رٍت ٚؾٓادم ٖٓلا ٖٓٚلاى مملا أد ٣إىل إأٗاـل٘
 ٌٖٚنإ ٖذٍ ٍؿرٍى  ٬حسب/أحسٍب يٛع ١ٜلطرد لٝاع ٍ٭لس ٠أ ٚلطٛع٘ يثٛعٜتٗا

ٖذٚ ٙغرلٖا أش ١ً٦ط ٝلٚ ١ٝيف ٍؾٖٛرف  ٫ٚأقرب عًٗٝا َٔ ٍٱأا ل ١ذٍلٗلا لإٔ
حرنٍ ١يثٛع ٠ناْت أـلـ َٔ محٌ ٍاُٖٗٚ .١ذٍ ٍيػٝاب أٍ ٚيٜ ٖٔٛذنرْا االي٫ت ٍيليت

ٍْتٗت إيٗٝا نُ ١ْٛٝاعٜض ٍٚيثٛعٍ ٠يثكاؾ ١ٝيف ٍيؽني ٍٚيثٛعٍ ٠يط ١ٝ ٬أٜاع ٍ 68يليت ٖلٞ
ٍاٛـٛعٍ ١٭ٚىل شلذٍ ٍيهتابف ٚذيو عًٍ ٢يلهض َٔ ؾرؿ ٍيثٛعٍ ٠افاد ٠حٝل

نلإ

ٍيلاٌَ ٍيذٍل ٞيتًهِ ٍيثٛعٍت أاٖسًٍ ٚقٜٛاً شل ٤ٍٛيف شلكٛط أٚع ٚلا ٍيعلرق ١ٝأٍ" ٚير ٝلع
ٍيلر  "ٞأ ٚحت ٢لرٍألع ٍيثلٛع ٠يف أَرٜهلا ٍؾٓٝ ٛل .١املٓل ٢إٔ ٍيثلٛعٍ ٠افلادَٛ ٠ألٛد٠

َٚتجذع٠ف َٛأٛد ٠ق ٍ ٌٝيثٛع ٠مما أعطاٖا ٍيكاع ٠عًٍ ٢يتكاط ٍيًخع٫ٍٚ ١غتٝاٍ ٚؼكٝلل
ٍْتؽاعٍت ش ٤ٍٛيف شكٛط ٍيهتًٍ ١يعرق ١ٝأ ٚلؿجرل ٍيٛطٔ ٍيلر  ٞأ ٚلؽلٓٝع عأط ٍالاٍ
اٛأٍ ١يكٍ ١َٝٛيثايثٍ ١ييت ٖ ٞـُٔ ٍيؿهرٍ ٠يثاْ ١ٝشلذٍ ٍيهتاب ْؿص٘.

نٌ ٖذٍ ٜصتاعٍ ٞيصٍ ٍٍ٪ؿ ٞلاعىٝاً ٍيذ ٟطرح٘ يٓٝنيَ :ا ٍيلٌُ
يٝصت ٖذٍ ٙحملاٚي ١ؽاد ؼاٜا طرٜل َا يًلٌُف ٚإمنا إعطلا ٤إـلاٍ٤ت َكاعْل١

َٔ ٍ ٍ٬الاؾات ٍييت شٛف لتٓاٚشلا َ ٖٛٚا ميهٔ إٔ ٜعرل إىل طرٜل َا.

قا ٜؽ ٍي ا ٤ايعػٌ ٍيؿهرٍ ٟيثكايف ـا مجًل ١أَلٛع ظلهًَّت عٍؾلل ١يؽلاحل
َلصهر ٍيلا:ٚ
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 ٬٭ٜاٜٛيٛأٝا قلٍ ٣ٛيلاٍ ٜٔيصٝاشلٍ ٞيليت
 نعـ ْٚكا ٚلؿٓٝا لٛيٝكاً ٚؼًً ٝ
ًكتٗاف /ٚأ ٚؼايؿت ٛـاعَ ١ع ٍٱَدلٜايٍٚ ١ٝيؽلٗٚ ١ْٝٛٝأْعُلٍ ١يلأٜ
ٍيصٝاش ٞؾهإ ٚيٝاُٖا ٍ٭نثر ٚحعٍ ٖٞ ١ٝيكاعاٚ ٠دٍعغ ٚمتؿؽ٬لُٗا.

ٍ شتلادٍ/٠شذلدٍد ٍيعاعع َٔ قٍ ٣ٛياٍ ٜٔيصٝاش ٚ ٞاؼل ١للا ٍْهعلاؾ٘ف
أ ٟإٔ ْ ٫هتؿ ٞتخًٍ ٌٝيعاٖر ٌ ٠اشلجٍ ّٛيتٓعُٝلٍ ٞاُلٓٗا يٓؿٗٝلا .أٚ

يٓكٌ ػاٚز ؼٝٝا  َٔٚيِ حٝادٍ ١ٜيعاعع ٚؼاٜاًٍ ٍيط كات ٍيعل .١ٝ

 أٜاٜٛيٛأٝا ٍشتا اٍ ٍشلسميٍ ١ٯل َٔ ١ٝأطلرٍف ٍيثلٛعٍ ٠افلاد ٠لٌ ٚحتل٢
َللٔ "حًؿللا "٤يف ٍٱقًللٍ ِٝيلليت لللرِّٚج ٭نذ ٚلل ١إٔ ٍيلللرب ٜ ٫كللا٫ٚ ٍَٛٚ

واع ٜٓ ٫ٚ )1(ٍٛتؽرٜٗٓ ٫ٚ ٍٚف ٚ ٍٛإٔ أقؽر طرٜلل يًخٝلاٖ ٠لٍ ٞيٓذٍيل١

ٚيٝض ٍيتؽا ٟعرف.

( )1يف نتا ٘ ٍْ٫ؿجاعف قؽ ١حرب 1967 ْٜٛٝٛف ٍيكاٖر٠ف َرنس ٍ٭ٖرٍّ يًذلمجلٍٚ ١يٓعلرف 1990ف ؿ803ف
ٜكٖٝ ٍٛهٌ إٔ ٚظٝؿٍ ١ؿرب ٍيؿلً ١ٝمل لهٔ ـُٔ ٍيٛظا٥ـ ٍييت ناْلت ًَكلا ٠عًل ٢علالل ٍياٚيلٍٚ ١يعلل

ٍاؽرٟف َلعِ ؾذلٍت ٍيتاعٜخف حٝ
ٍيلؽر ٍؿاٜ

ٍـطًع ٗا يف ٍيكاٍ ِٜؾٓا ٍاًُٛنٍٚ ٞيذلنٍ ٞاصلتجً ف ٍٚحتهرلٗلا يف

ٍياٚي٫ٍ ١شتلُاعٍ ١ٜؿاَ١ٝف ٚمل ٜعذلى أ ٓاٍ ٤اؽرٜني ٍؿكٝكلٝني يف ٍا٪شصلٍ ١يلصلهر ١ٜيًاٚيل١

ٍاؽر ١ٜإ ٫يف ٚقت َتأ ر ٖهذٍف مل ٜت اؽر إٔ ٜتُرط أٝعلٗا عًل ٢أشلايٝ

ٍيكتلاٍ ٜٚلتُهٔ ظلل ٗا َلٔ

ٍشتٝلاب ؾهرٍ ٠ؿربٍٚ ...حملؽً١ف أْ٘ حتَٓ ٢تؽـ ٍيكرٕ ٍيلعر ٜٔمل ٜهٔ ٍيلرب َ ِٗٓٝ َٔٚؽر قا للرؾلٍٛ
عً ٢ؾهرٍ ٠ؿرب ٚعً ٢دٚعٖا يف ؼٗر ٚؼ

ٚؼٝاغَ ١لادٕ ٍ٭َِ" .يصت أدع ٟإٕ نإ ٖلذٍ عأٖٝ ٟهلٌ أّ

َٖ ٛصتٛحْ َٔ ٢عر ٠اعأٍ ١ٝشتلُاعَ ١ٜػسٍٖا ٍؿلرب ٍيٓؿصلٚ ١ٝلكطٝلع ٍيتلاعٜخ .ؾُؽلر ٍيؿرعْٝٛل ١ناْلت
َكالًٚ ١حر ٚ ١ٝنإ ٍ٭َٕٜٛٛف إٕ مل ْكٌ ٍيل اشٝني قا أقاَ ٍٛإَدلٍطٛعْ ١ٜاٖٝو عٔ ٍياٚيلٍ ١يؿاطُٝل ١يف َؽلر
ْؿصٗا .يذٍف يٝض دقٝكاً إٔ  ٜاأ ٖٝهٌ َٔ ؾذلٍ ٠مطاط ٍيٛـع ٍيلر  ٞممًٛنٝاً  َٔٚيِ ٍشتلُاعٜاً عثُاْٝاً ٚغر ٝلاً

ٚؾو ذيو عٔ ٍارٍحٌ ٍيصا كٖ .١ذٍ َٔ أٗ١ف  َٔٚأٗ ١ياْ١ٝف ؾسٕ ٖٝهٌ مل ٜٓت ٘ شلسمي ١ؾرْصا َٝلاٍْٝاً عًلٜ ٢لا
ٍؾسٍ٥ر  ٚرٜطاْٝا عًٜ ٢ا أٓٛب ٍي ُٔٝحٝ

نإ اؽر ٍياٚع ٍيلع ِٝيف ذيوٚ .يلٌ ٍ٭ٖلِ َلٔ نلٌ ٖلذٍف إٔ

ٍؿرب يٝصت عادٚ ٠للٜٛاًٍ أٚ ٚظٝؿٚ ١إمنا ٍَٛأٗ ١ؼا ٟااكا١َٚف  ٖٛٚأَر ٜٓط لل عًل ٢كتًلـ ٍ٭َلِ .أَلا

ٍؿرب نٛظٝؿ ١ؾذيو دٚع ٍيلاٍ ٍٕٚـاعأٚ ٞظهً٘ ٍؿاٜ

ٍ٫شتلُاعٚ .قا ٜهلَ ٕٛلٔ ق ٝلٌ ٍ٫شلتسٍد٠ف إٔ

ٍيلرب يف ٍيلكا ٍيثاٍْ َٔ ٞيكرٕ ٍؿادٍٚ ٟيلعر ٜٔقا لٛعط ٍٛيف ظهٌ ؾعٝع َٔ ٍ٫حذلٍب ٍيٛحع ٞعًلٜ ٢لا

قٍ ٣ٛياٍ ٜٔيصٝاش.ٞ

َكتطـ يف :عادٍ زلاع ٠دؾاعاً عٔ دٚيٍ ١ي ٛحا :٠إؾل٬ط ٍياٚيلٍ ١يكطرٜل .١عد عًل ٢قُلا ألا ر ٍْ٫ؽلاع.ٟ
َٓعٛع ٍت دٍع ٍيهٓٛز ٍ٭د ١ٝف رلٚتف َٚ .2003رنس ٍاعرمٍ/يلاٌَف 2004ف ؿ ؿ.63-162
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 للُٝل ٍيط٬م ٍيفرٚع ٟني ٍيعليب ٍٚيرزل ٞيف ٍيلٛطٔ ٍيلر ل ٞأ ٟلني
ٍيدلأٍٛزٍ ١ٜيتا لٍ ١حملٝطٍٚ ١ٝيهُدلٍدٚعٍٚ ١ٜيطؿ ٚ ١ًٝٝني ٍيط كات ٍيعل .١ٝ
 حصِ ٍاٛقـ َٔ ٍيتط ٝع يٝؽ

أسَ ًٍ٤لٔ ٍؿٝلاٍ ٠يَٝٛٝل ١يًٓلاط ٫شلُٝا

ٚإٔ َٓاٖفٍ ١يتط ٝع َٚكاطلَٓ ١تجات ٍ٭علاٍٖ ٤ل ٛأؾفلٌ لعلػ ٌٝممهلٔ
يًجُاٖرل لني حلرب ٚحلربْٚ .كؽلا ٖٓلا لايتط ٝع َلع ي٬يلٍ ٞيثلٛع٠
ٍافاد.٠
 لؿهٝللو َؿاؼللٌ شللًطٍ ١ياٚيللٍ ١يكطرٜللٚ ١ذيللو ايعللػٌ ٍيٝلل َٞٛعًلل٢
لكلٜٛض "َؽللاٍقٍ "١ٝيصللًطٍ ١يكطرٜلل ١شل ٤ٍٛللايتثكٝـ أٍ ٚيلٓللاد أ ٚإعٖللام
أأٗسلٗا  ٚاؼ ١عدل َٗامجٍَٛ ١قع ٍ٭ْعٍُ ١يلاٚ ٠ٚؼ ً٫ٛإىل أأٗسٖ ٠لذٙ
ٍياٚيٍ ١يتا لٍٚ ١يللا ٠ٚيًعلل ف ٖٚلذٍ ٜعلذلط لعلهٍ ٌٝيًجلإ ٍيعلل ١ٝ
ٍاٝاٍْ ١ٝيف ٍ٭حٝا ٤ن ٞلًل

دٚعًٍ لٛعٜٛاً ؼعٝاٜاً للاْٝٚاً نؿاحٝاًٍ ...خل.

ٚيهٔف نٝـ ميهٔ ؼكٝل ٖذٍ ٙاٗاّ َٚث٬ٝلٗا نُكاَات يثٛعٍت أذعٜل ١لطلٝ
اما ٖ ٛقاٚ ِ٥ل ين عاااً أاٜاًٍ
ٌٖ ٜلين ٖذٍ ٍْ٫تكاٍ إىل ٍْ٫ؿجاع ٍيثٛعٍ ٟا اظر
يف حاٍ لاؾكت ٍؾُاٖرل إىل ٍيعاععف ؾٗذٍ حلا ٍٚ .ؿلا

ٜ ٫صتعلرلْاف لٌ

ٜؿرض ْؿص٘ٚ .يف ٖذٍ ٙؿايٜ ١هٍ ٕٛيصلٍ ٍٍ٪حمللرجٖ :لٌ ألرت ٫ٚدٍ ٠ؿلسب ٍيثلٛعٟ
ٍيطًٝل ٞيٝكٛد ٍؾُاٖرل أّ ٫
إٕ نإ قا ل ًٛعف ؾذيو لطا ل ٍاٛـٛعٍٚ ٞيلذٍلٞف ٚإٕ مل ٜهلٔف ؾلذيو ٜللين
قاٚي٫ٍ ١نرٍط يف ٍاٝإٍ ٚإي ات ٍيذٍت ٚقٝادٍ ٠ؿرٍى مٍ ٛيلٓـ ٍيثٛعٍَٛ ٬ ٟع .١
أَا إٕ مل وا

ٍيؿٝفإ ٍؾُاٖرل ٟإىل ٍيعٍٛععف ٜهٍ ٕٛيص:ٍٍ٪

ٖ للٌ لكللٍ ّٛاؿللاعز ٍاصللًخ ١ا٫ظللت اى َللع ٍيصللًط ١نُُٗللاز يًتخرٜللو
ٍؾُاٖرلٖ ٟذٍ عًٍ ٢عت اع إٔ لؿهٝو َؿاؼٌ ٍيصًطٍ ١يكطرٖ ١ٜل ٛعُلٌ
03

دٍَٛ ٫ ِ٥زل ٞنُكلاَات يًؽلرٍع ٍيلٓؿلَ ٞلع ٍيٓعلاّ ٍيلُٝلٌ ٍٚيتلا ع
ٍٚيدلأٍٛزٟف متاَاً نُا ٍٖ ٛاٛقـ ٍاكالٌ ـا ٍيتط ٝع.
ٖٚذٍ أَر ٜعذلط حصا ات دقٝك١ف املٓ ٢حاٚد ٍيكٚ ٠ٛحاٚد ٍ٫حتفإ ٍيعلليب
ٍؾُاٖرل ٟيًُٓتؿفني ٍاصًخني ش ٤ٍٛيف غٍٛع ٍيرٜـ أ ٚغٍٛع ٍاإ ٍيصر ٟط للاًٖ .لٌ
ٖٓاى إىل أاْ

ٍيسَر ٍاصًخٚ ١حاٍت ظل  ١ٝلكاللٌ ٚعٍٍ ٤اتلاعٜض ٖلٌ يلآٜا ٍيتلأيرل

عًٍ ٢ؾُاٖرل يتكَ ِٝتاعٜصاً ظل  ١ٝاملٍٓ ٢يلؽٝإ ٍااْٚ ٞزَر لؿهٝلو َؿاؼلٌ شلًط١
ٍياٚيٍ ١يكطر.١ٜ
وفرْٖٓ ٞا َعٗا ٍاتلاعٜض ٍالُُل ١يف ٍآلاطل ٍحملتًل 1967 ١حٝل

أقُٝلت

َتاعٜض ٍؿجلاعٚ ٠قطلع ٍـلردٍٚت ٍٚٱطلاعٍت يف َلاٍ ٌ ٚدٍ لٌ نلٌ قرٜلٚ ١كلِٝ
َٚاٚ .١ٜٓمل لتِ َعاغً ١أٝغ ٍيلا ٚيف أ ١ٜؿع ١أنثر َلٔ َعلاغًت٘ يف ٖلذْ٫ٍ ٙتؿاـل١
َ ٖٞٚ .87عاغً ١مجاٖرل ١ٜظاًَ ١عأاْٚ ً٫صا٤ٶ ٚؼ .ً١ٝ
َا أقؽاٖ ٙل ٛأاٖسٜل ١أدٍٍ ٠يثلٛع ٠ق لٌ ٍا اظٳلرٗ ٠لاف إ ٫إذٍ لاأت نخلا ف
ٚحُٓٝا ل اأ نخا

ٜهٍ ٕٛيص ٍٍ٪نُا أظرْا أع:ٙ٬

ٍ ٌٖ ٭دٍ ٠أاٖس٠
 أ ٌٖ ٚميهٔ ٫ٚدلٗا َع ٍؿا
 نٝـ ميهٔ ألٌ ٍ٭َر ٜٔممهٓني َلاً
يٝض ؼخٝخاً إٔ َلاعى ٍاتاعٜض قا ٍْتٗ ٢زَاْٗا .ؾكلا للًُٓلا َلٔ ٍْ٫تؿاـل١
ٍيؿًصط 87 ١ٝٓٝإٔ إغ٬م ٍيعٍٛعع ٚقلذف ٍيللا ٚاؿجلاعٚ ٠حلرم ٍيلجل٬ت يف ناؾل١
ٍيكرٍٚ ٣اإ نإ ٜٴعاغٌ أٝغ ٍيلا.ٚ
نُا يٝض ؼخٝخ ًا ٍيكل ٍٛلإٔ ٓاقٝل ١حلرب ٍيػلٍٛع مل لللا ذٍت ؾاعًٝل ١للا
ٍشلً ٛٝن ذل .ؾكا ل حسب ٍهلل يف ٍؾُع ني ٍي ٓاقٚ ١ٝلهتٝو ٍيػٍٛع َلٔ لدلٍت ؾٝتٓلاّ
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ٚنٛعٜا ٍياميكرٍطٍٚ )1(١ٝشتلاٍّ ٍيهٛعْٝت يف ظٌ د ا ات ٍيهٝإ ٍيؽلْٗٞٛٝف ٚيف َٓلل٘
َٔ ٍيتكاّ َٔ ٍيرٜـ إىل ٍاإ.
ك ٍٛر رف ؾسٕ حرب ٍيعل

 ٫لؿكا دٚعٖا  ٫ٚقلاعلٗا عًلْ٫ٍ ٢تؽلاع .قلا

لتين ٌ لهتٝهات ٚؼٌ قًٗا أ رٜلات ٜلتِ ٍ تهاعٖلاف يهلٔ ٍشلذلٍلٝج ١ٝحلرب ٍيعلل

طٍ ١ًٜٛ٭َا  ٫لتاٍع ٫ٚ ٢لتػرلٚ .يٝض عًٓٝا ش ٣ٛلٛشٝع َفُْٗٛا ٍاا .ٟٚؾلسذٍ نلإ
ٍاؿٍٗ ّٛاا ٟٚقا عنس عًٍ ٢يعل

يف ٍحتفلإ ٍيػلٍٛعٜنيف ؾلسٕ حلرب ٍيعلل

ٍيٝلّٛ

لتفُٔ ذيو ٚلتفُٔ حرب ٍاإ ٚلتفُٔ َكاطلَٓ ١تجات ٍ٭علاٍٚ ٤لتفلُٔ عؾلض

ٍيتط ٝع ٚلتفُٔ ٍيتُٓ ١ٝاؿُاٍ ١ٜيعل ٚ ١ٝلتفُٔ ؼا ْٚكا ٚللر ١ٜأٜاٜٛيٛأٝا ٍيصلٛم

ٍٚشتا اٍ ٍشلسمي .١إٕ ؾفاٍ٤ت ٍاكا ١َٚعاٜاَٚ ٠تصلٚ ١لتصع دٍُ٥اً.
ٍيعل

كسٖ ٕٚا٥لٌ يًهٓلٛزٍ .يعلل

نايتلاعٜخ ٜكلاّ يٓلا َؿالٝخل ًا َٚػايٝكل ًا

ٍٚيلدل ٠يف لٛؾر َٔ ميهٓ٘ ٍيتكاط ٍاؿالٍٚ ٝيل ٛع إىل ٍيهٓٛز ٚلؿلًٗٝا ٚلثُرلٖا َٔ أٗل١
َٚا ط ٝلَ ١عرٚع٘ َٔ أٗ ١ياْ١ٝف املٓ ٢٭ ١ٜط ك ١مما ٜللين إٔ لاعىٝلٍ ١اعلرٚع ٖل ٞيف

حاٚد أَ ٚعرٚط ١إٔ له ٕٛأدٍٍ ٠اعرٚع لٛيٝلاًٍ ظلل ٝاً َلٔ ٍ٭نثرٜلٍ ١يعلل ٚ ١ٝللُلٌ
اؽاحل ٖلذٍ ٙ٭نثرٜلٚ ١ؼلت ع ٗٓٝلا َٚرٍق تٗلا َٚتا لتٗلاٖ .لذٍ َلٓلٍ ٢يتكلاط َؿلالٝ

ٍيتاعٜخف ٚإ ٫نٝـ لٴ اع ٍيعلٛب ريٝات َكا ١َٚأاٜا٠

ٜكٛدْا ٖذٍ إىل ٍيٛأع ٍؿكٝكلٖٚ ٞل ٛغٝلاب أ ٚلػٝٝل

ٍؿلسب ٍيثلٛعٍ ٟيلذٟ

ًٜتكط نٌ ٖذٍ ٜٚطٛعٜٚ ٙكالٌ َل٘  ٘ ٚأٜٓ ٟكٌ ٍيؽرٍع َٔ َصتٍ ٣ٛيػفل

ٍٚيٓكلا إىل

ٍ٫حتجاج ٚلؿهٝو َؿاؼٌ ٍيصلًطٚ ١ؼل ً٫ٛإىل ٍيلؽلٝإ ٍالاٍْٚ ٞيهؿلاح ٍاصلً أٟ

( )1أْعلللرف علللادٍ زللللاع٠ف حلللسب ٍهلل :لؿلللٛم ٍيكا٥لللا ٍٚاكاللللٌ ٍٚيهٝلللإٍ :عل لللاى ٍٱيلللٓني

قرٍ ٠٤يف نتاب :حرب  2006ني حسب ٍهلل ٚإشرٌٍٝ٥ف لأيٝـ َإَ .ّ .ايٚ .ٛٝعق ١ؼادع ٠عٔ َرنس ٍ٭شًخ١

ٍاعذلن ١يًجٝغ ٍ٭َرٜه .ٞلرمج٪َ ١شصٍ ١ياعٍشات ٍيؿًصط١ٝٓٝف  2008يف

نٓلإ ٍيٓعرٍ ٠ٱيهذلKana’an ١ْٝٚ

– The e-Bulletinف ٍيصٍٓ ١يصا ل ١ععرف ٍيلاد 4558ف  3أ( ًٍٜٛش تُدل) .2017

https://kanaanonline.org/ar/2017/09/03/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9%d9%81%d9%8a-%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%ad%d8%b1%d8%a8-2006%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87%d9%88%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6/
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ٍؿرب ٍيعل  ١ٝـا ٍيط كٍ ١ؿانٍُ ١اايهٍٚ ١يتا لَ ١لاًٍ ٖٛٚ .ؿسب ٍيذ ٟلؿرزٚ ٙلرٍق ل٘
ٚؼاش ٘ ٍيط كلات ٍيعلل ٍ ١ٝيليت لعلهٌ رااْٗلا ٍـلاؿ َٴًلِٗ ٍٚٚـلع ٍشلذلٍلٝجٝتٗا

ٚلهتٝهٗا ٍيذ ٟعًٍ ٢ؿسب ل ٓ.٘ٝ

ٖلل ٞحللرب أًٖٝلل ١حك لاًف ٍيؿكللرٍ ٤ـللا ٍيًؽللٛؿ ٍ٭غٓٝللا٤ف ٍاكُٛعلل ٕٛـللا
ٍؾٚ٬ز٠ف حٝ

ٜكٍ ّٛ٭ب نعرط ٞكُع ٍ ٓ٘ يف ٍيعاعع إطاع ١٭ٍَٚر ٍيصًط١ف أيٝصلت

ٖ ٞحرب أًٖ ١ٝحكٝك١ٝ
يف قرٍ ٠٤ظرٚط ٍيثٛع٠ف  ٫لا َلٔ أ لذ ٍيٓعلاّ ٍيللاا ٞنسطلاع قلرٍٚ ٠٤ؼًٝلٌ
ٚؼ ً٫ٛإىل ٍؿا٫ت ٍيلٍ ١ٝٓٝحمللاد ٠يف ٍي ًلا أٍ ٚياٚيلٍ ١يكَٝٛل .١يف ٖلذٍ ٍيصلٝام ناْلت
قرٍ ٠٤نُ ١ْٛٝاعٜض ٍٚيثٛعٍ ٠يثكاؾ١ٝف ْ٫ٍٚتؿاـٍ ١يؿًصطٍٚ 87 ١ٝٓٝيثلٛعٍ ٠يطٝ ٬لٖ ١لٞ
ؼً

ٖذٍ ٍيلٌُ.
نُا لؿٝا إظاعٍت عٔ ٍ٫قتؽاد ٍيصٝاشٍ ٞالٛمل يلامل ٍي ّٛٝيتٛؾرل إـلا ٠٤ؾرٜ٩ل١

لصاعا عً ٢قرٍٚ ٠٤ـع ٍي ًا ٍاللين َلٔ حرنل ١يٛعٜلَ ١لٓٝل ١ظلرٜط٫ٍ ١طل٬ع ٍالُلل
يًخايٍ ١يلٚ ١ٝٓٝؼً ٌٝظرٚؾٗا ٓ َٚاٖا.
 ٫ظو إٔ ٖذٍ ٍيلامل َٓكصِ ايلُ ّٛإىل َرنس ٚقٝط ٚعاما ؼخٍ ٝيكل ٍٛلإٔ
ٍحملٝط دعأات ٍٚارنس دعأات أٜفاً .نُا إٔ نٌ َرنس َكلر ٕٚل٘ قٝطلاًف ٚيف نلٌ ًلا
قٝطَ ٞرنس ٚقٝط أٜفاً  ٌ ٫إٕ َٔ زٴ لرف ٍيكل ٍٛلإٔ ٍيللامل قرٜلٍٚ ١حلا٠ف قلٍٛ
َ تذٍ َ ٫لٓ ٢ي٘ شٍ ٣ٛيهذب ٍٚيتلُ١ٝف ؾ سَلإ ٍيٓعر لا إٔ ٖذٍ ٙيكرَ ١ٜه ١ْٛدٍُ٥لاً
َٔ .Downtown and Chanty Town
ٜ ٫كتؽر ٍيتكاط طر ٍيرأزلاي ٚ ١ٝطٛعٍ ٠شتُرٍعٖا عًلٍ ٢يثلٛعٜني ٍيٓكلاٜني
ٍااعنصٝنيف ؾ لض ٍيًٝدلٍيٝني ٜٴكرټ ٕٚذيو ٍـطر نُا نت

دٜؿٝا نٛعلٔ:

" ...يف ٍؿكٝك ١ؾسٕ أشاطرل ٍياعاٍ ١ٜشلادؾ ١يتدلٜر ٍْتعلاع ٍؾعلع ٍٚيتػطٝل ١عًل٢
ٍ٫مرٍف ٍالٛمل يًُ٪شصات ٍٱْصاْْ ٖٛ ١ٝتٝجٍ ١يتا ٬ت ٍاُٛي ١أاًٍ ٍٚيٓتا٥ا ٍالكلا٠
07

اا قاَت ٘ ن  ١ؼػرلٍ ٠ييت َهٓتٗا أٍَٛشلا َٔ ٍيلٝغ يف عامل َٔ ٍي ِٖٛلٝلاًٍ علٔ كٝل١

ٍٱْصاْ.)1(١ٝ

" ...إٕ ٍيؿجٍ ٠ٛييت لؿؽٌ أغٓٝاٍ ٤يلامل عٔ ؾكرٍ ٘٥دٍ ٌ ٍي ًا ٍيٍٛحلا َٚلا لني

ٍي ًإٍف ٖٖ ٞاٚ ١ً٥لتصع .ؾؿ ٞعاّ  1992لٝٻٔ رْلاَا ٍ٭َلِ ٍاتخلاٍ ٠ٱمنلا ٞ٥علاّ
ٍاصا ٠ٍٚعهٌ دعٍَ ٞحٝ

عرض ٍيتٛزٜلع ٍيللاا ٞيًلا ٌ رشلِ ٝلاْ ٞعًل ٢ظلهٌ

زأاأ ١سل اْٝا لٴعٗر إٔ  20اا َٔ ١٦شهإ ٍيلامل ٍيذٜ ٜٔلٝع ٕٛيف ٍي ًإٍ ٍ٭نثر يلرٍ٤
إىل

وؽً ٕٛعًٍ َٔ 82.7 ٢يا ٌ ٍيللااٞف  ٚلإٔ  1.4اا٦لَ ١لٔ د لٌ ٍيللامل ٜلذٖ

ٍيل 20ااٍ ١٦يذٜ ٜٔلٝع ٕٛيف ٍي ًإٍ ٍ٭ؾكر يف ٍيلامل .أَلا يف علاّ  1950أ ٟيف ٍيٛقلت

ٍيذ ٟحؽٌ ؾ٫ٍ ٘ٝيتسٍّ ٍيلاا ٞتكاّ ٍيتًُٓ – ١ٝؼ َتٛشط ٍيا ٌ يل ٍيلل 20اا٦لَ ١لٔ
شهإ ٍي ًإٍ ٍ٭نثر يرٍ ٤ي٬يني ـلـ د ٌ ٍيلل 20اا٦لَ ١لٔ شلهإ ٍي ًلإٍ ٍ٭ظلا

ؾكرًٍٚ .عً ٍٛعاّ  1989لفاعـ ٍيؿاعم ل شتني َر.")2(٠

" ...لؽلللـ ظلللرنْ ١اٜلللو ٍ٭َرٜهٝلللٍ ١يفللللُ ١يًُ ٬لللض ْؿصلللٗا عًللل٢

أْٗا "ظرنَٓ/١ع "١َٛؾٗ ٞلعػٌ  8000ظلؾ يف ٍٱدٍع٠ف ٍٚيتؽٍُٚ ِٝي ٝعف ٍٚيتخؿٝلسف
ُٓٝا ٜك ّٛاٱْتاج  75أيـ عاٌَ َصلتأأر ٜٔعًل ٢أٜلاَ ٟتلاقلاَ ٜٔصلتكًنيٜٚ .لتِ

َلعلِ ٍٱْتلاج لاعج ٍؿلاٚد يف أْاْٝٚصلٝاف حٝل

إٔ زٚج ٍ٭حذٜلٍٚ ١يلذ ٜ ٟلاع يف

ٍيٜ٫ٛات ٍاتخا 135-73 َٔ ٠د٫ٚع  ٫لسٜا نًؿ ١إْتاأل٘ علٔ  5.60د٫ٚع َلٔ ق لٌ
ٓات ْٚصا ٤ظا ات ٜتكاـني أقٌ َٔ  15شٓتاً يًصاعٜٚ .١تِ حعر ٍيلُلاٍ يف رنصلات

يًعرن١ف  ٫ٚلٛأا شلِ ٍؼادٍت عُاي١ٝف ْٚادعًٍ َا ٜتكاـ ٕٛعً ٢شاعات ٍيلٌُ ٍيسٍ٥لا٠
-أٚؾر لاٚ -ِٜإذٍ َا حؽٌ إـلرٍب ؾُلٔ ٍحملتُلٌ إٔ للألٍ ٞيعلرط ١يهصلر .ٙإٕ َ ًلؼ

ٍيل ًَٕٛٝ 20د٫ٚع ٍييت حؽٌ عًٗٝا ٫ع

نرٍ ٠يصًَ ١اٜهٌ أٛعدٍٕ علاّ َ 1992لٔ
()3

أأٌ ٍيذلٜٚا ٭حذْ ١ٜاٜو لتجاٚز نٌ أأٛع ٍيلُاٍ ٍ٭ْاْٝٚصٝني ٍيذٜٓ ٜٔتجْٗٛا .

(1) Korten C. David, When Corporations Rule the World Copupublication of Kumarian Press, Inc,
and Barrett-Koehler Publishers, Inc 1996, p.p. 106-97, p.11.
(2) Ibid.
(3) Richard J Barnet and John Cavanagh, Global Dreams: Imperial Corporations and the New
World Order (New York : Simon and Schuster , 1994, pp. 325-329.
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يف عاّ 2010ف َثً٬ف ظهًَّت يلر 500 ٠ٚظلرن ١يف ٍيٜ٫ٛلات ٍاتخلا%73.5 ٠

َٔ نٌ ٍيٓالا ٍيٛطين ٍٱمجايٚ .ٞػين أندل  2000ظلرن ١يف ٍيللامل إٜلرٍدٍتٺ ًػلت 32

لرًٜٝلل ٕٛد٫ٚعف ٚأع اح لاً ًػللت  2.4لرًٜٝلل ٕٛد٫ٚعف نُللا ٜعللرل رٚٚ ٕ٫دز .نُللا إٔ

إٜلللرٍدٍت أ لللٌ ٚأَلللازٚ ٕٚأٛألللٌ فتُللللات علللاّ  2017ؾاقلللت إٜل لرٍدٍت دٍٚ

ٍـًٝا فتُل.١

ٜلٝغ  َٔ %76شهإ ٍيللامل يف ًلإٍ ؾكلرلُٓٝ ٠لا ٜللٝغ  %8يف ًلإٍ ذٍت

َصتٚ ٣ٛشطٞف ٜٚلٝغ ٍ َٔ %16يلامل يف ًلإٍ غٓٝلٖ .١لذٍ إىل أاْل

ل للر ٍيط كل١

ٍيٛشط ٢يف ٍيلاٜا َٔ ًإٍ ٍيلامل  ٚاؼ ١عً ٢ـٍ ٤ٛٯياع ٍييت لًت أزَ ١علاّ 2008

ٍااي٫ٍ ١ٝقتؽادَٚ .١ٜع ذيو لؽرټ دٍ ٍٚارنس عً ٢ظج
يًخُا٫ٍ ١ٜقتؽاد.١ٜ

َٓٚع ل ين أٜٻاً َٔ ًإٍ ٍحمللٝط

ميتًو َ %1لٔ شلهإ ٍيهلرٍ ٠٭عـلْ ١ٝؽلـ يلرٍٚت ٍيللامل ٚلللادٍ ٍيثلر٠ٚ

ٍيعلؽ ١ٝ٭غًَٓٝ 62 ٢اعدٜر ٍيثرٍ ٠ٚجملُل ١٭نثلر َلٔ ًَٝ 3.5لاع َلٔ أ ٓلاٍ ٤ي علر١ٜف
ٜتص

ٍؾٛع يف ٚؾا ٠أنثر َٔ ٍْ ًَٕٛٝ 18صإ يف ٍيلاّ عًَ ٢صتٍ ٣ٛيلاملف ُٓٝا ميلٛت

 35أيـ طؿٌ َٜٝٛاً ص

ٍؾٛع ٍٚارضف ٜٚكف ٞمخض شهإ ٍي ًإٍ ٍاتلًؿلٍ ١يٝلّٛ

ٜ ِٖٚتفٛع ٕٚأٛعاً .ؾُٝا لكٌ ٍاصاعاٍت ٍالؽؽ ١يًاٍ ٍٚيؿكرل ٠عٔ طرٜلل َٓعُل١

ٍ٭َِ ٍاتخا ٠عُا لٓؿك٘ لصلٍ َٔ ١ي ًإٍ ٍاتكاَ ١عً ٢طلاّ ٍيكطط ٍٚيه٬ب.

لٛقع َاعنض نذيو لطٛعًٍ َلٓٝاً يًرأزلايٜ ١ٝك ّٛعً ٢لرنٝس ظاٜا يرأط ٍالاٍ

ٚلرٍنِ ٖا ٌ٥يًثر٠ٚف ٜؽاح ٘ ؾا٥ض إْتاج  ٚطايَ ٫ٚ ١صا٠ٍٚف إـلاؾ ١إىل ؾلا٥ض ل٪ط

يًُٜ٬ني َٔ ٍي عرٚٚ .ؾكلاً يتكرٜلر ؼلادع علٔ َ٪شصل ١أٚنصلؿاّ يف اٍٜلٖ ١لذٍ ٍيللاّ

2018ف ؾسٕ ٍ َٔ %82يثرٍ ٠ٚاتٛيا ٠يف ٍيلاّ ٍااـل ٞذٖ لت إىل أغٓلَ %1 ٢لٔ شلهإ

ٍيلاملف يف حني إٔ ًَٝ 3.7لاع ظللؾف ٜعلهًْ ٕٛؽلـ شلهإ ٍيللامل ٍ٭نثلر ؾكلرًٍف مل
ٜعٗا ٍٚأ ٟزٜاد ٠يف يرٍٚلِٗٚ .وتاج ٍااٜر ٍيتٓؿٝذ ٟٱحا ٣أندل مخلض ظلرنات أزٜلا٤

عاا ١ٝ٭ع ل ١أٜاّ ؾكط يٝجين َٔ ٍااٍ َا ػٓ ٘ٝعاًَ ٬َ ١ض ٓػ٬دٜع ١ٝط ١ًٝحٝالٗا.

ٜٚعرل ٍيتكرٜر ْؿص٘ إىل أْ٘ يف ٍيٜ٫ٛات ٍاتخا٠ف هين ٍااٜر ٍيتٓؿٝذ ٟؾُٝا ٜؿلٛم
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ٍيٍ ّٛٝيٍٛحا كًَ ٌٝا هٍٓ ٘ٝيلاٌَ ٍيلاد ٟيف شٓ ١ناًَٚ .١ل ًؼ لهًؿل ١عؾلع أألٛع 2.5
ًَ ٕٛٝعاًَ ٬َ ١ض ؾٝتٓاَٝل ١إىل ٍؿلا ٍ٭دْل ٢يًُلٝعلًَٝ 2.2 ١لاع د٫ٚعف ٖلذٍ ٍا ًلؼ
ٜصا ٟٚيً

.)1(2016

ٍا ًؼ ٍيذ ٟلًكاٍ ٙيعلرنا ٤يف أنلدل مخلض ظلرنات يف قطلاع ٍا ٬لض علاّ

ٖٓاى َ٪ظرٍت إحؽا ١ٝ٥أاٜا ٠يف ٍيلامل يٮعٍ ٍّٛؿايٝل١ف ل٪نلا ٍشلتُرٍع ٖلذٍ
ٍيتٛأ٘ ٚلؿاقُ٘ ٫شُٝا يف حك ٍ ١يلٛا ١امفُْٗٛا ٍيٓٝلٛيدلٍي ٞمملا ٜفلع ٍيللامل يف ؿعل١
ٍيتٓاقض ٍييت ٜؽل

ؾُٗٗا إٕ مل ْكرأ ٍيلامل ر ١ٜ٩لاعى .١ٝلٓاقض َفُ ْ٘ٛلإٔ ظلرٚط

ٍيثٛع ٠لتهايـ ٛـٛحف ُٓٝا حاٚ

أٚ ٚقٛع ٍيثٛع ٫ ٠ل ا ٚي٘ َ َ٬ذٍت اٍ! ٖٓٚلا

ٜأل ٞقاٍْ ٕٛيتاعٜخ ٍيذٜ ٟك ٍٛإٔ َا حا

يف ؾذلَ ٠اف َٚا ظٗلر نكلاَْ ٕٛٴصلًِِّ ل٘ يف

زَٔ َا أً ٚا َاف مل ٜلا قا  ً٬يً٫ٛد ٠فادًٍ يف زَٔ ر ر ً ٚا ر ر ٚحتلٍ ٢ي ًلا ْؿصل٘.
ؼخ ٝإٔ ٍيتاعٜخ ٍي عرٍٚ ٟحا يهٓ٘ ٍٚحاًٍ يف ٍاتلاد.
أَا ٍاؿاعق١ف ؾسٕ أعت ٢دٴعا ٠ؼرٜر ٍيتجاعٍ ٠ياٚيٝل١ف أٍ ٟيٜ٫ٛلات ٍاتخلاٍ ٠يليت
ٚٴؼؿت اٱَدلٍطٛع ١ٜيف اٍ ١ٜحك ٍ ١يلٛال ١قلا ٍعللاٸت يتت ٓل ٢شٝاشل ١محاٝ٥لٍٚ ١شلل١
ٚعًَٓ ٖٛٚ ١ٝا متت مماعشت٘ لا عاّ عً ٢ع٥اش ١دْٚايا لرٍَ

حٝ

ؾرـت ٍيٜ٫ٛلات

ٍاتخللا ٠عشللَٛاً مجرنٝلل ١عًلل ٢شللًع أٚعٝ ٚلل ١لؽللٌ  25اا٦للْ ١اٖٝللو عللٔ ٍيلك ٛللات
ٍ٫قتؽاد ١ٜـا عٚشٝاٍ ...خل(.)2

نٝـ ميهٔ يًُر ٤ؾِٗ ٖذٍ ٙالاديٍ ١يٍٛـخ ١ؾٛم ٍيلاد ٠املٓ:٢
(1) www.7iber.com/politics-economics

( )2نٓلإ ٍيٓعرٍ ٠ٱيهذلٍ Kana’an – The e-Bulletin ١ْٝٚيصٍٓ ١يثآَ ١ععرف ٍيلاد 4770ف  30أٜٸاع (َا)ٜٛ
2018ف لرٍَ

يٛع ٜاٚط أَلا٤ف ردّ زلٝ

ٌٖ رٕ أ ٍٕٚنصر ظًؿ٘ د .عادٍ زلاع٠

https://kanaanonline.org/2018/05/30/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%ab%d9%88%d8%b1-%d9%8a%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%a3%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%a1-%d8%a2%d8%af%d9%85%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%ab-%d9%87%d9%84-%d8%a2%d9%86-%d8%a3%d9%88%d8%a7/
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 لذلٍنِ يف ٍيلامل كتًـ َٛأ ات ٍيثٛع.٠


ُٓٝا  ٫ؼؽٌ ٍيثٛع!٠

ًَٝاعٍت ٍاؿكرٜٔف ٚأنثر َِٓٗ َٔ ٜرزح ٕٛؼت ْلرل ٍ٫شلتػٍ٬ف ذٖلاب عأط
ٍااٍ اػاٍ ٙيؿاظ ١ٝنُا يف أَرٜهلا عأط ٍارنلس ٍيرأزللايٞف ٚيف ٍيلاٜلا َلٔ فتُللات

أٚع ٚا ٍيػر ١ٝف ٚلرٍأع ٍيكٍ ٣ٛيتكاميٍٚ ١يثٛع ١ٜيف أَرٜها ٍؾٓ١ٝ ٛف ٫ٍٚنرٍط ٍاصتصلًِ
٭ٚع ٚا ٍيعرق ١ٝيف ٍيت ل١ٝف لؿلرٜخ قلٍ ٣ٛيلاٍ ٜٔيصٝاشل ٞيف ٍيلٛطٔ ٍيلر ل ٞتخايؿٗلا
ٍيث٬يٍ :ٞحملاؾعٍ ١ٝؾاٜا٠ف ٍيٛٗٝشٝخ١ٝف ٍيٖٛا ٚ ١ٝمتؿؽ٬لٗا.

ٜ ٫ؽ ٍيك ٍٛإٔ أحا ٍ٭ش اب غٝلاب ٍ٭حلسٍبف ٭ٕ ٍ٭حلسٍب َٛألٛد ٠يف

ٍيػاي ٍ ١ٝيصاحكً َٔ ١إٍ ٍيلامل .يذٍف عاما ٜؽ ٍيك ٍٛإٔ ٍٱظهاي ٖٞ ١ٝيف لػلرل ط ٝلل١

ٍ٭حسٍب  ٚاؼٍ ١٭ح سٍب ٍيعٛٝع٫ٚ ١ٝشُٝا إير لؿهو ٍيهتًٍ ١يعرق ١ٝعًُ ًا إٔ ػًلٞ
ٍ٭زَ ١يف ٖذٍ ٙؿك  ١يٝض َلس ً٫ٚعٔ "شرلٚع "٠لرٍأع ٖذٍ ٙ٭حسٍب ٍٚ٭حسٍب ٍيكَٝٛل١
ٍيتكآََ ١ٝذ عا ٠عكٛدٚ .أعين إٔ ٍيتػرل ٖ ٛيف َصأيٍ ١اٛقـ َٔ ٍيؿهر إَلا تخًٜٛل٘ إىل

أٜاٜٛيٛأٝا أ ٚتُٝٝل٘ يٝؽ

َؿرغاً َٔ قرن٘ ٍيؽاٍَ .ٞإْ٘ للاأني ٍيٓعرٜلٚ ١ؼًٜٛلٗا

َٔ َلرؾ ١يٛع ١ٜإىل نِ َلًَٛالَٓ ٞسٚع ٍيص٬حف ٌ يً ٝع ٍٚيتأأرل.

ٚإذٍ ناْت ٍيرأزلاي ١ٝقا ٍحتلٛت قٝلادٍت ٍيٓكا لات ٍيلُايٝل ١يف ؾلذلَ ٠لا لني
ٍؿر ني ٚؾذل٫ٍ ٠زدٖاع لا ٍؿرب ٍيثاْٚ ١ٝحٛيتٗلا إىل قٝلادٍت "ٍعشلتكرٍط "١ٝؾلسٕ ٖسميل١

ٍيهتً٫ٍ ١ظذلٍنٚ ١ٝلرٍأع ًإٍ ٍاٛأٍ ١يكٍ ١َٝٛيثاْ١ٝف قا دأٓت ٍيلاٜلا َلٔ ٍ٭حلسٍب
ٍيعٛٝع .١ٝأَا ٍ٭حسٍب يف ًإٍ ٍحملٝطف ؾايلاٜا َٓٗا شلكط إىل دعى ٍ٭للس ٠إيلر ق لٍٛ

ٍيتٍُ َٔ ٌٜٛ٭ْعٍُ ١يرأزلايٍ ١ٝيػر  ١ٝؼاٜاًٍ  ٚاؼل ١للا إٔ متهٓلت ٍٱَدلٜايٝلَ ١لٔ
ؼٍ ٌٜٛيهثرل مما لكاَ٘ َٔ َاٍ َصَُ ّٛلٔ ٍؿهَٛلات إىل َٓعُلات ٍ٭للس ٠يف عًُٝل١

ٍ ذلٍم يًُجتُع ٚيٝض يًصلًط ١ؾكلط ٫ٚ .ػلرٍ ٩ؿهَٛلات عًل٫ٍ ٢علذلٍض نْٗٛلا

لتًكٚ ٢حص .

قا له ٕٛقٍُ ١يتٓاقض ٌ ٍيَ٬لكٍٛف إٔ لذلٍأع ٍؿس ٍ ١ٝيلر َ ١ٝتللذ ٠ظلهً٬

َٔ ٍ٭لس٠ف ٚيتخٌ قًٗا قٍ ٣ٛياٍ ٜٔيصٝاشٍ ٞييت ْ تت َٔ ٍؿكلٌ ٍ٫أتُلاعْ ٞؿصل٘ف
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يف ٍيذل للْ ١ؿصللٗاف ٍٚشللت ايت ٍيعلللاعٍت ٍيتاعىٝلل ١يف ٍيتخللرع ٍٚيٛحللاٍٚ ٠يتخرٜللر

٫ٍٚظذلٍن ١ٝعلاعٍت دٍََ ١ٝصًخ ١ح ٝنٌ َذٖ ـا ٍ٭ رٜات ٚنلٌ طا٥ؿل ١ـلا
ٍ٭ رٜاتف ٚلهؿرل ايصردٜات ٍيهدل٣ف ٍيك٫ٍٚ ١َٝٛظذلٍن١ٝف ٍٚياع ٠ٛإىل أَلٍ ١ٱشلّ٬

عدل مماعشٍ ١يكتٌ ٍٚيذ
ٍيلر ٛ ١ٝـٛح ؾاقع.

ـا َلعِ َهْٛات ٍ٭َِ ٍييت لا ٜٔاٱشلٚ ّ٬ـلا ٍيكَٝٛل١

ٚإذٍ ناْت ٍؿس ٍ ١ٝيلر ٍ ١ٝيكٍٚ ١َٝٛيعٛٝع ١ٝـا ٍٱَدلٜايٚ ١ٝإىل حلا َلا ـلا

عأ ط ٍااٍف ؾسٕ قٍ ٣ٛياٍ ٜٔيصٝاشً َٔ ٖٞ ٞل ٚععاٍ ١ٜارنس ٍٱَدلٜايٚ .ٞعًٝل٘ف إذٍ

َا لا لٓا نٝؿ ١ٝلٛيٝاٖاف َٚلٔ يلِ ععاٜتٗلا َلٔ ٍٱَدلٜايٝل١ف ًْلتكط ٍاعلذلى يف ٍيتٛيٝلا

ٍٚيرعا٫ٍٚ ١ٜشتلاٍّ َع ٍيهٝإ ٍيؽٗ.ْٞٛٝ

 ٫غرٍ  ١إٔ ػٓٝا قٍ ٣ٛياٍ ٜٔيصٝاشٖ ٞذ ٙأـاف يًٜ٫ٛات ٍاتخا ٠اؼَ ١لا

أزلٓٝا ٙأٝغ أ ٚاَا/أٝغ أَرٜها ٍيثاي

مما ٚؾر عًٍ ٢ؾٝغ ٍ٭َرٜهٞف ٚحتٍ ٢ؾٝغ

ٍيؽٗ/ْٞٛٝأٝغ أَرٜها ٍيثاٍْ ٞيلا  ٍٛيف ٍؿلرٚب ٍيدلٜل ١ؾاشلخٍ ١جمللاٍ يٲَدلٜايٝل١

ٍٚيؽٗ ١ْٝٛٝايكتاٍ َٔ ٍيؿفا.٤

يف ٍَٛأٖٗ ١ذٍ ٍيٍٛقع ٍيؽل

ٍيذٜ ٫ ٟاع ؾرؼ ١يًُرٍ ١ْٚيط كَ ١ٝلٔ أاْل

ٍيط كات ٍيعل  ١ٝلٌ ٜلاؾع لايٛأٛب ٍيثلٛعٍ ٟيلٓؿل ٞؼاٜلاًٍٖٚ .لذٍ ٜطلرح ٍيصلٍٍ٪

ٍيتخاٍ ٌٖ :ٟيلٓـ ٍاطًٛب ٖ ٛاملسٍ عٔ َٝسٍٕ ٍيكْ ٫ٚ .٣ٛكؽلا امٝلسٍٕ ٍيكل ٣ٛإٔ

لؽ

قٍ ٠ٛيثٛعٜني امثٌ ق ٠ٛأشًخٍ ١يللاٚف أّ تلٛؾر قلاعلِٗ عًل٫ٍ ٢شلتُرٍع نل٫ ٞ

لهٖ ٕٛٻ ١ارٍٚ ٠حاٚ ٠يًخعٚ ١حص .

إٕ لؿهٝو َؿاؼلٌ شلًطٍ ١ياٚيلٍ ١يكطرٜل ١يف ٍيلٛطٔ ٍيلر لَ ٞكاَل ١يؿلرض

ٍيذلٍ  ٞعً ٢أأٗسٖ ٠ذٍ ٙياٚي ١ش ٤ٍٛعدل َعلاغًتٗٔ أ ٚعلدل ٍعؽلاٍ ٤عل لاطٗٔ لتًهِ

ٍيصًطات ٍييت مل لػادع َٛقع ٍيت لٍٚ ١ٝيكُلع ٍٚٱؾكلاعٚ .لؿهٝلو ٍاؿاؼلٌ يلٝض عُلً٬

شًُٝاً  ٫ٚشً ٝاًف إْ٘ عٓـ يٛع ٟطا ل٘ شرٟف فُٛعال٘ شلر ١ٜقلاٚدٍ ٠يللادف َٗاَٗل٘
ؽرٜ

َٓعيت ٍ٭عاٍٚ ٤لعػ ٌٝقٍ ٣ٛ٭َٔ يف محاٖ ١ٜذٍ ٙا٪شصاتف ٍٚيلاع ٠ٛآاٖفل١

ٍيتط ٝع ٚاكاطلَٓ ١تجلات كتًلـ ٍ٭ْعُلٍ ١الادٜلٚ ١ؼل ً٫ٛإىل َٗامجلَ ١صلٛقٗٝا للا
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ؼذٜرِٖ ٚؼرٜض ٍجملتُع ـا ٍ٫شتٗ٬ن ١ٝعَُٛاً ٚـا َٓتجات ٍ٭علاٍ ٤اؼل .١إْل٘

لاعٜ

ٍجملتُع عً٫ٍ ٢حتجاجف يكاؾ٫ٍ ١حتجاج ْ٫ٍٚتكاٍ َٔ َصتٍ ٣ٛيٛعٍ ٞيثكلايف إىل

مماعشٍ ١يتؽا ٟتؿهٝو َؿاؼٌ شًطٍ ١ياٚيٍ ١يكطر١ٜف يف ٍؿايٍ ١يلر َ ١ٝث.ً٬
ٜذلل

عًلٖ ٢لذٍ ٙاكلاَات ٍْ٫تكلاٍ إىل ٍيلٓلـ ٍيثلٛع ٟشل ٤ٍٛاٱـلرٍ ات

ٍٚيلؽٝإ ٍااْٚ ٞؼ ً٫ٛإىل ٍيهؿاح ٍاصً عرب غٍٛع ٍالإ اؼلَ ١تسٍَٓل ًا َلع ٖلذٙ

ٍاكاَات مجٝلاً.

يل ٝض ٍاطًلٛب زج ٍؾُلاٖرل َ اظلر ٠يف ٍيهؿلاح ٍاصلً ٭ٕ ٖلذٍ قلا ٜلطلٞ

ٍيصًطات ٍيؿاظ ١ٝؾرؼٍ ١يؿتو ٚأدًٍ يًخرٍى يسَٔ ط ٌٜٛقادّ .لٌ ميهلٔ يًجُلاٖرل إٔ
له ٕٛحاـٍٓ ١يهؿاح ٍاصً إىل أاْ

ٍيتط ٝع.

ْفا٫لٗا ايلؽٝإ ٍالاٍْٚ ٞاكاطللَٓٚ ١اٖفل١

ٚحاٖا ٖذٍ ٙ٭ظهاٍ ٍ ٫تهاعٍ َٔ ١ٜيٓفاٍ ٍٖ ٞييت لٓكٌ ٍجملتُع َلٔ ٚـلاع١

ٍؿرب ٍيطا٥ؿٍٚ ١ٝيك ًٍٚ ١ٝؾٍٗٚ ١ٜٛاذٖ  ١ٝإىل ٍؿرب ٍ٭ًٍٖ ١ٝؿكٝكٝل١ف ٍيٓفلاٍ يتػلٝرل

ناؾٍ ١ي ٍٓ ١ٝيط كٍ ١ٝؿانُٚ ١أٜاٜٛيٛأٝتٗاٍ ٖٞٚ .ييت لؿرز ٍؿرنٍ ١ؿس ٍ ١ٝيثٛعٜل ١يتلًلع
قللٍ ٣ٛيللاٍ ٜٔيصٝاشلل ٞذٍت ٍ٫عل للاط للايثٛعٍ ٠افللاد ٠لللاَا ؾهَّهللت ٖٜٛتلل٘ ٍيكَٝٛلل١

ٍيتخرع.١ٜ

إٕ "ٍيصٝاشٍ ١يلصهرٍ ١ٜيثٛع ٖٞ ١ٜإعاٍد ٍٚشتلُاٍ يٛشاٍ ٌ٥يكلٍ ٠ٛيلصلهر ١ٜيف

اٍَ ١شلاف ٍيثٛع٫ ."ٟشُٝا ٚإٔ ٍيعلٛٝع ١ٝلللاعض ألذعٜاً أٜل ١دٚغُاٝ٥ل ١ؼلا ٍٚإٔ

لؿرض ٍٚييت عدل ذيو ٍ٫عل اط ؾتهت اشلٍ ١ٜٛيك ١َٝٛيًط كات ٍيعل ٚٚ ١ٝـلتٗا عٖٓٝل١

قط ني َتخا ٜٔظهَٓٚ ً٬ؿؽًني ايفرٚعُٖٚ ٠ا:
ٍيطا٥ؿ ١أٍ ٚاذٖ

عا ٠قاعٍت!

يف ٍي ًا ٍيٍٛحا ٖٚٚلِ دٚيلٍ ١٭َلٍ ١ٱشل ١َٝ٬عًل ٢ؼللٝا

َا ماأا َٔ أأً٘ َٖ :ٛصتٜٛإ َٔ ٍ٫شتلاد٠ف قا ٜهْٛلإ َتلسٍَٓني أٜٛ ٚيلا

أحاُٖا ٍٯ ر عدل ٍؿا .
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ٍ شتلاد ٠قٍ ٣ٛيثٛع ٠ظاععٗا ٍالتطـ أٍ ٚاُخٳٝٸا.
ٍٚ شتلادٍ ٠ؿسب ٍيثٛع/ٟله ٜ٘ٓٛيف ٍَٛأٗ ١قٍ ٣ٛياٍ ٜٔيصٝاش.ٞ
ٚن٫ٍ ٬شتلادلني يٝصتا َُٗ ١شًٗ .١ذيلو ٭ٕ غٝلاب ٍ٭حلسٍب ٍيثٛعٜل ١علٔ

شاحٍ ١يٓفاٍ اٖ َٔ ًٍ٤سميٚ 1967 ١ؼ ً٫ٛإىل لؿهو ٍيهتً٫ٍ ١ظذلٍنٍ ١ٝيليت مل لتلاٍعى
ط ١٦ٝلت ٝع ٍ٭حسٍب ٍيعٛٝع ١ٝٝارنسٖا مما ًل حايَ ١لٔ ٍيلجلس علٔ ؾٗلِ َتطً لات

ٍيصاح ٚ ١ايتايٍ ٞيلجس عٔ ؼٝاغ ١طٛط ٍيلٌُ ٍيٓفايٍ ٞاطًٛب ٍٚاُهٔ ؼكٝك٘.

يكا شكطت أْعٍُ ١ؾُٗٛعٜلات ٍيلر ٝل ١يف َلأزم ؼلاعت ٖسميتٗلا ٓلا ٤عًٝل٘

َتٛقل .١ؾكا ٍعتُات يف لث ٝت ٍيٓعِ دٍ ًٝاً عًٍ ٢ياٚع ٍ٭َلينف ؼٛشللا إىل دٚيل ١أَٓٝل١
ٍٚعتُات يف محاْ ١ٜؿصٗا َٔ ٍٱَدلٜاي ١ٝعً٫ٍ ٢ؼاد ٍيصٛؾٝٝيتَٚ .ا إٔ لؿههلت ٍيهتًل١

ٍيعرق ١ٝحت ٢أؼ خت ٖذٍ ٙياَ ٬ ٍٚعً ١محا ١ٜـلا ٍيللاٍ ٍٕٚيرأزللايٍ ٞيػر ل ٞأٟ
ٍٱَدلٜاي ٚ ٞايتاي ٞعرـ ١يًػسٍ ٚـاعأٚ .ٞعغِ َا قطلت٘ َلٔ ظلٛط اػلاٍ ٙيلًُاْٝل١

٫ٍٚظذلٍنٍٚ ١ٝيتٍُٓٚ ١ٝيثكاؾٍٚ ١يتلًٍ ِٝجملاْٚٚ ٞـع ٍارأٍ ...٠خل إ ٫إٔ ٍيثلٛعٍ ٠افلاد٠
متهٓت َٔ ػٓٝا ٍاؿكرٜٔف ٍٚاطرٚدٍ َٔ ٜٔيلٌُ ٍٚاأ ٛذ ٜٔايلاٍ ٜٔيصٝاشل ٞيرلؾللٍٛ

ٍيص٬ح ـا ٍياٚيٚ ١وتفٍٓ ٍٛيػٴسٍٍ َٔ ٠ـاعجٖٚ .ذٍ ٪ٜظر عًٚ ٢ألٛب قلرٍٍ ٠٤ؿايل١

ٍيتاي:١ٝ

ٌٖ ٍيتٛأ٘ ٍؿاٍي ٞدَ ٕٚفٍُ ٕٛظذلٍن ٞميهٓ٘ أذب ٍيعاعع يلاعِ ٍيٓعلاّ

 ٌٖٚغٝاب ٓ ١ٝأ ٚلٛأ٘ ٍظذلٍن ٞأ ٟغٝاب حرٍ ١ٜقتؽادٚ ١ٜغٝاب أ ٚـلـ ٍؿرٜلات

ٍيصٝاش ١ٝقلادع عًل ٢ػٓٝلا ٍؾُلاٖرل أنثلر َلٔ ٍيتٛأل٘ ٍيتكلاٍَٚ ٞيكلٍٚ َٞٛيلًُاْٝل١

ٍٚؿرٜات ٍااٍْٚ ١ٝيتلًٍٚ ِٝيط

ٍجملاْٝني نُا ناْت ٍؿايتني ٍيلرٍقٍٚ ١ٝيصٛع١ٜ

ٚنذيوف ٌٖ ٍـًٌ ٖذٍ ٍٖ ٛيذ ٟألٌ َٔ ٍيصٗٛي ١امهإ لؿٛم ٍيثٛعٍ ٠افلاد٠

فصا ٠يف ٍؾٍٓ ٕٛيصًؿٍ ٞيٖٛلا ٚ ٞفُلٌ ؾهلر ٍيلاٍ ٜٔيصٝاشلَ ٞلاعً َٛا ؿلٝض َلٔ

ٍيتٍُ ٌٜٛيذٍ ٟؽذف ٜٚا يًُؿاعق١ف ٚـلاً ظ ٘ ٍظذلٍن ٞاملٓلٚ ٢ؼلٛي٘ إىل نلٌ ؾلرد َلٔ

أٓٛد ٍيثٛعٍ ٠افاد ٠ش ٤ٍٛاياؾلٍ ١٭ٚىل ٚعٍل ٘ ٍيعٗرٍٚ ٟي ٓاقٝلٍٚ ١يا ا لٍٚ ١يؽلاعٚ
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ٚؾتا ٣ٚأٗاد ٍيٓهاح أّ إٔ شر قٖ ٠ٛذ ٍؿاي ١رل ١ٝأشاش ًا َٔ نْٗٛا ألسَ ٤لٔ ٍاعلرٚع

ٍٱَدلٜايٍ ٞيؽٗ ْٞٛٝيف ٍيٛطٔ ٍيلر ٚ ٞمل لهلٔ أْعُلٚ ١قلٍ ٣ٛيلاٍ ٜٔيصٝاشل ٞشل٣ٛ
حاَ٬ت لط ٝك٘ف ٌ نًٗا فتُل.١

َٔ أٗ ١ياْ١ٝف شاِٖ ٍمؽاع ْكا ٍيهثرلٍ َٔ ٜٔيكٍ ٣ٛيكَٝٛلٍٚ ١يعلٛٝع ١ٝـلا

ٍ٭ْعٍُ ١ؾُٗٛعٍ ١ٜعلهازًٍ عًٖ ٢سمي٫ٚ 1967 ١حك ًا لؿهو ٍيهتًلٍ ١يعلرق ١ٝيف إُٖلاٍ

ْكا ٚللر ١ٜأْعٍُ ١ياٍ ٜٔيصٝاشٍٚ ٞاًهٝات نأْعُ ١لا ل ١طٛعاً  ٚلااطًلف  ٚايٝلَ ١لٔ

ٍؿرٜات ٍٚياميكرٍطٍٚ ١ٝيتُٓٝلٍٚ ١يلر ٚلَٚ ١لتُلا ٠عًلٍ ٢يرٜلع يف حايل ١دٍ ٍٚيؿلا٥ض
ٚعً ٢حكٔ عٜل َٔ ١ٝدٍ ٍٚيؿا٥ض إىل دٍ ٍٚيلجس.

نإ ٚمل ٜسٍ ٍياٚع ٍـٝلاْ ٞ٭ْعُلٍ ١يلاٍ ٜٔيصٝاشلٍ ٞيٓؿطٝلٚ ١إىل دعأل ١أقلٌ

أْعٍُ ١يرٜع ٍيٓؿطٍ ٞيلر  ١ٝعَُٛاًف يف ٍيتٍٛطَ ٪ع ٍ٭ْعَُٚ ١لٔ يلِ ٍيعلرنات ٍيػر ٝل١

يٓٗ

ٍيرٜع ٍيٓؿطٖٓ ٞاى عدل شٝاش ١طرلَ ٠ه:َٔ ١ْٛ

ٍ يتجٜٛـف أ ٟػٜٛـ ٍيٛعٍ ٞيعلليب شل ٤ٍٛلايكٗر ٍيكُلل ٞأ ٚايتجٗٝلٌ

 ٬ايصلُا ٤نلٜٓ ٞصل ٍٛأٚألاع
ٍيٖٛا ٚ ٞع ط حٌ َيشلٍ ٞاصلتػٳًني للأأً ٝ

ٍ٭عض ٍيٓامجلل ١عللٔ ٍؾللٛع ٍٚيؿكللر ٍٚيكُللع ٍٚحتجللاز نللٌ َللٔ ٍيتُٓٝلل١

ٍٚؿاٍي.١

ٍٚ يتجرٜـف أ ٟلٍٗ ١٦ٝيٍٛقلع يٝصلُ يًعلرنات ٍيػر ٝل ١تجرٜلـ ٍيثلر٠ٚ

ش ٤ٍٛعٝازٍ ٠يرٜع َ اظر ٠أ ٚعدل غُر ٍ٭شٍٛم هٌ ظ٤ٞف ٚعكا ؼلؿكات
ٍيتصً اكالًٍ ١يعل

ٚلصًٍ ٝٱعٖا ٝني يتاَرل ٍؾُٗٛعٜات.

ٖذٍ َا مل لتٓ ٘ ي٘ ٍيكٍ ٣ٛيثٛع ١ٜيهعـ ٍيصٝاشات ٍـٝاْ ١ٝ٭ْعُٚ ١قٍ ٣ٛيلأٜ

ٍيصٝاشٍٚ ٞاًهٝات ٍٚٱَاعٍت ٍٚاعٝلاتٍ ...خل.

إٕ ٍشللتلادٍ ٠ؿس ٝلل ٫ ١للللين قطلٝلل ًا ٍيلللٛد ٠يٮحللسٍب ٍارل طلل ١ايصللًطات

ٍٚاصا ١َِٚشلاٍ ٌ .اكؽلٛد ٍشلتلاد ٠حٜٛٝلٍ ١٭حلسٍب ٍيثٛعٜلٍ ١يليت للُلٌ عًل ٢لػلٝرل

ٍ٭ْعُٚ ١يٝض ؾكط إشكاط طرٍ ٝعٗا.

14

ؾأحسٍب ٍيصًط ١أٍ ٚ٭حسٍب ٍالاعـ ١يًصًط ٖٞ ١ألسَ ٤لٔ لهلرٜض َلا ٖلٛ

قا َٔ ِ ٥أٗ١ف  َٔٚأٗ ١ياْ ٖٞ ١ٝأحسٍب قطرٜل ١طا٥ؿٝل ١لكلـ ايفلرٚعٚ ٠إٕ مل ٜهلٔ
اٱع ٕ٬ـا ٍيصردٜات ٍيهدل.٣

ٖٚذٍ ٜؿت عًَ ٢عهًٍ ١ـطلاب ٫ .لا يكل ٣ٛأاٜلاَ ٠لٔ طلاب كتًلـف

ْكٝض َا ٖ ٛقاِ٥ف ش ٤ٍٛيف ٍيًػ ١أٍ ٚالٓلٍٚ ٢حملُل .ٍٛطلاب ٚعلْ ٞكلاٚ ٟؼلرٜض
ٗاف لػٝرل نٌ َا ٖ ٛقاٜٝٓ ِ٥خ هًهً٘ عً ٢ناٌٖ ٍيعل

ٍٚيٛطٔ .يٝض ٍـطاب ٖلٛ

ٍيهتاب ؾكطف ٚيٝض ٍيؿهر ٍيٓعرٍ ٟيلُٝل ؾكطف ٚيٝض ٍيتخًٍ ٌٝيلًُل ٞؾكلطف لٌ ٖلٛ

أٜفاً طاب ٍٱع.ّ٬

 ٫ا َٔ يػ ١أاٜا ٠نًٝاًف يػٍ ١يط كات ٍيعلل ١ٝف يػلٍ ١يثلٛع٫ٍ ٠ظلذلٍن١ٝف يػل١

ؼرع ٍارأ٠ف يػٍَٛ ١أٗ ١ي٬يٍ ١ٝيثٛعٍ ٠افلاد .٠يػل ١أاٜلا ٠يف ٍاؿلردٍٚ ٠اؽلطً ف يػل١

لٓكض ٍٖ ١ُٓٝـطاب ٍيرأزلايٍ ٞيػر  ٞاؼٚ ١ؼاٜلاًٍ ٚلفلرب َرنسٍْٝتل٘ٚ .يف ٖلذٍ

ٍيصٝام هاع ٍيذلنٝس ـا ٍٱعٍ ّ٬يذ ٟمل ٜلاٴ نْٛل٘ لرمجل ١ـطلاب ٍيػلرب ٍيرأزللايٞ

ش ٤ٍٛيف ٍاؿرد ٠أٍ ٚاؽطً .

لض ٍاؽطًخات ٍٚاؿردٍت لل٪دٍ ٟاكؽلٛد ٖٓلاٍ :يعلرم ٍ٭ٚشلط ٚسللاٍ

إؾرٜكٝا اٍ ٍيلٛطٔ ٍيلر لٞف ٍيللامل ٍيلر ل ٞلاٍ ٍيلٛطٔ ٍيلر لٞف ٍيؽلرٍع ٍيؿًصلطٝين

ٍٱشرٍ ًٞٝ٥اٍ ٍيؽرٍع ٍيلر ٍ ٞيؽلْٗٞٛٝف ٍيػلرب لاٍ ٍٱَدلٜايٝل١ف ٍاصلًخ ٕٛلاٍ

ٍٱعٖا ٝني ٍيٖٛا ٝنيف ٍيفر ات ٍ٭َرٜه ١ٝاٍ ٍيللاٍ ٍٕٚ٭َرٜهلٍ ٞيتخلايـ ٍيصللٛدٟ

ـا ٍي ُٔٝاٍ ٍيلا ٍٕٚـا ٍئُٝف إشرٍ ٌٝ٥اٍ ٍيهٝإ ٍيؽْٗٞٛٝف ٍؿلٌ ٍيللادٍ لاٍ
ٍيتخرٜرف حٌ ٍياٚيتني اٍ ٍيتخرٜرف ٍيتفأَ ٍيلر  ٞاٍ ٍيٛحاٍ ٠يلر ٍ ...١ٝخل.

ٍيهًُ ١عاد ١ٜأَ ٚؽطًخاً ؼاد ٍاٛقـ ٫ٍٚػاٍ ٙيؿهرٍٚ ٟيًػل ١فلرد غل٬فف

ٖلذٍ َلا ميهللٔ ٍشلتٓتاأ٘ امكاعْللٍ ١شلتلُاٍ ٍاؿللردٍت ٍيردٜؿل .١لعللاٖا ؾفلا ١ٝ٥لكلل:ٍٛ

ٍاتُردٍ ٕٚيه .ٕٛٝ ٛط لاً لذلأِ ٖذٍ ٙيؿفاْ ١ٝ٥ؽٛؼاً غر  ١ٝعأزلايٝلَ ١لادٜل ١يًثلٛع٠
حت ٖٞٚ ٢لهت

لأعىاً يًخا

ٍيه .ٞ ٛنًَُ" ١تُلرد" لللين إٔ ٖٓلاى َلٔ ىلرج عًل٢

ٍيصًطٍ ١ؿانُ ١سوا ٤أْٗا ظرعٚ ١ٝمتثٌ ٍيعرع !١ٝأٖ ٟل ٛغلرل ظلرعُٓٝ .ٞلا ٍيتجر ل١
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ٍيه ٖٞ ١ٝ ٛػر  ١يٛعٜل١ف أٍ :ٟيثلٍٛع ٍيهٝ ٛل٫ .ٕٛحعل ٍٛحلني ٜصلتُع ٍؾٝلٌ يف ؾلذل٠
ٍٖ٫تُاّ ايصٝاش١ف َا ٍيذٜ ٟلًل يف ذَٖٓ٘ :ا ٜلًل إٔ أ ١ٜشًط ١قا ٖٞ ١ُ٥ظرع ٚ ١ٝلإٔ
َٔ ٜثٛع ٖ ٛاعج عًٍ" ٢يعرعٖ ."١ٝذٍ ٙاؿردٍت ٍاسٜؿ ٖٞ ١دعل ٠ٛيًللامل يً علر يًٓلاط
إٔ ٜلتدلٍ ٍٚيصًطات ٍاٛأٛدٍ ٖٞ ٠ؿكٝك ٖٞ ١ط ٝل١ٝف ؾل  ٫...لثٛعٚ .ٍٚحني لصلتلاّ

ؾفاٝ٥ات عر ٖ ١ٝذٍ ٙاؿردٍت ٍـ ٝث ١لهٍ ٕٛيهاعي ١أندل ٭ٕ نلٌ ظلدل يف ٚطٓٓلا عاأل١

يثٛعٜ .٠هؿ ٞإٔ ْتذنر إٔ أَرٜها ٍشتلاَت نًُ" ١ؾٝتهْٛا  Vietcongأٍ ٟالر ني" ـا
يٍٛع ؾٝتٓاّ ٚلرمجٗا ٍيؽٗا ١ٜٓـا ٍاكاٍ ١َٚيؿًصط ١ٝٓٝؾأزلٍ ٍٛيؿاٍٝ٥ني ل ٍالر ني.

نثرلًٍ َا لهٍ ٕٛيهًُل١ف أ ٚلٴٛظَّلـ نلل "ؾلرلٚط" ٍشلتلُاعٍ .ٟيهًُل١ف ؾاؾًُل١
ؾاـطابف َٖ ٞذلل ات ذٖٓ ١ٝللدل عٔ ٍَٛقـ ٚأحاٍ

ٚلٗاف إعشلا ٤قٓاعلات َلٓٝل١

ْٚصـ أ رٜات .يذٍف ٖل ٞقلٖ ٠ٛاً٥ل ١شل ٤ٍٛيف ٍيلاؾع ٍٚيعلخٔ ٍيثلٛعٟف أٍ ٚٱٖل٬ى
ٍيٛع ٟٛٝإىل حا ٍٱشكاط.
ٚدٚمنا إطاي :١حُٓٝا لٓكٌ ٚش ١ًٝإع ّ٬عر  ١ٝدلًٍ َذلمجاً عٔ أؼلً٘ف أٍ ٟي ًلا
ٍيلاٚف د ٕٚأ ٟللًٝلف ٌ عاما ا تٗاجف ٖ ٞلاعى أ ٫ ٚلاعى أْٗلا لٗتلو لذيو ٚعلٞ
ٍاعاٖا ٫شُٝا أْ٘ ٜرٜٚ ٣صُع ٚعاما ٜتُتع َلاً.
َث" :ً٬ؼرح أٛ ٕٛيت َ ٕٛلٛ

ٍيرٝ٥ض ٍ٭َرٜه ٞإىل عٚشلٝاف لإٔ ٍ٭شلا ٫

ٜعهٌ طرًٍ ٍشذلٍلٝجٝاً عًٍ ٢اؽاحل ٍ٭َرٜهٍْ "١ٝتٍٗ ٢ـدل.
٫حع ٍٛنٍُ ١ٝيذٍ ٍٚيتلرٜ

ٍيٛع ٟٛٝيف ٖذٍ ٍيٓكٌ "غرل ٍيدل."٤ٟ

ٜ ٫ .1كٍ ٍٛـدل "ٍيرٝ٥ض ٍ٭شا" ٖٚذٍ َكؽلٛد ل٘ ٍيتكًٝلٌ َلٔ ظلإٔ ٍيلرٝ٥ض
يفرب ٍيثكٍ ١يعل  ١ٝل٘ٚ .يلٝض ٭ٕ ٍيلرٝ٥ض  ٫ٚحتل ٢عجلٛز يف حًل
اْتعاع ٍحذلٍّ ٖذٍ ٍيلا ٚشلُا.
 .2أَا ٚأَرٜها عاٚف ااذٍ  ٫لكٌ ٚش ١ًٝإع ّ٬عر ٝلٍ :١يللاٍ ٚ٭َرٜهل ٞأ٫
ٜؽؿْٓٛا اٱعٖاب ٍٚيتلًـٍ ...خل.
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ٍ ٖٛ َٔ .3يطرف ٍيذٜ ٟعهٌ لٗاٜاًٍ شٍ ٤ٍٛشلذلٍلٝجٝاً أ ٚرْٝلاً ـلا ٍٯ لر
ٌٖ ٖ ٛشٛعٜا ٍاُلتا ٣عًٗٝاف أّ ٍيلاٍ ٚ٭َرٜهٍ ٞالتاٟ
إٕ ْكٌ ٍـدل ٖهذٍ ٖ ٛلأٜٝا ٚدعِ ٍَٛٚؾك ١عًٍ ٢يسعِ ٍ٭َرٜهلٖٚ ٞلذٍ ٜفلع

يف ٚعٍ ٞيلر  ٞإٔ أَرٜها شلا َؽاحل ٚحكٛقاً يف ٍيٛطٔ ٍيلر  ٚ ٞإٔ شلا حل محاٜتٗا!

ٍٚ .4ـدل نُا مت ْكً٘ ٜتُلاَٖ ٢لع ٍيتجٗٝلٌ ٍشلا٥لٌ امؽلطً "ٍاؽلاحل"! ؾأٜل١
َؽاحل ٭َرٜها يف ٍآطك ١٭َرٜها َصتلُرٍتف ٍَٛقع ْٗل

ٍٚشلتػٍ٬ف

أ٪ ٟع ٚقٍٛعا عا ١ٍْٝٚش ٤ٍٛعصهر ١ٜأٍ ٚقتؽاد ١ٜأ ٚيكاؾ .١ٝؾُلٔ ٍيػلغ
أٍ ٚؾٗلٌ ٍيتٛقلـ علٔ َؿلردَ" ٠ؽلاحل" .لٌ هل

ٍٚيلاٍ ٍٕٚ٭َرٜه.ٞ

ٍيكلٍَٛ ٍٛقلع ٍيٓٗل

ٚ٭ٕ ٍٱعٜ ّ٬ؿٝض عًٍ ٢ؿٝاٍ ٠ي ١َٝٛٝيًٓاط طٍ ٍٍٛيل 24شاع١ف ؾلسٕ َرٍق ل١

ٖؿٍٛل٘ أٝ ٚاْال٘ أَر ه

ٍ٫شتُرٍع ٘ نٍٛأ

ٚطين.

إْٗا يػ ١ا ١ًٜعٔ أ ر .٣ا ١ًٜشلٓاشٍ ١اٛقـ ٍيعليبف ٚإعادٖٓ ٠اشلٍ ١اٛقلـ

ٍيعليب َٔ ٍٚقل٘ َٚصتك ً٘ ٚحت٫ٍ ٢عتاٍ ٤عًلٍ ٢ااـل ٫ .ٞلا َلٔ ٍَٛأٗلٍ ١شلٓاشل١

ٚإعادٍ ٠شلٓاش٫ٍ ١أتُاعٍ ١ٝيصٝاشٍ ١ٝيٛطٍٓ ١ٝيًػ ١ٜٛسعادٍ ٠يتثكٝـ ايٛعٍ ٞيٓكا.ٟ

 ٫ٚىتًـ ٍيتؽا ٟـطاب ٍيػرب ٍيرأزلايٍٚ ٞارنسٍْ ٞعٔ ٍيتؽا ٟـطاب

قٍ ٣ٛياٍ ٜٔيصٝاشٍ ٞيذٜ ٟتجاٚز عًٍ ٢يٛطٔ ٜٚصت ٍ ٝؿرٜاتف ٜٚلدلع ٍيكتلٌ ٍجمللاْٞ

ٜٚلتا ٟعًٍ ٢يتاعٜخ ٍٚيذلٍ

ٜٚتخايـ َع ٍٱَدلٜايٍٚ ٞيؽلٗٚ ْٞٛٝولاعب ٍيلًُاْٝل١

ؾُا ايو ا٫ظذلٍن١ٝف ٜٚٴخٌ "ٍ٭َل "ٍ ١ٱشلٍ ١َٝ٬اؿذلـل ١قلٌ ٍ٭َلٍ ١يلر ٝلٍ ١اٛألٛد٠

َٛـٛعٝاً أش ٠ٛاملتًـ ٍ٭َِ ٍييت لا ٜٔاٱشٍ ...ّ٬خل.

يكا لرعرع ٖلذٍ ٍـطلاب يف غؿًلَ ١لٔ ٍيتلاعٜخ إيلر ٖسميلٍ ١يهتًل٫ٍ ١ظلذلٍن١ٝ

َٚاعط دٚعَ ٙا ؾٛم ٍيؿاظٍ ٍ٬ ٞيصٓني ٍيص ع ٍيلجلاف الا ٜصلٍُ ٢ير ٝلع ٍيلر لٞف

ؾكتٌ ٚدَر ٚؼ ً٫ٛإىل أنٌ ٍ٭ن اد ٌ ٚن ا ٍيٛطٔ.

ٖذٍ ٙيتجر ٍ ١ارٚع ١عًَ ٢رٍعلٗا ٍظتًُت نذيو عً ٢قلاًْ ٕٛلل ٍيعل ٤ٞأٚ
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ٍؿا

يٓكٝف٘ املٓ ٢إٔ ٍْهعاف ٖذٍ ٍـطاب ٖٝلٍ ٤٢آلا يٲأٗلاز عًلٖ ٢لذٍ ٍيًػلٛ

ٍٚيٚٚ ِٖٛأٛب ٍشتثُاع ٖذٍ ٍْ٫هعاف اٍٛأٖٗ ١ذٍ ٍـطاب ٚدحف٘ ْٚؿ ٘ٝهلٌ َلٔ

ٍآطل ٍٚيعٍٖٛا.

ٚإذٍ نللإ ٍـًللٌ ٍي ٓٝللٍٚ ٟٛيصٝاشللال ٞيف ٍل للاع ٍؾُٗٛعٜللات يصٝاشللات

ٍـؽلؽٍٚ ١يصٛم ٍ٫أتُاع ٞقا أد ٣إىل شلكٛط ٍيلاٜلا َلٔ ٍيط كلات ٍيعلل َ ١ٝلٔ

شٛعٜني ٚعرٍقٝني ٚيٝ ٝني ٚميٓٝني َٚؽرٜنيٍ ...خل يؽاحل قٍ ٣ٛياٍ ٜٔيصٝاش ٞدؾلٗلِ

ٍيؿكر ٍٚؿرَلإ ٍٚي طايلَ ١لٔ أٗلٚ ١لًكلٍ ٞالاٍ  ٫ٍٚتٗلاج اؿؽل ٍٛعًلٍ ٢يصل٬ح

ٍٚيتاعٍ ... ٜخل َٔ أٗ ١ياٍْ َٔ )1(١ٝيهٝإ ٍيؽٍٗٚ ْٞٛٝيٜ٫ٛات ٍاتخاٚ ٠د ٍٚغر ٝل١
ٚأْعُ ١حهِ ٍيصلٛدٚ ١ٜقطر ٍٚٱَاعٍت ٚلرنٝاٍ ...خلف ؾسٕ عُل ٚظاٍ ٠يتجر ل ١هل

إٔ لاؾع ٍيكٍ ٣ٛيثٛع ١ٜيٓفاٍ دٚ٩ب ٚيا ت َٔ أأٌ ٍٚقع لُٓٚ ٟٛلللا ْٞٚنُكلاَات
ي٬ظذلٍن.١ٝ

إٕ ٍيتجٓٝا ٍٚيتخعٝا ٍٚيتلاعٜ

ٍٚيتُٜٛلٌ ٍٚيتصلً ٝا٦لات ر٫ف ٍٱعٖلا ٝني

ـا ٍؾُٗٛعٜات ٍيلر  ٖٛ ١ٝإعٍ ٕ٬يثٛعٍ ٠افاد ٠حرب ٍٱ اد ٠ـا ٍيعل

ٍَٛع ١ف ٍ٭َر ٍيذٜ ٟتطً

ٍيلر  ٞل٬

ٜٚعذلط ْٗٛـاً ٚأ ٗ ١أذعٍ ١ٜيتٛأل٘ ٍيلر ٚلٍٚ ٞيلًُلاْٞ

٫ٍٚظذلٍن ٞاٍٛأٖٗ ١ذٍ ٍيلاٚ ٚؼاٖٚ ٙسميت٘.

 ٫ا َٔ ألٌ ػر  ١ع ٝع ٍيص عٍ/يثُإ ٍيلجاف ْكطٍ ١ي اٍ َٔ ٤يٛطٔ ٍيلر لٞ

شلسميٍ ١ياٍعغ ٍيث٬يٞف أشطٛعٍ ٠٭ ٝض ٍيذ ٟلهعٻـ علٔ ٚحلغ حكٝكلٞف ٚأشلطٛع٠

ظل

ٍهلل ٍالتاع ٍيذ ٟأشض يتدلٜر إ اد ٠كتًـ ٍ٭أٓاط ٍي عر١ٜف َٚلا عكٝلا ٠دٍعلغ

يف إ اد ٠نٌ طا٥ؿ ١ؽايؿٗا إ ٫لتًُٴذًٍ عً ٢أٜلاٜٛيٛأٝا ٍيػلِٜٝٛف ٚأشلطٛع ٠قلٍ ٣ٛيلأٜ
ٍيصٝاش ٞيف ٍيٛطٔ ٍيلر ٍ ٞييت ٍؽذت َٔ إعٍقٍ ١ياّ عكٝاٚ ٠لط ٝكاً اُاعشالٗا.

يلٌ ي٬يٍ ٞيثٛعٍ ٠افاد ٖٛ ٠أٚشع َٔ ط كٍ ١ؾرميلٍ ١الٛالٍ ١ؿانُل ١نأْعُل١

شٝاش١ٝف ؾٗ ٛعأط ٍااٍ ٍيعرنالٞف ٍٚاثكؿني ٍيلفٜٛني يرأط ٍااٍ لاَ ًٍ٤لٔ ٍيًٝلدلٍيٝني

ٚؼ ً٫ٛإىل عأاٍ ٍياٍ ٜٔيصٝاشَٚ ٞا لا ٍؿلاٍيٝني ٚحتلٍ ٢يطلا ٛع ٍيصلادط ٍيثكلايفف

(1) https://www.facebook.com/100004579598508/videos/909784765850835
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ٖٚذٍ ؼايـ ٜكطع ٍيط كات عرٵـٝاً عهٌ َٛأسٍ ٙشتلاٍّ ٍيدلأٍٛزَٚ ١ٜثكؿٍ ٞيطلا ٛع

ٍيصادط ٍيثكايف أؾرعٍ٘ :يًٝدلٍيٍٚ ٞياٜين يًط كات ٍيؿكرل ٠٭أٌ ٍيكتٌ ٍا اح.

يكا نعـ َا ٜصٍُ ٢ير ٝع ٍيلر  ٞعً ٛٝا ٖا ١ً٥يف يكاؾٍ ١يللامل يف حك لٍ ١يلٛال.١

لصاقط ٍيهثرل َٔ ٍاسٍعِ ٍٱْصاْ .١ٝيلٌ أنثرٖا ٍْهعاؾاً نإ ٍيسعِ ٛأٛد فتُع َاْ.ٞ

ٖٓٚا ْكؽا ٍيتؿرٜل ني ْعرٍ/١ٜتف لٌ للض للٓعرلٍت َتلًكل ١لاجملتُع ٍالاْ ٚ ٞلني
َاٍْ ١ٝجملتُلات أ ٚحاٚد ٚقاٚد ١ٜدٚع َ٪شصات ٍجملتُع ٍالاْ ٞيف مماعشل ١دٚع َلاْٞ

٫شُٝا اعج حاٚد دٚيتٗا ٍيكٚ ١َٝٛؼ ً٫ٛإىل حاٚد َاْٝلٍ ١جملتُللات ٍيػر ٝل ١ؼاٜلاًٍ

يف ظٌ ٖ ١ُٓٝعأط ٍااٍ ٚحًٍ ٍٛاؽاحل حتلٍ ٢آؿللٍ ١يؿردٜلٍ ١ا اظلر ٠يف ًلاِٖ مملا
ٜاؾلِٗ يًُعاعنٍ ١اتخُص ١ياعِ ٍَٛؼًٍ ١يٓٗ

عٔ ذيو.

ٚإعاد٫ٍ ٠شتلُاع أٍ ٚيؽُت ٍـ ٝل

نٝـ ٜهٖ ٕٛذٍ ٍجملتُع أ ٚذٍى َاْٝاً ُٓٝا ٜٓتلل

ٜٚؽلُت عًل ٢دٚع دَلٟٛ

يصًط٬ ١د ٙيف ًإٍ أ ر ٣نُا ؾلًت ٚلؿلٌ ٍٱَدلٜايٍ ١ٝ٭َرٜهٚ ٌ ١ٝكتًلـ ٍيلاٍٚ

ٍٚيا٬ٜٚت ٍيػر  ١ٝـا ٍيلرٍمف أؾػاْصتإف يٝ ٝاف شٛعٜا ٍي ٚ ُٔٝاشِ ٍياميكرٍط١ٝ
أَا ٍؾرميٍ ١ييت عرٻت كتًـ

ٚأناذٜ

ٍيًٝدلٍيٍ ١ٝيرأزلايٝل ١ؾهاْلت علدل

ؽًٝل ٍيكاعاٚ ٠دٍعغ نك ٣ٛد ٜٔشٝاش ٞدَ َٔ ١ٜٛأٗ١ف ٚؼايـ ٖذٍ ٙ٭ْعٍُ ١يػر ٝل١

ٍيرأزلايَ ١ٝع أْعٍُ ١يلاٍ ٜٔيصٝاشلٍ ٞيٓؿطٝل ١يتلرٜل
ٍيكاعاٚ ٠دٍعغ ْٚعرلٍلُٗا.

ٍيلٛطٔ ٍيلر لٍ ٞعلهلازًٍ عًل٢

ٚلؽٌ ٍاأشا ٠قُتٗا حُٓٝا ْصُع ْٚكرأ اثكؿني يف ًلإٍ ٍيلٓؿط ٜتخلاي ٕٛعلٔ

فتُع َآْٖ ٞاى ٜ ٫صتكٍ ِٝيٓعاّ ٍيرٜلَ ٞع َكٛي ١ؾُا ايو ٍٛقلع ٍجملتُلع ٍالاْ.ٞ

ذيو ٭ٕ ٍجملتُع ٍيصٝاشٍ/ٞيصًط ١متًو ٍي عر ٍٚؿجر ٍٚيٓؿط ٍٚيلكٌ َلاً.
حٝ

قا ٜه ٕٛممهٓاً لؿصرل حا

قٍ ٠ٛاكاٍ ١َٚيعل  ١ٝلٗ

ٍؿلرٍى ٍيعلليب ٍيلؿل ٟٛيف ؾلذل ٠ـللـ ٍيتٓعلِٝ

يًؽا ٚعؾع ٍؾاٖسٍٚ ١ٜشتلادٍ ٠ا ادع ٠ن ٞلٛيلا لٓعُٝل ًا

أ قاع عًٚ ٢يٛج ٚإدٍعٍ ٠يؽرٍع ٚمحٌ ٍاٗاّف ٚيهٔف َا ٜؽلل
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لؿصلرل ٙأٍ ٚشلتثُاع ٙأٚ

ل ٛظٝؿ٘ ٖ ٛإٔ ؼؽٌ ٍ٭زَ ٚ ١اؼل٫ٍ ١قتؽلاد ١ٜيف ؾلذلٍ ٠يذلٍألع ٍيثلٛع ٟؾؿل ٞأزَل١

( 1929ناْت ٍيك ٣ٛـلٝؿ١ف ٚنذيو أزَ)!!2008 ١

أَا ٍيصٍ ٍٍ٪اتلًل ٗلذٍ ٍيلُلٌ ؾٗلَ :ٛلا ٍؿهُل ١يف ٍشلتلادٖ ٠لذٍ ٙ٭حلاٍ

ٍي ٖٞ ّٛٝيٝصت ٍشتلادٗ ٠اف ٍيتأعٜخف ٚحت ٢ي ٛحؽٌ ؾًٝض جملرد ٍيتصج ٌٝأ ٚػٝل١

ٍاتل.١

ميهٓٓا ٍيسعِ إٔ ٍشتلادٖ ٠ذٍ ٙ٭حاٍ

قؿلٛز ٠فلرٚع ٠عايٝلٍ ١٭ُٖٝل ١يهٓٗلا

ؼت يكلٌ ٍيلٛعٍ ٞاذلْل ٍٚاُثكلٌٴ لل ل ًا ٛ ٖٚطلاً يهٓل٘ َكلذلٕ يف ٍيتخًٝلٌ ٍ٭ لرل لٌ

َٚعرٚط كرٍع ٍَٛؼًٍ ١اٍٛأٍٗٚ ١يؽرٍع .إٕ َعهًٖ ١ذٍ ٙؿك ١ف ٍؿك ٍ ١ؾاعٍ ١ٜيٝلّٛف

َٔ ٍيسَٔف ٖ٫ٍ ٞمؽاع يف رز إعٖاؼات ٍيثٛعٍ ٫ ٠يثٛعْ ٠ؿصٗاَ ٌ .صلأي ١لٍٛؼلٌ
ٖجٍُ ١يثٛعٍ ٠افاد ٠اما َٖ ٞتُذلش ١يف ٍي ٍٓ ١ٝيصٝاشٍ ١ٝيلر  ١ٝإىل حا مل ٜلتِ َلل٘ ؾلو

ل لٍ ١ٝيعليب ايرزل ٞعكٍ ٞيرزل:ٞ

 أْعُٚ ١قٍ ٣ٛياٍ ٜٔيصٝاشٞ
ٚ أْعٍُ ١يهُدلٍدٚع.
ٚنًُٗٝا عا ٚيٮَ ١نأأسٍٍ َٔ ٤يثٛعٍ ٠افاد ٠كٝادٍ ٠يث٬يلٍ ٞٱَدلٜلايَٚ ٞلل٘

ٍيؽٗ ١ْٝٛٝحٝ

لعٔ حر اً أًٖ ١ٝعًٍ ٢جملتُع ٍيلر  ٚ .ٞطٛعلٗا يف نْٗٛا أٜفلاً ناْلت

ظ ٘ َر ١ٝ٥إىل إٔ ؾجٻرت ٍْ" ٟٚٛير ٝع ٍيلر ٍ ٞيص ع ٍيلجاف ٚأطَٚ ."ٍٛلع ذيلوف ٖٓٚلا
ٝت ٍيكؽٝا ٖٚاف ٖذٍ ٍيكٍٛف مل ٜتخرى ٍيعل ٍ/يعاعع ٍيلر لَ ٞلٔ ٍَٛلل٘ف ٚمل ٜلتِ

ؾرز ٍيكٍ ٠ٛيثٛعٍ ١ٜآعٍُ ١ييت لصتلٝا ذيلو ٍيعلاعع ٚ .كل ٍٛر لرف  ٫لا َلٔ ٍشلتلاد٠
ٍيتاعٜخ يف حايٍ ١يكٍٚ ٣ٛاٍٛقـ ٍٚيؿهر ٍيتاعىٚ .ٞقا لهْ ٕٛكطٍ ١ي ا ٤يف ٍيٓفلاٍ َلٔ
أأٌ لؿهٝو َؿاؼٌ شًطٍ ١ياٚيٍ ١يكُطرٍ ١ٜيلر ١ٝف َؿاؼًٗا ٍياٍ ً ١ٝهلٌ َلٔ ٍيلٓلـ

ٍيثٛعٍٚ ٟيلٓـ ٍيصًيب.

ؾؿ ٞحني ٜتكاّ ٍيلامل ؾُٝا ىؾ ٚؾر ٠فاعٍ ١يصلًع  ٚفلاعٍ ١الًَٛل١ف لكلّٛ

قٝادٍ ٠يثٛعٍ ٠افادٓٗ ٠اشٚ ١إعادٖٓ ٠اشٍ ١يط كات ٍيعل  ١ٝعً ٢ؼلٝا عاا ٞنل ٞلٴٓلتا
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ٖذٍ ٙيط كات اغذلٍب أظا ٚأقٌ متٜٗٛاً ٚلتكاـ ٢أقٌ لاعنَ ١كادٜر أعًٚ ٢لتللاظِ َلٔ

ٍيكٍ ١ُٝيسٍ٥ا ٠يلاد ٜتفاٍ َٔ ٌ٥ي عرف ٚلصتًٗو للض َلا أْتجتل٘ٚ .إذٍ َلا ٍشلتًٗهت
ٍالً١َٛف ؾٗ ٞمل لصتًٗو/لتُثٌ ٍيثكاؾٍٚ ١يٛع ٌ ٞكٝت يف ٍ ِٖٚيٛعٍ ٞيعهْٞ٬ف مملا

ٜفع ٍي علر ١ٜيف ؾلٛعٚ ٠ظل ل ٍشلتٗ٬ى  ٫يف يلٛعٍ ٠جملتُلع ـلا عأط ٍالاٍ صلٝطرل٘

ٍاتلاد ٠عًٍ ٢يلكٌ ٚعًٍ ٢ؾٗا ٚعًٍ ٢يثرٚ ٠ٚعًٍ ٢ارأٚ ٠عًلَ ٢لعلِ ٍيلذنٛع أٜفل ًا.

إْ٘ ٍيصٛمف ٍْ٫ؿتاح عًٍ ٢يصٛمف ٍْؿتاح ٍيصلٛم ٚيلٝض ٍْؿتلاح ٍيلكلٌ لايٛعٚ ٞدٍُ٥ل ًا
ٜهٍْ ٕٛط ام ٖذٍ ٍيصٓٝاعٍ ٜٛيرٖٝ

أنثر َا ٜه ٕٛعًٍ ٢يٛطٔ ٍيلر .ٞ

يف َٓا نٗذٍف ؾكاٵْا ؾٍ ٘ٝيعاعع ٍيلر ٞف ٚؼاٜاًٍ ٍيط كات ٍيعل ١ٝف ٜؽل

َلٔ

ٍحملتِ ٍشتلاد ٠يكاؾ٫ٍ ١حتجاج ٚيكاؾٍ ١اٍٛأٗ١ف اما ؾٗٝلا لؿهٝلو َؿاؼلٌ شلًطٍ ١ياٚيل١
ٍيكُطْر .١ٜؾثكاؾ٫ٍ ١حتجاج دعأٍ َٔ ١يٛع ٞل٪شض يً ٓا َٔٚ ٤يِ ٍيلٌُ ٍيثٛع .ٟيكاؾل١

ٍ٫حتجاج ٖ ٞعًُٝاً ٍؿاـٍٓ ١٭ٚيٝٻٍ/١٭ّ يًلٌُ ٍيثٛعٖٚ .ٟلذٍ ٜكلٛد إىل شلَ :ٍٍ٪لٔ

ٍيذ ٟوتا ٜٚثٛع إْٗا أشاشاً ظروٍ ١يع اب ٍٚييت نثرلًٍ َا لًل

ٍيرٍؾل ١يًثكلٌ ٍيهل رل

ٍ ٖٛٚيط كات ٍيعل  .١ٝحرٍى ٍيط٬ب أشرع ٚحرٍى ٍيط كات ٍيعل  ١ٝأ كٚ ٢أقلاع عًل٢
ٚؼٍ ٍٛيتػٝرل .يهٔ ٖذٍ ٜعذلط عً ٢قٍ ٣ٛيثلٛع ٠يف نلٌ َهلإ ٍشلتلادٍ ٠يعلاعع َلٔ

ٍيثٛعٍ ٠افاد.٠

ٍشتلادٍ ٠يعاععف أٍ ٟيط كات ٍيعل  َٔ ١ٝشلٝطرُٖٓٝٚ ٠لٍ ١يثلٛعٍ ٠افلادٖ ٠لٛ

ٍيعرط ٍؿكٝك ٞيًتػٝرلف يْ٬تؽاع عًٍ ٢يصٛم نأٜاٜٛيٛأٝا ؼاعت ٍٖ ٞيؿرٜلا ٠يف ٖلذٙ

ٍارحًٍ َٔ ١يتاعٜخٍ .شتلادٍ ٠٭نثرٍ ١ٜيصاحك َٔ ١ؼهُِّ أقً ١ٝلتفا َٔ ٌ٥أٗلٜٚ ١تلُلل
ؼهُٗا ٚإٜػاشلا َٔ أٗ ١ياْ .١ٝلٓاقض َرٜعف يهٓ٘ ؾلًَٚ ٞٳرٞ٥ٵ.

يًثٛعٍ ٠افاد ٠أدٍٚت ؾلايَٚ ١تجاد٠ف ٍ٫شلتٗ٬نٍٚ ١ٝالاٍ ٍٚٱعلٍٚ ّ٬يثكاؾل١

ٍٚؾللٓض ٍٚيصلل٬ح نُلل٬ذ أ للرلٚ .يًثللٛع٠ف للٌ ٚعًللٍ ٢يثللٛعٍَٛ ٠أٗلل ١نللٌ ٖللذٙ
ٍ٭دٍٚتٍ/ـًٝطف ؾاٱعٜ ّ٬صتػرم حٝاٍ ٠يط كلات ٍيعلل ١ٝف ٜهتصل ٍيلٛع ٞؾُٝخلٙٛ

ٜٚؽٌ حتٍ ٢حتٍ ٍ٬اؽطً ٍيثٛع ٟؾٝٴلٝا إْتاأ٘ ـا ذٍل٘.

يٝض غافٺ إٔ عأط ٍااٍ ٜتخهِ اٱعّ٬ف ؾتخٌ ٍيؿفا ١ٝ٥قٌ ٍؿلسبف ٚولٌ
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ٍيؿفا ١ٝ٥قٌ ٍ٭َني ٍيللاّف يٓجلا

ٍاذٜع أٍ ٚحملًٌ ٍاأأٛع قٌ ٍاؿهر ٍيثٛعٟف ٚؼاح

أ ْؿصٓا أَاّ عامل أرت إعادٖٓ ٠اشلت٘ يٝصلرل يف ٍيلثًِ نثلٛع َلؽلٛب ٍيلٝلٓني أ ٚدٍٻل١
حر

ؼاؼر عٗٝٓٝلا ظلٛٻٍؾات ؾتٓعلر اػلاٍٚ ٙحلا ؾكلطٚ .لؽلٌ ٍاأشلا ٠قُتٗلا حلني

ٜٴجاديو ٍي صطا ٤اما ٜفل٘ ؾٍ ِٗٝٱع .ّ٬ؾٝؽ

شلتايني َثلٌ ٖتًلرف ٍٚيعلٛٝعَ ١ٝثلٌ

ٍيؽٗ١ْٝٛٝف ٍٚيلر ٚلَ ١ثلٌ ٍيؿاظل١ٝف ٚؼلرع ٍالرأَ ٠ثلٌ ٝلع ٍشلل٣ٛف ٫ٍٚشلتكَ ٍ٬ثلٌ

ٍيعٛؾ١ٝٓٝف ٍٚؿؿاظ عًٍ ٢يثكاؾ ١ؼٍٓ ٛيلٓؽر١ٜف ٍٚيرٜع َثٌ ٍٱْتاجٍ ...خل.

إْ٘ ؼرٍع ٍيفا ٍٚيفاف شٝطرٍ ٠يثٛعٍ ٠افادَ ٠كا ٌ لرٍأع ٍيثٛعٖ .٠هلذٍ ٖلٞ

حًكات ٍيتاعٜخ .ؼخ ٝإٔ ٍيتاعٜخ َٔ حٝ

ٍيتؿؽل ٌٝيلٝض ٍٚحلاًٍف ٚؼلخ ٝإٔ ل٘

لكطُّلاتف ٚيهٓ٘ف عًٍ ٢٭قٌف ٜتفُٔ إٔ ٜٴف ٤ٞأَض عًَ ٢ا هرٍ ٟيٝلٍٚ ّٛيٝل ّٛعًل٢

َا شٝجر ٟغ اًٍف ٖٓ َٔٚا ٚحلاٍ ٠يتلاعٜخ َلٔ حٝل

دٚعٚ ٙدعشل٘ ٚيلٝض َلٔ حٝل

ٍْاَاج ٍيتٍٛعٜخ ٍيتؿؽ ١ًٝٝيٮَِ يف ؼٛعٍٚ ٠حاٍ .٠يتاعٜخ ٚحاَ ٠تٓٛعلَ ١تللاد ٠ط كل ًا

ٱْتاج ٚيكاؾ ١نٌ لعهٍ ١ًٝأتُاعٍ ١ٝقتؽاد١ٜف ط كلاً يلُلٌ ٍي علر لايسَٔ يف ٍاهلإ أٚ

ٍيؿفا ٤إٕ ظ٦ت.
إٔ ٍؿا

يلٌ ؼرٍع ٍيثٛعٍٚ ٠يثٛعٍ ٠افادٍَٚ ٠تاٍد ٖذٍ عًٍ ٢يلاملف عٛاتل٘ف َثا ل ١لأنٝلا
ٖ ٛعاا ٚ ٞإٔ قرٍ٤ل٘ ؽتًـ ٚفرٜات لط ٝك٘ ؽتًـ أٜفاًف ٖٚذٍ ط ٝل.ٞ

إٕ قرٍ ٠٤ػر ٍ ١يثٛعْٚ ٠كاٖا ٖ ٞاالهٛط ؼً ٌٝيًٗجٍ ّٛاصلتُر َلٔ ٍيثلٛع٠

ٍافاد ٠ـا ٍي عرٖٚ .١ٜلذ ٙأُٖٝلْ" ١كلا ٍيصل٬ح" .يكلا ٍؾتتخلت ٍيثلٛعٍ ٠افلادٍ ٠يكلرٕ
ٍيلعر ٜٔعرب ني ـٍٛعٍ ٟٱَدلٜاي ١ٝؼت لصُ ١ٝناذ ٍ" ١ؿرب ٍيلااٝلٍ ١٭ٚىل"ف ؾلردت
عًٗٝا ٍيثٛع ٠ايثٛعٍ ٠ي ًعؿ ٍ٬ ١ٝلًو ٍؿرب يٝهٍ ٕٛيكلرٕ ٍيلعلرَ ٜٔثا ل ١أل٫ٛت

َت ادي ١ني ٍالصهرٍْ ٜٔتٗت ٗسميٍ ١يلٌُ يؽلاحل عأط ٍالاٍ يف َلعلِ ًلإٍ ٍيللامل.
ٍ ٖٞٚشلسميٍ ١ييت عاملا أ طلر ػًٝالٗلا يف للأزټّ قلٍ ٣ٛيثلٛع ٠شل ٤ٍٛأزلٓٝاٖلا ٍيٝصلاع أٚ

ٍ٫ظذلٍن ١ٝأٍ ٚيعٛٝع ١ٝأٍ ٚيك ١َٝٛيف َرحًٍ ١يتخرع ٍيٛطين ٓ ٚلاٍ ٤ياٚيل١ف ٚؽًل ٞنلثرل

َٔ ٍ٭حسٍب ٍٚالثكؿني ٍٚاؿهلر ٜٔعلٔ ؾهلر ٍيثلٛع٠ف ٍٚعللاٍد نلثرل ٜٔيؽلاحل ٍيثلٛع٠

ٍافادٖٚ .٠ذٍ َا أزلٝت٘ ٍشتا اٍ ٍشلسمي .١يهٔ ٖذٍ ٍيكرٕ متٝس علٔ ٍيتلاعٜخ أْل٘ ٍيكلرٕ
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ٍ٭ٍ ٍٚيذٍ ٟحت ٣ٛلفاد ٍ٫ظذلٍنٍٚ ١ٝيرأزلايٖٚ ١ٝذٍ لأشٝض اؿ يًُصلتك ٌ أصلا
لفادًٍ َٔ ْٛع اؿف لفاد ني ْكٝفنيف ٚيٝض لفادًٍ ني ٍشتػٜ ٍ٬تٛع

لأشٝض َٔ ْٛع اؿ أا ٤عٍٓ ٍٕٛيهتاب عًَ ٢ا ٖ ٛعً.٘ٝ

ر رٚ .٭ْ٘

عاما ٜؽ ٍ٫شتٓتاج إٔ نثرلًٍ َٔ أأٓخٍ ١ؿرنٍ ١يذلٚلصهٍ" ١ٝ٭ممٍ ١ٝيرٍ لل "١قلا

لٛعطت انرًٍ يف اٍَ ١يثٛعٍ ٠افاد٠ف يتهٍ ٕٛا٪شض شلذٍ ٍيصكٛطٍْ( .عر نتا ٓا ظلٍ٬
- ٜٛٗؼٗ- ٛٝلرٚلصه ١ٝيف ٍحملاؾعٍ ١ٝؾاٜلاٚ .)٠قلا ٜ ٫هلٖٓ ٕٛلاى أٚـل َلٔ ٖلذٍ

ٍيصكٛط ٍٖ ٛمٝاز ق ٝادٍت لرٚلصه ١ٝيؽاحل ٍحملاؾعني ٍؾاد يف ٍيٜ٫ٛات ٍاتخلا ٠حٝل

ناْت انٛع ٠دٚعِٖ "ٍ٭مم "ٞلاَرل ٍيلرٍم 1991ف ٍٚحت٬يل٘ َٚ .2003لٔ يلِ ٍْفلُاّ
ٖذٍ ٙؿرنات يؽاحل ٍيثٛعٍ ٠افادٍ ٠ييت ٍشتٗاؾت أؾػاْصلتإ ٚشلٛعٜاف ٚيٝ ٝلا ٍٚيلُٔٝ

ٚؾٓسٚ ٬ٜٚأٚنرٍْٝاٍ ...خل.

ٚيلًٗا َؿاعق ١عج ١ ٝإٔ نثرلٍ َٔ ٜٔيٝصلاع ٍيلر لٍ ٞيلذ ٟلاأ ٍٚشلتُر للا ع

يًٝصاع ٍيلااٞف أٜف ًا ؽً ٢عٔ ٍيٓعرٍ ١ٜيثٛعٜلٍ ١يلًُٝل ١إيلر ؽًلَ ٞلٔ لل لِٗ ٚقًَّلاِٖ

عٓٗا! يلً٘ اأ عرٍٍ ٤يتخًٍْٚ ٌٝتٗ ٢عرٍٍ ٤شلسميٖٚ .١ذٍ ٪ٜنا لإٔ ٍيٝصلاع ٍيتلا ع يلٝض

ٜصاعًٍ أ ٟحاٍ َٔ ٍ٭ح.ٍٍٛ

نإ َٔ لثُرل ٍشتا اٍ ٍشلسميل ١أ ٫ٍ ٚلذلٍم ٍيؿهلرٍ ٟيثكلايف لعلهٌُّ ٍيطلا ٛع

ٍيصادط ٍيثكايف عً ٢ؼلٝا عااٚ ٞيٝض ؾكط يف أػرٍؾٝا قلاد .٠أَلا يف ٍيلٛطٔ ٍيلر لٞ
ؾعٗاْا حاي ١ؾرٜا َٔ ٠ؼايـ ٍيثٛعٍ ٠افاد ٖٛ ٠ؼايـ أْعُلٚ ١قلٍ ٣ٛيلاٍ ٜٔيصٝاشلٞ

(ٍيٖٛا ٍ/١ٝيتهؿرلٍٚ )١ٜٱَدلٜايٝلٍٚ ١يؽلٗٚ ١ْٝٛٝكتًلـ ٍ٭ْعُلٍ ١يتا للٍ ١يليت ؼهُٗلا

ٍيرأزلايٍ ١ٝيهُدلٍدٚعَ ١ٜفاؾ ١إيٗٝا ٍ٫ػاٖات ٍيًٝدلٍيٍٚ ١ٝيذلٚلصهَٚ ١ٝثكؿلَ ٞلا للا

ٍؿاٍي.١

ناْت ػر ٍ" ١ير ٝع ٍيلر ٫ "ٞؾت ١يف أنثر َٔ َصت ٚ ٣ٛاؼ ١إٔ ٍاذعٍ ١ييت لٴلاٍع

ـا ٍؾُٗٛعٜات ٍيلر  ١ٝأٛٝظاً ٚظل اً ناْت اؾٝغ ٍ٭َرٜهلٍ ٞيثايل /أٝغ أ ٚاَلا

ٍاه ٕٛؾكط َٔ عرب َٚصًُني حٝ

مل ؽصر أَرٜها أٓاٜاً ٍٚحاًٍ .يكا حرقلت أْعُل١

ٍياٍ ٜٔيصٝاش ٞيف ٖذٍ ٙحملرق ١أِٖ عؼٝا ٜٔيا ٣أ ١ٜدٚي ١ؼذلّ ظل ٗا ُٖٚا:
23

ٍ يكٍ ٣ٛيعا ١
ٍٚ يثرٍٚت.
ٖٚذٍ ؼ ٻ يف ؼاحل ٍٱَدلٜاي ٚ ١ٝاؼٍ ١يٜ٫ٛات ٍاتخلاٍ ٠٭َرٜهٝل ١حٝل
لعػَ ٌٝتسٍٜا اانٓٝتٗا ٍيتصًخ .١ٝإْ٘ َعرٚع ع
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ؼافٺ ٚؼؿر صا٥ر يٲَدلٜاي.١ٝ

مت

25

هزائم منتصرة
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ناْت نُ ١ْٛٝاعٜض أ ٍٚػر ل ١حلرب غلٍٛع ٍالإ ؾجٻرلٗلا ٍيط كلٍ ١يلاًَل١ف

ٚشا ك ١عًٍ ٢ؿرٚب ٍؿاٜثل ١يػلٍٛع ٍيرٜـٍ/يػٍٛعٜلٍ ٕٛيؿ٬حلٕٛف يف ٍيؽلني ٚؾٝتٓلاّ
ٍٚؾسٍ٥ر ٚن ٛا .مت يف ٍيهُ ١ْٛٝدحر قٍٛت ٍؿهَ َٔ ١َٛلعلِ عاؼلُ ١دٚيل ١نلدل ٣يف

أٜاّ قًٚ ١ًٝعًٜ ٢ا عُاٍ مل ٜه ٍْٛٛأٝعا َا ٻع اًف ٚإقاَل ١مجٗٛعٜل ١عُايٝلٍٚ ١شلتُرٍعٖا

شلل لَٜٛ ٕٛللاً(ٍَٛٚ )1أٗلل ١دٚيللتني ععُللتني ؼهُُٗللا رأللٍٛزٜتني ػُللإٍ حللرب
رأٍٛزٜتُٗا ٍيكٚ ١َٝٛلتخايؿإ عصهرٜاً ـا عُاٍ ٍااٍ ١ٜٓ٭ٚىل يف ٍيتاعٜخ ٍيليت شلٝطر

عًٗٝا ٍيلُاٍ ٌ ٫ .ؼايؿت ٍيدلأٍٛزٍ ١ٜ٭ٚع ١ٝ ٚأمجلٗا ـا ٍيهُ١ْٛٝف نُا نت
اعٍٕ:

لٍٛ

"َٓٚ ...ذ ذيو ٍؿنيف للا إٔ غرقلت نَْٛٛل ١لاعٜض ايلاّ عًلٜ ٢لا "ٍيلُلٌ

ٍاٛحا" ؾُٝع ٍيط كات ٍاايه ١يف أٚع ٚاف نُا عاْت ٍؿرنٍ ١يلُايٍ ١ٝياٍ ًٍٚ َٔ ١ٝحلا٠

َٔ "أندل ٍْ٫تهاشات ٍؿسٍ ١ٜٓييت ؿكت ٗاف ٍ ٍ٬يتكاّ ٍ٫قتؽلادٍ ٟاطلرد ٍٚيصلرٜع
يف إطاع عٌُ ٍيٓعاّ ٍيرأزلاي.)2("ٞ

ٍافاد.٠

إ ْ٘ حلا

ممٝلس ٚؾرٜلا ألاٜر اياعٍشلٍ ١اتٍٛؼلًَ ١لٔ ٹن ًْتٳلٍ ٞيثلٛعٍٚ ٠يثلٛع٠

فرد حؽٍ ٍٛؿا

ٖ ٛدعط يف ٍيتاعٜخ ٪ٜنا إٔ ٍيتػٝرل ممهٔ  ٚلإٔ ٍيتٓلاقض

ٍيط ك ٞيف عامل عأط ٍااٍ  ٫ميهٔ ٍيتػاـ ٞعٓ٘ ؾٜٗ ٛؿرض ْؿص٘ حت ٢ي ٛغا لت أدٍلل٘.
ٌ ٚأنات ٍيتجر  ١إٔ ٍيثٛع ٠يٝض ظرطاً إٔ ٜه ٕٛقا ش كٗا ٍٱعلاٍد ٍٚٱَهاْلاتف لٌ

ٖ ٞحا

ٜأل ٞدٖع١ف ٜآٍُٖا عً ٢حني غرٻ٠ف مما ٜفلٓا يف حاي ٍ ١ت اع ٍيلٛعٍٚ ٞيكل٠ٛ

( )1ؼُات ٍاكاٍ ١َٚيؿًصطٍٚ ١ٝٓٝيً ٓاَْٜٛ 82 ١ٝاً يف رلٚت أَاّ حؽاع ٍيٓال ٛأمجل٘ َاَٛأاً يف أٝغ ٍيهٝإ
ٍيؽْٗٞٛٝف إىل إٔ قرعت ٍيدلأٍٛزٍ ١ٜيً ٓاْ ١ٝطرد ٍاكا َٔ ١َٚي ٓإ يٝض ٛؾلاً عًلٍ ٢اآٜل١ف لٌ ٛؾلاً عًل٢

أَ٬نٗاف ٚعؾفاً يًُكا١َٚف ٍ ٖٛٚيكرٍع ٍيذ ٟق ًت ٘ قٝاد.ّ ٠ت.ف نكلرٍع ٍْتخلاعٖٓ .ٟلا ٍيؿلاعم لني قٝلاد٠

ٍيهُٚ ١ْٛٝقٝاد.ّ ٠ت.ف.

(2) See, Paul A. Baran, The Political Economy of Growth, Monthly Review, 1957. pp. 48-49.
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ٍيٓؿصٍ/١ٝٱعٍد٠ف أ ٟني ٍجملتُع ٍيذ ٟأ ذل٘ ٍياٖع ١أ ٚني ٍيؿلٌ ٍيثلٛعٍ ٟيلذ ٟهللٌ
َٔ ٍؿا

ٍٚياٖع ١ق ٠ٛلػٝرل.

يف زَٔ َٔ ٍيتاعٜخف ٌ فلرد ؿعل١ف ناْلت ٍيهُْٛٝل ١ؾللٚ ً٬لط ٝكلاً  ٚطا لاً

أاٜا .ٜٔمماعش ١عًُ ١ٝؾتخت َٓا ٍيتٓعرل ٫حك ًا عًَ ٢ؽرٍعَُٗ ٘ٝا ٍلؿلل ٍياٍعشلٕٛ
أ ٍ ٚتًؿ ٍٛؾٗ ٞل ك ٢ؿع ١ممٝس ٠يف ٍيتاعٜخف ئ لتهرع ٚيهٓٗا ؽلذلم ٚعل ٞنلٌ حلرٍى

يٛع ٟؾتط ل٘ يف ٖذٍ ٍآخ ٢أ ٚذٍى ذيو ٭ْٗا ؾلٌ إْصاْٚ ٞـرٚعٍ ٠نتعؿت إٔ قٝاَٗلا

ـرٚع.٠

طاب ٍيهُ ٚ ١ْٛٝطاب ٍيدلأٍٛز:١ٜ
ٚعد يف أٝ ٍٚإ يًهُ 19 ّٜٛ ١ْٛٝرذٍع ..." :يتكِ اعٜض ٚنلٌ ؾرْصلا َللاًف إٔ

لفع أ ٚلرشٓ ٞع ٠ٛقٍٛعا ٍؾُٗٛع ١ٜظُٝع ْتا٥جٗا َا ٜذلل

عًٗٝا ٍؿهٍ ١َٛيٛحٝلا٠

ٍيلليت شللٛف لػًللل ٚإىل ٍ٭ للا َرحًللٍ ١يػللسٍٚ ٚؿللرٚب ٍ٭ًٖٝلل ...١يف يللٛعٍت 1792
1870ٚ 1848ٚف ٍيلُاٍ ؼٓل ٍٛمجٗٛعٜات يًػرلف ٍي ّٛٝيٓؿصِٗ "ٍؿهٍ ١َٛيٛحٝاٍ ٠يليت
شٛف لػًل ٚإىل ٍ٭ ا َرحًٍ ١يػسٍٚ ٚؿرٚب ٍ٭ًٖ!"١ٝ

عٴع

ٚ ٫ظللاعًٍ ٚمماعشل !ً١أيلٝض َثلاع
ٜا يًٍٗٛف  ٌٖٚأ ًؼ َٔ ٖلذٍ يف ٍيتلاعٜخ قلً ٛ

 ٫ميهٔ ٍحتُاي٘ ياٍ ٣يدلأٍٛز ١ٜيا ٣عأط ٍااٍ ً٢ف ٚيذٍ نإ  ٫ا َٔ للاَرل

ٍيهُ ١ْٛٝحت ٢ي ٛأُقتٴًلت اعٜض ْؿصٗا .ؾلسغ٬م لاب ٍيػلس ٚيف ٍيتلاعٜخ ٜللين د لٍٛ

ٍيلامل شَ٬اً مل ٜلٗاٙف ٜٚلين أنثر ٚـع ْٗا ١ٜيط كٖ ١لٍ ٞيليت لؽلٓع ٍيػلسٍٚ ٚؿلرٚب.

ٚيٝض ٍؾاٜر سْٗا ٤حلرٚب ٍيللامل شلٍ ٣ٛيط كلٍ ١يلاًَلٍ ١يليت ٖلْ ٞؿصلٗا لكلع ؼلت

ٍشتػٍ ٍ٬يدلأٍٛز ١ٜدٍ ٌ ٚطٓٗا ٜٚتِ ػٓٝاٖا يًػلس ٚلاعج ٚطٓٗلاف ٖلٍ ٞيليت متلٛت
يتخٝا ٚلٴتلِ ٍيدلأٍٛز .١ٜيهٔ ٖذٍ نً٘ َرٖ ٕٛعرط عٝ٥صلٍٚ ٞحلاٍ :يلٛعٍ ٞيصٝاشلٞ

ٍيط كٚ ٞأدٍ ٠ؼكٝكٖ٘ٚ .ذٍ ٖٞ ٙالفًٍ ١ييت مل وًٗا ٍيلامل حتٍ ٢ي!ّٛٝ

شلذٍ ايف طف  ٚلا أنثر َٔ قلرٕ عًلٍ ٢يهُْٛٝل ١أيػلت ٍيدلأٍٛزٜلٍ ١يؿرْصل١ٝ

ٍيهَُ َٔ ١ْٛٝصاقات لاعٜخ ؾرْ صلاٚ .شللذٍ ايفل ط ل كلٍ ٢يدلأٍٛزٜل ١رأٍٛزٜل١ف ؾُلا
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حؽٌ لا قرٕ  ٫ىتًـف لٌ ٖلٍَ ٛتلاٍد اٛقلـ ٍيدلأٍٛزٜلٍ ١يؿرْصلْ ١ٝؿصلٗا لٍ٬

ٍيهُ ١ْٛٝحٝ

نإ ٍيف اط َٔ ٍؾٝغ ٍيؿرْصٚ ٞقا ٖسَِٗ ٍؾلٝغ ٍ٭الاَْ ٞتعلٛقني

يكتاٍ ٍيلُاٍ ٍيهُْٝٛٝني.

ؾٌٗ ٖذٍ َ٪ظر عًٍ ٢ؿكٝكٍ ١يط ك ١ٝيهٌ دٚي ١نصًط ١إىل حلا ظلط

ٚلسٜٚلر

ٍيتاعٜخٖ .ذٍ َثا  ١ظػٌ أٜاٜٛيٛأ ٞعً ٢لؿرٜؼف َص ف َص ل ٚٚقلا ٞ٥يًؿللٌ ٍيثلٛع.ٟ
ٚيهٔف يلٝض عًلٜ ٢لا َلٔ أزللتِٗ ٍيثلٛعٍ ٠افلاد ٠لل "ٍيتتٛلايٝتاعٜنيٍ/يعلُٛيٝنيف أٚ
ٍي٬دميكرٍطٝنيٍ ...خلف ٌ عًٜ ٢ا يٝدلٍي" ١ٝعرٜكل !"١ط للاً  ٫متصل للاعٜخ ٍيٓازٜل ١٭ْٗلا
لصتثُر ٙيتػذٍ ١ٜيعلٛع ٍيكٚ َٞٛلًٗ ٘ ن ٞلػسً ٚاٍْاً أ ر٣ف ؾايّٛٝف حتٍ ٢ي ّٛٝلرشلٌ

ؾرْصا أٓٛدًٍ ـا شٛعٜا ٍٚي ُٔٝياعِ ٍٱعٖا ٝني َٔ قٍ ٣ٛياٍ ٜٔيصٝاشل ٞـلا أْعُل١
مجٗٛعٚ ١ٜعًُاْٝل !١يهلٔ ٖلذٍ ٙيدلأٍٛزٜل ١لرللل ٚلرلللا ؾرٍ٥ؽلٗا َلٔ ٍيتٓاقفلات

ٍيط ك .١ٝإْ٘ لػ ٍٛعأط ٍااٍ عًٍ ٢يط كٍ ١يلاًَْ .١لِ نٌ ط ك ١لكرأ ٍيتاعٜخ أ ٚلاْٚل٘ أٚ
ؼذؾ٘ ط كاً اؽاؿٗا ٍؾاعٍٚ ١ٜاصتك ًٖٚ .١ٝذٍ ٜفلع َلا لصلٍُ ٢اٛـلٛعٍ ١ٝيدلأٍٛزٜل١

عًٍ ٢يعاظ ١عاع ١ٜعً ٢حكٝكتٗا .أَا ايٓص  ١يًُثكؿني ٍيلرب ٍيذًٜ ٜٔلٗج ٕٛنلٌ ٜلّٛ
ظٛقاً ٌ ظ كاً يًاميكرٍطٍ ١ٝيًٝدلٍي ١ٝؾٗلذٍ حلا ٜتخلا علٔ ْؿصل٘ َ٪نلاًٍ إٔ شلًط١
ٍيدلأٍٛز ٖٞ ١ٜدٜهتالٛع ١ٜط ك .١دعو َٔ ٍ٭غًؿ.١
يف أاْ

لهُٔ عٚع ١نُ ١ْٛٝلاعٜض أْٗلا مل ل لاأ غطل ١أَ ٚعلرٚع َلاعٚط

َص كاًف ٌ ناْت عؿٚ ٛعٍ ٞـاطر ٍيلُايٍ ٞي اعٜصٞف ٍيٛعٍ ٞاادٚ ٟحتلٍ ٢يلؿلَ ٟٛلا

ق ٌ ٍ٫ظذلٍنٖ .ٞهذٍ ْٓعر إيٗٝا يًٍ ١ًٖٛ٭ٚىل أ ٟؿعل٫ٍ ١غت لاط ٭ ٟحلرٍى عٍؾلض
يًٍٛقع يا٥ر عً ٘ٝرٚح إْصاْ ١ٝعؿٚ ١ٜٛعت١ف  ٚلايط ع ق لٌ ٍيتخًٝلٌ ٍٚيتعلرٍ ٜيلًُلٞ
ٍيط كٍ ٞيثٛع ٟيًخا ف ٍيٛعٍ ٞيط كٍ ٞيصٝاشٞف ٚذيو ٭ٕ أٍُٖ ١ٝؿا يف:
 حاٚي٘ ٍاصتكٌ
ٚ ن ْ٘ٛإع ٕ٬مترد ٚعؾض ٚلػٝرل
 َٔٚ يِ ٍياٖعٍٚ ١٭ٌَ ٍيلؿٜٛني ٍيذٜ ٜٔرٍؾكاْ٘.
ٖٚذَ ٙتلَ ١لاْكٍ ١ؿا

طازأاًف غ٬ف رٚد ٠نتا ٍ ١يتاعٜخ.
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ؾايهُ ١ْٛٝمنٛذج ٖ ٞأقرب إىل ٍْ٫تؿاـلٍ ١يؿًصلط ١ٝٓٝيللاّ َ 1987لٔ حٝل
ٍْ٫ط٬قٍ ١ؾُاٖرلٍ ١ٜيلؿ َٔ ١ٜٛأٗ١ف ْٚعلرًٍ ٭ٕ نًتُٗٝلا حؽلًتا إيلرف َٚثا ل ١عد أٚ
ٚي  ١ظل  ١ٝعًٖ ٢سميٚ ١طٓ ١ٝق ١َٝٛأَاّ عاٚف ٖل ٛيف حايل ١ؾرْصلا ٍ٫حلتٍ ٍ٬يدلٚشلٞ
(ٍ٭ااْ )ٞيؿرْصلا ٍٚشلتلذٍٍ ٤يدلأٍٛزٜلٍ ١يؿرْصلٚ ١ٝيف ٍؿايلٍ ١يؿًصلطٖ ١ٝٓٝلٍ ٞقلت٬ع
ٍاكاٍ ١َٚيؿًصط َٔ ١ٝٓٝي ٓإ يٝض ؾكط ٓا ٤عًٖ ٢اف ٍيلاٍ َٔ ٚيػس ٚعاّ 1982ف لٌ
نذيو يتُلاٍٖ ٞيدلأٍٛزٜلٍ ١يً ٓاْٝلَ ١لع َطًل ٍيللاٚ ٚعنلٛع قٝلاد.ّ ٠ت.ف يلذيو
ٍيفػط .أَا يف ٍيهٍٛيٝض ؾهاْت ٚعٛد ٍٱَدلٜايٍ ١ٝ٭َرٜه ١ٝشلذٍ ٙيكٝلاد ٠تصل ١ٜٛأعًل٢
شكؿٗا "دٚي "١يف ٍيفؿٍ ١يػر ٚ ١ٝقطاع غس .٠ؾهاْت ٍْ٫تؿاـٍ ١٭ٚىل ظل  ١ٝمتاَلاً اشلتثٓا٤
ظرو ١ـٍ َٔ ١ًٝ٦يهُدلٍدٚع ٍيث٬ي.ٞ
لتؿلاعم ٍؿايتلإ يف مجاٖرلٜلْ٫ٍ ١تؿاـل١ف ٚعُايٝللٍ ١يهُْٛٝل١ف يهلٔ َلٔ أٖللِ
لعا ٗالُٗا يف دٚع ٍارأٍ ٠٭ رز يف نًتُٗٝا.
يكا ٚؼـ ؼخؿ ٞرٜطاْ ٞإقاٍّ ْصا ٤اعٜض اما :ًٜٞ
" ...ػًٖ ٢ذٍ هٌ لأنٝا  18 ّٜٛرذٍع 1871ف حُٓٝا ناْلت ٍيٓصلا ٤يف ٍؾ ٗل١ف
يف َكاٍَ ١يعلل ٍيلاَلٌ ٍي اعٜصل ٞميلٓلٔ ٍؾلٝغ َلٔ ْلسع أشلًخٍ ١ؿلرط ٍيلٛطين"
(ؿ.)162
ٚٴقَّلت يف  10أٜلاع يللاّ ٍ 1870لؿاقٝلٍ ١يؽلً يف ؾرٍْهؿلٛعت ٚيف  21أٜلاع
ؼاقت عًٗٝا ٍؾُلٍ ١ٝيٛطٍٓ ٖٞٚ "١ٝلؿاقٍ ١ٝشتصلٍ ّ٬يدلأٍٛزٜلٍ ١يؿرْصل ١ٝيًدلأٍٛزٜل١
ٍ٭ااٍْ ١ٝحملتًٖ .١ذٍ يف ؾرْصا
َا أظ ٘ ٖذٍ كرٍع ّ.ت.ف رحٍ ٌٝاكا َٔ ١َٚي ٓإ لٝاًٍ عٔ حاٚد ٍيٛطٔ.
نإ َٓا يٛع ٠عُاٍ اعٜض ٖٖ ٛسميْ ١ا ًٍ ٕٛٝيثاي َٚلٔ يلِ ظللٛع ٍيلُلاٍ
ٍِْٗ ٍ٭أاع ٚطٓٝاً ٚقَٝٛاً ف ؾًلٝض أ ًلؼ َلٔ ٍْهعلاف ٍيدلأٛزٍٜلٚ ١طٓٝل ًا أَلاّ ٍيط كل١
ٍيلاًَ ١٭ٕ ٍيٛطٍٓ ١ٝؿكٝك ٖٞ ١ٝيًط كٍ ١يلاًَ.١
ؾكا حؽًت لا إٔ عكات ٍيدلأٍٛز ١ٜؼًخاً ظآ٥اً َع ٍحملتلٌ ٍ٭الاْ .)1(ٞأَلا
(ٚ )1٭ٕ ٍيعلر دٍ ٍٕٜٛيلربف ْصتذنر يف ٖذٍ ٍاكاّ قٍ ٍٛيعاعر َعؿر ٍيٍٓٛب:
ٚؼاؾ قادلٓا ٍ٭عاٍ٤ف ٚمٔ ماعب

ْٚاَ ٍٛيف ٍيؽـ ٍٯ رف ٍٚؾٝغ واعب.
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ٍي اع ٕٚعٚلعًٝا ؾهإ قا أقرض حه ١َٛصُاعى َٔ ٍيذٖ َا ٜهؿل ٞيٝػلس ٚؾرْصلا.
ُٓٝ ٚا ناْت رٚيٝتاعٜا اعٜض لكاٍ ّٚيػلسٍ ٚ٭الاْ ٞأغلاعت ٍيصلًطٍ ١يدلأٍٛزٜل ١عًل٢
ش٬ح رٚيٝتاعٜا اعٜض ؾردٻ ٍيلُاٍ سعٍ ٕ٬يهُٖ .١ْٛٝل ٞإذٕ لطلٛعٍت غلرل َتٛقلل١ف
ؾهإ ٍيرد عؿٜٛاً ايط عٚ .يذٍ لهُٔ أُٖٝت٘ يف حاٍ ٚيرد أنثر مما لهُٔ يف لكٓٝلٍ ١يلرد
عٜ ٝهَ ٕٛتُٗٚ ً٬ـُٔ ؽطٝط ٚحصا اتٍ ...خل.
ٚيهٔف ٍٚيدلأٍٛز ١ٜناْت متاعط ٍـٝاٍْ ١يلًٓٝل١ف ؾكلا نلإ ًلٌ ٍيهُْٛٝل ١يف
ٍا ايػ ١يف ٍاصأيٍ ١يك ١َٝٛمما ىاّ ٍيدلأٍٛزٍ ١ٜيليت متتطلٍ ٞيعللاع ٍيكل ٫ٚ َٞٛشلُٝا يف
ؾذلَ َٔ ٠صتٍ ٣ٛيٛعٜ ٞس ٜأ ٤٫ٚ ٟقَٖٛ َٞٛل ّٛنرؼلٝا يًدلأٍٛزٜلُٓٝ ١لا ناْلت
ٍؿهٍ ١َٛيدلأٍٛز ١ٜا ١ٓ٥يًعل .
ٖٚذٍ  ٜني إٔ ٍيٛعٍ ٞيلُايٍ ٞيط كٍ/ٞيصٝاش ٞمل ٜهٔ قا ٚؼلٌ حايلٍ ١يؿلرز
ني ٍيكٍ ١َٝٛؿانٍُٚ ١يكٍ ١َٝٛيهآَٚ .١عاملا َلٔ ٖٓلا نلإ ْكلا َلاعنض عَُٛلاً عًل٢
ٍيك ١َٝٛيف أٚع ٚا لًو ٍارحً ١حني نت إٔ "ٍيك ١َٝٛش٬ح ٝا ٍيدلأٍٛزٍ ٖٞٚ "١ٜاكٛيل١
ٍييت ذٖ نلثرلَ ٕٚلٔ صلطاٍ ٤يلٛعٍ ٞااعنصل ٞيتلُُٗٝلا عًل ٢نلٌ ٍ٭َلِ ٚكتًلـ
ٍارٍحٌ(.)1
ٚنُا ٍشتصًُت حه ١َٛلايرلٍٕ يف ؾرْصا يًُختلٌ ٍ٭الاْٞف ٍشتصلًُت قٝلاد٠
َٓعٍُ ١يتخرٜر ٍيؿًصط ١ٝٓٝيًُختٌ ٍيؽٍٗ ْٞٛٝيلذٚ ٟؼلٌ لرلٚت  ٚرألت َٓٗلا إىل
أ لا ٍ٭قطاع ٍيلر  ١ٝعٔ ؾًصطنيف إىل ٍيٚ ُٔٝلْٛض.
يلٌ َلٔ ٍي٬ؾلتف إٔ ٍيؿلاٍٝ٥ني ٍيؿًصلطٝٓٝني ؼلُا ٍٚيف لرلٚت أَلاّ ٍيػلسٚ
ٍيؽٗ-ٛٝأَرٜه ٞأٜاَاًف مثاَْٜٛ ٕٛاً ٚأنثرف لكاعب أ ٚلسٜلا علٔ أٜلاّ ؼلُٛد ٍيهُْٛٝل١
ٍٚحا ٚش لني َٜٛاً.
ٚإذٍ ناْت ٍيهُْٛٝل ١قلا ٍظلتلًت إيلر لٌ ل٫ٍ ٍ٬حلتٍ ٍ٬٭الاْ ٞيؿرْصلا
ٍٚشتلذٍٍ ٤يدلأٍٛزٍ ١ٜيؿرْص ١ٝأَاّ ٍحملتٌف ؾسٕ ٍْ٫تؿاـٍ ١يؿًصط 1987 ١ٝٓٝناْت ْتلاج
مخض شٍٓٛت َٔ ٍغذلٍب َلعِ ٍيؿؽاٍ ٌ٥اصًخٍ ١يؿًصلط ١ٝٓٝعلٔ َٛقلٗلا ٍيط ٝلل ٞيف
(ٖ )1ذٍ ٍيؿِٗ أٍ ٚيتؿصرل ٍاكؽٛد ٘ ٍيتع ٜ٘ٛيًُاعنص١ٝف ٍٖ ٛيذٍ ٟزدعٍَ ٙاعنض ؾكلاٍٗ :لذٍ ٍالٓل :٢يصلت
َاعنصٝاً .يطااا مت ٍشتلاٍّ ٚلٛظٝـ ٖذٍ ٙؾًُْ ١ؿصٗا إَا ظٌٗ أٚ
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ي ٓإ مما أٚؼ ٌ ٍؿايلٍ ١يؿًصلط ١ٝٓٝإىل َلا ٜكلاعب ٍيٝلأطف ٚأٚؼلٌ ٍيهٝلإ ٍيؽلْٗٞٛٝ
ٍٱظهٓاز ٟإىل ٍ٫عتكاد إٔ ٍاكاٍ ١َٚيؿًصطٍْ ١ٝٓٝتٗت ٍْٚتٗت َلٗا ٍيكفٍ ١ٝيؿًصلط١ٝٓٝف
َ ٖٛٚا دؾع َرلٓ ٕٚؿٓصيتف ْاٍ ٥يؽٗ ْٞٛٝعٝ٥ض ًاٍ ١ٜيكلاط ٍحملتًلٍ ١يصلا ل لٝلاٟ
نٛيٝو يًك ٍٛععْ٫ٍ ١ٝتؿاـٚ" :١ؼًٓا ع ع ٍيصاعٍ ١٭ رل"ٚ .يهٔ َا ي ثلت إٔ ٍْؿجلرت
ٍْ٫تؿاـٍ ١٭ٚىل يف ٚعٍ ٘ٝال .ٍٛ
 َٔٚأٗ ١ياْ١ٝف ُٓٝا ناْت ٍيهُ ١ْٛٝػر  ١عؿ ١ٜٛأٚي ١ٝي٬ظذلٍنٚ ١ٝدٜهتالٛع١ٜ
ٍيدلٚيٝتاعٜا ٍْتٗت امذع ١رأٍٛز ١ٜؾرْصل/١ٝأااْ١ٝف ناْلت ٍْ٫تؿاـلٍ ١يؿًصلطٍ ١ٝٓٝ٭ٚىل
حرٍى ظليب عؿ ٟٛأر ٣ؽ ٘ٝعًٜ ٢لا قٝلادٍت عألٝل ١ميٝٓٝل ١رلٚقرٍطٝل ١رأٍٛزٜل١
ٜٚصاع ١ٜظهْ ٍ ١ْٝ٬تٗلت ٗلا إىل َذعل ١يًكفلٍ ١ٝيؿًصلط ١ٝٓٝعلدل ٍيتط ٝلع َلع ٍيهٝلإ
ٍيؽٍٗ ْٞٛٝٱظهٓازٚ ٟلكسٍ ِٜاعرٚع ٍيتخرٜرٍ ٟيلٛطين إىل ٍاطاي ل ١اٚيل ١يف ألس٤ٟ
َٔ ٍيٛطٔف أ ٟلكاشِ ٍيٛطٔ َع عاٜٗ ٚذ ٟاحتَ ٍ٬لٔ أعض ٍيللرب َلٔ ٍيٓٝلٌ إىل
ٍيؿرٍت! ٖذٍ َٔ أٗ١ف  َٔٚأٗ ١ياْ ١ٝنإ ميهٔ يْ٬تؿاـ ١إٔ له ٕٛؾجر ْٗٛض ظلليب
عر  ٞمما دؾع ٍيثٛعٍ ٠افاد ٠اما ؾٗٝا ٍيدلأٍٛزٜات ٍيلر  ١ٝإىل ؽٗٝا عدل:
 متهني ٍيهٝإ ٍيؽَٗٗٓ ْٞٛٝا ٍٚعتكاشلا ٫حك ًا يف فرد َؽطً يف ٍيكٍَٝٛض
 إعاد٫ٍ ٠عت لاع يً كٝلادٍ ٠يُٝٓٝٝل ١يكطلع ٍيطرٜلل عًل ٢قٝلاد ٠قًٝلَٝ ١اٍْٝل١
يْ٬تؿاـٍٚ ٌ ١شتٝلاب ٖذٍ ٙيكٝادٚ ٠لاأٗٓٝا ٚللًٗ ٝا.
 إغرٍم ٍآعُات ٍيعل ٍ ١ٝيكاعا ١ٜاااٍ ٚؼًٜٗٛا إىل َٓعُات ٍ٭لس.٠
ٚيف حني َاعط ٍيهُ ْٕٛٝٛٝلط ٝكٝاً اٍْ ١ٜعاّ ٍظذلٍنٞف ؾسٕ ٍْ٫تؿاـ ١نرٻشت
عؿٜٛاً ٍؿُاٍ ١ٜيعل  ١ٝي٬قتؽاد ٍٚييت ًٛعلٗا أْا ْؿص ٞيف َٛد ٌٜلَُٓ ٟٛكلاٍ" ّٚيتُٓٝل١
اؿُاٍ ١ٜيعل )1("١ٝف يهٔف ٖذٍ ألرٍ ٣غتٝايل٘ لايتط ٝع ٍٚيتُٜٛلٌ ٍٚيتلٛعط يف ٍلؿاقلات
أٚشً َٔٚ ٛيِ ٍيؿصاد.
( ) 1أْعرف عادٍ زلاعٚ ٠عٛد ٠ظلخاد٠ف ٍقتؽلاد ٍيفلؿٍٚ ١يكطلاع َلٔ ٍحتجلاز ٍيتطلٛع إىل ٍؿُاٜلٍ ١يعلل ١ٝف
َٓعٛعٍت دٍع ٍ٭شٍٛعف عهاف 1988ف ٚدٍع نٓلإف دَعل.
-
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إذٕف ٖ ٞناْ٫تؿاـ ١اأت د ٕٚط ١أ ٚقٝاد ٠حسب أ ٚحرن ١شٝاشَٓ ١ٝعُل١ف
يهٓٗا ٍْتعُت شرٜلاً يف َلُلإ ٍيٓفاٍ ٍيذ ٟنإ قؽرل ٍيسَٔ ااطًلف نثٝلـ ٍٱللاز
ااطًل أٜفاً.
ْلِ مل ؼؽٌ ٍيهُْٛٝل ١كلرٍع ٚؽطلٝط َلٔ حلسب أ ٚقٝلاد ٠ؾردٜل ١أَٓ ٚعُل١
عًُت دلْاَا َتُاشو .يهٔ ْهٗتٗا أْٗا ناْت عُاي١ٝف نإ يًل ٍآتلل ني يف ٓٝتٗلا
ٍيكٝاد ١ٜعُاٜ ً٫اٜٚني أي ت ٍٛقاعلِٗ عًٍ ٢يكٝادٛ ٠ع ٍٚ ٞتهاعٜٚ .لٛد ٖذٍ إىل لأيرل ٖلاّ
ح ٝنإ َلعُِٗ َٔ ٍيثً ٍيذ ٟنإ ْعٝطاً يف ٍيؿرع ٍيؿرْصَ ٞلٔ ٍ٭ممٝلٍ ١٭ٚىل(.)1
مت ٍ تٝاع ٍٖ ٤٫٪٭عفا ٤حه ١َٛيًهَُ ١ْٛٝلٔ ق لٌ ٍيٓلا ني ٍي اعٜصلٝني يف ٍْتلا لات
اؼ ١مت لرلٗ ٝا عًٜ ٢ا ٍيًجٍٓ ١ارنس ١ٜيًخرط ٍيكٍ َٞٛي اعٜصلٍٚ ٞيلذٚ ٟألا ْؿصل٘
لا أش ٛع  ٚعهٌ غرل َتٛقع ميصو زَاّ شًطٍ ١ياٚي.١
يكا حلا ٖلذٍ حُٓٝلا ٍْصلخ ت ٍؿهَٛلٍ ١يؿرْصلٍ ١ٝا٪قتلٍ ١يتا لل ١يًُختلٌ
ٍ٭ااْ َٔ ٞاعٜض ٍيلاؼُ ١إىل اعج ٍاا ١ٜٓلا إٔ لي ت لض ؾرقٗا َع ٍيهُٝلْٝٛني
يف  18رذٍع .1871
ٚ قا٥ع َٜٝٛات ٍيهُ:١ْٛٝ
يف أٜاع  1871نت َرٍق رأٍٛز ٟيًهُ ١ْٛٝيف أرٜا ٠إلًٝسٜ ١ٜكل" :ٍٛيل ٛمل
لتأيـ ٍ٭ٍَ ١يؿرْص ١ٝإٍ َٔ ٫يٓصلا ٤ؾلأ ٟأَل ١عٖ ٝل ١لهل( ."!ٕٛيٝلٓنيف حل ٍٛنَْٛٝٛل١
اعٜضف دٍع ٍيتكاّف ط ل ١طعكٓاف 1978ف ؿ.)31
ٍيهُٖ ١ْٛٝل ٞأ ٍٚقاٚيل ١لكلٗ ّٛلا ٍيثلٛعٍ ٠يدلٚيٝتاعٜل ١يتخطل ِٝريلٍ ١ياٚيل١
ٍيدلأٍٛزٍٚ ١ٜيعهٌ ٍيصٝاشٍ ٞيذٍ" ٟنتعـ أ رلًٍ" ٍٚيذ ٟميهٔ ٚهل إٔ ٜصلتلاض ل٘
عٔ ٍحملطِ" .ؿ62ف يٓٝني.
قاَت لض َؿاعز ٍاكالًني ؼ اح  18رذٍع أ ذ َاٍؾع ٍؿرط ٍيٛطين .حؽلٌ
إ إ ذيو ؼرى أحٝا ٤عُايٝل ١عؿٜٛلاً َلٔ ق لٌ ظلل لاعٜض  ٚاؼلْ ١صلا ٤لاعٜض.
ٍْصخ ت ٍيكٍٛت ٚأ ٵًت ٍؿه ١َٛقؽر ؾرشا.ٟ
(1) See A Dictionary of Marxist Thought, ed by Tom Bottomore, Blackwell Reference 1983. pp.
359-60.
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َاذٍ ٜلين ٖذٍ قَٝٛاً
ؾؿ ٞحني ٍشتلذت ٍيدلأٍٛزٚ ١ٜلٍٛط٦ت َع ٍ٫حلتٍ٬ف أٍْ ٟكلادت اؽلاؿٗا
اٍ ٚطٓٝتٗا ٚقرعت ٍيتلاٜغ َع ٍشلسمي ١حت ٢ي٪َ ٛقتاً نإ ٍاٛقـ ٍيٛطينٍ/يكلٖ َٞٛلٛ
َٛقـ ٍيط كٍ ١يلاًَ ١عأاْٚ ً٫صا٤ٶ حٍ ٝعتدلت إٔ ٚطٓٝتٗا ٍٖ ٞؿكٝك ٚ ١ٝايتلاي ٞؾلسٕ
ٍيصًط ١شلا  َٔٚيِ محاٍ ١ٜيٛطٔ َُٗتٗا.
إذٍ ؼ ٖذٍ ٍيتٛـ ٝأ٫ٍ ٚشلتٓتاجف ؾلذيو ٜللين إٔ ٍيؿٗلِ ٍيعلليب ٍيلُلايٞ
يًٛطٍٓٚ ١ٝيك ١َٝٛكتًـ عُا ٜاٚع دٍُ٥اً يف أذٖإ ٍي لض إٔ ٍيكَٝٛلٖ ١ل ٞحهلر عًل٢
ٍيدلأٍٛز ٖٞ ٌ .١ٜظه ١ْٝ٬ياٍ ٣يدلأٍٛز ١ٜأؼ ١ًٝيلاٍ ٣يط كلات ٍيعلل  ٫ .١ٝلا إٔ
ْ٬حغ إٔ ٚطٍٓ ١ٝيدلأٍٛزٍ ٖٞ ١ٜااٍ ٍٚير أٍ ٟيكعرٍ/ ٠يػعاٍ ٤٭عًل ٢يًٍٛقلع ُٓٝلا
ٚطٓٚ ١ٝقٍ ١َٝٛيط كات ٍيعل ٍ ٖٞ ١ٝ٭عض.
ٖذٍ ٍياعط ٍيذ ٫ ٟا إٔ ْكرأ ٙعر ٝاً ٚؾًصطٝٓٝاً اقٍ .١يعلٛب  ٫ؽتًـ علٔ
لفلٗا يف ٍ٭شاشلٝاتف ٚنللذيو ٍيط كلات .ؾايدلأٍٛزٜلل ١لتلاَلٌ َللع ٍيلٛطٔ نُهللإ
َؽاحل ٚلتُصو ٘ أنثر نًُا للُكت َؽاؿٗا ح ٝلرٍ ٙشلٛقٗا ٍيليت للاع شللا ٍيلر
ٍي٬قاٚدف ٚيف دؾاعٗا عٔ َؽاؿٗا لسعِ أْ٘ دؾاع عٔ ٍيٛطٔ ؾتجٓا ٍيط كلات ٍيعلل ١ٝ
يًخرب حت ٢اعج ٍيٛطٔ()1ف ٚل كٖ ٢ل ٞيف ٍيكٝلاد٠ف ٚقًُلا ٜٴكتلٌ َٓٗلا أحلاًٍف ُٓٝلا
ٍيط كات ٍيعل  ١ٝلتلاٌَ َل٘ نُؽاع ٚحٝا يًٛأٛد.
يذيوف َا أر ٣يف ٍيهُ ١ْٛٝإٔ قصُاً َٔ ٍؿرط ٍيٛطين ٍْفِ يًهُْٛٝل ١٭ْل٘
َٔ أ ٓاٍ ٤يط كات ٍيعل ١ٝف ٚعاما ي ٛمل لٓصخ ٍيصلًطَ ١لٔ لاعٜض يهلإ ٍْفلِ يثلٍٛع
( )1أٚعد ٖٓا َثايني ؼاعحني َتعا ٗني عغِ ظاٖر ٍ ١ٜت٬ؾُٗاف ُٖٚا لل رل عٔ ؼٍ ٍٛاصلتٍ ٣ٛيط كل ٞعااٝلاً
أ ٟل ًٛع ط ك ١عأزلايَ ١ٝلٛا ١قٍَٗٛا ؼايـ عأزلايٍ ١ٝارنس َع نُدلٍدٚع ٍحملٝط نتا ع َلتدلٍ ٠يلامل أَ ٚتلاًَ١
َع ٍقتؽاد ٍ٭َِ ٚنأْ٘ قطاع عأزلاي ٞعاّ َلٛاِ يؽاؿٗا .ؾايهٝإ ٍيؽَٗٛ ٖٛ ْٞٛٝقع عاَ ٍْٞٚتكاّ أقاَتل٘
رأٍٛزٜات ٍارنس ٍيرأزلاي ٞيف َرحًٍ ١ٱَدلٜاي ١ٝؿُاَ ١ٜؽاؿٗاف ٚدٚع ٖٛ ٙػٓٝلا ٍيٗٝلٛد َلٔ كتًلـ كلاع

ٍ٭ عض يٝصتٛطٓ ٍٛيف ؾًصطني ؾٝكتٴًٜٚ ٕٛٴكتً ٕٛيؽاحل ٍارنس ٍيرأزلايٍ ٞيػر  ٞاما َٖ ٛذلٍ( ٍٛ ٚيلٛطٔ ٍ٭ّ)
شلذٍ ٙاصتٛطٍٓ ١ي ٝفا٤ف أٍ ٟارنس ٜكالٌ اعج أعـ٘ أٚ ٚطٍٓ٘ٚ .اثاٍ ٍيثاْٞف عاً٥ل ١رٍ شللٛد ػٓلا ٍيٖٛلا ٝني

ٍٚيتهؿرلٜني ٍٚٱ  ٍٕٛيًلا ٍٕٚعً ٢شٛعٜا ٍٚيلرٍم ٚيٝ ٝا ٍٚي ّٛٝـا ٍيٚ .ُٔٝنٌ ٖذٍ أٜفلاً يف اَلٍ ١ارنلس

ٍيرأزلايٍ ٞيػر .ٞ
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ٍيهُ ١ْٛٝعاد أندل( .)1ه ّ٬ر رف نإ  ٫ا َلٔ ػٗٝلس ٚلل ٦لٍ ١ؾلٝغ ي٬ظلت اى َلع
ٍيهُ .١ْٛٝؾؿٍ ٞؿرب أْت لكالٌ أشاشاً ؿُاْ ١ٜؿصو ٚحت ٢عرٍش.١
قاَت ٍيهُ ١ْٛٝيف ْٝ 3 ّٜٛصإ أ ٍٚغاعَ ٠صًخ ١اٍٛأٍٗ ١ؾلٝغ يؽلا محًل١
قاّ ٗا ٍؾٝغ ٍيرزلٞف أٝغ ٍيصًط١ف ايتللاَ ٕٚلع ٍيصلًطات ٍيدلٚشلٍ ١ٝحملتًل ١ـلا
اعٜض .ؾعًت ٍيػاعٚ ٠أُشر لض ٍاكالًنيف ٚقتٌ ٍي لض  ِٗٓٝ َٔٚقادَُٗ ٠ني.
ٖذٍ َ٪ظر عً ٢أَر:ٜٔ
ٍ٭ٍ :ٍٚيرٚح ٍيكتاي١ٝف عٚح ٍيتؽلاٍٚ ٟا لادع ٠أٍ ٚا اد٥ل ١يلا ٣عألاٍ ْٚصلا٤
ٍيهُٖٚ .١ْٛٝذ ٙعٚح  ٫لك ّٛاٍ ٕٚؾاٖسٍ ١ٜيط ك ١ٝيًثٛع ٠حٝ
َرن

ٍيؽرٍع ط كٚ ٞقلَٞٛ

نُا َٖ ٛلصهر أعاٍٍ ٤يهُ ١ْٛٝط كٚ ٞق َٞٛأٜفاًٚ .يللٌ ٖلذٍ ٍ٫ؼلطاٍّ قلا

نعـ عٔ طٛعٍ ١َُٗ ٠يهُ ١ْٛٝحٝ

لٍٛأ٘ قٍٛت دٚيتني ندلٜني يف ح.٘ٓٝ

ٍٚيثاْ :ٞفٛع ٍيصلًطٍ ١يدلأٍٛزٜلٍ ١يؿرْصل ١ٝيًُختلٌ ٍ٭الاٍْٚ ٞشلتلذٍٗ٥ا
يًلاٍ ٚحملتٌٖٚ .ذٍ ٪ٜنا متاَاًف نٝـ ميهلٔ يًدلأٍٛزٜل ١إٔ ؽلٍ ٕٛيلٛطٔ حؿاظل ًا عًل٢
ٍيصًطٍ ١ييت لفُٔ َؽاؿٗا حٝ

ػلٌ ٍيصًطٍ/١ياٚيَ ١انٓٝل ١محاٜلٚ ١لٛيٝلا َؽلاحل

ٍيدلأٍٛزٖٚ .١ٜذٍ ٜٓؿ ٞعٔ ٍيدلأٍٛز ١ٜزعُٗا يف ٍؿؿاظ عًٍ ٢يصٝادٍ ٠يكَٝٛل ١املٓل ٢إٔ
ٍيصٝادَ ٠صأي ١ميهٓٗا ٍيتٓازٍ عٓٗا يف ش ٍ ٌٝي كلا ٤يف ٍيصلًط ١نُعلرٚع ط كل ٞشٝاشلٞ
لرمجت٘ ٍؿكٝكَٚ ١ٝي٫ل٘ َؽًخَ ١اد.١ٜ
يف حرب ٍاإ  ٫لهٖٓ ٕٛاى ٖسمي ١لاَ ١ني ٍيػٍٛعٜني ٍٚؾلٝغ ٍيٓعلاَٞف نُلا
َٖ ٛلتاد ني أٝعني ْعاَٝني حٝ

ؼؽٌ ٖسميَ ١ا إىل إٔ ٜلتُهٔ ٍؾلٝغ ٍاٗلسَ ّٚلٔ

لرى أٛٝب َكاً ١َٚؿ٘ لعاغٌ ٍيلا ٚمملا ميٓخل٘ ٚقتلاً َلٓٝلاً ٫شلتلادٚ ٠ػُٝلع قٛلل٘
ٚقٍٛل٘ ٚلرلٗ ٝا ٍٚيكٝاّ ٗجَ ّٛفاد.
( )1يف َرٍحٌ ٍ٫مطاط ٍيٛعٍْ ٟٛٝفِ قصِف ٚإٕ نإ صٝطاًف َٔ ٍؾٝغ ٍيلر ٍ ٞيصٛع ٟؾٛٝػ ٍٱعٖلا ٝني
ٍييت لاؾكت عً ٢شٛعٜا نُا ٚؾرت قٍ ٣ٛيثٛعٍ ٠افاد ٠يف ٍياٍ ٌ يًُلتا ١٦ٝ ٜٔحاـٓٚ ١فٓا.ٜٔ
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يف حرب ٍاإ ميهٔ إٔ ٜكٍ ّٛيػٍٛع ٕٜٛشرٜلاً ايرد عًٖ ٢سمي ١ناْلت يؽلاحل
ٍؾٝغ ٍيٓعاَٖ .ٞذٍ َا قلاّ ل٘ ٍاكاللٌ ٍيهُٝلٍ ْٞٛي ٛيٓلاٍ ٟ٭ؼلٌ ٜلْٝ 9 ّٛصلإ يف
ٍشتلادٍ ٠شٓرلط ٚ .لايط عف ؾلسٕ لللاد ٍ٭ؼلٌ ٍيكل َٞٛاكلالًٍ ٞيهُْٛٝل١ف ٖل ٛلأنٝلا
يطا لٗا ٍ٭مم َٔ ٞأٗ١ف ٚلأنٝا يًطا ع ٍ٭مم " ٞاالهٛط" يًلاَ ٚلٔ أٗل ١ياْٝل .١منطلإ
َٔ ٍيتخايـ ٪ٜنإٍ حكٝكٍ ١ٝيتٓاقض ٍيط كل ٞعًل ٢ؼللٝا أمملٚ ٞيف ؾلذل َ ٠هلرَ ٠لٔ
أٗ١ف ٚٚأٛد أممٍ ١ٝيدلٚيٝتاعٜا َكا لٌ ٍيتخايؿلات ٍيدلأٍٛزٜلٍ ١ا٪قتل ١لني شلًط ١دٚيل١

ٚشًط ١دٚي ١أ ر.)1(٣

عاما نإ ه ٍؿؿاظ عًٖ ٢ذٍ ٍ٭َلر ٚلطلٜٛر٫ ٙحكلاً َلٔ قلٍ ٣ٛيثلٛع ٠ـلا
ٍيثٛعٍ ٠افاد ٠عً ٢ؼلٝا عاا ٌ .ٞإٕ علاّ لطلٜٛرَٚ ٙؿاقُتل٘ َهَّلٔ ٍيرأزلايٝلَ ١لٔ
متٍ ٜ٘ٛيتٓاقض إىل دعأ ١أْٗا أرٻت يؽاؿٗا ٍيهثرل َٔ أحسٍب ٍ٭ممٍ ١ٝيثاْ ١ٝؾاملازت يف
ٍؿرب ٍٱَدلٜايٍ ١ٝ٭ٚىل يدلأٍٛزٜات ًاٍْٗاف ٖٚذٍ يلل دٚعٍ ٙـطلرل يف علاّ ٍَتلاٍد
ٍيثٛعٍ ٠ي ًعؿ ١ٝإىل أٚع ٚا ٍيػر .١ٝ
ٖٚذٍ ٜؿت عًٍ ٢ؾاٍ ٍاُتا حتٍ ٢يٝلٍٚ ّٛيلذ ٟلثريلر ل٘ قٝلادٍت نلثرلَ ٠لٔ
ٍؿرنلٍ ١يذلٚلصله ١ٝلإٔ شللتايني حؽلر ٍيثلٛعٍ ٠ٱظلذلٍن ١ٝيف ًللا ٍٚحلا ٖل٫ٍ ٛؼللاد
ٍيصٛؾٝٝيتٖ .ذٍ َع إٔ ٍيثٛعٍ ٠ي ًعؿ ١ٝناْت عً ٢أحر َٔ ٍؾُر اْتعاع ٍيثٛع ٠يف أااْٝلاف
أنثر ًا نإ َرظخاً يًثٛع٠ف ٚنذيو يف إٜطايٝا ٚؾرْصاٚ .يهلٔ ٍيثلٛعٍ ٠افلاد ٠متهٓلت
َٔ ٖسمي ١قٍ ٣ٛيثٛع .٠ؾُا ٍيذ ٟنإ ٛشع ٍ٫ؼاد ٍيصٛؾٝٝيت ٍيكٝلاّ ل٘ إذٕ ٖلٌ نلإ
قادعًٍ عً ٢ؼرٜر أٚع ٚا ٍيػر ُٓٝ ١ٝا نإ ٜتلرض يف ؾلذلٍ ٠يعلٛٝعٍ ١ٝؿر ٝلٍ ١يليت لًلت
يٛع ٠أنت ٛر يػس ٚإَدلٜايْٚ ًَٕٛٝ َٔ ٞؽـ أٓاْ ٟاٖٝو علٔ ٍيثلٛعٍ ٠افلاد ٠دٍ لٌ
ٍي ٬د! ٚقٝاش ًا عًٍَٛ ٢قـ ٍيذلٚلصو ٫حكلاًف ؾلسٕ ٍ٫ؼلاد ٍيصلٛؾٝٝيت يل ٛد لٌ أااْٝلا
٫لُٗت٘ ٍيذلٚلصه ١ٝنُا ٍٱَدلٜاي ١ٝتؽاٜر ٍيثٛع .٠نٝـ  ٫أيلٝض ْؿلض ٍيذلٚلصلهٝني
ِٖ ٍيذٍ ٜٔعتدل٫ٍ ٍٚؼاد ٍيصٛؾٝٝيت إَدلٜاي ١ٝحُٓٝا ـرب ٍيثٛعٍ ٠افاد ٠يف ٍجمللر 1956
( )1نُ ت

يف ٍيلكاٍ ٜٔااـٝني نثرلًٍ عٔ ل ًٛع ط ك ١عأزلايًٛ (( ١ٝلٛقرٍط)) عً ٢ؼلٝا عااٞف ٖٚذٍ أَلر قٝلا

ٍيتؿهرل ٍٚيكرٍعف ٚيهٔ ٍيصٍ ٍٍ٪يذٜ ٟؿرض ْؿص٘ف حت ٢ي ٛحؽٌ ٖذٍ ٍيت ًٛعف ؾٗ ٛقا ِ٥عًلٍ ٢اًهٝلٍ ١ـاؼل١

ٍييت لؿذلض ٌ لعذلط ٍيؽرٍع.

38

ٚلعٝهٛشًٛؾانٝا أَ ٚا أُزل ٞإَدلٜايٝاً "ع ٝع رٍؽ"(ٚٚ )1قؿَ ٍٛع ْكا ل ١لفلأَ يف ٛيٓلاٍ
ٍييت ناْت َرل ط ١ايػرب  ٚا ا ٍيؿالٝهلإف ٚأدٍْلَ ٍٛصلاعال٘ يًخهَٛل٫ٍ ١ظلذلٍن ١ٝيف
أؾػاْصتإ َع أْٗا ٖ ٞأٍ ٟؿه ١َٛطً ت ٍاصاعا!)2(٠
ٖٓا ميهٓٓا ٍيسعِ ٛألٛد قَٝٛل ١نآَلٚ ١قَٝٛل ١حانُل ١يف نلٌ أَل .١ؾايكَٝٛل١

ٍؿانُ ٖٞ ١قٍ ١َٝٛيط كٍ ١يدلأٍٛزٍ ١ٜييت لٴلفع ٍيلٛطٔ ٍٚ٭َل ١اؽلاؿٗاف يف حلني إٔ
ٍيكٍ ١َٝٛيهآَ ٖٞ ١قٍ ١َٝٛيط كات ٍيعل ٍ ١ٝييت لٓاَا َؽلاؿٗا لايٛطٔ ٍٚيعلل

ٍْؿؽاٍّْ( .عر ٍيكصِ ٍيثاٍْ َٔ ٞيهتاب)

ل٬

أُأرٜت يف ْٝ 16 ّٜٛصإ ٍْتلا ات ًَخك ١يًهُٚ ١ْٛٝمتت عهٌ أٝا.
يلٌ ٍياعط ٖٓاف إٔ قٝادٚ ٠نلٍٛدع ٍيهُْٛٝل ١عغلِ يكلٌ ٚلللاد ٍ٭ع لا ٤إ ٫إٔ

ٍيهُ ١ْٛٝناْت لٓجس أِٖ َكَٛني يًثٛعَ ٠لاً ٚلسٍَٓاً ٚيف ٚقت أا َفػٛط ٚقؽرل:
ٍ يكتاٍ
ٍٚ ياميكرٍطٍ ١ٝاٝاٍْ.١ٝ

ػاع ٍٱظاع ٠إىل إٔ ٍيدلأٍٛزٜل ١طاالا للذععت " ايلاؾا "ع علٔ ٍيلٛطٔ شل ٤ٍٛيف

ؼرٍع ٍياٍ ٌ أٍ ٚـاعج يه ٞلؿلرض ٍ٭حهلاّ ٍيلرؾٝلٍٚ ١يكُلع ٍالُلِ دٚمنلا حاأل١

يذيو ٚيهٔ ن ٞلتُهٔ َٔ عٓل ٍالاعـ ٫( .١للاّ ٍيدلأٍٛز ٍ ١ٜتهاع أشلايٝ

يتث ٝلت

شًطتٗا ٚإزٍحٍ ١الاعـ َٔ ١طرٜكٗاف ؾايكٝادٍ ٠يؿًصط ١ٝٓٝحني ٍْلا٫ع ٍْ٫تؿاـلٍ ١٭ٚىل

ٚلعهٍ ٌٝيكٝادٍ ٠يٛطٍٓ ١ٝاٛحاَٚ ٠ع أْٗا لعهًت َلٔ ممثًلٍ ٞيؿؽلاٍ ٌ٥يؿًصلط١ٝٓٝف إ٫
إٔ ٍيكٝاد ٠قرعت ٍيتؿاٚض ن ٫ ٞلتطٛع قٝلاد ٠اًٜل ١شللا يف ٍ٭عض ٍحملتًل ١لٌ قلرعت

( )1نإ ٍيٓكا يف ح ٘ٓٝإٔ ٍ٫ؼاد ٍ يصٛؾٝٝيت قُع يٛع ٠ـا ٍي رلٚقرٍطٍٚ ١ٝيتٛلايٝتاع١ٜف ٚيهٔ ٍيؿذلٍ ٠ي٬حك ١أٟ
ؾذل ٠لؿهو ٍيا٫ٍ ٍٚظذلٍن ١ٝقا أٚـخت إٔ ٍـًٌ َسدٚجف ؾ ٬نإ ٍ٫ؼاد ٍيصٛؾٝٝيت دٚيٍ ١ظذلٍن ١ٝلااؿّٗٛ

ٍؿكٝك ٫ٚ ٞنإ ٍيتُرد يف ٍجملر ٚلعٝهٛشًٛؾانٝا ٗاف لأؼلٍ ٌٝظلذلٍن ١ٝغلرل لا لل١ف لٌ لٛأل٘ َرللا عًل٢

ٍ٫ظذلٍن ١ٝاملسٍ عٔ َا ٣ن ٕٛلًهِ ٍيٓعاَني ٍظذلٍنٝني.

( )2أْعرف عادٍ زلاع٠ف ظ- ٜٛٗ ٍ٬ؼٗ- ٛٝلرٚلصه ١ٝيف ٍحملاؾعٍ ١ٝؾاٜا٠ف َٓعٛعٍت َرنلس ٍاعلرم ٍيلاَلٌ
يًاعٍشات ٍيثكاؾٍٚ ١ٝيتُٓ١ٜٛف عٍّ ٍهللف .2014
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ٍجمل ٤ٞإىل ٍ٭عض ٍحملتً ١ـُٔ لص ١ٜٛمل ؽًع ٍ٫حلت ٫ٚ ٍ٬حتلَ ٢صلتٛطٓال٘! ٚغطلت
نٌ ذيو سعِ ْكٌ ٍيكٝاد ٠إىل ٍياٍ ٌف ٚنأْ٘ ْكٌ متٻ ايتخرٜر!!

ٖٚذٍ ٜهعـ ٛـٛح إٔ ٍياميكرٍطٝل ١يلاٍ ٣يدلأٍٛزٜل ١أدٍ ٠لصلتلاَٗا حُٓٝلا

ٜه ٕٛلٛظٝؿٗا ـاََ ١ؽاحل ٍيدلأٍٛز ١ٜممهٓاً.

مل ٜهٔ أ اًٍ ؼُٛد ٍيهُ ١ْٛٝيؿذللٗا ٍيكؽلرل ٠أَلر شلٌٗ يل ٫ٛذيلو ٍيتُاشلو

ٍياٍ ًٍ ٞيذ٪ٜ ٟنا َلٍٓ ٢يكتاٍ حت٫ٍ ٢شتعٗاد .إْ٘ دعط ٍ٫شتعٗاد ٍؾُلاعٖٚ ٞلٞ

حايْ ١ادع ٠يف ٍيتاعٜخ َكاعْ ١ط٫ٛت ٍ٫شتعٗاد ٍيؿرد.ٟ

َثً٬ف ٍ٫شتعٗادٍ ٕٜٛيؿرٍد ٣يف ٍؿايٍ ١يؿًصط١ٝٓٝف لا ٍلفلاح لٍ ٤ٍٛلؿاقلات
أٚشً1993 ٛف قاَ ٍٛذيو َٔ ـلُٔ َلا قلاَ ٍٛل٘ف نُخلا٫ٚت ؾردٜل ١يرؾلع شلكـ

ٍيٓفاٍ ٍيٛطين يف حايٍ ١ؾسع أ ٟيتل  ١٦ؾرٍؽ ٍيٓفاٍ لا ٍيتصٍْ( .١ٜٛعر نتا ٓلاٍ :اثكلـ
ٍاعت و ٍٚيلًُٝات ٍيؿرد.)2017 ١ٜ

يف حايٍ ١يهُ١ْٛٝف ٍ٭َر كتًـ متاَاًف حٝ
مجاع ٞقاد إىل َٛن ٍشتعٗاد مجاع. َٝٗ ٞ

ٍ٫شتعٗاد مجاع ٞيف ؿعْٗ ١لٛض

َٔ ْٗا ١ٜرذٍع ٚحتَٓ ٢تؽـ أٜاع ناْلت نلٌ ٍاللاٜرل ٍ٫أتُاعٝل ١ؾُٝلا ىلؾ
ٍيلٌُ ٍٚيتلًٍٚ ِٝارأٍٚ ٠يؿٔ لٓاقغ ٚلكرع ني ٍيهُْٝٛٝني"
يلٌ ٖذٍ ٜذنرْا امكٛيَ ١اعنض "ٍيثٛعٍت قاطرٍت ٍيتاعٜخ" .إْٗا لهثٝـ ٍيصلٍٓٛت
يف أٜاّف ٖذٍ َا أي تت٘ ٍيهُْٛٝل ١يف ز لِ ْعلاطٗاف حٝل أشٻصلت ٚمتأشصلت يف فلل١

أشا ٝع ش ٤ٍٛيف ٍيتلًٚ ِٝؼرع ٍارأٍٚ ٠يؿٔ .لأشٝض حٍٛع ٟمجاعٞف ح ذٍ ي ٛمتلت محاٜل١
ٍيٓؽٛؿ ٫ٍٚحتؿاظ ٗاف ٚيهٔ ٖٗٝات ٍٚيدلأٍٛزٍ ١ٜيؿرْص ١ٝحتلٍ ٢يٝل ّٛلصلخل إع
ٍيهُ ١ْٛٝح ٝقاَت َ ٪رًٍف نُا أظلرْا أعلٙ٬ف علط ٗا َلٔ نتل ٍآلاٖا ٍااعشل١ٝ
ٍيؿرْصَ .١ٝا أظ ٘ ٍي ّٛٝاي اعحٖٚ ١ذٍ ٙؾػرٍؾٝا تًوف َٔ ميهٓ٘ إٔ ها ْؽٻاً حكٝكً ٝا علٔ
ٍيكرٍَط ١يف ٍاهت ات ٍيلر !١ٝ

 ٍ٬ظٗر ْٚؽـ ٖ ٞحايٍ ١شلٓاشٍ ١يٓص  ١ٝعًل ٢أ ٗلات حلٍٛف لاعٜض مت

إلاز ٖذٍ نً٘ .أيٝض ٖذٍ ٖا ٌ٥املتًـ ٍالاٜرل
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ناْت ٍؿٝاٖ ٠اد ١٥يف اعٜض ٚ٭َ ٍٚرٜ ٠تِ زللاع عأٍ ٟيلُلاٍ ٚل لادٍ ٍٯعٍ٤

ؾُٝا ِٗٓٝف ٜٛ ٫أا ش ٛر ؾاٜسع  ٫ٚعُٛ ٤٬يٝض لػًل ٍيعلٍٛعع ٚللٝلل ٍالرٚعٖ .لذٍ

َٓا ٍيتؿهرل ٍؿر ٍٚياميكرٍطٍ ١ٝيثٛعٜل١ف لهلض حرٜلٍ ١يلتؿهرل أ ٟحلاٚد ٍؿرٜلٍ ١يليت
ٜصُ

ٗا ٍؿانِ يًُخه.ّٛ

يف ٍ٭ٜاّ َلا لني  14-9أٜلاع لتلاٖٛع ٍيٛـللٍ ١ٝيلصلهر ١ٜيًهُْٛٝل .١ؼعلا

ٍيدلأٍٛزٜلٍ ١ـاـللل ١للاعِ ٍحملتللٌ ٍ٭اللاْ ٞقٍٖٛللا ٚإَهاْالٗللا ٍشلاً٥للَ ١كاعْلل ١للاعٜض
ٍيلُاي .١ٝنإ صُاعى حانِ رٚشٝا ٪َٚشض ٍيٛحاٍ ٠يك ١َٝٛ٭ااْٝلا أنثلر ظل ك ًا يلذ

ٍيهُْٝٛٝنيٍ/ت اما ٖ ٛطٌ ٍيؽلٛد ٍيرأزلايٍ ٞ٭ااْ .ٞنإ ٜلًِ إٔ أااْٝا اعأَ ١لٔ

ؾرْصاف يذٍ نإ  ٫لا أ ٕ ٜلذلى ًؿل٘ ايتأنٝلاف ؾرْصلا غلرل عُايٝلٖ .١لٌ نلإ ٍيتلاَرل
ٍ٭َرٜهٍ ٞشلا ٌ٥يؿٝتٓاّ عًْ ٢ؿض ٍيٓٗا ٗاف لرنٗا عاأس ٠عٔ إقاَلْ ١علاّ ٍظلذلٍنٞ

ياَ ٜ٘ا ٜلتُا ٘ عً ٢ذٍل٘! ٍ ٌٖٚيتلاَرل ٍؾلاع ٟـلا شلٛعٜا َلٔ ق لٌ ي٬يلٍ ٞيثلٛع٠

ٍافادٍ( ٠يث٬يٍ ٞٱَدلٜايٞف ٍيؽلٍٗٚ ١ْٝٛٝيهُلدلٍدٚع ٚأْعُلٚ ١قلٍ ٣ٛيلاٍ ٜٔيصٝاشلٞ
ٍيلر  )١ٝنٜ ٞذلنٖٛا رٍ اً  ٜا اً

ؾٗ ٫ ٛظو ؼلايـ عأط ٍالاٍ ٍ٭الاٍْٚ ٞيؿرْصل ٞأ ٚكٛيلَ ١لاعنض" :للي ٞ

ٍيًؽٛؿ" يف َرٍحٌ ٌ َٚيزم َل..١ٓٝ

أعًٓت ٍيًجٍٓ ١ارنس ١ٜيًخلرط ٍيلٛطين ٜل 19 ّٛأٜلاع أٝ ٍٚلإ شٝاشل ٞللا

ٍْتلا ٗا نكٝاد ٠عُاي.١ٝ

ٖٚذٍ ٍٖ ٛيتط ٝل ٍيتاعىٍ ٞ٭ ٍٚيٝض ـطاب عُاي ٞلٌ يكٝلاد ٠عُايٝل ١٭ٍٚ

حاي ١د ١ْٝ٫ٚعُاي ١ٝيف ٍيتاعٜخف  ٫ٚأ قؽلا ٖٓلا حايل ١دْٝ٫ٚل ١يًؿكلرٍ ٤حٝل

شل كتٗا

يٛعٍت يًؿكرٍ ٤نثرلٚ ٠ش كتٗا يٛعٚ ٠دٚيٍ ١يكرٍَط ١ام٦ات ٍيصلٓنيف ٚيهلٔ ٍيهُْٛٝل ١أٍٚ

دٚي ١عُاي ١ٝيف عؽر عأط ٍااٍف ٚشلذٍ ايط ع َلٓ ٢كتًؿاً.
َٔ ٍآاش

ٖٓا إٔ ْعلرل إىل ٍشلتكطاب ر لر يف حايلٍ ١يهُْٛٝل .١ؾ ُٓٝلا نلإ

ٍيلُاٍ ٜٓتل  ٕٛممثًٚ ِٗٝقٝادلِٗ ٍيلُاي ١ٝنإ ٍاثكؿل ٕٛغلرل ٍآاـلًني ٜلاعُ ٕٛقؽلر
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ؾرشاٖٚ !ٟهذٍ ٜؽطـ نٌ يؽاحل ط كت٘ف ٜهٍ ٕٛاثكلـ ٍيتكًٝلاٍ ٟيدلألٍٛزَ ٟثكلـ
ط كت٘ حت ٖٞٚ ٢ؽٍ ٕٛيٛطٔ ٫ .عجل

يف ٖلذٍف ؾكلا نلإ حتلَ ٢لثكؿني لكلاَٝني يف

عٚشلٝا ٍيكٝؽللر ١ٜوتصلٍ ٕٛيؿٛدنللا يف حاْلات َٛشللهٜٚ ٛصللرَ ٕٚللٔ أ ٓلاٍ ٤يلُللاٍ

ٍٚيؿ٬حني ٍٚؾٓٛد ٍاصرحني ٜ ِٖٚتاؾك ٕٛإىل ظٍٛعع ٍاا ٍ٬ ١ٜٓأٜاّ ٍيثٛعٍ ٠ي ًعلؿ١ٝ

 َٔٚني ٍاثكؿني ٍيهال

ٍيه رل َهص ِٝغٛعن .ٞنُا ٚقـ ٍاثكؿ ٕٛغرل ٍآاـلًني ـلا

يٛع ٠أٜاع  68ف ٚدعلِ ٜ ٫ٚلسٍٍ َثكؿل ٕٛؾًصلط ٕٛٝٓٝقٝلاد.ّ ٠ت.ف ق لٌ  ٚللا ٍلؿلام

أٚشً!ٛ

ٖٓٚا ٜطٝ

ي ٞإٔ أقاّ يًكاعَٛ ٤٣قؿاً ٜٓاش

ٍاٛقع ٍٚاكاٍ ٍٚيتخً.ٌٝ

نٓت قا نت ت يف ؼؿخيت عًٍ ٢يؿٝض ٜل 6 ّٛأنتل ٛر 2017ف عشلاي ١يٮشلتاذ

ع اٍهلل ٍيصٓا ٟٚيف َؽر عإٔ ٍعت لاعٍ ٙاؿهلر إدٍٚعد شللٝا مملٔ ٚقؿل ٍٛـلا ٍلؿاقلات

أٚشًٛف ٚمل ٜهٔ شلٝاًٍ ـا َٓٗا أٚشً ٛحكٝك١ف ؾَٗ ٛع ٍ٫عذلٍف ايهٝلإ ٍيؽلْٗٞٛٝ
ٍَٛ ٬ع  .١ؾجا ٤للكٝ

ٍٚقلٚ ٞأات َٔ ٍآاش

َٔ ٍيرؾٝل ٜٛشـ أ  ٛد ١ٜيف أَرٜها َٛـلخاً َلا أقؽلا امثلاٍ
لث ٝت٘ يف ٖذٍ ٍيٓؾ نُا ٖ:ٛ

Adel Samara
Yesterday at 4:28am

ش ٍٍ٪حاَض :1191
ٍ٭شتاذ ع ا ٍهلل ٍيصٓاٍ ٟٚحملذلّف ٚأْت ٍيٓاؼرٍٚ ٟيلرٍ ٞ ٚيكَٞٛف نت ت ق لٌ

َٜٛني يف أرٜاٍ ٠٭ اع لصتعٗا ايرٍحٌ إدٍٚعد شلٝا يف ْكا ٙ٭ٚشً !ٛعج لاً .شللٝا

ٖ ٛأ طر َٔ اّ أٚشً ٛيهٔ ط ل ١شلٝاَ :ٖٛ .١ٜع ٍ٫عذلٍف ايهٝلإف ٖٚلٍ ٛيلذٟ

أ ذ ٜاشر ع ا ع ٘ إىل أَرٜها  1991ؾػاؿ ٍ٭ رل يف عر ٍيتط ٝع ٚمل ٜلاف ٚشللٝا َلع
ٍؿٍٛع َع ٍيؽٗاٍ ٖٛٚ ١ٜٓيذ ٟدعاْا يتؿهرل أاٜا غرل ٍيتخرٜر  ٖٛٚـا ٍيهؿاح ٍاصلً

ٍ ٖٛٚيذ ٟزٍع ٍحملتٌ  48يًاعا ١ٜيلف ١ٜٛعسَ ٞعاع ٠يف ٍيهٓٝصلتف ٖٚلٍ ٛيلذَ ٟلاح
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ٍيصلٛد ٖٛٚ ١ٜـا ٍيكٍ ١َٝٛيلر ٖٚ ١ٝلٍ ٛيًٝدلٍيلٍ ٞيلذ ٟؾرـل٘ أ ل ٛعُلاع عفل ٛغلرل
َٓتل

يف ٍجملًض ٍيٛطينٜ ٌٖ .هؿٖ ٞذٍ ٍْعر نتا ٘ اٱلًٝس ١ٜغس – ٠أعوا أ.ً٫ٚ
يٍ ٛشتعٗات ٘ يف ٍ٭دب ٍاكاعٕ يرؾلٓلا يلو ٍيك للات .هل

حكٗا ٚأ ذ حكٛم ٍيعل

َٓٗا ٜ .ا ٚأْو لعجلت َٔ لطرٜ

إعطلاٍ ٤يٓلاط

أرٜاٍ ٠٭ اع يًٓلاط

رؾلٗا يًُط ع قُا هرٍ ٟيذ ٟيٍ ٫ٛـجلٌ يكايلت ٖلذٍ لعل ٞأٝؿلاعٍ هلر .ٟإذٍ مل

لؿُْٗٛاف ٍ تلا ٍٚعٓا.
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Yousef Abudayyeh

نإ شلٝا ٜأل ٞنٌ عاّ ٚي فل ١أٜاّ يٝخاـر يف أاَل ١نايٝؿٛعْٝا /شإ دٜٝػٛف ٚنٓلت

دَٚاً أطً

َٓ٘ف ؽؿت٘ عف ٛفًض ٚطين ميثًين (َلني ٚغلرل َٓتلل )ف إٔ هتُلع َلع

ٍؾايٜٚ ١ٝاٍؾع عٔ ٍَٛقؿ٘ ٍيصاقطٚ ١طٓٝاًف ٚنلإ ٜلرؾض دٍُ٥لاً ٜٚكل ٍٛإٔ  ٫دٚع شللذٙ

 ٬يًجايٝلٜٚ ١لرؾض ٍيتٍٛؼلٌ
ٍؾُاٖرل .نٓت أشأي٘ نٝـ ميهٔ إٔ ٜرـل ٢إٔ ٜللني مملث ً

َلٗلا .نلإ عٓللاَا ٜرٍْل ٞنأْل٘ ٜلرٍ ٣اللٛت ٱؼلرٍعٍَٛٚ ٟأٗتلل٘ (ٍيلٓٝؿل ١يف لللض

ٍ٭ٚقات) ٍياٍ ١ُ٥عً ٢ـرٚعٍ ٠يتٍٛؼٌ َع َٔ "ميثًِٗ".
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يلللٌ يٍٛقللل ١إدٍٚعد شلللٝا ٖللذَ ٙلٓلل ٢اؼللاً .ؾٗللَ ٛثللاٍ عًللٍ ٢اثكللـ

ٍيتكًٝاٍ/ٟيلف ٟٛيًدلأٍٛز .١ٜيذٍ ٍٚؾلل إٔ للٓٝل٘ ٍيكٝلادٍ ٠يدلأٍٛزٜلٍ ١يُٝٓٝٝل( ١قٝلاد٠

ّ.ت.ف) عف ٛيف ٍجملًلض ٍيلٛطين ٍيؿًصلطٝين أ ٟمملث ً٬يًعلل
ٍيط كات ٍيعل ٍ ١ٝييت ٜٓ ٫تُ ٞإيٗٝا ٜ ٫ٚرغ

ٍٚيلذ ٟأنثرٜتل٘ ٖلٞ

إٔ ٜأ ذ عأٜٗا ا٫عت اع!َ .ؿاعقٖ ١اً٥ل.١

يلٌ َٛقـ شلٝا َٔ ٍؾُاٖرل ٍٖ ٛيٓكٝض ٍاطًل اٛقـ َا ٚلص ٞلْٛؼ إٔ ٍيعل

ٍالًِ.

ٖلٛ

ٍٚي٬ؾت يف ٍ٭َر لطلا ل حلاييت ٍيهُْٛٝلْ٫ٍٚ ١تؿاـل ١نخلا ف  ٍٚت٬ؾُٗلا

نصرلٚع ٠املٓ ٢إٔ ٍيهُ ١ْٛٝتخرعٖا ٚدَكرطتٗا ٍيعلل  ١ٝأؾلرزت ل ٍ٬زمخٗلا ممثًٗٝلا
ٍيلفٜٛنيف أَا ٍْ٫تؿاـ ١ؾكا متهٓلت قٝلاد.ّ ٠ت.ف إٔ لؿرز/لؿلرض عًلْ٫ٍ ٢تؿاـل١
ممثًني  ٫ميثًْٗٛاٚ .إذٍ ناْت ٍيهُ ١ْٛٝقا ٍْتٗت ذ ٝخ ١االٍٓ ٢ياَٟٛف ؾلسٕ ٍْ٫تؿاـل١

قا ٍْتٗت ذ ٝخ ١املٍٓ ٢يػاع ٗا الؿاقات أٚشً.ٛ
ظلؽاً.

أعًٓت شًطات اعٜض ٍؾاٜا 26 ّٜٛ ٠أٜاع لٓعٍْ ِٝتلا ات يًهَُ ١ْٛٝلٔ 90
ٚعغِ ٍشلجُات ٍييت ظٓٗا أٝغ ٍيدلأٍٛز ١ٜـا ٍيهُ١ْٛٝف إ ٫إٔ شلرل ٍ٭َلٛع

نُا ٴطط شلا نإ  ٫ا َٓ٘ حٝ

أُأرٜت ٍْتلا لات يصلًطات لاعٜض جملًلض َلٔ 90

ظلؽاًف ٚناْت ٍيلدل ٠يف عاّ لػٝرل ٍيدلْاَا عغِ ٍظتاٍد ٍيلا.ٍٕٚ
ني  28-21أٜاعف ٍؾٝغ ىذلم َذلٍشاً إير ر رٍٚ .اذٍ

أيؿاً ايرؼاؿ ٚأرٍ ٣عتكاٍ مخصني أيؿاً.

للذلٚ ٣قلا قُتلٌ 20

إلازٍت ٚإ ؿاقات ٍيهُ:١ْٛٝ
َٔ إها ٝلات ٍيهُْٛٝل ١أْٗلا يف ْٝ 2صلإ ٍ 1871ؽلذت إألرٍٍ ٤ٱؼل٬حات

ٍيصٝاش١ٝف َٗٓٚا ؾؽٌ ٍيهٓٝص ١عٔ ٍياٚيْٚ ١سع ًَهٍ ١ٝيهٓٝصلٚ ١إيػلا ٤نلٌ َلاؾٛعات

ٍياٚي ١يًهٓٝص .١عاما  ٫ظٖ َٔ ٤ٞذٍ حؽٌ يف ٍيلٛطٔ ٍيلر ل ٞحتلٍ ٢ٯٕف لٌ ٍْٛأل٘

ظاٖر ٠أْعُٚ ١قٍ ٣ٛياٍ ٜٔيصٝاشٍ ٞياَ ١ٜٛعٍٚ .١ْٝ٬عتُات ٍيتلًلٍ ِٝيعلليب ٍجمللاْٞف
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ٚإيػاٍ ٤ؾٝغ ٍياٍٚ .ِ٥يف  30رذٍع قاَت ايكفا ٤عًٍ ٢ي رلٚقرٍط ١ٝعٝل
ٍاٛظؿني اْ٫تلاب ٜٚتِ ل اٚ .ًِٜٗيف ْٝ 1صإ أُقر عٍل

ؾرْهاًٚ .مت ٍ٫نتؿا ٤ر ع عاد ٍاٛظؿني ٍيصا كني.

ٜهل ٕٛمجٝلع

غلرل علاٍ ٜ ٫تللا6000 ٣

ٚيف  30رذٍع نذيو مت َٓ حكٛقاً ناًَ ١يٮأاْل ف ٚمت لللٝني أالاْٚ ٞزٜلرًٍ يف

ٍيهُْٛٝللٚ ١أؼلل خت عٍٜللٍ ١يهُْٛٝللٖ ١للٍ ٞيرٍٜللٍ ١يلااٝللٚ .١مت إقللرٍع ٍٱدٍعٍ ٠يذٍلٝلل١
يًُعاعٝات ٍ َٔٚٱؼ٬حات ٍ٫قتؽادَٓ :١ٜع ٍيلُلٌ ٍيًًٝل ٞيًل لاز ٜٔيف ْٝ 20صلإ
َٓٚع ٍيػرٍَات.

ٗ ٚذٍ ٙٱؼل٬حات ألذ ت ٍيهُْٛٝل ١نلثرلًٍ َلٔ ٍيدلأٍٛزٜلٍ ١يؽلػرلٍ ٠يلذٜٔ

أ ؾًصِٗ ْا ًٍ ٕٛٝيثاي

ٚأيك ٢ع ْ ٤ؿكات ٍؿلرب عًلٍ ٢يؿكلرٍ٤ف نُلا قاَلت تأأٝلٌ

ٍيإٜٛف ٚحاٚيت ٍيتٛأ٘ يًؿ٬حني ٚؼ ٌٜٛاعٜض ٍيطؿًٝٝني ٍٚآػُصني يف ٍاًلذٍت إىل
اعٜض ٍيلُايٚ .١ٝقاَت سحؽاٍ ٤اؽاْع ٚلصًٍ ِٝاؽاْع ٍاذلٚن ١يًجُلٝات ٍيلُاي.١ٝ
إ ؿاقات ٍيهُ:١ْٛٝ
اما ٖ ٞعؿ ٬ ٚ ١ٜٛؽطٝط حس لَ ٞصل لف ؾكلا عاْلت ٍيهُْٛٝلَ ١لٔ شلً ٝات

َل١ٓٝف يل ت دٚعًٍ يف متهني ٍيدلأٍٛز َٔ ١ٜإحرٍز ٍيٓؽر عًٗٝا.

ٜرَ ٣اعنض إٔ أحا ٍيصً ٝات ٖ ٛعاّ ٍيٛع ٞ٭َٛع ٚإأرٍٍ٤ت ٖاَل ١نلإ ٫

ا َٔ ٍٱحاطٗ ١ا ٚإلازٖا.

نإ يًدلٚدْٝٚني ٍٚي ْ٬هٝني دٚع يف ٍيصً ٝات  ٚاؼل ١علاّ ٍيتٓعل .ِٝنُلا إٔ

عاّ ٍيٛعٍ ٞيصٝاشٍ ٞيط ك ٞأد ٣ايهُ ١ْٛٝإىل عاّ ٍ٫شت ٤٬ٝعًلٍ ٢اؽلرف ٍارنلسٟ

ٚعا ّ ٍيسحـ إىل قؽر ؾرشاٍ/ٟيكؽلر ٍير٥اشل ٞعَلس ٍيصلًطٍ ١يدلأٍٛزٜل ١نُلا أظلاع
َاعنض ٚنذيو يٓٝنيٖ .ذٍ إىل أاْ
ايط ع اّ ٍيكٍ ١َٝٛؿانُ!١

عاٌَ ٖاّ ر ر ٍٖ ٛيٛيلع ايل لاعٍ ٠يكَٝٛلٍ ١يلذٟ
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أٛيٍ ١يؽرٍع ٍ٭ رل:٠
عغِ طٛيٍ ١ااٍؾلني عٔ ٍيهُ١ْٛٝف إ ٫إٔ ٍي طٛي ٫ ١لهؿ ٞـُٔ َٝلسٍٕ قل٣ٛ
عٍأ يؽاحل ٍيثٛعٍ ٠افادَٓ ٬ ٠ازعف ْاٖٝو عٔ عاّ لٍٗ ٪ٝارحًٍٚ ١ي ٖٓٓٚ ١ٝا لهلٕٛ
ٍي طٛي ١يٝض يف ٍْ٫تؽاع االٍٓ ٢اأيٛفف ٌ إْٗا ٍْتؽاع ناعط يًتاعٜخف نُلا إٔ علاّ
ٍْ٫تؽاع ٜ ٫لين عؾض حاٚ

ٍيهُ١ْٛٝف ؾاؿا

ٜؿرض ْؿص٘ ٜٚهٍ ٕٛيؿللٌ ٍيثلٛعٟ

ٍيٍٛع ٞيف ٍيتؿاعٌ َع ٍؿا  ٫ .ىتًـ ٍ٭َر يف ٍيهُ ١ْٛٝعٔ ٍْتؿاـلٍ 87 ١يليت أٜفلاً
مت إأٗاـٗاف يهٔ حؽٛشلا أؼ

دعشاً لاعىٝاً َٔ أٗ١ف  َٔٚأٗ ١ياْ ١ٝاما ٖ ٞظلل ١ٝف

ؾًِ ٜهٔ ٛشع قٝلاد.ّ ٠ت.ف إٔ ؼل ٍٛد ٕٚلؿجرٖلا  ٚلايط ع مل ٜهلٔ ٛشلع ٍيللاٚ
َٓلٗاف ٚيهٔ حؽٌ ٍغتٝاشلا .يذٍف نإ أش ٛع ٍياّ يف ٍيهُ 28-21 ١ْٛٝأٜلاعف ْللِ ٭ٕ
ٍي ٓاق ٫ ١ٝلهؿ ٞاٍٛأٍٗ ١اذليٛٝزف نُا إٔ ٍ٭علاٍد َتؿاٚلل ١أٜفلاً عل ٠ٚ٬عًلٍ ٢اٛقلع
املٓ ٢إٔ ٍيكتاٍ ٍيلًين يف ٍااٜ ٫ ١ٜٓلتُا عًلٍ ٢ي طٛيل ١د ٕٚللٍٛزٍ ٟٱَهاْٝلات ٚإمنلا
عًٍ ٢يص٬ح أٜفآًٖٚ .ا ٜتعا ٘ ٍاٛقـ َع فسع ٠أًٜل ٍٛيف عُلإ  1970لني ٍاكاَٚل١
ٚأٝغ ٍيٓعاّ ٍ٭عدْٖٓ َٔٚ .ٞا َٝس ٠حرب ٍيػٍٛع يف ٍ٭عٜاف حٝ

"ؾرؿ ٍْ٫صلخاب

ٚأـرب ٚأٖرب" مما ٜلين صاعٍ ٠ظت اى أ ٚحتَ ٢لرنلٚ ١يهلٔ يلٝض صلاعٍ ٠ؿلرب.
ٚقا له ٕٛػر  ١حسب ٍهلل يف ي ٓإ  2006حاي ١أاٜا ٠يف ْٛعٝلٍ ١يؽلرٍع املٓل ٢للٛؾر
َٝسٍت يًػٍٛعٜني ػُع ني ٍؾٝغ ٍيٓعاَٞف ٍٚيتُذلط يف ٍاٛقع ٚيهلٔ ٛألٛد لكٓٝلات

ٚلصًٜ ٝعٌ ٚحع ١ٝش٬ح ٍ٭عاٍ.)1(٤

( )1أْعلللرف علللادٍ زللللاع٠ف حلللسب ٍهلل :لؿلللٛم ٍيكا٥لللا ٍٚاكاللللٌ ٍٚيهٝلللإٍ :عل لللاى ٍٱيلللٓني

قرٍ ٠٤يف نتاب :حرب  2006ني حسب ٍهلل ٚإشرٌٍٝ٥ف لأيٝـ َإَ .ّ .ايٚ .ٛٝعق ١ؼادع ٠عٔ َرنس ٍ٭شًخ١

ٍاعذلن ١يًجٝغ ٍ٭َرٜهٞف لرمج٪َ ١شصٍ ١ياعٍشات ٍيؿًصط١ٝٓٝف .2008

يف نٓلإ ٍيٓعرٍ ٠ٱيهذلٍ Kana’an – The e-Bulletin ١ْٝٚيصلٍٓ ١يصلا ل ١ععلرف ٍيللاد 4558ف  3أًٜلٍٛ
(ش تُدل) .2017

https://kanaanonline.org/ar/2017/09/03/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9%d9%81%d9%8a-%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%ad%d8%b1%d8%a8-2006%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87%d9%88%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6/
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ٖٚهذٍف ناْت ٍيفخاٜا يف قُع ٍيهُْٛٝل 35-20 :١أيلـ قتٝلٌ  15ٚأيؿل ًا َلٔ
َٓؿٝني .نُا ٍشتُرت ٍحملانِ يلا ٠شٍٓٛت(.)1
َٔ يٍٛع أممٝني إىل َصتٛطٓني عٴتا:٠
قا ٜٓ ٫تٍٗ ٞؾاٍ ح ٍٛط ٝلٍ ١يتجُللات ٍ٫شلتٝطاَْٚ ١ٝي٫لٗلاف لٌ ؼاٜلاًٍ
عاّ ػاٚز ٫إْصاْٝتٗاف أٚ ٟحعٝتٗا  ٚاؼ ١عجسٖا عٔ لٛيٝا لٝاعٍت يٛعٍٚ ١ٜظلذلٍن١ٝ
ؾلًٝلل ١عغللِ لطللا ل لطٛعٖللا ٍيؽللٓاعَ ٞللع أطرٚحللَ ١للاعنض عللإٔ حؽللٍ ٍٛيثللٛع٠
ٍ٫ظذلٍن ١ٝيف ٍي ًإٍ ٍاتكاَ ١ؼٓاعٝاً اؼ ١عًٜ ٢لا ٍيدلٚيٝتاعٜلا ٚ .لايط عف يلٝض ٖٓلا
فاٍ ٍيتؿؽ ٌٝؾُٝا ىؾ ٍيتطٛعٍت ٌ ٍيتػرلٍت ٍييت حؽًت عً ١ٝٓ ٢رٚيٝتاعٜا ٍارنلس
عاٍَٚ ١اصتٛطٓات ٍي ٝفا ٤اؼ ١ؾُٝا ىؾ لرٍألع دٚع ٚعلاد ٍيدلٚيٝتاعٜلا ٍيؽلٓاع١ٝ
ٍيتكًٝاَٚ ١ٜلٔ يلِ ل ًلٛع أنثلر َلٔ ط ك/١ظلرو ١عاًَل ١يف ٖلذٍ ٍي ًلا أ ٚذٍى :عُلاٍ
ٍـاَ اتف عُاٍ ٍيؽٓاعٍ ١يتكًٝاٚ ١ٜعُاٍ ٍ٫قتؽاد ٍؾاٜاف َٚلا ٖل ٞريٝلات ػُلٝلِٗ
ٚلفآَِٗ يا َ ٍٛعرٚع يٛع.ٟ
ٜعرح أٝؿر ٟاٜرٕ يف نتا ٘ عٔ ٍؾسٍ٥ر( )2نٝـ يل ٍيهُْٝٛٝلٍ ٕٛآؿلٝني إىل
ٍؾسٍ٥للر دٚعًٍ ٚحعللٝاً ٚعأل ٝل ًا ـللا أٖللٌ ٍي ل ٬د ٚؼٛيلل ٍٛإىل أدٍٚت يف اَللٍ ١ياٚيلل١
ٍيدلأٍٛزٍ ١ٜييت ٖسَتِٗ ْٚؿتِٗ!
" ...إٔ َا ١ٜٓقصٓط ١ٓٝكٝت َٓٝل ١عًٍ ٢يؿرْصٝني اا ٜكاعب ٍيلعر ٠أعل ٍّٛللا
ٔ ٍيدل لر يف إقًلٍ ِٝيك ا٥لٌ يلٛع ً ٠ـللُ ً ١للا ذيلو
ٖسمي ١يٛعٍ ٠٭َرل ع ا ٍيكادعف ٚظل ٸ
صٍٓٛتف ٚمل ؽرج ٍؾسٍ٥ر َٔ لؽٓٝؿٗا نل َٓ$طك ١عصهر #١ٜحت ٢شلٓ1870 ١ف أ ٟللا
أع لني عاَاً عًٍ ٢يػسٚف  ٚا ٤لٍٛؾا ٍاصتٛطٓني ٍ٭ٚعٝ ٚني أعاٍ ٺد ن رل٠ف َا زل سمتلاّ
َ ٫لٔ ٍؾلٝغ
ٍ$يتعه٫ٍ ٌٝشتلُاع #ٟيً ًا عدل فتُع ٍاصتٛطٓني ٍٚٱدٍعٍ ٠ااْٝل١ف لا ً
ٍٚيكٍ ٠ٛيلصهر.)3(١ٜ
( )1ح ٍٛنُ ١ْٛٝاعٜضف يٓٝنيف دٍع ٍيتكاّف 1978ف ؿ ؿ.9-3

( )2قٹ ًٍ ١يثٛعٍ :٠ؾسٍ٥رف ْسع ٍ٫شتلُاعف َٓٚع ٍ ١َٛيلامل ٍيثاي ف َٓعٛعٍت أٚنصؿٛعدف .2016

(َ َٔ )3ؿاعقات ٍيتاعٜخف إٔ ٍٖ ٤٫٪يثٛعٜني ٍآؿٝني  ٚاؼ ١إىل ٍؾسٍ٥رف أؼ خ٫ ٍٛحكاً َلٔ عٴتلاٍ ٠اصلتٛطٓني
ٖٓاى ٍٚ٭ظا عٓؽر ١ٜـا ٍيعل

ٍيلر ٍ ٞؾسٍ٥ر.ٟ
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أ ٟؼللٍ ٍٛيهُْٝٛٝلل ٕٛإىل عأط حر لل ١يتجُللع ٍشللتلُاعٜ ٟتعللهٌ عًلل٢

ظهٌ "دٚيَ ١صتٛطٓني" عٴتا ٌٖ !٠نإ ٍيص
ٍيعل

دؾاعاً علٔ ٍي كلا ٤حٝل

ٚٚأٗل ٍٛامكاَٚل١

ٍ٭ؼٚ ْٞ٬اما ِٖ َٓؿٝني ؾل ٬ؾرؼل ١يًللٛد ٠إىل ؾرْصلا ٖ .لٌ ؾكلاٚ ٍٚعلِٗٝ

ٍ٭مم٫ٍٚ ٞظذلٍنٞف ٖذٍ إٕ نإ أؼل ً٬ٝعًلَ ٢لا  ٜلاٖ ٚلٌ قلاّ َلٛقؿِٗ ٖلذٍ عًل٢
عٓؽرٝ ١ٜفاٍ َٔ ٤اصتٛطٹٔ ٍاصتلُٹر ـا ظل

إٔ ـرٚعٍ ٠ؿؿاظ عًٍ ٢ي كاٍ ٖٞ ٤يص

ؾكلرل مل ٜلا ٌ ٍارحًلٍ ١يؽلٓاع ١ٝأّ

يف دٚعِٖ ٍٱأرٍَٖ ٞلذٍ شلَ ٍٍ٪ؿتلٛح٫ .

ظو إٔ إأا ت٘ لرل ط اؾػرٍؾٝا املٓ ٢إٔ  ٫ؾرؼل ١يًخٝلا ٠شل ٣ٛايؽلرٍع ٍيلاَ ٟٛيف

ٖذٍ ٙؿاي١ف ٚلرل ط لايؿهر ٫ٍٚشلذلٍلٝج٫ٍ ١ٝشلتلُاعٍ ١ٜيلذ ٟنلإ ٜللرف إٔ ٖل٤٫٪

ٍيهُْٝٛٝني شٛف ٜتخٛي ٕٛإىل أدٍ ٠يف اَت٘ حٝ

 ٫ؾرؼ ١أ لر ٣أَلاَِٗ يف ٍارحًل١

ٍ٭ٚىل عًٍ ٢٭قٌٜ ٫ٚ .اعٍ ٟار ٌٖ ٤نإ ٍٖ ٤٫٪يدلأٍٛزٜني ٍ٫شتلُاعٜني ٜلرؾل ٕٛأٚ

ٜتٓ  ٕٚ٪إٔ ٍٖ ٤٫٪يهُْٝٛٝنيٍ/اصتٛطٓني شٛف ٜٛياَ ٕٚصتٛطٓني عً ٢ظلانًتِٗ ٚإىل

ٍ٭ ا!  ٚإٔ ٍؿلٌ يف ٖلسميتٗ ِ ٚػرٜلاِٖ مملا ْٗ ل ٍٛعًل ٢إٔ ٜهلٖ ٕٛلذٍ َكاَل ١هل
حؽٛشلا ق ٌ َٓخِٗ ْلُ٫ٍ ١ظذلٍن.١ٝ

َٔ أٗ ١أ ر٣ف ؾسٕ فرد حؽٍ ٍٛشلجرٗ ٠اف ٍ٫شتٝطإ لهعـ علٔ َصلأي١

أٖٛر ١ٜإٔ ٍيتجُع ٍ٫شتٝطاْ ٞعاأس عٔ لٛيٝا قٍ ٠ٛأتُاع ١ٝيٛعٍ ١ٜظلذلٍن ١ٝلتؽلاحل

َع أٌٖ ٍي ًا ٍ٭ؼْٝ٬نيٖٚ .ذٍ َا ْرٍ ٙحتٍ ٢يٝل ّٛيف ٍاصلتٛطٓات ٍي ٝفلا٤ف ٍيٜ٫ٛلات

ٍاتخا٠ف نٓاٍف ٍشذلٍيٝاف ْٛٝزًٜٓاٍ ٍٚيهٝإ ٍيؽٗ ْٞٛٝاؼٚ .١حت ٢أٓٛب إؾرٜكٝلا ٍيليت

عرض ٍيصٛد لؽاؿاً لاعىٝلاً َلع ٍي لٝضف يهلٔ ٖل٤٫٪ف عغلِ ٍـلطرٍعِٖ الا ٜصلُ٢
ٍاؽاؿ ١مل ٜتلً ٍٛعٔ يكاؾلٍ ١يلٓؽلرٍٚ ١ٜ٭ٖلِ كلا٫ٍ ٤قتؽلاد أٜلا ِٜٗحتلٍ ٢٭عض

ٍاػتؽلل ٖٚ .١للذٍ للايط ع عٍأللع أشاشلل ًا إىل لعللهٌُّ عأزلايٝلل ١شللٛدٍ ٤عُ/١ًٝحًٝؿلل١

يًرأزلايٍ ١ٝي ٝفاٚ ٤يٲَدلٜايَ( .١ٝاْا٬ٜف زَٚاٝ ٚ ...جٔ).

ٚإذٍ ناْت ػر  ١أٓٛب إؾرٜكٝا قلا ٚؼلًت حلا حًلٍ ٍٛيؿصلاد ٍ٭شلٛد قلٌ

ٍيتُٝٝس ٍيلٓؽرٍ ٟ٭ ٝضف ؾسٕ ػر ٍ ١ؾسٍ٥ر َٴل ١ ٝأنثر حٝ

ؼلٍ ٍٛي ًلا َلٔ َعلرٚع

لٛأ٘ ٍظذلٍن ٞإىل حايٍ َٔ ١يؿصاد ٍٚيؿكر مملا أْللغ قلٍ ٣ٛيلاٍ ٜٔيصٝاشل ٞيٝؽل
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يف

أٚشاط ظل

ٍيثٛعٍ ٠ييت ٖسَت ٍٱَدلٜاي ١ٝقل ٣ٛلكٛدٖلا أٜلاٜٛيٛأٝا ٍيلاٍ ٜٔيصٝاشلٞ

َرألٝتٗا ٍٱ ٍ ٍٕٛاصًُني ٍٚيٖٛا ٍ ١ٝيٓؿط َٔ ١ٝأٗ١ف ٚيٓٝؿت ٍيصًطإ ٍيصٝاش ٞعًل٢

ٍيػرب يف َعرٚع َٔ ٍيت ل ١ٝشل ٤ٍٛيًؿرْصل ٞأٍ ٚ٭َرٜهلٖٓٚ .ٞلا ؼفلر ٍاكاعْل ١لني

ٍؿسب ٍيعٛٝعٍ ٞيهل ٞ ٛعًل ٢قًلٍ ١ٱَهاْلات ٍيهٝ ٛل ٚ ١لني أ ٗلٍ ١يتخرٜلر ٍيلٛطين

ٍؾسٍ٥رٍ ١ٜييت ػًض عً ٢أعض يرْٚ ١ٜؿط!١ٝ

ٚإذٍ نإ ٍيه َْٕٛٝٛٝٛقا ْٶؿ ٍٛإىل ٍؾسٍ٥رف ؾلسٕ "ظلٛٝعٝني" ؼلٗا ١ٜٓقلا لطٛعلٍٛ

ٚػٓاٚ ٍٚأٓاَ ٍٚصتٛطٓني ٜٛٗدًٍ إىل ؾًصطني ٖٚذٍ َلا هللٌ ؾُٗٓلا يطػٝلإ ٍيلٓؽلر١ٜ

ٍٚياٍ ٜٔيصٝاشٍٚ ٞيل "لؿٛقٍ "١ٝي ٝفاٍٚ ٤ؾاٖس ١ٜـاٍَ ١ٱَدلٜاي ١ٝيا ٤٫٪ٖ ٣أَر َؿٗلّٛ
يآٜاف ٚؼاٜاًٍ إٔ ٍ٭َر ٍاؿٗ ّٛأنثر ٖ ٛدٚعِٖ يف ؽ ٞظٗٛع لٝلاع يلٛع ٟحكٝكل ٞيف

ٍاصتٛطٍٓ ١يرأزلايٍ ١ٝي ٝفا ٤يف ؾًصطني(.)1

َٚللٔ للاب ٍ٫ؾللذلٍضف أمل ٜهللٔ ٛشللع ٍيهُٝللْٝٛني إٔ ٪ٜشصلل ٍٛؿللسب غللرل

ظٛؾٝينف غرل ٍشلُاعٟف ْ ٫ٚكٜ ٍٛصاعٜ ٟكـ عًٍ ٢٭قٌ عًٍ ٢ؿٝاد لأشٝص ًا يل٬قلات

إْصاْ٫ ١ٝحكاً ٌٖ أرت قا٫ٚت نٗذٙف ْ ٫اعٟف ؾُلرؾ ١ذيو َُٗل .١ذيلو ٭ٕ َلا

َٖ ٛلرٚف ٍٖ ٛنرٍط ٍيهُْٝٛٝني يف اَ٫ٍ ١شتلُاع ٍ٭ّف ٖٚذٍ ْؿص٘ ؾُٝلا ىلؾ َلا
ٜصٍُ ٢يٝصاع ٍيؽٗ ْٞٛٝيف ؾًصطني.

يصت أدع ٟإٕ ناْت ٖٓاى ع٬ق ١ني َا نت ٘ َاعنض ٚإلًس عٔ ٍؾسٍ٥لر  ٚلني

ٍياٚع ٍيلاٍ ٞ٥يًهُْٝٛٝني نُصتلُٹر ٜٔيف ٍؾسٍ٥رٍْ ٌٖ .ط ع َاعنض امٛقؿِٗ
ظو يل

ٚيهٔ َاعنض ْؿص٘ نإ ٜاعى إٔ َلعِ ٍيهُْٝٛٝني يٝصٍ ٍٛظلذلٍنٝني ٖٚلذٍ ٫
دٚعًٍ يف ؼٛشلِ َٔ يٛعٜني االٍٓ ٢يؿفؿاض ٍيذٚ ٟـلِٗ ؾجأ ٠يف ٍَٛأٗل١

ٍيصًطٍ ١يدلأٍٛزٍ ١ٜاٗسٍٚ ١َٚـا ١ٓ٥يف ؾرْصا إىل َصتلُر ٜٔعٴتا ٠يف ٍؾسٍ٥لرٜ ٫ٚ .ػٝل

عٓا ط لاً أْ٘ حتل ٢ؾ٬شلؿٜ ١صلاعٜني ٚظلٛٝعٝني َلٔ ٍ٭ؼلٌ ٍيؿرْصل٫ٍ ٞشلتٝطاْ ٞيف

ٍؾسٍ٥ر قا ٚقؿ ٍٛـا ؼرٜر ٍؾسٍ٥ر! ٌٖ نإ ٜلرف ٖل ٤٫٪إٔ ٍيثلٛعٍ ٠ؾسٍ٥رٜل ١شلٛف
(1) See, Adel Samara, Terrorist Orientalism in a State Form Using Marxism, Christianity and Islam
to Dismantle Arab Homeland Adel Samara Kana’an – The e-Bulletin, Volume XV – Issues 37813782 24, March 2015.
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لؿكا زمخٗا ٚلٴخٍ ٍٛي ًا إىل ظ ٘ َصتلُرٚ ٠يهٔ حت ٢يل ٛحؽلٌ ٖلذٍف ؾٗلٜ ٫ ٛلدلع

ٍيتذٜټٌ ي٬شتلُاع ٭ٕ ٍاٛقـ ٍيتاعىٖ ٞلٍ ٛيٓفلاٍ ـلا عأط ٍالاٍ يف ٍارنلس ٍٚحمللٝط

ٚؼ ً٫ٛإىل ٍ٫ظذلٍن.١ٝ

لكٍ ِٝٝيهُ:١ْٛٝ
َاعنض:
يف لكٍ ُ٘ٝٝ٭ٚي ٞيًهُ١ْٛٝف ظلر َاعنض إٔ ٍالاٜرل ٍيهُ ١ْٝٛٝميهٔ إٔ لللأ ذ

ٖذٍ ٍيعهٌ ؾكط ٍاتَ ِ٥٬ع دٚي ١يف َا ١ٜٓقاؼلرٚ .٠ط كلاً يتهٜٗٓٛلا ٍٚيتخلاٜات ٍيليت

ٍٚأٗتٗاف مل ٜهٔ شلا إٔ لتلذ ش ٣ٛطرٜلل حهَٛلٍ ١يعلل

٫حكاً ٍْ٫تؿاـَٛٚ ١دٍ ٌٜؿُاٍ ١ٜيعل .)١ٝ

عًلٜ ٢لا ٍيعلل ٍْ( .علر

ٚنُلللا نلللرع َلللاعنض يف عشلللاي ١إىل دَٚلللْٜٗٓٛٝ ٬ٝلللٜٛض (

Domela

 22( )Nieuwenhuisظ اط  )1881لكٚ ُ٘ٝٝلٛقلال٘ إٔ ٍيهُ ٖٞ ١ْٛٝفرد "ٍْتؿاـل١
َآٜلل ١يف ظللرٚف ٍشللتثٓاٚ ١ٝ٥ح ٝل

َلعللِ أًٖللٗا يٝصلل ٍٛيف ٍٚعد ٍٱظللذلٍنٚ ١ٝقللا ٫

ٜؽ خٕٛف إ ٫أْ٘ أٜٻاٖا ٛـٛح اما ٖ َ ٞادع ٠ظل  ١ٝعُاي ١ٝعؿٚ ١ٜٛإٕ ناْلت قؽلٛع٠

قاؼر ٠يف َا.١ٜٓ

ٚحت ٢يل ٛمل لهلٔ ٍيهُْٛٝل ١يلٛعٍ ٠ظلذلٍن١ٝف ؾكلا أنَّلا َلاعنض لإٔ طا لٗلا

ٍ٫أتُاعٍ ٞيلع ِٝنأَ يف فرد حؽٛشلا ٚٚأٛدٖا .مل ٜٓعر شللا َلاعنض أ ٚمل ٜلتدلٖلا

ٚمل ٜطاي

إٔ للتدل َٛد ٌٜدغُلا ٞ٥أ ٚأشلاط ٪ٜشلض ؿهَٛلات يٛعٜل١ف يًُصلتك ٌف

ؾايهُٓ ١ْٛٝعر َاعنضف ناْت َثا  ١ػر  ١ظل َ ١ٝؿتٛح ١شٝاشٝاً الصاع ُٓٝا ناْت نلٌ

ٍ٭ظهاٍ ٍؿهٍ ١َٝٛيصا ك ١قُل.١ٝ

يهٔ َاعنض ٍَتاح إيػاٗ٥ا يًاٚيٚ ١ؼاٜاًٍ ٍياٚيٍ ١يكَٚ .١َٝٛاح إيػلاٍ ٤ؾلٝغ

يؽاحل ٍيتجٓٝا ٍا اظر يًعل

ٚنإ ذيو ط ٝلٝاً عًٍ ٢٭قٌ يص ني:

ٍ ٭ :ٍٚإٔ ٍيهُْ ١ْٛٝؿصٗا ناْت ذٍت لرنٝ
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أمم ٞش ٤ٍٛيٛألٛد أنثلر َلٔ

يً

أعفاٗ٥ا َٔ َٓتصليب ٍ٭ممٝلٍ ١٭ٚىل َلع لللاد أؼلٛشلِ أ ٚأٓصلٝالِٗ

ٍيكَٝٛلل .١ناْللت أممٝلل ١للاالٍٓ ٢اٛـللٛعٍ ٞاللادٍ ٟاٝللاٍْٚ ٞيللٝض للاالٓ٢

ٍيصٝاشٍ ٞيٍٛع ٞط كٝاًف أٍ ٟظلذلٍنٝاًف ٚيهلٔ ٖلذٍ ٜ ٫صلتثين ٚألٛد لٝلاع
ٍظذلٍن ٞؾٗٝاَٚ .ع ذيو ؾسٕ مماعشلتٗا ٚػر تٗلا ؾتخلت رؾاقل ًا  ٍٚتهلاعٍت

يٛعٍ ١ٜظذلٍن.١ٝ

ٍٚ يثاْ :ٞ٭ٕ ٍياٚيٍ ١يكٍ ١َٝٛ٭ٚعٝ ٚل ١ؼاٜلاًٍف ناْلت كٝلاد ٠رأٍٛزٜلات
ذٍت دٚع ٍشتلُاعٖٚ .ٟلٍ ٞيكَٝٛلٍ ١يليت ؼلا
ٛـٛح.

ٚنتل

ـلاٖا َلاعنض

يهٓلل٘ نُللا أظللرْا ْكللا لكؽللرلٍلٗا يف ٍاصللايٍ ١يكَٝٛلل ١أ ٟلُٖٗٛللا ٛطٓٝلل١

ٍيدلأٍٛز.١ٜ

نُا ْكا َاعنض ـلـ َرنسٜتٗا ٍيلصلهرٚ .١ٜأعتكلا أْل٘ ـللـ َلدلع .ؾكلا

ناْت َه َٔ ١ْٛفُٛعلات يٛعٜل ١غلرل ًَٖ٪ل ١عصلهرٜاً لاالٍٓ ٢يٓعلاَ ٞيف ٍَٛأٗل١

أٝعني قٜٛني .نُا إٔ نْٗٛا قالًت يف حرب َإ ٚظلٍٛعع ٚيلٝض يف حلرب غٍٛعٜل١ف
ؾسْٗللا ٍؾتكللرت إىل ٍاللاٍ ٣يللسَين ٍيللذٜ ٟصللُ شلللا اآللاٚعٍٚ ٠عتُللاد لهتٝللو غٍٛعٜللٛ

ٍاٝإٍ "ٍـرب ٍٖٚرب" إىل ٍ٭دغاٍ ن ٞلتُرط يف ٍيكتاٍ .ؾااآَ ١ٜٓطك ١قادٚ ٠قاؼلر٠

متاَاً.

نُا مل ٜٛؾر َاعنض ْكا ٙيًهَُ ١ْٛٝعلرلًٍ إىل عجسٖلا ٍيلا ٜٚ .ْٞ٫ٚلا ٚأْل٘ مل

ٜأ ذ ا٫عت اع عاًَني عاما ناْا ٚعٍ ٤ذيو ٍيلجس مما ألٌ ْكا َاعنض َتعادًٍ ُٖٚا:
 إٔ حؽٍ ٍٛيهُ ١ْٛٝنإ عؿٜٛاً حٝ

مل ٜهٔ ٓا ٤عً ٢طل ١عُلٌ حس ٝل١

َٓعُٖ .١ذٍ َع أْٗا أعشت أشض  ٫لتؿل َلع ٍؿس ٝلٍ ١يًٝٓٝٓٝل ١نُلا نتل

ر ٕ٫اد( ٜٛأْعر ٫حكاً يٛع ٠أٜاع .)68

ٖ ذٍ إـاؾ ١إىل عُرٖا ٍيكؽرل ٍيذ ٟمل ٜصُ شلا تاٍعى إغ٬م ٖذٍ ٙيؿجل٠ٛ
 ٚايتاي ٞلرلٝ

دْٝ٫ٚتٗا.
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حٝ

نُا ْكا َاعنض عجسٖا عٔ ؼاٜا ٍ٭ٚيٜٛات ٍاايٚ .١ٝعاما ٖٓلا نلإ لكؽلرلٖا

مل لصتٛي ٞعًٍ ٢اؽرف ٍارنسَٚ .ٟلرٚف إٔ ٍيطػُلٍ ١اؽلرؾ ١ٝقلا يل لت دٚعًٍ

يف دؾع ٍيصًطٍ ١يدلأٍٛز ١ٜيٲشرٍع يف ٍٱأٗاز عًٍ ٢يهُ١ْٛٝ

يلٌ أظا ْكا َٔ َاعنض  َٔٚيِ يٝلٓنيف عًلٍ ٢يهُْٛٝل ١أْٗلا مل لتُتلع أ لذ

ٍيكرٍع هؿا ٚ ٠٤اؼ١ف نُا ٚعد رْؿاًف أْٗا مل ؼتٌ ؾرشاٚ ٟمل لصٝطر عًٍ ٢ي ٓو ٍارنلسٟ

ٚمل لفع ٜاٖا عًٍ ٢يذٖ .
ٖٚذٍ عاما نإ ٍيص

يف ٍشتطاعٍ ١يدلأٍٛزٍ ١ٜشتلادٍ ٠ا ادع .٠ؾصلكٛط ؾرشلاٟ

نإ أَر أشاش ٞيف إح اط ٍيدلأٍٛزَ ١ٜلٜٓٛاً ٚقَٝٛاًف ٫ٍٚشت ٤٬ٝعًٍ ٢اؽلرف ٍارنلسٟ
ٚأ ذ ٍيذٖ

نإ شٝٴ كٍ ٞيدلأٍٛز١ٜف ٍياٚيَ ١هعٛؾَ ١ايً ٝا ٚهلٌ ٍيؿرْلو ل ٬قُٝل ١يف

ْعر ٍاٍٛطٓني ٍٚياٍ ٍٚ٭ ر .٣يلٌ ٖذ ٙأَُٖٛ ١ٝقلٍ ٞيصًطٍٚ ١ااٍ.
يٓٝني:

ٍعلهازًٍ عًٖ ٢ذٍ ٚؼـ يٝلٓني ٍيهُْٛٝل ١لل دٜهتالٛعٜلٍ ١يدلٚيٝتاعٜلاف إذ متلٓ

ٍياٚي ١قٝاد ٠يًُ٪شصات اما ؾٗٝا ٍيكُلَٗٓ ١ٝا علهٌ مل ٜصل ل يل٘ َثلً٬ٝف حٝل

ٍيهُ ١ْٛٝأ ٚحص

َا قاَت يًلُاٍ دٚيٍ ٖٞ ١٭ْص

قاَلت

يتخرع ٍيلُلاٍ َلٔ ٍيلُلٌ علدل

إْعا ٤أ ٚإقاَ ١فت ُع ٍظذلٍن٬ْ .ٞحغ ٖٓا إٔ يٓٝني نإ أقرب َٔ َاعنض اػلا ٙقلرٍ٠٤

ٍيطا ع ٍيط كٚ ٞنْ٫ٍ ٕٛتؿاـ ٠ٍْٛ ١أٚي ١ٝعؿ ١ٜٛياٚيٍ ١يلُلاٍ لٌ ٚحتل٫ٍ ٢ظلذلٍن.١ٝ
ٚعاما ٜلٛد ٖذٍ إىل دل ٠يٓٝني يف َصأيٍ ١يٛؼ ٍٛإىل ٍيصًطُٓٝ ١ا لذلنلس لدلَ ٠لاعنض

يف ٍيتلُٝل ٍيٓعر.ٟ

ٜٚر ٣يٓٝنيف نُا َاعنضف إٔ لكؽلرل ٍيهُْٛٝل ١يف نْٗٛلا لٛقؿلت يف َٓتؽلـ

ٍيطرٜل أ ٟمل لهٌُ يتخرٜر قؽلر ٍير٥اشل ١ؾرشلاَ ٟلٔ أٜلاٍ ٟيدلأٍٛزٜل١ف ٚمل لؽلادع

أ َ٬ى َػتؽيب ٍاًهٚ ١ٝمل لفع ٜاٖا عًٍ ٢ي ٓو ٍارنس ٟاما ؾ َٔ ٘ٝذٖ

– يٓٝنيٖٚ .ذٍ

ؼخ ٝ٭ٕ ٖذٍ ٙيكرٍعٍت ي ٛحؽًت يهصرت ظٗلر ٍيصلًطٚ ١عاملا لهل ٕٛقلا غلرلت

فرٍ ٣يؽرٍع.
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نُا ٜفٝـ يٓٝني " ...إٔ ٍيهُ١ْٛٝف مل ؼا ٍٚإ اد ٠أعلاٍٗ٥ا لٌ حاٚيلت ٍيتلأيرل
عًَ ِٗٝلٜٓٛاًٍٚ .شتلؿت ايلًُٝات ٍؿر ٖ ١ٝذٍ أعط ٢حهَٛل ١ؾرشلا ٟؾرؼل ١ػُٝلع
ؼؿٛؾٗا".
يلٌ قاٚيٍ ١يتأيرل َلًٓ ٜٛا ٖ ٞلل رل عٔ عؾض ٍيثٛعٜني دؾع ٍيؽرٍع إىل ٍاصلت٣ٛ
ٍياَٟٛف  ٫ ٖٛٚظو ْاأِ عٔ عاّ ؾِٗ حكٝكل ٞياَٜٛلٍ ١يدلأٍٛزٜلٍ ١يليت دٍُ٥لاً ل لاأ
ٍيكتٌ  ٫ٚلكا ٌ ٍيصًِ ايصًِ  ٫ٚلر  َٔ ٞلني ؾهٗٝلا َلا شلًلت٘ َلٔ أٗلا ٍيط كل١
ٍيلاًَ١ف أ ٟإٔ َا أ ذل٘ ا٫شتػٍ"ٚ ٍ٬يصًِ" ٍالادعف أ٫ٍ ٟغلذلٍب ٍيلُلايٞف  ٫لذلنل٘
 ٬عٓـ أ ٟحتَ ٖٞٚ ٢فطرَٗٚ ٠س .١َٚأَا ٍ٫شتلؿاف ايلًُٝات ٍؿر  ١ٝؾكا ٜللٛد
إىل عاّ لٛؾر دل ٠يف ٍؿرب أشاشاً ش ٤ٍٛحرب ٍاإ أَ ٚكالًٍ ١ؾٝغ ٍيٓعاَ.ٞ
ااكا للٌف ؾللسٕ ٍيدلأٍٛزٜللٍ ١يؽللػرل ٠ناْللت أنثللر ٚعٝل ًا ط كٝلاًف ٚيللذٍف دعُللت
ٍيهُ ١ْٛٝيف ٍي اٍ ١ٜيِ ؽًت عٓٗلا ٛؾلاً َلٔ ٍ٫ظلذلٍن ١ٝنُلا عأ ٣يٝلٓنيف ٚيهلٔ عاملا
لٛؼًت عصا الٗا إٔ ٍ٭ؾل َصاٚد أَاّ ٍيهُ١ْٛٝف ؾذٖ ت اػاَ ٙؽاؿٗا أ ٜٔأؾفٌ.
ٚقا ٪ٜنا َا ْرٍٙف حؽٍ ٍٛيتخايـ ني رأٍٛزٜيت ؾرْصا ٚأااْٝا حٝل

حاؼلر

صُاعى ْؽـ اعٜض ٚأطًل شرٍح  100أيـ أشرل َٔ أٝغ ٍيصًط َٔ )1(١أأٌ قٗلر
اعٜض ٍيثا٥ر٠ف  ٚايط ع حاؼرت ٍؿهٍ ١َٛيؿرْصٍ ١ٝيٓؽـ ٍٯ ر(.")2

نُا متهٓلت ٍيدلأٍٛزٜلَ" :١لٔ ٍشلتلاٍٍ ٤يؿ٬حلني ٍؾٗلٚ ...٤٬عغلِ حؽلٍٛ
قا٫ٚت ٍْتؿاـ ١ٝيف يَٚ ٕٛٝرشًٝٝا ٚشاْت إٜتٝلإ ٚدهلٚ ٕٛغرلٖلا يهلٔ شلرعإ َلا
ـٴر ت"ٖٚ .هذٍ ٜهٍ ٕٛيطٛم ٍيط كٍ ٞاتخايـ قا ٍيتلـ حل ٍٛعٓلل ٍيهُْٛٝل( .١أْعلر
٫حكاً ٍَتاٍد ٍيتعاٖرٍت ٍيلُاي ١ٝيف ؾرْصا َٔ اعٜض إىل َإ أ ر.)٣
يكا نإ ٍيكتاٍ دٍَٝاً علف ؾؿَٜٛ 70 ٞاً ؾكات اعٜض  100أيـ َٔ أ ٓاٗ٥ا.
( )1يف ٍؿرب ٍييت قاَت ٗا ٍيثٛعٍ ٠افاد ٠ـا شٛعٜا َٓذ رذٍع 2011ف قاَت ٍيت ٍٛع ٍيلر  ٚ ١ٝاؼٍ ١ـًٝج١ٝ
اٱؾرٍج عٔ ٍي ًؽٛؿ ٍٚيكتًٍٚ ١جملرَني ٚأعشًتِٗ يًكتاٍ ـا ٍيعل

ٍٚؾٝغ ٍيلر  ٞيف شٛعٜا!.

( )2يٓٝني/ح ٍٛن ١َْٛٝٛاعٜضف دٍع ٍيتكاّف ؾرع طعكٓاف 1978ف ؿ.26
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ٚعغِ ٍيكُع أأدل ٍؿسب ٍيلُايٍ ٞؾاٜا ٍيط كات ٍيصا٥ا ٠عًل ٢إ ل ٤٬شل ٌٝ

ٍيهُْٝٛٝني ٍيذ ٜٔناْٜ ٫ ٍٛسٍي ٕٛيف ٜا ٍؿه ١َٛلا شخل ٍيهُ١ْٛٝف ٚمت إ للاد ر لرٜٔ
إىل ٍـاعجف  َِٗٓٚإىل ٍؾسٍ٥ر ٍاصتلُرٍ ٠يؿرْص ١ٝرْذٍى.
إىل أاْ

ْكا ٙيلاّ ٍشلج ّٛعً ٢ؾرشاٍٚ ٟاؽرف ٍارنسٜ ٟفٝـ يٝلٓني ْكلاًٍ

يػٝاب رْاَا ٍٚـل هٝلس اُثًلٍ ٞيدلٚيٝتاعٜلا ٍ٫ظلذلٍن٫ٍ ١ٝظلذلٍى َلع ٍيدلأٍٛزٜل١

ٍيؽػرل ٠يف ٍؿهٍ ١َٛيثٛعٜل ١لٌ ٖل ٛـلرٚع ٟيف للض ٍيعلرٚف حٝل

لل ني ٚيٝكل١

ٍيهُْٛٝلل ١إٔ ٍاُٗللٍ ١ؿكٝكٝللٍ ١يلليت نللإ عًللٍ ٢يهُْٛٝلل ١إٔ لٓجسٖللا ٖلل ٞأ ً٫ٚؼكٝللل
ٍياٜهتالٛعٍ ١ٜياميكرٍط٫ٍ ٫ ١ٝظذلٍن .١ٝأٍ ٟياٜهتالٛعٍ ١ٜياميكرٍطٍ ١ٝيثٛع ١ٜيًدلٚيٝتاعٜلا

ٍٚيؿ٬حني.

يف ْكا ٙيل ًٝلاْٛف ٜك ٍٛيٓٝني:
"يف لعرٍ ٜٔيثاْْٛ ٞؾُدل  1905ق لٌ ظلٗر َلٔ ًلٛؽ ٍاٛألٍ ١يثٛعٜلٍ ١يرٚشل١ٝ

ٍ٭ٚىل ذعٚلٗاف مل وذع ًٝلاْٛف ٍيدلٚيٝتاعٜا عسّف ٌ أْل٘ف لايلهضف حلايٗا ٛـلٛح
عٔ ـرٚع ٠للًِ ٍشلتلاٍّ ٍيصل٬ح ٍٚيتصلً ٚ .يهلٔ للا ظلٗر ٍٚحلاف حلني لاأت

ٍالرن١ف مل ولاًٝ ٍٚللاْٛف قلط ؼًٝلٌ أُٖٝتٗلا ٚدٚعٖلا يف فلرٍ ٣٭حلاٍ

ٍيللاّف

ٚؼًتٗا أظهاٍ ٍيٓفاٍ ٍيليت شل كتٗاف إ منلا شلاعع يٝعٗلر ْؿصل٘ امعٗلر ٍاثكلـ ٍيٓلادّ

قاَ" :ً٬٥ا نإ  ٜٓػ ٞمحٌ ٍيص٬ح(")1

نُا إٔ َاعنض نإ ق لٌ ٍْ٫تؿاـل ١صلت ١أظلٗر قلا حلذع َتٛقلل ًا ٚقلا" ً٬٥إٔ

ٍْ٫تؿاـ ١شته ٕٛـر اً َٔ ٍؾٓ"ٕٛ

يهٔ يف ْٝ 12صإ  1871نت

َاعنض إىل نٛغًُإ عشاي ١زٍ لر ٠اؿُاشل١ف

(َ )1ا أظ ٘ ػاعب ٍيعلٛبف ؾايؿًصطٍٚ ٕٛٝٓٝيلرب َٔ أٌٖ ٍيتط ٝع ٍٚيتؿرٜط أْعُٚ ١لٓعُٝات َٚثكؿنيٍ/ت
ِٖ أٜفاً ٜاَ ٕٜٛٓكالً ٍ ١يلاٍ ٚيؽلٗ ْٞٛٝايصل٬حف ٜٚصلل ٕٛإىل شلَ ّ٬لع نتًلٍ ١شلتٝطاْ ١ٝحر ٝل ١عاٍْٝٚل١

ٍأتُاعٝاً ٚعصهرٜاً! ٚيًُكاعْ١ف ناْت ٍْتؿاـ 1987 ١شًُ ١ٝظلل ٍٚ ١ٝشلل ١عد عًٗٝلا ٍيللا ٚايٓلاعٚ .حُٓٝلا

حاٍ ٍٚيؿًصطٍ ٕٛٝٓٝشتلاٍّ ٍيصل٬ح يف ٍْتؿاـل 2000 ١أدٍْٗلا ٍيًٝدلٍيٝل ٕٛمجٝللاً ٚدٴعلاٍ" ٠اكاَٚلٍ "١يصلًُ!١ٝ
ٍٚٚؼٌ ٖ ٤٫٪طرٜكِٗ إىل إٔ ٚؼً ٍٛإدٍْ ١محٌ ٍيص٬ح ٫ٍٚنتؿا ٤اي ها ٤عًل ٢أ لٍٛب ٍ٭َلِ ٍاتخلاٍ ٠يليت يف

دٍ ًٗا مثٻ ١ػا ٤شٝاش.ٞ
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إٔ ٖذٍ ٙحملاٚي ١لٗاف إىل ؼطٍ ِٝٯيٍ ١ي دلٚقرٍطٍٚ ١ٝيلصهر١ٜف  ٫إىل ٍ٫نتؿآ ٤كٌ ٖلذٙ
ٍٯيٜ َٔ ١ا إىل ٜا أ ر.٣

" ...أَ ١ٜرْٚل – ١أٜل َ ١لادع ٠لاعىٝل١ف أٜلَ ١كلاع ٠عًلٍ ٢يتفلخ ١ٝعٓلا ٖل٤٫٪

ٍي اعٜصٝني ؿ88ف "إٔ ٍيتاعٜخ مل ٜلرف حتٍ ٢ٯٕ َثا ً٫عً ٢طٛيل ١نٗلذٖ ."ٙلذٍ َٛقؿل٘
عغِ أْ٘ ق ٌ  6أظٗر لٓ أ ايؿعٌ.
نإ َاعنض َٔ َٓؿا ٙيف يٓإ ٜٓتكا ٍـطٛط ٍا اظرٍ ٠ييت ٜكٗ ّٛلا ٍي اعٜصلٕٛٝ

ٍؾر ٕٛ٦ٜحتٍ ٢ؾٍٓ" ٕٛاصتلا٫ ٕٚقتخاّ ٍيصُا"٤

"ٍ ...شلجّٛف  ٜٓػٍ ٞشلج ّٛإط٬قاً! "نإ  ٜٓػٍ ٞيسحـ ؾٛعًٍ عً ٢ؾرشا"...ٟ
"َُٗا نإ َٔ أَرف ؾسٕ ٍْ٫تؿاـٍ ١ي اعٜص١ٝف حتٚ ٢ي ٛقف ٢عًٗٝا ذ٥اب ٍجملتُع

ٍيكآ ٚ ِٜازٜرٚ ٙنٍ ٘ ٬يصاؾً١ف ٖ ٞأفا َأير ٠قلاّ ٗلا حس ٓلا َٓلذ ٍْتؿاـل ١حسٜلرٍٕ
( .)ْٜٛٝٛؿ17
"إٕ ٍ٭ ٚاػ ٍيدلأٍٛزٜني ٍيؿرشايٝني ٚـلل ٍٛأَلاّ ٍي اعٜصلٝني أَلر ٫ ٜٔيايل
شلُا  :إَا ق ٍ ٍٛيتخا ٟيًُلرن١ف ٚإَا ٍ٫شتص ّ٬دَ ٕٚلرن١ف ٚي ٛمتت ٍ٭ لرل٠ف يهلإ

لؿصټخ َلٜٓٛات ٍيط كٍ ١يلاًَ ١ناعي ١أععلِ هلثرل َلٔ صلاع ٠أ ٟعلاد َلٔ ٍيسعُلا."٤
عٍأع َاعنض ٍلًس ٍيرشاٍ ٌ٥التاع٠ف 1953ف ؿ261ف ٍيط لٍ ١يرٚش١ٝف ؿ.18
 ٫وتاج ٍيلُاٍ ٍياٚي ١ش ٣ٛعهٌ َ٪قت( .)1يذٍ  ٫ا َلٔ ٍشلتلاٍّ َ٪قلت
٭دٍٚت ٚٚشاٚ ٌ٥أشاي ٝشًطٍ ١ياٚي ١ـا ٍاصتثُر ٜٔنُا إٔ إيػاٍ ٤يط كات ٜصلتًسّف

نأَر َ٪قتف دٜهتالٛعٍ ١ٜيط كٍ ١اعً.١َٛ

(ٍ )1ياٚي ١ياَ ٣اعنض ١٦ٖٝ ٖٞ :لٓؿٝذ ١ٜيرأط ٍااٍ .ؾٗ ٞنُا ٜك ٍٛاد ٜٛؼا ٍٚأ ١ٜنًؿ ١إٔ ػللٌ ٍالٍٛطٔ

ٍيلادَ ٟكتٓلاً إٔ َٔ ٍحملاٍ لػط ١ٝعجس ٍيفُإ ٍ٫أتُاعٞف ٌ أ ٕ عًٓٝا لػط ١ٝعجس ٍي ٓٛى ػض ٍيٓعلر علٔ
نِ ً ٖٞ ٕٛٝلهًؿتٗاٚ .حٝ

نرط أعُاي٘ ٭أٌ ٍيعٛٝع١ٝف ؾٗ ٞايٓص  ١يٍ٘ :يعلٛٝع ...١ٝأْٗلا لتفلُٔ أنثلر

قطع أذعَ ٟع ٍا٪شصات ٍيتكًٝا١ٜف ٚللط ٞؾرؼ ١يدلٚز َ٪شصٍ ١ييت ؾٗٝا ٍيتطٛع ٍؿر يهٌ ٍٚحلا ٖل ٛظلرط

ٍيتطٛع ٍؿر يًجُٝع .ط كاً يك ٍٛادٜٛف َٔ زلات أزٍَ ١يرأزلاي٫ٍ ١ٝحتهاعَٓ ١ٜلذ  2008-2007نلإ قلرٍع
ٍ٭ْعٍُ ١ؿانُ ١يف ٍيػرب  ٚاؼٍ ١يٜ٫ٛات ٍاتخا ٠لػط ١ٝعجلس ٍاؽلاعف ٍيهلدل ٣ؼلت حجلٖ" ١لذ ٙممٓلٛع

إؾ٬شٗا"!.
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"ٍلًسٚ :يهٔ ؽٍ ّٛيصًطٜ ١طً  ٕٛإيػاٍ ٤ياٚيٍ ١يصٝاشل ١ٝدؾللٍٚ ١حلا٠ف ق لٌ

إٔ لًػٍ ٢يل٬قات ٍ٫أتُاعٍ ١ٝييت ْعأت عٓٗلا ٍياٚيل .١إْٗلِ ٜطً ل ٕٛإٔ ٜهل ٕٛإيػلا٤
ٍيصًطإ أ ٍٚعٌُ لكٍ ٘ ّٛيثٛع٫ٍ ٠أتُاع( "١ٝؿ َٔ 68يٓٝني ٍيهُ)١ْٛٝ

يلٌ اد ٜٛنإ عً ٢حل يف قٛي٘ إٔ ٍيهُ ١ْٛٝمل لهٔ َٗٝلأ ٠يلذيو نُلا أظلرْا

أعٚ .ٙ٬ي ٛلٗٝأت شٝاشٝاًف ؾًِ لهٔ ياٜٗا ٍيٛشا ٌ٥يًكٝاّ ذيو.

ٍٚي٬ؾتف إٔ عأط ٍااٍ نإ ٜلل ٞأُٖٝل ١دٚعٙف يلذٍ ؾلسٕ شلٛم ٍ٭شلِٗ قلاٍ

يًخهٖ ٌ ١َٛادٖا أْٗا ئ لأ ذ أ ١ٜعًُٝات َايَ ١ٝا مل لتلًؾ َٔ ٍٖ" ٤٫٪٭ ٚاػ".

ٍظتػٌ أ ٕ٫اد ٜٛعًَ ٢كاعٍْ ١يثٛعٍ ٠يثكاؾٝلٍٚ ١يهُْٛٝل ١ؾجلادٍ لإٔ َلا ٚقلا

ٍعتُا عًلٍ ٢يكلٍ ٣ٛاٛألٛدٍ( ٠يعل اب ٍالتلًِ) (ٍيلذ ٟؼلرى عًل ٢ؼللٝا ٍيللامل يف

ٍيصتٓٝات) ٍ٭نثر ظ ا ٚ ١ٝللًُٝاً َٔ ٍيلُاٍ  ٚلض ؾلرم ٍؾلٝغ ٍ٭محلر ٖلذ ٙأغرقلت

ٍيؽني يف ؾٛـ ٢يلعلر شلٍٓٛت ٚيهٓٗلا ْعلرت أؾهلاعًٍ ٚظللاعٍت ٚأظلها ً٫لٓعُٝٝل١
َٓٚاٖا لٓعرل ١ٜمل لصتٓؿذ قٛلٗا حتٍ ٢ي( .ّٛٝأْعر ٍيثٛعٍ ٠يثكاؾ)١ٝف ٖٚذٍ ٪ٜنلا أعٚحتٓلا
إٔ ٖٓاى ٖسٍَٓ ِ٥تؽر ٠االٍٓ ٢يتاعى.ٞ

ٜٚفٝـ ادٜٛف ٜ ٫سٍٍ َاٖعاً ٚقرلًٍ ؾعٌ ٖذْ٫ٍ ٙتؿاـٍ ١ييت ػًَّلت يف َ٦لات

ٍآعُات ٍؾاٜاٚ ٠ر٫ف ٍيؽخـ ذٍت ٍي ٛشذلٍت ٍيلُ٬ق١ف ٫ٍٚأتُاعلات ٍاتٍٛؼلً١

٫ٍٚظت انات ٍييت  ٫ؼؽٜ ٫ .٢هُٔ ٍيصل

يف ٍشللاف ٍيلذ ٟحاٚيتل٘ف ٍاعلهًٍ ١يليت

حاٚيت حًٗا كاع َا ٖ ٛيف ؾعٌ نُ ١ْٛٝاعٜض حٝل

يلاع ٍيلُلاٍف ٍ٭َلر ٍيلذٖ ٟلٛ

ط ٝلٚ ٞـرٚع ٟيف ظلرٚف أعغُلتِٗ عًل ٢ذيلو .أْل٘ ٜرللا إىل حكٝكل ١إٔ ٍؿرنل ١مل

لتُهٔ أايٝاً َٔ ٍيتؿاعٌ عًٍ ٢اصتٍ ٣ٛيكَ َٞٛلع أظلهاٍ لٓعلٍ ِٝيليت نلإ ميهلٔ إٔ
للاٍ كطط حسب – دٚي.١

يف حايلل ١نُْٛٝلل ١للاعٜضف إٕ غٝللاب قٝللادَ ٠رنسٜلل( ١حللسب حكٝكلل )ٞقللاد إىل

ٍْكصاَات ؾٛـٚ ١ٜٛإعاق .١يهٔ اد ٜٛيف نثرل َٔ نتا ال٘ مل ٜتٛقـ عٓلا ٍؿلسب امكلاٍع
َا لٛقـ عٓا ٍيثٛعٍ ٠اتٍٛؼً١ف مما دؾل٘ يتكً ٌٝدٚع ٍؿلسب عاملا ٖر ٚلاً َلٔ ٍيٓكلا أْل٘

َاىلٍ ٤ي رلٚقرٍط!١ٝ
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ٜٚكٍٛف ٚيف ٍيؽني ؾسٕ ععرٍت ر٫ف ٍجملُٛعات قٛـت إَهاْٝل ١ؾللٌ ظلاٌَ

مجاع .ٞناْت نُ ١ْٛٝظٓػٗا ٟمنٛذأاً ممتازًٍ يف اٍ 1967 ١ٜيهٓٗا ؾعًت يف ٍيتخل ٍٛإىل
منٛذج عً ٢ؼللٝا قل َٞٛؾاْٗلاعت يف ٍيٓٗا/١ٜلاعنلٍ ١جمللاٍ َؿتٛحلاً ْ٫تكلاّ ٍؿلسب.

ؿٚ .208قا ميهٓٓا ٍيك ٍٛإٔ عاّ لٛشع نُ ١ْٛٝظٓػٗا ٟإىل ك ١ٝأعأاٍ ٤يؽلني ظل ٘ٝ
ؿعٌ نُ ١ْٛٝاعٜض يف ٍيتٛشع يف ك ١ٝؾرْصا  ٚايتاي ٞشاِٖ عاّ ٍيكاع ٠عًلٍ ٢يتٛشلع
يف ٖسميٍ ١يتجر تني.

مٔ ٖٓاف أَاّ إظهاي ١ٝطرحٗا ادٚ ٜٛمل وًلٗا ٖٚل ٞإهلاد ؼلٝػ ١لني ٍؿلسب

ٍاصٝطر ٍٚيذ ٟؼ ٍٛإىل حسب/دٚيٜ ١كٛد ٜٚلٌُ ْٝا  ١عٔ ٍؾُاٖرل  ٚني قٝلادَٝ ٠اٍْٝل١
يًجُاٖرل ٓؿصٗا أ ٟشٝاش ٬ ١أحسٍب.
ٍيٓكاػ ٖ ٛيف ؼً

ٍيل٬قل ١لني ٍؿلا

ٍقتؿ ٢يٓٝني أير َاعنضٚ .نإ قٛعٍ ٙؿا

ٍٚياٚيل .١يف نتا ل٘ ٍياٚيلٍٚ ١يثلٛع٠

ٍٚياٚي .١نإ حذعًٍ يف إٔ ٜكل ٍٛأَ ٚلٔ إٔ

ٜك ٍٛإٔ ٍياٚي ١قٝا ٍيٛـع أٍ ٚيكف ١ٝأٍ ٚيٓكاػ للا ٍيثلٛع ٠هل

ذ ٍ ٍٛياٚي ١اما إٔ ٍياٚيَٓ ٖٞ ١عِ ٍْ٫تكاٍ إىل ٍي-٬دٚي.)1(١

إٔ لهل٪َ ٕٛشصل١

يذٍ دعٓا ْك ٍٛإٔ ؾهرٍ ٠يعلٛٝع ١ٝميهلٔ إٔ لرشلٍ ٞيصٝاشلٍ ١ؿكٝكٝل١ف َٓسٚعل١

متاَاً َٔ شًط ١قٍ ٠ٛياٚي ١إىل ظلهٌ "دٚيل ١أ لر "٣للٛؾر إَهاْٝل ١إٔ ٍْ٫تلسٍع ٜهُلٔ يف

عًُ ١ٝذٍل١ٜٛف املٓ ٢إٔ "ٍياٚيٍ ١٭ رَٓ "٣تسع َٔ ١شًطٍ ١ياٚي١ف يص
قٛلٗا شًطتٗا ٖٞف طااا أْٗا دٚي ١ؾسٕ أٖٛرٖا شٛف ٜذ ٌ.

ف َٚلٔ ٖٓلا َلٔ

عاما َعًٍ ١َٝٛيثٛعٍ ٠يثكاؾَ ١ٝكاعَْ ١ع نُ ١ْٛٝلاعٜض ٍٚيثلٛعٍ ٠يطٝ ٬ل1968 ١

ْ٫ٍٚتؿاـٍ ١يؿًصط 1987 ١ٝٓٝأْٗا ٚحاٖا ٍييت مل ٜتٛقـ ٍـ٬ف حٛشلا حٝل

ػاٖٗا ظاٜا ٍؿٹاٻ ٠ؾرٜل ـاٖا ااطًل ٚؾرٜلٷ كًؾٷ شلا ُٓٝا ٍ٭حاٍ
نإ ٍؾاٍ ػاٖٗا أقٌ ني َٔ َٖ ٛلٗا  ٖٛ َٔٚـاٖا.

ٍْ٫كصلاّ

ٍيث٬يٍ ١٭ ر٣

(1) The Communist Hypothesis, Alain Badiou, Verso, 2015, p. 186.
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ٜك ٍٛاد ٜٛيف نتا ل٘ "ٍيؿرـلٍ ١ٝيعلٛٝع "١ٝنلإ ٍَتلاٍد ٍيثلٛعٍ ٠يثكاؾٝل-1965 ١

... 1976أَللا زَٓٗللا ٍؿكٝكلل ٞؾٗللَ ٛللٔ ْللٛؾُدل  – 1965متللٛز َٚ 1968للٔ زلالٗللا
َٚلااٗا ٍيرٝ٥صل :١نلثرل َلٔ ٍيطً ل ١ؼلاع ٍٚعُلا ً٫أ ٚذٖ ل ٍٛيًلُلٌ يف ٍيرٜلـَٚ .لٔ

َص الٗا أْ٘ مل ٜلا ممهٓاً لطٜٛر أ ٟإ اٍع شٝاش ٞيف حاي ١حسب – دٚي.١

 ٍٚت٬ف ٍاٍٛقلـ  ٫ولٌ لايلٓـ  ٫ٚايعلهًٍ ١ٝيرزلٝلٍ ١ي رلٚقرٍطٝل١ف لٌ

ايتخرى ٍيصٝاشٍ ٞؾُاعٍ ٞيعليب ٚ .لإٔ ٍْ٫تللاب ٍؿلر ٍيعلليب للا ْكلاػ  ٚللاٙ

ٜذٖ

ٍاؿٛـ ٕٛإىل ٍا٪متر ٍيثٛعٍ ٟيثكايف ٚ .إٔ قًلتٗا ٍ٭ٚىل ناْت نُ ١ْٛٝظٓػٗا.ٟ

عًُٝاً مت ٍحتٍ ٍ٬اؽاْع ٚلعه ٌٝؾإ ٍاؽاْع ٚٚشا٫ٍ ٌ٥لؽلاٍ ٚحلٌ ؾلإ

ٍ٭حسٍب حٝ
هل

ظهٌ ٍيثٍٛع ؾإ ٍاؽاْع ٍٚحتًٍ ٍٛاهال

ٍٱدٍع ١ٜيف ظٓػٗا.ٟ

يلٌ ٍٱظاعٍ ٠شلاٍَ ١ييت نت ٗا ادْ " ٜٛلًلِ ٍيٝل ّٛإٔ مجٝلع ٍيصٝاشلات ٍيتخرعٜل١

إٔ لفللع حللاًٍ أْٗ ٚاٜلل ١اٛدٜللٌ ٍؿللسب أ ٚعللا ٠أحللسٍبف ٚذيللو ٗللاف لأنٝللا

شٝاش " ١ا ٕٚحسب" ٚحت ٢يف ٍيٛقت ْؿص٘ اٍ ٕٚيصكٛط يف حايٍ ١يؿٛـٖ "١ٜٛلْ ٞؿصلٗا

ٍالفًٍ ١ييت مل وًٗا ٖٚذٍ َا شٓٓاقع٘ أنثر.
دٍٚؾع ٍيثٛعٍ ٠يثكاؾ:١ٝ
ؽٓام ٚؼرٍع ٍيك:٠ٛ

أح ت َا ٚلص ٞلْٛؼ أّ نرٖت٘ف ٚقؿت َع لٝاع ٙأّ ـاٙف نلٌ ٖلذٍ  ٫ل٬ف

عًٚ ٘ٝؾ٘ٝف إمنا ٍ٭ِٖ ٖ ٌٖ :ٛنإ ٛشلو ٍيتكاط ْعرل٘ ٍيثاق ٍ ١ييت لص ل زَاْٗا َٚلٔ

يِ لؿٗټِ أُٖٖ ١ٝذٍ ٙيٓعر ٠عغِ َعًَٝٛتٗاٍ .يتكاط ٍٯلٜ ٞلين إٔ ٖٓاى أُْاشاًف ٖلِ ْٴلاع٠

ط لاًف ِٖ أسٍ َٔ ٤يتاعٜخ ٍٚؿاـر ٍٚاصتك ٌ َلاً.

يف ٍيؿذلٍ ٠ييت لًلت ٍيتخرٜلر َ اظلر ٠نلإ يلاٜو يٝل ٛظلاٚنٞف ٍيلذ ٟحلاأا

فرٚعٍ ٠عتُاد ريٝات ٍيصٛم يف ٍ٭عٜافف ٚإٔ إْعاٍ ٤ظذلٍن ١ٝيف فتُع عٜؿلَ ٞتلًلـ

ٖ ٛحًِٷ ط ٛا( ٟٚيف ٍاصتك ٌف ميهٓٓا صاط ١إٔ ْؽلادع ٖلذٍ ٙ٭َل٬ى)ف نلإ ظلاٚنٞ
ٜفٝـف عص

لعٛف ؾُٝلا نلإ َصلٍ ٍٚ٪يكطلاع ٍيسعٍعل ٞيف ٍؿلسب ٍيعلٛٝعٜٓ ٞعلر
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يًطرٜل ٍيعل ٍٚ ٟٛاًهٍ ١ٝيلا١ًٝ٥ف ُٓٝا نإ َاٍ ٚيعلؽٍ ١ٝ٭شاشٍ ١ٝييت أؼلرٸت عًل٢

ت ظلٗرل .٠عًل٢
ٍ٫ظذلٍنٍٚ ١ٝيتجُٝعف ٚؾرـت عأٜٗا ـ ٸا ٍيتٝٸاعٍ ٜٔاللايؿني يف ْكاظلا ٺ

ـ ٍٚحل ٺا ـل ٸا
ٍياٚ ٍّٚحتٸ ٢اٍٍ ١ٜ٭يؿ١ٝف نإ ٍيعل ٍٚ ٕٜٛٛيرأزلايٜ ٕٛٝكؿل ٕٛيف حًل ٺ

ٍـٝاع ٍ٫ظذلٍنٞف  ِٖٚقا شاعع ٍٛإىل ٍْ٫ك٬ب عًٍ ٢يُٓٛذج ٍاا ٟٚامجرٸد غٝا ل٘ علٔ

ٍيصٸاح.١

ناْت يٛعَ ٠اٍ ٚيثكاؾَ ١ٝؿرٚـ ١عً ٘ٝحٝ

كتًـ ٍؾٗٛد ٍ٭ ر.٣

مل ٜلا ٖٓاى ٝلاعًٍ للا إٔ ؾعلًت

نإ َٔ ٍيٍٛقلٍٚ ٌ ٞيفرٚع ٟامهلإ إٔ ًٜلتكط َلآ ٚؿصل٘ حكٝكل ١أْل٘ للا

ٍْ٫تؽاع إٔ ٍيٛطٍٔ/جملتُع مل ٜتلًؾ َٔ ٍيثٛعٍ ٠افاد ٠جملرد أ ٚامجرد ؼكٝلل ٍيٓؽلر.

ٚعغِ أُٖ ١ٝع اعل٘ "ػرٸأ عًٍ ٢يٓؽ "ر ؾسْٗلا مل ؼرؾل٘ أ لاًٍ إىل ٍيػلرٚع ايٓؽلر َٚلٔ يلِ

ٍ٫شتٓاَ ١عً ٢ؾرٍػ َٔ ٍيٝازلني.

ٚقا ٜهَ ٕٛاٖعاً يً لض إٔ ٍؿسب ٍيعٛٝعٍ ٞيذٍْ ٟتؽر ٖلٍ ٛيلذ ٟللٛؾرت

يف يٓاٜا ٙؾرٍغات عععت ؾٗٝا ٍيثٛعٍ ٠افلادٍ ٠يليت أزلاٖلا َلا" ٚطرٍ٥كٝل ٍٛعأط ٍالاٍ"

 Capitalist Roadersللٌ إٕ ٖلل ٤٫٪نللاْ ٍٛيف قُللٍ ١يصللًطٍ ١يلليت نُللا ظللرح ٚيٝللاّ

ٖٓت ..." :ٕٛلطٛع ْع اّ ٍؿسب كٝادَ ٠ا ٚإىل قٝاد ٠رٚيٝتاعٜلُٓٝ ١لا أؼل

ٍيتٝلاع ٍيلذٟ

قاد ٙي ٛٝلعا ٚلعَ ٖٛ ٞرنس ٍيكٝادٍ ٠يدلأٍٛز ١ٜؼت َعًٍ ١ؿلسب ْؿصلٜ٘ ٫ .للين ٖلذٍ

إٔ نٌ َٔ ٖ ٛيف ٖلذٍ ٍيتٝلاع أ ٚذٍى إَلا رٚيٝتلاع ٟأ ٚرألٍٛز .ٟؾٗٓلاى ٍيهلثرل َلٔ

دعأات ٍاسج ٚإعادٍ ٠اسج(.)1

 ...يتك ِٝٝطر ٖذٍ ٍ٫ػا – ٙطرٍ٥ك ٍٛٝعأط ٍااٍ – ٖ ٛؾُٝا قاَت ل٘ حهَٛل١

دٜٓا ٖٝصاٝ ٚلٓا حُٓٝلا ٚؼلٌ ٍيصلًط٫ ١حكلاًف حٝل

َلٓ شلٓاٍت كُٝلٜ٬َ ١لني

ٍيا٫ٚعٍت مت لٛقٝلٗا يؽاحل َصتخايني ؼٝٓٝني َصلتكًني للٜٛفلاً شللِ عُلا ؼلادعل٘

ٍؿه١َٛف  ٖٞٚشٓاٍت ناْت قا دٴؾلت ؾ٥ٍٛاٖا َٓذ ععر ٠شٓني ق  ٌٝإيػاٗ٥ا(.)2

(1) Monthlyreview.org/2004/09/01/on-the-role-of-mao-zedong, By William Hinton September 1,
2004, On the Role of Mao Zedong.
(2) Ibid.
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ناْت يل َاٍ ٚيٝا ٍيلًٝا شٝاشٝاً .نإ ٛشل٘ ٍؿاٜ

َ اظر ٠إىل ٚؼرٜلو َ٦لات

ٍاٜ٬ني َٔ ٍيؿ٬حني ٍٚيلُاٍٚ .يهٔ نإ يٹل ي ٛٝلعا ٚلعٍ ٞيٝا ٍيلًٝا لٓعُٝٝاً(.)1

ؾلً ٢ش ٍ ٌٝاثاٍف قاّ لٝلاع يٝل ٛعلٌ  300000قرٜل ١للاْٝٚل ١زعٍعٝل ١فلر ١

ٍٚحاٚ .٠يهٔ ح ُٓٝا ناْت ؼا

أ ١ٜحرنٚ ١لؽٌ إىل دعأ ١عاي ٫ٚ ١ٝميهٔ ٚقؿٗا علٔ

طرٜل عرقً ١أقاٍَٗاف ؾسِْٗ ٜكؿس ٕٚدٍ ًٗاف ْعطا ٤هٌ طلاقتِٗف ٜٚلاؾلٍ ٕٛ٭َلٛع إىل

أقؽاٖا مما هلًٗا َصا ١ٜٚإٕ مل لهٔ أنثر ؾٛـٍ َٔ ١ٜٛيتلر.)2(" ٜ

ٜكللٚ ٍٛيٝللاّ ٖٓتللٚ ..." :ٕٛشلل ٤ٍٛنللإ ذيللو للٛع ٞأّ  ٫ؾكللا نلإ ٖللذٍ ٖللٛ

ٍيتٛأٍ٘/يُٓٛذج .حٝ

ظٗلرْٗ/ض ل ٍ٬إؼل٬ح ٍ٭عض – ٍٱؼل٬ح ٍيسعٍعل– ٞ

ع.ط – نُا ظرحت يف نتلا )Fanshen, University of California Press, 1997( ٞ
ٟٸ ٍ ٍ٬ؿرنلٍ ١افلاد ٠يًتٝلاع ٍ٭نثلر ميٝٓٝل ١علاّ  ٚ .1958للا
ٖذٍ ٍيتٝاع عهٌ يأع ٵ

ٍيؽادَ ١يف ٖٓػاعٜاٍ/جملر يف أ ٍٚلر ٍـُصلٓٝاتف ٍؾذلض/قلاٻع َلا ٚإٔ ٖٓلاى

ٍ٭حاٍ

 40000ميٝٓٝني عألٝني ني ٍاثكؿني ٍٚ٭نادميٝني يف ٍيؽني .إٕ دٜٓا ٖٝصاٝ ٚلٓا ٍيلذٟ

أؼ

٫حكاً ٍيعلؽٍ ١ٝ٭شاش ١ٝيف ٍيؽنيف أ ذ عً ٢عالك٘ ٍٱَصاى امعلهًٍ ١يُٓٝٝلٝني

ٚقاّ تلرٜ

ٖا ٌ٥اشتٗاٍف  ٚ !5000000لا إٔ دعَ ٢لا ٚيٲَصلاى ايصلًطَ ١لٔ

ؼتف ؾسٕ نٌ ظلؾف  ٚاؼ ١طرٍ٥ك ٍٛٝعأط ٍالاٍف ظلهًَّ ٍٛفُٛعلات دعلِ َفلاد٠
ياعَ ٠ٛاٍ ٚٱَصاى ايصًط َٔ ١أشؿٌَ ٖٛٚ .ا ْتا عٓ٘ف عٌُ ل َ ٬لاأ ٚغاي ل ًا عٓلـ

َٓؿًت – يل– ٍؾُٝعف مل ٜللا ٛشلع أحلا ٍيصلٝطر ٠عً/٘ٝؾُل٘ َ ٫لا ٫ٚ ٚيٝل ٛلعلاٚ

لع.)3("ٞ

لؿت ٍيٛقا٥ع أع ٙ٬عً ٢شْ ٍٍ٪ثرل ٙيًللدلٚ ٠يلٝض يًتأنَّلاٖ :لٌ للأ ر َلا ٚيف

ٍيتكاط ٚأٛد  ٚطٛعٍ ٠يتٝاع ٍيُٝٝين يف ٍؿسب ٍٚياٚيَ ١لتُاًٍ عًٍ ٢يٓفاٍ ٍ٭شلطٛعٟ

يًخسب املٓ ٢إٔ ْفاٍ ٍؿسب ٖذٍ و ٍٛد ٍ ٕٚذلٍق٘ ٖهذٍ أّ ٌٖ ٍشتلـ َاٗ ٚلذٍ
(1) Monthlyreview.org/2004/09/01/on-the-role-of-mao-zedong, By William Hinton September 1,
2004, On the Role of Mao Zedong.
(2) Ibid.
(3) Ibid.
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ٍيتٝاعف أّ إٔ ٖذٍ ٍيتٝاع ٚأا حت ٢يف ٍؿسب ٍيلعل ِٝلر ل ١ؽل  ١يرزلًلٍ ١يؽلني للا

يٛعٍ ٠يؿ٬حني ٍٚيلُاٍ

 ٚػض ٍيٓعر عٔ ٍٱأا ٍ ١٭دمف ؾسٕ َا ٚنُا  ٜاٚ ٚؼٌ ٖذٍ ٙيكٓاعَ ١تلأ رًٍف
ؾؿٍ ٞا٪متر ٍيتاشع يًخسب ْٝصإ  1969ناْت قا متت عٛدٍ ٠يصًط ١ٜٛيًخهلِ ٚناْلت
َاع ١َٛإىل حا ن رل َٔ ٍؾٝغ ( 45ااٍ َٔ ١٦يًجٍٓ ١ارنس ١ٜناْت ٝا يني ٝا.)ٚ
ناْت ؾذلٍ ٠يطرٜل ٍيلصهر ٟقُل ١ٝعهٌ ن رل إذ قادت يلٓلـ دٍ لٌ ٍؿلسب
ٚقا مت عسٍ يني ٝاٚ ٚعاما ٍغتٚ .ٌٝحت ٢عحَ ٌٝا ٚشادت ؾذل ٠طًٜٛلَ ١لكلاٍ ٠لؽلؿت
ؽرٍع َاٜا ني دٜٓؼ َٚل٘ نثرل َٔ ٍيكٝادٍت ٍيكاميٍ ١ييت عادت يًلٌُ ؼت محاٜل ١ظلٛ
ٍٕ ٟ٫ف َكا ًِٗ َٜ٪اَ ٚاٍ ٚيذ ٜٔأُطًكت عً ِٗٝلصُ" ١ٝعؽا ٍ ١٭ع للٜ( "١لاٜٝٓٚ ٚل)ٍٕٛ
ٍاُثً ١يًثٛعٍ ٠يثكاؾٜ( ١ٝإٍٚ ٜٔٚ ٚف لعاْؼ لع ٕٛلعٝاٚف أٝاْا نٝلٓا – زٚألَ ١لا– ٚ
ٍْٚٚؼ ْٖٛؼ .)ٕٚ
 ٚلا ٚؾاَ ٠اٍ 1976 ٚعتكٌ ٍ٭ع لٚ ١أآٝ ٤ؼ ٍيذ ٟأشض يًطرٜل ٍيرأزللايٞ
عدل حسب – دٚي.١
ٜرٴدٻْا ٍيتؿهرل يف ٍيثٛعٍ ٠يثكاؾ ١ٝيف ٍيؽني 1965ف  ٖٞٚيلٛع ٠ظل ا  ١ٝلايط ع إىل
ع٬قٖ ١اَ ١شلذٍ ٍؿا ٍيثٛعٍ ٟاػ  ٕٛاما ٍٖ ٛحملؿس يثٛعٍ ٠يط٬بٍ/يعل اب يف أٚع ٚلاف
.1968
قا ٜهٍ ٕٛالًِ ٍ٭ رز يف ٖذٍ ٙيثٛع ٠أْٗا قٹٝٵات َٔ عأٌ نلإ يف قُلٍ ١يصلًط١
َاعن ًا إٔ طرٍ٥كٍ ٞيرأزلاي Capitalist Roaders ١ٝمل ٜٓتٗ ٍٛيف ٍيؽني  ٚإٔ ٍيرد ٠ممهٓل١
ٖٚذٍ ٍٱدعٍى أَر َؿؽً ٞقًُا ٬ٜحع٘ ذ ٟشًطإ أ ٖٛٚ ٟيف ٍيصلًط ٫ ١شلُٝا ٚأْٗلا
ؾذل ٠شادت حٗٓٝا يف َلعِ ٍؿرنٍ ١يعٛٝع ١ٝعطاْ ١يػ ١ٜٛظلاعٍل ١ٝإٔ ٍ٫ظلذلٍن ١ٝللر
ٍيرأزلاي ٚ ١ٝإٔ ٍ٫ؼاد ٍيصٛؾٝٝيت عًل ٢طرٜلل ٍيتخل ٍٛيًعلٛٝعْ ١ٝاٖٝلو علٔ ٍيتلٓعرل
يطرٜللل ٍيتطللٛع ٍي٬عأزلللايٍْٚ ٞتٗللاٍ ٤يط كٝلل ١يف ٍ٫ؼللاد ٍيصللٛؾٝٝيتٍ ...خلٖٚ .للٞ
ٍيطرٚحات ٍييت مل لتجاٚز نْٗٛا ٍَٛقـ إمياْ ١ٝمل  ًٜرٜكٗا إٔ غاؿ يف شكٛط ٖا٥لٌ
لا فع شٍٓٛت(.)1
( )1أْعر َرٍأل ١عادٍ زلاع ٠يهتاب ٝاْ٫ٍ ١ظذلٍن ١ٝيف ٍيكصِ ٍيثاٍْْ :ٞتؽاعٍت َٗسَٚل١ف أٚع ٚلا ٍيعلرق١ٝ
ْؽـ يٛعْ ٠ؽـ َفاد.٠
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ٍْطًكت ٍيثلٛعٍ ٠يثكاؾٝلَ ١لٔ دٍ لٌ ٓٝلٍ ١يثلٛعٍٚ ٠ياٚيلٍ ١يؽل ١ٝٓٝيف ٍَٛأٗل١

رلٚقرٍطٍ ١ٝياٚيٍٚ ١ؿسب َلاًٚ .إذٍ نإ َاعنض قا لٛقلع ؾعلٌ نُْٛٝل ١لاعٜض ْعلرًٍ
يػٝاب ٍؿا ٍ٭دْ َٔ ٢لٍٛزٕ ٍيك ٣ٛإـاؾ ١إىل ـ ا ٍ ١ٝيٛعٍ ٞيط كٍ ٞيصٝاشلٍ ٞيلُلايٞ

يهٍٛدع ٍيهُ١ْٛٝف ؾسٕ لٛقلات ؾعٌ ٍيثٛعٍ ٠يثكاؾ ١ٝيف ٍيؽني ناْت أقٌ ٓا ٤عًٍ ٢يلٛعٞ
ٍ٭عُل يًكٝاد َٔ ٠أٗٚ ١إدعٍى ٍيكٝادٖ ٠ذ ٙإٔ ٍيلاٍ ٚيط كَ ٞهعٛف ٍٚٚـ ٚ .يهلٔ
 ٜا ٚإٔ لكاٜر ٍيك ٠ٛمل ٜهٔ دقٝكاً ياَ ٣اٚف أ ٚإٔ قرٍع ؼرن٘ أاَ ٤تأ رًٍف ْاٖٝلو علٔ
إٔ يًجٝغ دٚع حاشِ يف قُع ٍيثٛع ٠ح ٝنإ ؼت قٝاد ٠مي١ٝٓٝف َ ٖٛٚلا حؽلٌ .عاملا

نإ ؼرى َا ٚعغِ فاؾاٍ ٠يعرف ٖ ٛؼرى ٍيٍٛأ

يتصج ٌٝدعط يًتاعٜخ.

نإ عأ ٟي ٛٝلعا ٚلع ٞإٔ ٍاعهً ١لٓع ١ُٝٝحٝ

إٔ ٍيكاعاٍ ٠يعلل Grass ( ١ٝ

 )Rootsيًخسب ٍيعٛٝعٍ ٞيؽٝين ؾصات ٚقلا أؼل ٝت لٓاؼلر َلٔ اعأٗلاٚ ...إٔ
نٍٛدع ٍؿسب يف عٜـ ٍيؽني إَا متت عظلٛلٗا َلٔ َل٬ى ٍ٭عض ٍيصلا كني أ ٚؾصلات

ا٭ؾهاع ٍيرأ زلاي َٔ ١ٝحٍ ٝيرٍحٍٚ ١اتلٍٚ ١ؾععٚ .عً ٫ ٘ٝلا َلٔ ٍؽلاذ طل ٢أٚ
قرٍعٍت يهعـ ش٫ٍ ٤ٛشتلاٍّٚ .إٔ ٖذٍ ٙٱأرٍٍ٤ت ه إٔ ٜلتِ ؾرـلٗا َلٔ ٍيكُل١

إىل ٍيكاع َٔ ق ٣ٛاعأ ١ٝلٓعُٝٝاً اص نٌ عٍ ٌٍَٛيؿصاد.

ااكا ٌف ٚعغِ أُٖٖ ١ٝذٍ ٙيتكاٜرٍتف نإ ـط َا ٚؼً ٌٝر ر عأ ٣إٔ ٍاعلهً١

أٜاٜٛيٛأ ١ٝدٍ ٌ ٍؿسب ْؿص٘ .أ ٟإٔ ٍٓ ١ٝؿسب ٍٖ ٞيص ٍيرٝ٥ض َٔ أٗل١ف  ٚلإٔ
ٍيلٍ ٌٍَٛـاعأَ ١ٝا نإ شلا إٔ ل٪ير ي ٛناْت ٍي ٍٓ ١ٝؿس َ ١ٝلاؾاَٚ ٠تُاشه.١

عأَ ٣ا ٚإٔ أنثر نلٍٛدع ٍآعُلات ٍيكاعاٜل ١إَلا لر٦ٜني أٜ ٚت لل ٕٛشٝاشلات

لألٍ َٔ ِٗٝ٭عً ٚ .٢عً٘ٝف ؾسٕ ٍيؿصلاد ٚشل٫ٍ ٤ٛشلتلُاٍ ٖل ٞفلرد أعلرٍض اعلانٌ

أعُل يف ٍ٭ٜلاٜٛيٛأٝاف أٜلاٜٛيٛأٝا ٍيكلٍٚ ِٝالتكلاٍت ٍيرأزلايٝلٚ .١يهلٜ ٞلتِ لػلٝرل
ٍ٭ٜاٜٛيٛأٝا عهٌ أشاشٞف  ٫ا َٔ ٍؽاذ َلاٜرل يتؽلخ ٝلًلو ٍاعلانٌ يف أٚشلاط
ٍؿسب ٍييت ؼٓلت ٖذٍ ٙيصٝاشات.

ايٓص  ١ااٚف ؾسٕ ٍٱألرٍٍ ٤يتٓعُٝلٍ ٞيللسٍ أٍ ٚيلكلاب شللذٍ ٍيهلادع أ ٚذٍى يف

ٍآعُات ٍيكاعا ١ٜئ وٌ أذٚع ٍاعهً١ف  ٚإٔ ٍؿٌ ٍ٭شاش ٞه إٔ ٜألَ ٞلٔ لػلٝرل
ٍالتكاٍت ٍٚيكٖٚ ِٝذٍ ٜتطً يٛع ٠يكاؾٖٓ َٔ .١ٝا اأت لتطٛع ٍيثٛعٍ ٠يثكاؾ.١ٝ
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إٕ َا ذنر أع ٖٛ ٙ٬ؼٛع ٠أ ٚإمجاٍ يلل ؼلرٍع طلني :طلإ نًُلا ْٛقعلت

ٍاعهً ١لرٍُٖا ٜت اعإٍ أنثرف  ٚايتايٞف ٚأا َا ٚأٜفاً إٔ علاّ ٍيتللاطَ ٞلع ٍاعلهً١
شٝه ٕٛأ طر.

ؾكا أادٍ َا ٚإٔ أنثرٍ ١ٜيهٍٛدع ه

٫
إٔ  ٫لهٖ ٕٛاف ٍيؽلرٍعف ٚإٔ إْلسٍ ً

ايدلٍظٛت عً ٢نلثرل َلٔ ٍيٓلاط َلٔ ٍـلاعج نل ٞلكلٛد ٍيؽلرٍع ٖل ٛطلأ شٝاشلٞ

َٚصتخ ٌٝلكٓٝاً :إْ٘ طأ شٝاش ٞ٭ْ٘ ٜك ّٛعً٫ٍ ٢عتكلاد لإٔ ٍيٓلاط ٍحملًلٝني  ٫ميهلٔ

ٍيثكَ ٖٛٚ .ِٗ ١صتخ ٌٝؾٓٝاًف ٭ْ٘ َا َٔ ش  ٌٝأ ٚطرٜك ١ميهلٔ ٗلا إهلاد َلٍٛعد ميهلٔ
ؼرٜهٗا ؿٌ ٖذٍ ٍاعرٚع ٍيٍٛأ

عً ٢فُٛع ٍي ٬د.

ػاع ٍٱظاع ٠إىل أْ٘ حُٓٝا محٌ شهرلرل َاٖ ٚالني ٍيٓكطلتني إىل يٝلٛف ؾلسٕ يٝلٛ

لعا ٚلع ٞع ض ٚؼُت .ؾٗ ٛمل ٜهٔ َتُصهاً أاًٍ تجر  ١لإٍٛ ٚف ٍيليت ٍٚؾلل عًٗٝلا

َا َ ٚاٝ٥اً ؾلٌ لكرٜر ٍْٚؼ أٍٛلُٚ ٞٝيٝك ١يًتٛزٜع يف ٍؿلسب ٍيعلٛٝعٍ ٞيؽلٝين نُلا
نإ ي ٛٝقا أٚؼٖٚ .٢هذٍف ؾسْ٘ نإ قا غرل عأٚ ٜ٘أَر صخ

ٍيتكرٜرٚ .حص

ٍْٚؼ ي )1(ٞنإ ذيو ٭ٕ أٝاْؼ نسْا نإ قلا قلاّ لكرٜلرًٍ علٔ حلاٜ
ٍيلٌُ إىل َا ٚكٛي٘:

َا نت ل٘

يٝل ٛيف أٛيل١

"إٕ يٜٓ ٛٝكاى ٚأْت  ٫لسٍٍ حٝاًف ُٓٝا قاّ رٚلعٛف هتا  ١لكرٜر شرٜ ٟعٗر

صتايني ؾكط لا َٛل٘".

ٚعً ٢أ ١ٜحاٍ ؾسٕ ٍْٚؼ ي ٞقا ٍعذلف أْ٘ قا ؾصر لػٝرل عأَ ٟا ٚؾكط للا إٔ

أ دل ٙأٝاْؼ نٜٓٛؼٍٚ .عذلف نذيو إٔ َا ٚغرل عأٜل٘ للا إٔ ٍشتعلاع قلادَ ٠كاطللات
َثٌ نٜٛؿٓاف ْ٫ٚٚؿ ٍٜٛٚ ٛزٜٗا...ٚ

يف شٝام ٍيؽرٍع ـا ٍيهٍٛدع ٍيكاعا ١ٜقاّ ي ٛٝسعشاٍ  150000ظللؾ َلٔ
(1) Wang Li (2001), Wang Li fansi lu, xia (Reflections by Wang Li), Vol. 2, Hong Kong: Xianggang
beixing chubanshe.
–– (2006), ‘Wang Li fansi lu’ (Wang Li Reflections), extracts circulated on Shijie Zhongguo,
http://www.coforum.org.cn/viewthread.php?itd=4912 Yang Shangkun (2001), Yang Shangkun
riji, xia (Yang Shangkun diaries, Vol. 2, Beijing: zhongyang wenxian chubanshe.
3&extra=page%3D1, accessed on 19 June 2006.
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اعج َكاطل( ١ناْٚيت) نصٓجٗٓاف ٍييت شهاْٗا ٍيل  .3000000ؾصأٍ َلا ٚيٝل :ٛنٝلـ

ميهٔ إدٍعٍ ٠الرن ١ـا َاـٍ ٞيؽني
حٝ

()1

ٜتِ ؼرٜو ٍَٛعد عر ١ٜيتك ّٛتثكٝـ ٍظذلٍن ٞيف طلٚ ٍٛعلرض ٍيل ٬د

إذٍ نإ ٖذٍ ٍيلاٜا َلٔ ٍيٓلاط يلل نلاْٚيت ٍٚحلاٚ . ٠عًل ٢أ ٟحلاٍ مل ٜهلٔ ٍـل٬ف

ٍيرٝ٥ص ٞعً ٢نٝؿ ١ٝلٓؿٝذ ٍيتثكٝـ ٍٱظذلٍن ٞنُا قلاٍ ٜلاْؼ ظلالهٕٛف يف َذنرٍلل٘(.)2

ؾااعهًٍ ١٭شاش ٖٞ ١ٝإٔ نٌ َٔ َاٚ ٚي ٛٝي٘ َٛقـ كتًـ ػاَ ٙا ٜصٍُ ٢ؾُاٖرل.
ناْت ٚأْٗ ١عر َا ٚإٔ لثكٝـ ٍؾُاٖرل ه

إٔ ٜ ٫ألٍ َٔ ٞـاعج .هل

إٔ

ٜتِ عًٜ ٢ا ٍؾُاٖرل ْؿصٗا قًٝاً ٚإٔ عًٍ ٢ؿسب إٔ ٜلتُا عًلٍ ٢ؾُلاٖرل ْؿصلٗا .إٕ

ٍيذ ٜٔيطع ٍٛفل٦َ ١ات َٔ ٍيا٫ٚعٍت ٍيؽٓ ( ١ٝٓٝا ٤عً ٢إحؽلاٍ٤ت يف لكرٜلر ٍْٚلا

أٍٛلُٞٝف ؾسٕ َلعِ ٍيهٍٛدع ٍاتُٗلَ ١لتُٗني صلٍ ٤ٛشلتلُاٍ ٖلذٍ ٍا ًلؼ ٍيتاؾل٘ َلٔ

ٍيؿًٛط)ف  ٫ه
ٚه

إٔ ٜٴلتدل ٍٚأعاٍ ٤ط كٝني .طااا ٍعذلؾل ٍٛأ طلاٚ ِٗ٥أعلادٍ ٍٚيؿًلٛط

إٔ ٜصُ شلِ ايلٌُ فادًٍ  .ناْت ؾهلرَ ٠لاٖ ٚل ٞإٔ ذيلو ٍيللاد ٍيفلَ ٌٝ٦لٔ

ٍيكٝادٍت ٍيلًٝا يف أَٓ ١ٜعُ ١ه

إٔ ٜهٍ ٕٛشللاف يًتثكٝلـ ٍ٫ظلذلٍنٚ ٞهل

إٔ ٜلتِ

ٍيتثكٝـ َٔ ق ٌ أعفا ٤لًو ٍآعُلٖ )3(١ل ٤٫٪ط كل ١أاٜلاٚ ٠ـللت ٍيثلٛع ٠يف علني

ٍـطر.

َٓ ٢ا ٚلؿهرل ٙعًٚ ٢أٛد طر إعادٍ ٠يؽني إىل دٚيل ١عأزلايٝلٜ ٫ ١هُلٔ يف

ٍؾُاٖرل ٍيلرٜف ١يف ٍآعُات ٍيكاعاٜل ١لٌ يف قلاد ٠يف ٍؿلسب ٍيلذٛ ٜٔشللِٗ أ لذ

ٍيؽني إىل ٍيطرٜل ٍيرأ زلايٞف ٖٓ َٔٚا نإ َؽطً "طرٍ٥كٍ ٍٛٝيرٍزلايٝل "١قلا ٍشلتلاّ
يف ٍيثٛعٍ ٠يثكاؾ .١ٝذيو ٭ٕ ٍيكٝادٍت ٍٖ ٞييت ٝاٖا ؼ٬حٍ ١ٝؽاذ ٍيكلرٍع ٍٚيتلأيرل عًل٢
ٍيكٍٛعاف ٖٚذٍ َا حؽٌ ؾل ً٬حُٓٝا متهٔ ؾرٜل دٜٓؼ َٔ ٍٱَصاى ايصًط.١

(1) The Battle for China’s Past Mao and the Cultural Revolution Mobo Gao Pluto Press 2008
London.
Yang Shangkun (2001), Yang Shangkun riji, xia (Yang Shangkun diaries, Vol.In Gao 2008, p.p.130131, Beijing: zhongyang wenxian chubanshe.
(2) Yang Shangkun (2001), Yang Shangkun riji, xia (Yang Shangkun diaries, Vol. 2, in Gao 2008,
p.p.130-13, Beijing: zhongyang wenxian chubanshe.
(3) Gao 2008, p.p. 130-131.
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َا:ٚ

يلٌ ٍياعط ٍاصتؿاد َٔ ٍيتجر ٍ ١يؽ َٔ ٖٛ ١ٝٓٝظلكني ٪ٜنلإٍ ؼل ١ٝ ٍٛعٜ٩ل١
 إٕ مماعشٍْٚ ١تؽاع ٍيثٛعٍ ٠يؽ ١ٝٓٝنإ ايكٍ ٠ٛيعل  ١ٝأٍ َٔ ٟ٭شؿٌ.
 ٚ إٔ ٍ٫مرٍف اي ًا ٍٚيثٛع ٠أل ٢شًطٜٛاً  ٚرلٚقرٍطً ٝا َلٔ ٍ٭عًلٚ .٢عاملا
ٜٓط ل ٖذٍ عًٍ ٢يهثرل َٔ حرنات ٍيتخلرع ٍيلٛطين ـلا ٍ٫شلتلُاع َٚلا
ريللت إيٝلل٘ َللٔ ٍيتكللاط قٝللادٍت يف ٍ٭عًلل ٢اؿاؼللٌ ٍيصللًطٍٚ ١يلللٛد ٠إىل

ٍشتاعا٫ٍ ٤شتلُاع طلرم ٚأظلهاٍ ظلت ٢أ طرٖلا ٍيت ًلٛع يف عأزلايٝل١
رلٚقرٍطٚ ١ٝنُدلٍدٚعٚ ١ٜطؿ.١ًٝٝ

يف ٍيؽرٍع إ إ ٍيثٛعٍ ٠يثكاؾ ٫ ١ٝا َٔ ٍيتؿرٜل ني ٍيثٍٛع  ٚني ٍؿرط ٍ٭محلرف

ؾايثٍٛع َاعَ َٔ َٕٛٛاٗ ٚاف قاد ٖلٍ ٛشلتٗاٍف "طرٍ٥كٝلٍ ٍٛيرٍزلايٝلCapitalist ١

 "Roadersف ُٓٝللا ٍيؿرٜللل ٍيثللاْٜ ٞت للع عًُٝللاً أٜللاٜٛيٛأٍ ٞٝـللط ٍيصٝاشلل ٞيللل

ٍي رلٚقرٍط(.)1

ٍ ت٬ف ٍٯعٍ ٤يف ٍيثٛعٍ ٠يثكاؾ١ٝ
نُا أظرْا أعٙ٬ف ؾسْ٘ كاع ٚأٛد لٍٛؾل عاٍ يف لكٍ ِٝٝيهُْٛٝل١ف ظلٌ ٍيتؿلاعم
ظاٜاًٍ ػاٍ ٙيثٛعٍ ٠يثكاؾ١ٝف ٜذلٍٚح ني ٍعت اعٖلا حايل ١يٛعٜل ١ممٝلس ٚ ٠لني ٚؼلؿٗا عايل١

إعٖا  ٚ .١ٝػض ٍيٓعر عٔ لعا ٘ ٚلكاطع لٓاقض ٍؿا٫ت ٍيتاي١ٝف ؾسْٗا لعذلى َع ٍيثلٛع٠

ٍيثكاؾ ١ٝيف ٍ ٫ت٬ف عًٗٝاف  ٖٞٚشتاينيف َاٚف ْاؼلرف ؼلاٍّف علاعف ٍيكلذٍيفف حصلٔ

ْؽر ٍهللٍ ...خل.

يهٔ ٖذٍ ٜؿت عًَ ٢صأيٖ ١اَ ١أ ر٣ف ٖٚل ٞإٔ ٍـطلاب ٍيػر لٍ ٞيرأزللايٞ

ٍٚٱع ّ٬نذيو ـلايلني يف ظلٝطٍٓ ١يثلٛعٍت ٍٚيعلؽلٝات ٍيثٛعٜلٍٚ ١يٛطٓٝل ١لٌ أٟ

ظلؽ ١ٝأْ ٚعاّ ٜرؾض إٔ ٜه ٕٛعُ ً٬ٝشلا ُٓٝا لػط ٞعً ٢عُٗ٥٬ا ل اع ٠حًٝـ(.)2
( )2نإ ٍي رٝ٥ض ٍ٭َرٜه ٞدْٚايا لرٍَ

(1) Gao 2008, p.132.

ٍ٭ْٛ َٔ( ٍٚع٘) ٍيذ ٟعؾع ٍيػطاٍ ٤يعلهً ٞعلٔ ٍ٭ْعُلٍ ١يلًُٝل١

كٛي٘ عٔ أْعٍُ ١ـًٝا ٍيلر  ٞإٔ ٖذٍ ٙ٭ْعُ ٫ ١للٝغ أش ٛعاً د ٕٚمحاٜتٓا.
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 ٚااكا ٌف قًُا لا ْكلاًٍ ألذعٜاًف  ٫ٚحتل ٢شلطخٝاً يكٝلادٍت ٍيثلٛعٍ ٠افلاد٠

٬ف أٜسْٗلاٚعف ٚدٜػلٍٛف
ٍيػر ٖٚ ١ٝلِ فرَل ٕٛقتًل ٍٛععلرٍت لٌ َ٦لات ٍاٜ٬لنيف َلث ً
ٚلعرظٌف ٛ ٚػ ٍ٭ب ٍٚٱ ٔف ً ٚرلف ٚأ ٚاَاف ٚلالعرف ٚلرٍَ ف ٚنٝصلٓجرف  ٚلٝجٔف
ٚعٍ نيف ْٚتٓٝاَٖٚ ٛلعِ ٍؿهاّ ٍيلرب  ٚاؼ ٔ ١شًُإ ٚيٍ ٞيلٗا ٍيصلٛدٍٚ ٟيٝلّٛ
لرٍَ ٍ ...ٚ/خلٖٚ .ذٍ ٜلٛد إىل ـلـ ٚد ١ْٝٚيف طاب ٍيكٍ ٣ٛيثٛعٜلٍ ١يليت مل لرلؿلع
لا يؽٝاغٍَٛ ١قـ ْكا ١ٜحكٝك َٔ ١ٝعلاٖٚا ٍٚيكٝلاّ لايتثكٝـ ٍاتٍٛؼلٌ ـلا ٍيثلٛع٠
ٍافاد.٠
يف َصأيٍ ١يثٛعٍ ٠يثكاؾ١ٝف نإ ٖٓاى لكاعب يف ٚأٗات ٍيٓعر حٚ ٍٛألٛد ًلٌ
َا يف ٍؿسبف ٚيهٔ ناْت ٍالاؾ ١كتًؿ:١
ناْت عَ ١ٜ٩ا:ٚ
" ...عغِ إٔ ٍيلُاٍ ٍٚاثكؿني ٍيع اب ياع ٍٚـا ٍؿسبف ؾكا ؾعًت يلٛعلِٗ يف

لػٝرل ٍؿسب ْؿص٘ف ٚحت ٢حني شٴ ًٍٛ٦أٜٔف يف أَٛ ٟقلع ناْلت ٍيدلأٍٛزٜلَٛ ١ألٛد ٠يف
ًا ٍظذلٍنٞف أأاب َاْ :ٚلِ ؼخَٛ ٖٞ ٝألٛد ٠يف ٍؿلسب ٍيعلٛٝعْ ٞؿصل٘ حٝل

ٚأات َهاْاً َرواً ي ٬ت ا ٤دٍ ٌ ٍؿسب ٍٚيٛشاٍ ٌ٥آاش  ١يتػط ١ٝشًطتٗا ٍؾاٜا."٠

 ٫ظو إٔ ٖذٍ ٍيٛـٛح نإ ؼاٜاً ظاٜاًٍ يطرٍ٥كٝلٍ ٞيرأزلايٝل ٜٚ .١لا ٚأْٗلِ

عًُ ٍٛنثرلًٍ عً ٢لكٍَٛ ١ٜٛقلِٗ نٜٓ ٞكفٸ ٍٛعًٍ ٢يثٛعٍٚ ٠ي ًاف ٖٚذٍ َا حؽٌٚ .لًلو
حكٝكْ ١رٍٖا ٍي ّٛٝيف ٍيؽنيف ؾايدلأٍٛزٍ" ١ٜيٝصاع "١ٜمتللٔ اػلاٍ ٙيذلٍنلِ ٍ٭ٚيل ٞيلرأط

ٍااٍ نُا اأت أٚع ٚا ٍيػر  ١ٝيف ٍيكرٕ ٍيتاشع ععر َٚع ذيو لسٜا ايتٍٛزَ ٟع ٍيتٛأل٘
ٍيرأزلاي ٞعؾع عكرللٗا اؿا ٜعٔ ٍيعٛٝع.١ٝ
ؾُٝا ٍشتلًؽ٘ َا ٚقٛي٘" :إٔ ٍيعل ف ٍٚيعلل

ٚحلاٙف ٖلٍ ٛيكلٍ ٠ٛيؿاعًل ١يف
()1

ؼٝاغ ١لاعٜخ ٍيلاملف ُٓٝا نٓا مٔ أْؿصٓا غاي اً ؼل  ١ٝأ ٚأًٗلٚ . "١يلذٍ ناْلت َكٛيتل٘
ٍيعٗرل" :٠أي تت ٍؿرب ٍيؿٝتٓاََ ١ٝع أ ٚـا ٍٱَدلٜاي ١ٝحت ٖٞٚ ٢متًو ٍيص٬ح ٍيٓلٟٚٛ
أْٗا منر َٔ ٚعم".
(1) Gao, 2008, p. 54.
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إيللر ؾعللٌ ٍيكؿللسٍ ٠يهللدل ٣يٮَللاّف أؼ ل

ٍيدلٍمجالٝني حٝ

أؼ

َللا ٚيف ٍ٭قًٝلل ١يف ٍؿللسب أَللاّ

ي ٛٝلعا ٚظ ٞعٝ٥صاًف ٚدٜٓلؼ أَلني علاّ ٍؿلسبف ٝ ٚلٓا زٖلني

عٝ٥ض ًا ١ٜهني .حاَ ٍٚا ٚعاّ  1963قٝادٖ ٠جَ ّٛفاد يهٓل٘ ؾعلٌ أَلاّ شلًطات

ٍؿسب ٍيٓعاَ .١ٝحٗٓٝا حا ٍٚؼرٜو ق ٣ٛغر ١ ٜعلٔ ٍؿلسب شل ٤ٍٛاعأٝل( ١طل٬ب

ٍؿرط ٍ٭محر) أ ٚاعأ ١ٝدٍ ً ٚ ١ٝاؼٍ ١ؾٝغ ٍيذٍ ٟشلتلاد قٝادلل٘ للا علسٍ املؼ

دٍٖٚ ٍٟٛشت اٍي٘ ل يني ٝاٚ .ٚيهلٔ ٍيكلٍ ٣ٛٱؼل٬ح ١ٝناْلت قلا ػلذٸعت يف ٍَٛقلع
ٍيصًطٍ ١يرٝ٥صٚ .١ٝمما أؾكا َاٍ ٚيصٝطر ٖٞ ٠قلا٫ٚت ٍيطلرف ٍٯ لر ٚـلع ٍيل ٬د يف

حايٍ َٔ ١يؿٛـ ٢ٱعاق ١متٛـع َاٚ ٚذيو عًٍ ٢يٓخٍ ٛيتاي:ٞ

ٍ ٫ .1شتكرٍعف ؾًِ ٜلا ممهٓلا يف ظلٌ حلسب – دٚيل ١لط ٝلل ٍ٭ؾهلاع ٍؿلر٠
ٍـ٬قلل ١يًطً للٍٚ ١ؾُللاٖرل ٍيلاًَلل ١للني ٍ ٫ٚ .1968-1966يصللٝطر٠

ٍ٭ٜاٜٛيٛأَ ١ٝكا ٌ ؼهِ ٍؾٝغ ايصًط ١ني ٍ ٫ٚ .1971-1968ؿًٍٛ
ااٍٛأٗلل ١للني ٍ٫ػاٖللات ٍاتٓاقفلل .1976-1972 ١مل لصللُ ٖللذٙ

ٍيتطٛعٍت يٮؾهاع ٍيثٛع ١ٜإٔ لػرط ألذٚعٖاٚ .عًٝل٘ ؾلسٕ حايل ١شٝاشل١ٝ
أاٜآَ ٠ؿؽً ١متاَاً عٔ ٍاٛدٜلٌ ٍيصلٛؾٝٝيت  ٫ميهلٔ إٔ للرٍ ٣يٓلٛع عًل٢
ؼلٝا ٍجملتُع نهٌ.

 .2ؾُٝا ىؾ ق ٣ٛاعج ٍؿسب نإ  ٫ا َٔ ؼطٍ ِٝيعهٍ ١ْٝ٬ي رلٚقرٍطٝل١
عًٍ ٢٭قٌ ٫شتُرٍع ٍؿرٍى ٍيعليب.

ٍ .3يؽرٍع عًٍ ٢يصًط :١إْ٘ َٔ ٍاكرف عؾض ٍيؽرٍع عًلٍ ٢يصلًطٍٚ ١يثلٛع٠
طااا ايثٛع ٠ؾكط ميهٓٓا ؾِٗ ٍيتُؿؽٌ ني ٍيكٍ ٣ٛيصٝاشٍ ١ٝاتٓاقفل ١عًل٢

َصأيٍ ١يصًط.١

ٍ .4يكؿسٍ ٠يهدل ٣يٮَلاّ :ناْلت ؾعلَ ً٬لرًٍ .يهٓٗلا ناْلت ٍَتخاْلاً يًلكٝلا٠
ٍ٫قتؽاد ١ٜيصتاينيف اؿٗ ّٛشتايني يًتجُٝع ٚإُٖاٍ يًؿ٬حنيٚ .يهٔ ٖلذٍ

ٌ يًٓكللاػ املٓلل ٢إٔ ٍؿايللٍ ١يصللٛؾٝٝت ١ٝعامللا ناْللت لكتفللٍ ٞيتجُٝللع
قا ل ٷ

ٍيكصر ٟ٭ٕ ٍي ًا ناْت أَاّ ؼاٜات ٍيٛأٛد.
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نإ َٛقـ َا ٫ ٚيًتجُٝع ايكٍٚ ٠ٛيلٓـ َٔ أأٌ لرٍنِ أ ١ٜنًؿل ١يف ٍالإ.

ٌ لؽٓٝع ٍيرٜـ قًٝاً ٱعطاٍ ٘٥شتكٍ ً٫٬قتؽادٜاً ذٍلٝاً يلت٬يف ٍيدللًلٍ ١اتٛحعلٚ ١لل٬يف

ػر ٍ ١يصٛؾٝٝت يًذلنٝس عًٍ ٢ااٍ ١ٜٓييت ٍؽذت ظه ً٬ناعيٝاً يف ٍ٫ؼاد ٍيصلٛؾٝٝيتٍ .ؽلذ

َاٍ ٚؿٌ ٍيؿلٸاٍ يف ٍيل٬ق ١ني ٍيرٜـ ٍٚااٚ ١ٜٓيلٝض ٍيتلاَرل ٍيلٓٝلـ يًرٜلـ يؽلاحل

ٍاا.١ٜٓ

أدْٚ ٢أ

َصت٣ٛ

شٝجا ٍيكاع ٤٣يف ٍيتايَ ٞؿاأأ ٠ل ني إىل أ ٟحا َٔ ٍيهلذب ٍٚشلتٗ اٍ ٍيكلرٍ٤

ٜؽٌ ٍٱعٍٚ ّ٬٭نادميٝا ٍيػر ٍ ١ٝيرأزلاي ١ٝيف علاٍٗ٥ا ٚحكلاٖا عًلٍ ٢يؿهلر ٍٚيٓفلاٍ
ٍيعٛٝعٝنيف  ٚاؼ ١يف حايٍ ١يؽني ٍيعل  ١ٝيف ؾذلَ ٠ا.ٚ

يف رْاَا قؽرل امٓاش َ ١ٜٛ٦َ ١اٚلص ٞلْٛؼف ثت قٓلا.ٞ .ٞ ٠شلٍ ٞيدلٜطاْٝل١ف

ؼاح ٍ ١يصُلٍ ١اٗٛي١ف رْافاً ٚـٝلاً ؼٛعت َا ٚعً ٢أْ٘ ٚحغ عٖ ٝف ٚيٝض ؾكلط;
ٌ ٚحغ عر ٝا مياعط ٍيلر اٍ ٠ؾٓصَ ١ٝع ؾتٝات ؼػرلٍت .إىل ٖذٍ ٍاصتٍ َٔ ٣ٛؿكلا

ٍٚيهرٍٖ ٖ ١ٝطت ٖذٍ ٙيكٓا.)1(٠
ٜك ٍٛنال

ر ر ـا ٍيؽني:

" ...أعشٍ ٢يٝا اْ ٕٛٝيف عا ٍِْٗٚعًٍ ٢يؽني ٍٱعٖاب ٍٚؿرب ـلا ٍيؿ٬حلني

اؼٍٚ ١شتُر ٍيتأيرل حتَٓ ٢تؽـ ٍيص لٓٝات ...يا ٣نثرل َلٔ ٍيؽلٝٓٝني ؾلسٕ ٍؿلرب

ٍٚاا ١ٜٚناْتا َثا  ١عاؼؿ ١لاَ ...١يكا َات أنثر َٔ ٍيٓني ٚععرًَْٛٝ ٜٔلاً ٖٓٚلاى علاد

 ٫وؽ ٢ممٔ دَرت حٝالِٗ"(.)2
يو إٔ ل٬حغ ٍـ

ٍشلا ٌ٥يف ٖذٍ ٙيؿكرٍ ٠ييت لصا ٟٚني ٍااٜٚلٍ ١يليت ٖسَلت

ٍ٫حتٍ ٍ٬يٝا اْٚ ٞأقاَت أـلِ دٚيلٍ ١ظلذلٍن١ٝف  ٚلني ٍيللاٍ ٚيٝا لاْ٫ٍ ٞشلتلُاعٟف
(1) By William Hinton September 1, 2004, On the Role of Mao Zedong
monthlyreview.org/2004/09/01/on-the-role-of-mao-zedong.
(2) Westad Odd, Restless Empire China and the World Since 1750, the Bodley Head London,
2012, p.15.
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ٖٚذٍ ٖ ٛط أ ٬ق ٞعٖٝ

ٍ٭نادمي!ٞ

ٜفع ٘ ٍيهالل

ْؿصل٘ يف َٛـلع عألٌ ٍاللا رٍت ٚيلٝض

ط لاً ٜتصا ل ٍيًٝدلٍيٍ ٕٛٝيػر ٚ ٕٛٝغرل ٍيػلر ٝني عًلٍ ٢ا ايػل ١يف علاد ـلخاٜا

ٍيؽرٍع ٍيط ك )1(ٞيف ٍيؽني ٚذيو ٓٳصٵل
لكاٜرٍت عاد ٍيفخاٜا ٍا ايؼ ٗا ٫حكاً.

شلكٛط ٍيفلخاٜا إىل َلصلهر ٍيثلٛع٠ف أْعلر

ٜٚت ني َٔ ٍاكتطـ ٍيتايَ ٞاٍ ٣ا ايػٍ ١ييت لصتلـ لكٍ ٍٛي عر:
"َ ...ث ً٬عاّ  1958أُعشًت ؾتا ١ٓ ٍ ٠ش ع ععر ٠عاَاً إىل كُٝات ٍيلُلٌ ٭ْٗلا

قايت يؽاٜل إٔ "دٖإ ٍ٭حذٍ ١ٜ٭َرٜه ٞأٝا ؾلٚ ."٬ناْت ٍيتُٗ ١ـاٖا أْٗا َ ٗلٛع٠

ٚياٜٗا إميإ أعُ ٢يف أظٝاٍ ٤ٱَدلٜاي.)2("١ٝ

 ٚاآاش ١ف ٖذٍ َٓك ٍٛعٔ أطرٚح ١دنتٛعٍ ٠يطاي
()3
ٍيدلٜطاْ!!!١ٝ

ؼلٝين يف أاَلل ١نٛيٝ َٛلا

ٜصتاعٖ ٞذٍ أطرٚح ١طاي رٜطاْ ٞأٜفاً ٍيذ ٟزعِ إٔ ياٍ ٣يللرٍم يف عٗلا
ؼاٍّ حصني ش٬ح ْٚ ٟٚٛمت ٍعتُاد لًو ٍ٭طرٚح ١يػسٍ ٚيلرٍم ٚلاَرل !ٙيٝتفل إٔ

ذيو نإ نذ اً .أَ ٚا يؿَّك٘ شؿرل ٍيهٜٛت يف ٍ٭َِ ٍاتخا ٠لإٔ ٍؾٓلٛد ٍيللرٍقٝني حُٓٝلا
ـاٻج يف ٍؿاـلٓات .أَلا
حرعٍ ٍٚيهٜٛت نآْٜ ٍٛسع ٕٛأْا ٍ ٝ٭نصجني عٔ ٍ٭طؿاٍ ٍ ُ

ٍيلدل ٠ؾٗ ٞأْ٘ حتٍ ٢٭نادميٝا ٍيػر ٝلَٛ ١ظؿل ١يؽلاحل عأط ٍالاٍ ٍٚيعلرنات ٚأأٗلس٠
ٍالا رٍت .ؾُتٜ ٢تلغ َرٚأ" ٛدميكرٍطٍ "١ٝؾٍٓ ١يػر  ٚ ١ٝاؼَ ١ا لصٍُ" ٢اٛـٛع"١ٝ

ٜفٝـ ٍيهال إٜا ..." :ٙلض ٍاصتعلاعٍ ٜٔيصلٛؾٝٝت ٫حعل ٍٛأْٗلا كٝؿل" ١أٟ
ٍيثٛعٍ ٠يثكاؾ – ١ٝع.ط" ؾخُٓٝا ناْت َٛشه ٛلػادع منط ٍٱعٖاب ٍيصتايٝين ناْلت ل لاٚ

ٍيؽني َتجٗ ١إي "٘ٝؿ ... 323ظٗرت أنٍّٛٷ َٔ ٍؾث ف لٓؿض ٍيطرٜكلٍ ١يليت قلاّ ٗلا
شتايني ٖٚتًر يف ٍااـَٚ ٞا شٝكٛ ٍٛ ٘ ّٛت يف ٍاصتك ٌ"(.)4

(1) Westad Odd, Restless Empire China and the World Since 1750, the Bodley Head London,
2012, p.15.
(2) Ibid, p.15.
(3) Ibid, p.15.
(4) Ibid, p.334.
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ٜ ٫صلو ش٫ٍ ٣ٛشتٓتاج لإٔ ٖلذٍ ٍيهالل ٜعلتػٌ علهٌ َٓٗجل ٞيتعلٜ٘ٛ
ٍيعٛٝع١ٝف ح ٝميتلاح ٍيتخرٜلـ ٍيلذ ٟلاأ ٙرٚلعلٛف مل ٛعد ٠ميٝٓٝلٜٚ ١تلٛعط يف
ٍشلجٍُ ١يػر ٍ ١ٝيرأزلاي ١ٝـا شتايني ٍٜٛٚز ٜ٘ل ٖتًر:
نت :

ٚيف ظ ل يًهال

ـلا ؾلو ٍ٫عل لاط ايٓعلاّ ٍيرأزللايٍ ٞيًؽٛؼلٍ ٞيللااٞ

" ...يف رب ٚ 1963قلت ٍيؽني ٍلؿاقٝل ١علاّ إألرٍ ٤ػلاعب ْٜٚٛل ١يف طل٠ٛ
يتلؿٝـ حرٍعٍ ٠ؿرب ٍي اعد .٠يهٔ َا ٚمل ٜؿلٌ ٌ .يف أنت ٛر  1964أ ذ ل٬د ٙلٝلاًٍ
عٔ ٍيتؿاعٌ َع َلعِ ٍيلامل َع إلازٖا ؼٓاع ١قٓ ًٚ .١ْٜٚٛ ١ح ٝؼاعت ياٜٗا حٝلاز٠
ٍيٓ ٟٚٛإىل أاْ ٍ٭َٔ نُا ٜلتكا َاٚف اأ َاٜ ٚتخا يف ْٗاٍ ١ٜيلاّ عهٌ َ ِٗ علٔ
أعاٍٍ ٤يثٛع" ٠طرٍ٥ك ٍٛٝعأط ٍااٍ" دٍ ٌ ٍؿسب ٍيعٛٝعٍ ٞيؽٝين(.)1
لا إٔ ٜسعِ ٍيهال إٔ ٍيثٛعٍ ٠يثكاؾ ١ٝقتًت أقلٌ َلٔ ٍيٛي لٍ ١يهلدل ٣يٮَلاّ
ٚأيٻرت عً٫ٍ ٢قتؽاد أقٌف ٚيهٔ ؾُٝلا ىلؾ حٝلاٍ ٠يٓلاط ٍيَٝٛٝل" ١ؾٝلسعِ ٍيهالل –
ع.ط" إٔ ٍيثٛعٍ ٠يثكاؾ ١ٝحٛٻيت حٝالِٗ إىل دَاع َ ٬ ٚلٓ ٢ؾكا ناْت أشلٛأ ...إْٗلاف أٟ
ٍيثٛعٍ ٠يثكاؾ١ٝف ٍٖ ٞحملاٚيٍ ١٭ رلَ َٔ ٠ا ٚنٜ ٞلسٍ ٍيؽني ِّ٪ٜٚا يٛعل٘"(.)2
 ٫غرٍ  ١يف لرنٝس ٍيهال ٖجَٛاً َطًكاً ـا ٍيثٛعٍ ٠يثكاؾٝل١ف  ٫ٚغرٍ ل ١أْل٘ ٫
ٜلتدل َ٦ات َٜ٬ني ٍيفخاٜا ْتٝج ١حرٚب ٍ٫شلتلُاع ٍيرأزللايٍ ٞ٭ٚع ٚلٍٚ ٞؿلرٚب
ٍي  ١ٝٓٝني ٍ٭ٚعٝ ٚني  ٚاؼٍ ١يػر ٝنيف ٌ ٖ ٛنػرل ٙعاما ٜلتدل لًلو ٍؿلرٚب عٍؾللات
يتطٜٛر ٍيعلٛب "ٍشلُج ."١ٝأَا قٛي٘ إٔ َا ٚعسٍ ٍيؽنيف ؾذيو ٍشتلؿاف َٓ٘ ر ر لكلٌ
ٍيكرٍ .٤ؾايهال ٜٴػؿٌ ٍٱشذلٍلٝجٍ ١ٝيتٍُٓ ١ٜٛيفرٚعٍٚ ١ٜيٓاأل ١ي ًإٍ ٍحملٝط  ٖٞٚؾلو
ٍ٫عل اط  De-linkingعٔ ٍيصٛم ٍيلاا ١ٝنٜ ٫ ٞصتُر ْسٜـ ٍيؿلا٥ض يًللاعج ؾتلجلس
ٍيتٍُٓ ١ٝيذٍلٖ .١ٝذٍ ٍاٛقـ َٔ ٍيهال ف إَلا ْلاأِ علٔ أٗلٌ َٓل٘ ٗلذٍ ٙٱشلذلٍلٝج١ٝ
ٍيثٛع١ٜف أ ٚإٔ َٛقؿ٘ ْٖ ٛؿض َٛقـ أٜاٜٛيٛأٍ ٞٝيصٛم ٍؿرٚ ٠ؼرٜر ٍيتجلاعٍ ٠ياٚيٝل١
شلتو أ ١ٜمحاً َٔ ١ٜا ٫قتؽادٙف ٖٚذٍ َٛقـ أنثر عدٍٚ ٠٤لٛحعاً.
(1) Westad Odd, Restless Empire China and the World Since 1750, the Bodley Head London,
2012, p.345.
(2) Ibid, p.245.
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ٚيهٜ ٞهتٌُ ٍـ

يؿرٜفٍ ١ي ٤٫ٛيًؽٗ:١ْٝٛٝ

ف  ٫ا يًهالل

َلٔ "دحلغ" ٍيٗٝلٛد يف ٍيؽلٛع ٠يف لكلاِٜ

"ٜ ...ٴذنر عٔ ظلؾ ٜٛٗدٛ ٟيٓاٍ ٟزل٘ ٍشلرٍ ٍٜ ٌٝ٥صلتني ٚعٝ٥صل٘ شلٝاْٞ

عٜتٓدلؽ أُْٗا أشٻصا ؾرق ١حرط أمحلر َٚلع ذيلو مت ؽؿلٝض ٚـللُٗا ٫ٚحكلاً حلٛنِ
ٍ ٜصتني ايصجٔ مخض شٍٓٛت ٚعٜتٓدلؽ ععر شلٍٓٛت .يلِ ٜكلٍ ٍٛيهالل " :يكلا أظٗلر

عٚلٓدلؽ كتًـ ٍيهؿاٍ٤ت ٍييت للٛدْا عًٗٝا يف ٜٛٗد.)1("ٟ
يف ٖذٍ ٍاكتطـف ٜاٖعو إٔ أ ٟنال

ًَتسّ أٜاٜٛيٛأٝا ٍيًٝدلٍيٝلٍٚ ١يًٝدلٍيٝل١

ٍؾاٜاٚ ٠إع ّ٬عأ ط ٍالاٍ هل إٔ ٜٴلدلز ٜٗلٛدًٍ علهٌ َكؽلٛد  ٚطرٜكل ١للصلؿ ١ٝأٟ
ل "ٍياحغ" .ؾ ٬ا إٔ  ٜني إٔ ٍيٛٗٝد ٟأؾفٌ يٛعٚ ٟأنثر َٔ ٜتِ ظًُٜ٘ ٫ .صلو ٖٓلا

إٔ  ٫لتٛقع ع٬قَ ١اف عظَ ٠ٛاف يًهال

َٔ ٍيؽٗ١ْٝٛٝف ؾأٍَٛشلا ٖا.١ً٥

ٖذٍ إىل إٔ ٜٴطلاٍ َاٚلصل ٞلْٛلؼ ٍيتعل ٜ٘ٛعًل ٢حصلاب زٚأتل٘ ..." :قٛـلت

ٍيؽني ٍيل٬ق ١امٛشه ٛ٭ش اب ٚطٓ ١ٝؾكط ٚناْت ٍيثٛعٍ ٠يثكاؾْ ١ٝتٝجل ١يصل ٤ٛؾٗلِ إىل
أاْ ٍيطُٛح ٍ٭ععٔ ٱَرأ٠ف زٚأَ ١ا ٚأٝاْؼ نٓٝا"(.)2
ٚقاحَ ١فخه .!١ؾاـ٬ف ٍيؽٝين ٍيصٛؾٝٝيت َٖ ٛصلأي ١ؾهرٜلْ ١عرٜلْ ١فلاي١ٝ
ني ٍ٫ػاٖني ٍيؽٝين ٍٚيصٛؾٝٝيت ػض ٍيٓعر عٔ أُٜٗا ٍ٭دم ٍٚ٭ؼل  .يهلٔ ٍيهالل

وا ٍٚغُط ٍـ٬ف ٍيٓعر ٟتُ ٜ٘ٗٛعً ٢أْ٘ َصأي ١ق.١َٝٛ
ٍٚاؿاعق ١يف ٍؼطؿاف ٍيٝصلاع إىل أاْل

ٍيرأزلايٝل ١يف لعلٍ ٜ٘ٛيثلٛعٍ ٠يثكاؾٝل١

ٚلؽٓٝؿٗا نلطر  ًٌ ٚلٛعط ؾٗٝا َا ٚلص ٞلْٛؼ:

" ...متت كتًـ حرنات ٍيتؽخ ٝأحٝاْاً عهٌ ظاٌَ ٚأحٝاْل ًا أ لر ٣علهٌ

أس ٞ٥نُا ٖ ٛحاٍ ٍيثٛعٍ ٠يثكاؾٍ ١ٝييت حؽًت نُٓط شًطٚ ٟٛذيلو سظلرٍى أ ٚعلاّ
( )1ؿ ؿٍ َٔ 356-355يهتابف ْك ً٬عٔ:

Anne-Mariie Brady, “Red and Expert : China’s ‘Foreign Friends’ in the Great Proletarian Cultural
Revolution, 1966-1969, “ in China’s Great Proletarian Cultural Revolution : Master Narratives and
Post-Mao Counternarratives, ed. Woei Lien Chong (Lanham.MD: Rowman & Littlefield, 2002),p.
121.
(2) Westad Odd, Restless Empire China and the World Since 1750, p.416.
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إظرٍى مجاٖرل .ٟإٕ نٌ محً ١لؽخَ ٖٞ ٝثا  ١لطٗرل نًٚ ٞمحًل ١للًل ِٝإأ اعٜلٚ .١يف

ٍؿكٝك ١ل اٍ ٚيثٛعٍ ٠يثكاؾ َٔ ١ٝزٍٍٚ ١ٜٚحا ٠نأَر َسعا َثرل ٚنخرنل ١لٓلٛع مجلاٖرلٟف
ٚيهٔ َٔ إٕ مل ٜهٔ ٍيرٝ٥ض قا ل ٓٸ ٢اَلٖ ١لذٍ ٙؾُلاٖرلف ٖٚلٍ ٛيلذ ٟأعشلًِٗ إىل
ٛٝلِٗ"(.)1

عُر أقؽر مما ْٴص

شلا:

ٜر ٣أا ..." :ٚإٔ ٍيثٛعٍ ٠يثكاؾٍ ١ٝؿكٝكٖ ١ٝل ٞؾكلط يف ٍيؿلذلَ ٠لا لني -1965

 .1968للٌ حتللَ ٢للٔ أٜللاع  1967إىل أًٜلل 1967 ٍٛحٝلل

ٍيٓعللاط ٍيصٝاشللٞ

يًجُاٖرلف ظلاعٍلٗاف َٓعُالٗا ٍؾاٜا٠ف ٍَٛٚقلٗا .ناْلت ٖٓلاى يلٛع ٠حٝل

نلإ

ٖٓاى حرط أمحرف ٍيثٍٛعف ٍيلُاٍ ٍيثٛعٕٜٛف َٓعُات َتلاد٠ف قٝلاد ٠عاَل١ف ظلرٚف
غرل َتٛقل١ف لؽروات شٝاش ١ٝأاٜا٠ف ْؽٛؿ  ٫شا ل شلا"(.)2
حٝ

ٖذٍ ٙيٓعاطات ٍاٝاٍْ ١ٝلع ٘ للا َ٦ل ١علاّ ٍيٓعلاط ٍيلؿلٍ ٟٛيلدلِّ ٟيًهُْٛٝل١
ٍيٓعاط ٍؿر ٍيذ٪ٜ ٟشض يًاميكرٍطٍ ١ٝيعل ٍ ١ٝؿك.١

َٔ ٖٓاف نإ لٛأ٘ َا ٚإٔ ٍ" :ت٬ف ٍاٍٛقلـ  ٫ولٌ لايلٓـ  ٫ٚايعله١ْٝ٬

ٍيرزلٍ ١ٝي رلٚقرٍط١ٝف ٚيهٔ اؿرٍى ٍيصٝاشٍ ٞيعليب ٍؾُاعٚ .ٞأْ٘ ؿلٌ ٍـل٬ف
ٚيف ط شٝطرٍ ٠ارٍل

َٔ ٍيثٛعٍٚ ٠يتٓع."ِٝ

ٍيلًٝا يف ٍياٚيٍٚ ١ؿسبف  ٫ا َلٔ ؼلرى غلرل َكٛدَ/ٴكٝٻلا

 ٚلا لردد طَٚ ٖٛ ٌٜٛلٔ َلل٘ قلرع ٍٚمماعشل ١ذيلو لا ًٍ٤ايطً لٍ ١ؾلاَلٝني

ٍٚيلُاٍ.

ٚيهٔ يف طَٓ ٠ٛاقف ١حاٚي ٍٛإٔ هُللَ ٍٛللاً كتًلـ ٍٱ لاٍعات ٍيتٓعُٝٝل١

يًثٛع ٠يف ؾفا ٤عاّ يًخسب – ٍياٚي ١إىل إٔ لٛؼٌ ٖٜ٪َٚ ٛا ٙٚإىل إٔ ٍيدلأٍٛزٜل١

أعادت لعهْ ٌٝؿصٗا ٚلٓعَُّت دٍ ٌ ٍؿسب ٍيعلٛٝعْ ٞؿصل٘ف ٖٚلَ ٛلا أؾكلا َلاٚ

(1) Gilbert Pauol, China 1974 Problems and Models, New Left review, no. 89 January-February
1975, p.80.
(2) Gao 2008, p. 85.
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ٍيكاع ٠عً ٢ؼرٜو ٍؿسبٚ .عاما نإ ٖلذٍ َلا أٚؼلٌ ر ٕ٫لاد ٜٛإىل قٓاعل ١ػلاٚز

ٍؿسب ٚيهٔ د ٕٚإٔ ٜكاّ ع ١ٜ٩عًُ ١ٝلتجاٚز ٍؿسب مٍ ٛيثٛعٍ ٠اتٍٛؼلًٍ ١يليت مل
واد أدٍلٗا ٌ أدٍٗ٥ا يف ٍيتخٍ ٍٛاتٍٛؼٌٚ .نُا  ٜا ٚعأ ٣أْٗا إٕ ٖاأتَ ...الت!
لاعټج ٍ٫نرٍط ٍٚيتؽلٝا يف ٍيثٛع:٠
ٍعلهازًٍ عًٍ ٢يتخٍ ٍٛيعليب ٍيصًُٞف نإ ٖاف َلا ٚيف ٍي لا٫ٍ ٤نتؿلا ٤طً ل١

ٍؾاَلات ٍٚا٪شصات ٍيتلً .١ُٝٝيهٔ يف رب ٍْ 1966تعر ٍؿلرٍط ٍؿُلر يف ٍالإ يلِ

ناْت قاٚيٍ ١حتٍ ٤ٍٛيثٛع ٠يف ٍيع اب يف ٍااٍعط ٍٚؾاَلاتٚ .يهلٔ َلع ْٗاٜل1967 ١
َٚا لاٖا أؼ

ٍيلُاٍ ق ٠ٛأشاش ١ٝيف ٍؿرٍى٬ْ .حلغ ٍيتعلا ٘ يف للاعج ٍ٫نلرٍط يف

يٛعٍ ٠يط٬ب يف ؾرْصلا  1968ا ؼل ١للا فلع شلٍٓٛتف د لٍ ٍٛيلُلاٍ ألا ٤للا

ٍيط٬ب ٚغٝٳٸر ٍاعٗا .يف ٍؿايتني قٝادٍت ٍيٓكا ات اْت ٍيلُلاٍ صل

عظلٚ ٠ٛؾصلاد

قٝادٍت ْكا ٚ ١ٝنذيو ٍ٫ػا٫ٍ ٙقتؽاد .ٟٚنُا إٔ نثرلًٍ َٔ ٍالثكؿني يف ٍؿلايتني ٚقؿلٍٛ

ـا ٍيثٛع!!٠

أَا ٍؿسبف شٍ ٤ٍٛؿانِ يف ٍيؽنيف أٍ ٚالاعض يف ؾرْصلاف ؾسَلا ؽًل ٢علٔ أٚ

ذٍف أ ٚمل ٜرللِ يًاٚع ٍاطًٛبف أٚ ٚقـ ـا ٍيثٛع.!٠
حٗٓٝا اأ َاٍ ٚي خ

يف إَهاْٝل ١إ كلاٍ ٤ؾلٝغ ٍٚياٚيل ١لٝلا ٜٔعلٔ ٍؿلرٍىف

يهُٓٗا أؼ خا ؾٗٝا عاّ 1967ف يِ ؼاع ٍشلاف كاٍ ٤ؾٝغ نُ٬ذ أ لرلف يهلٔ ٍْتعلاع

ٍيلٓـ يف ٖٚإ ٚناْت 1967 ٕٛيف رب  1967حاٍ د ٕٚذيو .أَا ٍيلاٌَ ٍيلذ ٟأشلض
يلاّ د ٍ ٍٛؾٝغ يف ٍؿرٍى ٍيثٛع ٟؾٮٕ قٝادل٘ مل لهٔ ٝا ؾرٜل َا.ٚ

نإ ٖاف َاٍ ٚشت اٍٍ ٍؿسب عسب ٍياَاٍ ٤ؾاٜا٠ف يلذٍ عنَّلس عًل ٢إٔ لًلو

ٍآعُات ٍيعل  ١ٝيٝصت َ٪قت ٌ ١دٍ١ُ٥ف أٍ ٟشت اٍٍ أ ٚعاما ٍَٛزٍٍ ٠ؿسب ٍيذ ٟل كلرط
عسب  ٬رلٚقرٍط ١ٝأٍ ٟيٛؼ ٍٛإىل ٍْ٫تلاب ٍيعليب ٍؿر اٍ ٍؿلسب ٍيلذ ٟأؼل

َؿرٚض رلٚقرٍطٝاً عًٍ ٢يعل  .ذيو ٭ٕ ٍيٓؾ ٍؿس  ٞميٓع حرٍ ١ٜيٓكلا ؾل ٬لا َلٔ
ػاٚز ٖذٍ ٍيتكٝٝا.
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ؾ ُٛأ

ٍيٓؾ ٍؿس " :ٞإٕ ْكا أ ٟظلؾ ا٫شِ يف ٍيؽخاؾ ١هل

إٔ ٜكلرع

لا ْكاػ َٔ ؾٍٓ ١ؿسب عًْ ٢ؿض ٍاصتٚ ٣ٛيف لض ٍؿا٫ت ٜكاّ يًجٍٓ ١ؿلسب يف

ٍاصتٍ ٣ٛ٭عً ٢نٜ ٞٴٍٛؾل عً.)1("٘ٝ
َفُٖ ٕٛذٍ ٍيٓؾ ٍٚـ

أْ٘ ٜفع ٍيٓكا يف عًُٝلات لٓكٝلٚ ١للاقٝل ٚلعلػٌٝ

أٗاز عقا ٖ ٞا ٌ٥يف ًا نايؽني مما ٜلين أْ٘ حتْ ٢عر ٍيٓكا ٍاؽرٻح ٘ شٛف ٗ ٜلت أٚ

ميللٛت ص ل

طللٍ ٍٛاللا ٠إىل إٔ ٜتصللٓ ٢يلل٘ ٍيٓعللر! ٚيف ٍيٓٗاٜلل ١عامللا وؽللٌ لللاأني

رلٚقرٍطٚ .ٞإذٍ نإ ٖذٍ ٍيٓؾ قا دؾع َا ٚيتجاٚزٙف ؾًٝض َٔ ٍيٍٛـل إٕ نلإ ٖلذٍ

ٍيٓؾ قا ٚٴـع أشاشاً /شا كاً ك َ ٍٛاْ ٚؿص٘.
اٍٜات ٍيثٛعٚ ٠ؼرٍع ٍيك:٣ٛ

اعِ َٔ نٍٛدع ٜ٪ٜاَ ٕٚلآَ ٚلذ ٚقلت طٜٛلٌ ٚألسَ ٤لٔ ٍؾلٝغ مت لطٗلرل

ٍي ًا ١ٜيف ظٓػٗاٍٚ ٟيًجٍٓ ١ؿس  ١ٝيًخسبَ ٖٛٚ .ا ٜصٍُ ٢يكل ض عًلٍ ٢يصلًط ١ؼلت
ٍشِ نُ ١ْٛٝظٓػٗاٍٚ ٟييت متثٌ ْكط ١ؼ ٍٛيف ٍيثلٛعٍ ٠يثكاؾٝل١ف ٚأعًٓلٍَٛ ٍٛؼلًْ ١ؿلض

ٍيٓٗا ٚط لاً متت إٖاٍْ ١يكٝادٍت ٍي رلٚقرٍط ١ٝايرنٌ ٚأشٛأ َٔ ذيو نُا نت

أا.ٚ

ػاع ٍٱظاع ٠إىل إٔ نٌ طرف نإ ٜلٌُ يتُتني َلصهرٙف ؾكا ل ٍيطرٍ٥كٝلٕٛ

 Capitalist Roadersكٝاد ٠ظ ٟ٫ ٍٕ ٛيف إعلاد ٠دٜٓلؼ يًكٝلادٖٚ ٠ل ٛأٜفلاً َلٔ ٍؽلذ

ٍيطرٜل ٍيرأزلايٚ ٞأؼ
َٚكا ٌ أحاٍ

ٍ٭َني ٍيلاّ لا َا.ٚ

ظلٓػٗاٟف قاَلت ٍيهلٍٛدع ٍحملاؾعل ١تخلرى األل٘ يف ٍ٭عٜلاف

تخرٜو ًَٝٝعٝا َٔ َٓاطل عٜؿ ١ٝيًُعاعن ١يف قُلع ٍؿلرٍط ٍؿُلر ٍٚيثلٍٛع مملا ٜلتلدل

ْكط ١ؼ ٍٛعاّ ٚ .1968امٛأ

 1961إٔ أؼ

إعادٖٝ ٠هًٍ ١ؿسب عًٜ ٢ا ٍيًجٍٓ ١ارنس ١ٜانرًٍ َٓلذ

ي ٛٝلعا ٚلع ٞعٝ٥صاً يًاٚي ١اٍ َاٚ .ٚيٝض ٍٚـلخاً لايط ع إٕ نلإ

َا ٚقا ٍ تاع قٝادٍ ٠ؿسبف  َٔٚيِ إٕ نلإ قلا متهلٔ َلٔ قاؼلرٍ ٠يطلرٍ٥كٝني دٍ لٌ

ٍؿسب ٍ ٖٛٚ٭َر ٍيذ ٟأقر ؿعً٘ ؾ٫ ٘ٝحكاً ٜٚ .اٚف إٔ قلٍ ٠ٛؿلسب ٚللأيرل ٙيل٘ َلٓل٢

(1) Badiou Alain, The Communist Hypothesis, Verso, 2015, p. 95.
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ٚؾاعًٍ ٍ٬ ١ٝيثٛع ٠أق َٔ ٣ٛؾاعًٝتل٘ يف ظلٌ ٍياٚيل٫ٚ ١شلُٝا إذٍ ناْلت ٍيصلًط ١يف
ٍياٚيَٛ ١ـٛع لٓاؾض ني طني.

ٖٓا ْ٬حغ ٍيتكاطع لني قٝلاّ ٍيدلأٍٛزٜل ١يف ؾرْصلا تخلرٜض ٍيؿ٬حلني ـلا

ٍيهُ١ْٛٝف ؾكا قاّ ٍيؿ٬ح ٕٛيف ي ٕٛٝامعاعن ١يٛع ١ٜيف ؾذلٍ ٠يهُ١ْٛٝف  ٚلاأ ٍيطرٍ٥كٝلٕٛ

تخرٜو ٍيرٜـ ـا ظٓػٗاٖ .ٟذٍ َع ٍيلًِ إٔ ٍيؿ٬حني ناْ ٍٛعُلاد ٍيثلٛعَٚ ٠لٔ يلِ

ٍْ٫تؽاع ٫ٍٚشتك.!ٍ٬

يف  20رب  1968قاَت َا لصلُ ٢قلٍٛت ٍيؽلاٍَٚ ١اهْٛلَ ١لٔ "ًَٝلَ ٕٛلٔ

ٍ٭ طاٍ" َاعٚ َٔ ١َٛحاٍت َٔ ٍؾٝغ احتٍ ٍ٬يٓكاط ٍٱشذلٍلٝج ١ٝيف ٖٚٚلإ ٚظلِّٔ
ٖجُ" ١ؼٝا ٍيصاحرٍ "٠يثٍٛع يف ٍاا.١ٜٓ

ق فت فُٛعٍ َٔ ١ؾٝغ عًٍْٚ ٢ا يَٚ ٞل٘ عاد قًٝلٌ َلٔ ٍؿلرط ٍ٭محلر

ٚـر تِٗ كص.٠ٛ

مت ٍعتكاٍ ٍيًجٍٓ ١يثٛعٚ ١ٜيهٔ لض ٍؾٓٛد َهٍَّْٓٚ ٍٛلا يلَ ٞلٔ ٍشللرب علدل

ٍ٭ظجاع.

ل ني ٖذٍ ٙيتطٛعٍت إٔ ٍيهؿ ١عأخت يؽاحل ٍيطرٍ٥كٝني انرًٍ ػض ٍيٓعر علٔ

لأ ر ٖسميٍ ١يثٍٛعَٚ .ع اٍ 1969 ١ٜناْت شًط ١يني ٝاٍٚ ٚؾٝغ قا متهَّٓت.

لٛؼللٌ َللا ٚإىل قٓاعلل ١أْلل٘ َٓللذ ٍ٫شللت ٤٬ٝعًلل ٢ظللٓػٗا ٟؾللسٕ أٜللاٜٛيٛأٝا

ٍيدلأٍٛزٍٚ ١ٜيدلأٍٛزٍ ١ٜيؽلػرلٍ ٠آخرؾل ١قلا لؿعٻلت لني ٍالثكؿني ٍٚيطً ل ٚ ١رٻ لت

ٍيٛـع.

نإ يل اعَ ٠ا" ٚإٕ ٍيدلأٍٛزَٛ ١ٜأٛد ٠دٍ ٌ ٍؿسب ٍيعٛٝعَ "ٞلايٛشلا ٍيٓكلاٟ

ٍٚيتخرٜف ٞـا ٍيطرٍ٥كٝنيف َ ٖٛٚا حؿس ظجع ٍيثٍٛع ٍيذٚ ٜٔزع ٍٛظلاع "َٔ حكلو إٔ

لثٛع".

َكٛيَ ١اٖ ٚذ" :ٙإٕ ٍيدلأٍٛز ١ٜدٍ ٌ ٍؿسب ٍيعٛٝعٍ ٖٞ "ٞيليت مل ٜتٛقلـ للأير

ادٗ ٜٛا حتٍ ٢ٯٕ كٛيْ٘ ..." :لًِ إٔ كتًـ ٍيصٝاشات ٍيتخرع ١ٜهل
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إٔ لفلع حلاًٍ

اٛدٍ ٌٜؿسب أٍ ٚيلا ٠أحسٍبف َٔ أأٌ لأنٝا شٝاشات " لا ٕٚحلسب" ٚيهلٔ يف ْؿلض

ٍيٛقت دٍ ٕٚيتٛعط يف ٍيؿٛـ.)1("١ٜٛ

َٖ ٞكٛي ١مج ١ًٝيٛعٜاًف ًَُٗٚ ١ظاحٓ١ف ٚيهٔ نٝلـ ميهلٔ يًتخلرع إٔ ٜلتُهٔ

َٔ لؽَُ ِٝلادي ١لتجاٚز ٍؿس ١ٝف ٍياٍعأ ١عًٍ ٢٭قٌف َٔ أٗ١ف ٚلتٛقلـ عًل ٢حاؾل١

ٍ ٟي رلٚقرٍطٍٚ ١ٝيؿٛـلٜ ١ٜٛلرٍٙ
أ ٚعٓا عت ٍ ١يؿٛـ ١ٜٛؾاؽاذ َٛقـ َتُاشو ني حاٻ ٵ
يٓٝني يف ٍؿسب ٍيعٛٝعٍ ٞيذ٪ٜ ٟنا ٍارنسٍ ١ٜياميكرٍطٍٚ ١ٝيٓكلا ٍٚيٓكلا ٍيلذٍلٞف ٜٚلرٍٙ

َاعنض يف "إٕ ش٬ح ٍيٓكا ٜ ٫ػين عٔ ْكا ٍيص٬ح" .يهلٔ لاد٪ٜ ٜٛنلا ٚألٛب َػلادع٠
ٍؿس  ١ٝعًٍ ٢يطرٜكٍ ١يً.١ٝٓٝٓٝ

ٖذٍ َا عٻر عٓ٘ َا ٚعًٍ ٢يٓخٍ ٛيتاي ٫" :ٞميهلٔ للرى ٍؿرنلٍ ١يعلٛٝع ١ٝؾٗلاز

ٍياٚي ١ؾُٔ ٍيفلرٚع ٟيًُٓعُلات ٍؾُاٖرلٜلٍ ١اصلتكًٚ ١حتلٍ ٢آعُلات ٍيعلل  ١ٝإٔ

لٓؿؽٌ عٔ ٍؿسبف إٔ ؽًل ـُٔ دٜٓاٍَ ١ٝيتاعٜخف حت ٢يٍ ٛقتفلٍ ٢٭َلرف ٍْ٫تؿاـل."١
ٖٚذٍ َا عٌُ َا ٚيف ٍيٓٗا ١ٜعً ٢لٓؿٝذٚ .ٙعًٜ ٘ٝذلل

ٍيص:ٍٍ٪

ٌٖ أ ؿلل يف إ لاٍع طرٜكل ١لتجلاٚز ٍياٚيٍ/١يصلًطٍٚ ١ؿلسب أّ إٔ ٍيعلرف

ٍاٛـٛع ٞيٛعً ٜا مل ٜهٔ ْاـج ًا ؿٌُ ٍيتجر ٍ ١ؾاٜا ٌٖ ٠مل لهٔ َهتًُ١

 َٔٚأٗ ١ياْ١ٝف ٌٖ قاّ اد ٜٛلطٜٛرًٍ ْعرٜاً ٭طرٚحلَ ١لاٚ ٚيٛعلل٘ ٍيثاْٝل ١أٟ

ٍيثٛعٍ ٠يثكاؾ١ٝ

ٌٖ نإ َاٚف َأ ٛذًٍ امكٛي ١إلًس "ٍيلٓـ قا ًٍ ١يتاعٜخ" ٌٖٚ .متهلٔ َلٔ ـل ط

ٍيلٓـ ٍيثٛع ٟيف ٍيثٛعٍ ٠يثكاؾ ١ٝأّ إٔ عٓـ ٍيطرٍ٥كٝني قا قطع ٍيطرٜل عً٘ٝ
نإ َاَ ٚذلددًٍ أيٓلاٍ ٤يثلٛعٍ ٠يثكاؾٝل١ف حٝل

َٛقؿِٗ عً ٢ـ ٤ٛؼرٜو ٍؾُاٖرل.

ؾهلر لإٔ ٍيهلٍٛدع عاملا ٜػلرلٕٚ

يكا مت ٍيؽلؿ ٍٚيتصلاَ َلع أعلاٍٍ ٤ؿلسب ٍيعلٛٝع ٞأَثلاٍ َل٬ى ٍ٭عض

ٍٚيرأزلللايٝني ٍٚيللرزلٝني ٍيكللَٝٛني ٍٚيف ل اطف ٚيهللٔ ٍيثللٍٛع كللٜ ٍٛٴلللاًَ ٕٛنأعللاٍ٤
(1) Badiou Alain, The Communist Hypothesis, Verso, 2015, p.117.
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يٲْصاْٖٚ .١ٝذٍ ٜطرح ٍيص ٍٍ٪عٔ َا ٣نٍ ٕٛياميكرٍط ١ٝـلُاْ ١حكٝكٝل ١يًخرٜل .١يلذٍ

هادٍ اد ٜٛإٔ ٍياميكرٍط ٖٞ ١ٝلٓع ِٝشلًطٍ ١شلُٓٝلٍ ١اصلٝطرٖ .٠ل ٞعًُٝل ١لعلرٜع أٚ

لأشٝض ٍيصٝطر .٠يذٍ ٜر ٣ادٜٛف إٔ َأشاٍ ٠اصٝخ ١ٝحؽًت حُٓٝا أؼ خت د ٜٔدٚي.١

يٝصت ٍياميكرٍط ١ٝـُاْ ١يًخر ٖٞٚ ١ٜط ٝلتٗا  ٫لرق ٢إىل ٖلذٍ ٙياعألَ ١لٔ
ٍيفُإ ٖٞ .ري ١ٝـ ط ع٬ق ١ني ٍيصًطٍٚ ١يرع ٚ ١ٝني ٍيذنر ٍٚ٭ْثٚ ٢دٍ لٌ ٍ٭شلر.٠
ٖٓ َٔٚاف ؾسٕ َٔ ٝاٍ ٙيصًط ٖٛ ١أنثر َٔ ٜٓتٗو ٍياميكرٍطٚ ١ٝأنثلر َلٔ ٜلسعِ ٍيتلًلل
ٗا.
ٍيػرب ٚظٝطٍٓ ١يثٛعٍ ٠يثكاؾ:١ٝ
إـاؾ ١اا طرحٓا ٙأعٙ٬ف مل ٜػ

ٍيػرب ٍيرأزلاي ٞعٔ لطٛعٍت ٍيؽلني نللاٚ

شلاف ٌ ناْلت ٍاُٗلٍ ١٭شاشل ١ٝيٲَدلٜايٝلَٓ ١لذ ٍيثلٛعٍ ٠ي ًعلؿٖ ١ٝل ٞلٗلا٫ٍ ِٜؼلاد
ٍيصٛؾٝٝيت ٍٚيؽني ٍيعل ١ٝف ٜٓ ٫ٚؿٖ ٞذٍ ٙيكاعاٍ ٠٭شاطف ٌ ٪ٜناٖاف ذيلو ٍيللإٍٚ
ٍيػر ٍ ٞيرأ زلاي ٞعًٍ ٢يلاٜا َٔ ًإٍ ٍيلامل ٍييت مل لٓخټ ؼت ع اٖ ٠٤لذٍ ٍيػلربٚ .يلٛ
نا ْت ٍؿرب عًٖ ٢ذٍ ٜٔيٓعاَني أقٌ نًؿ ١الا للرددت ٍٱَدلٜايٝل ٫ ١حٗٓٝلا  ٫ٚحتل٢
ٍي ّٛٝلا ٍ٫ظذلٍن .١ٝأَا ٍيثٛعٍ ٠يثكاؾ ١ٝؾهلإ دٚع ٍيػلرب َرنسٜاً/قٝادٜلاً يف ظلٝطٓتٗا.
لفُٔ ذيو ٍلٗلاّ ٍيثلٛعٍ ٠يثكاؾٝل ١ايلاع ٠ٛيتلاَرل ٍ٭ع للٍ ١يكاميلٍ :١٭ؾهلاع ٍيكاميل١ف
ٍٚيلادٍت ٍيكامي١ف ٍٚيثكاؾٍ ١يكامي١ف ٍٚاصًهٝات ٍٚيلادٍت ٍيكاميلٖٚ .١لَ ٞلسٍعِ لٓؿٗٝلا
َصرلٍ ٠يثٛعٍ ٠يؽٍ ١ٝٓٝييت قادٖا َاٍٚ ٚيرؾام ٍٚؿلسب ٍعلهلازًٍ عًلٍ ٢يؿ٬حلني ٚقَٝٛل١
ٍيط كات ٍيعل ١ٝف ُٖٚا عنٝسلإ لٓطًكلإ َلٔ ٍ٭ع للٍ ١يكاميلْ ١ؿصلٗا ٚيهلٔ  ٫لت ٓل٢
ٍؾٍْٛ

ٍيػٍٚ ١ٝ ٝيرأل ١ٝؾٗٝا.
يهٔ َا ىؿٍ ٘ٝيػرب إٔ ٍؿسب ٍيعٛٝعٍ ٞيؽٝين كٝادَ ٠ا ٚعؾع َتٛشط ٍيلُلر

يف ٍيؽني َٔ  35عاَاً شٓ٫ٍ ١شتك 1949 ٍ٬إىل  63عاَاً شلٓٚ 1975 ١حكلل َصلا٠ٍٚ
ٍارأ ٠ايرأٌ ْٚكٌ ٍارأ ٠إىل ؾفاٍ ٤يتخرع أ لا َٔ ٍاصاٚ ٠ٍٚألٌ ٍيؽني دٚي ١ععُل٢ف
ٚحكل ٍٱؼ٬ح ٍيسعٍعْٚ ٞكٌ ٍيتلً َٔ ِٝن ْ٘ٛؾاشاًٍ يؽاحل ٍيط كات ٍيللاَ :٠ٚل٬ى
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ٍ٭عضف ٍٚيؿ٬حٍ ٕٛ٭غٓٝا٤ف ٍٚافلاد ٜٔيًثلٛع .٠نلٌ ٖلذٍ عغلِ ٍ٫نلرٍط يف حر لٞ
َكاَ ١َٚلاً:
ٍ يلاٍ ٍٕٚيػر  ٞنثٛعَ ٠فاد.٠
ٍَٛٚ أٍٗ ١يثٛعٍ ٠افاد ٠دٍ ٌ ٍي ًا.
ٜر ٣اد ٜٛإٔ ٍيثٛعٍ ٠يثكاؾ ١ٝناْلت قاٚيل١ف حتل ٢يل ٛؾعلًت يف ًلل ذٍلٜٛل١

أاٜا .٠ااذٍ مت ٍيٓعر إىل ٍيثٛعٍ ٠يثكاؾ ١ٝعً ٢أْٗا ؾكط عٓٝؿلٚ ١لاَرلٜل ١إٕ َٓطلل دؾلٔ

ٍيثٛعٜ ٠تطً

ع ١ٍٜٚلرنس عًٍ ٢اصلتٍ ٣ٛيلٓٝلـ ٍٚيتلاَرل ٟيًثلٛعٍت ٍيعلل ٚ .١ٝنُلا

أظاع ٍْٚؼ ظاٚأٍْٛا( )1ؾسٕ ٍ٭د ٝات ٍؿاي ١ٝلرنس عًٍ ٢ؾسٍ ٤يتاَرل ٟيًثلٛعٍ ٠يثكاؾٝل١

ُٓٝا للرل ٍْت اٖاً قً ً٬ٝؾسٗ٥ا ٍي ٓا .ٞ٥ؾكا حؽٌ ٍيتاَرل غاي اً يف اٍٍ ١ٜيثٛعٍ ٠يثكاؾٝل ١يف

شٍٓٛت ٚ 1967-1966إىل حا َا عاّ 1968ف ُٓٝلا ؾلذلٍ ٠ي ٓلاٍَ ٤تلات َلٔ 1967

ٚحتللٜ .1976 ٢عللذلط َٓطللل ٚأد ٍيثللٛع ٠عٍٜٚلل ١لٓهللر ٍيصللُات ٍي ٓاٝ٥لل ١يًثللٛعٍت

ٍيعل .)2(١ٜٛ

ٍيؽني لا ٖسميٍ ١يثٛعٍ ٠يثكاؾٚ ١ٝعحَ ٌٝا ...ٚطا ٛعٖا ٍيصادط ٍيثكايف:
ٜصٛد يف ٍيٛطٔ ٍيلر ٚ ِٖٚ ٞـٝع قا ِ٥عًلٍ ٢شلتا اٍ ٍشلسميلٍ ١يلذ ٟلٓعلرٙ

ٍيثٛعٍ ٠افادٚ ٠أدٍٚلٗا ٍيلر ٝل ١لإٔ َصلاٍ ٤٣ٚيللرب ؾرٜلاَ ٠لٔ ْٛعٗلا ٚقؽلٛع ٠يف

ٍيلرب حت ٢نل "عرم"ٚ .ـُٔ ٍشلتا اٍ ٍشلسميلٖٓ ١لاى لٝلاع أزلٝتل٘ ٍيطلا ٛع ٍيصلادط

ٍيثكايفف  ٖٛٚظاٖر ٠عاا١ٝف  ٫عر ٝل ١ؾكلطف لٝلاع ٖلَ ٛثا لٍ ١اثكلـ ٍيتكًٝاٍ/ٟيلفلٟٛ

يًثٛعٍ ٠افادٜ ٠كا ً٘ ٍاثكـ ٍيثٛعٍ ٟيٓكاٍ ٟيلفٍ ٟٛاعت و.

قاٍ ٍيدلٚؾٝصٛع أٝا ٚألٝ ٛلاَ ٚلٔ أاَلل ١لٝجني" :نلِ نلإ حعلاً ْهلاًٍ إٔ

ٍيٜ٫ٛات ٍاتخا ٠يف ٍؿرب ٍيهٛع ١ٜمل لٍٛؼٌ زحؿٗا إىل ٝجني يتختٌ ٍيؽلنيٚ .أقصٳل ٳِ
’?(1) Wang Shaoguang (2006), ‘Comments’ at the ‘Is a History of the Cultural Revolution Possible
workshop with Professor Allan Badiou, Washington University, Seattle, 22–26 January, in Gao, p.
208.
(2) The Communist Hypothesis 2015 ibid, p. 96.
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أْ٘ ي ٛنإ يف ٍيصًط ١ؿلٍ ٍٛيؽلني إىل ٍيٜ٫ٛلٚ .51 ١حُٓٝلا غلست ٍيٜ٫ٛلات ٍاتخلا٠
ٍيلرٍم 2003ف نت

أٝا ٚقؽٝاْٚ ٠عرٖا يف ٍٱعٚ ّ٬قاٍ ؾٗٝا أْ٘ ي ٛدٴعل ٞإىل ٍؾلٝغ

إٔ ٜهلل ٕٛيف كٝلل ١حٝاللل٘ أٓللاٜاً يف ٍؾللٝغ

ٍ٭َرٜهلل ٞيللٔ ٜللذلدد ؿعللٖٚ .١للٜ ٛرغل

ٍ٭َرٜه( .)1(ٞأْعر ٫حكاً ٍـطاب ٍاعا ٘ يًُرلاٍ َٔ ٜٔيؿ٬شؿٍ ١ؾلاد يف ؾرْصلا للا

أٜاع .)68

أٚعدت ٖذٍ ٍاكتطلـ يٲـلا ٠٤عًل ٢أٜلٔ ٚؼلًت ٍيؽلني للا ٖسميلٍ ١يثلٛع٠
ٍيثكاؾٚ ١ٝعحَ ٌٝاٖٚ ٚسمي ١لٝاع .ٙؾايؽني ٍييت ٚقؿت دٍعُ ١نٛعٜلا ٍياميكرٍطٝلٚ ١ؾٝتٓلاّ
َا نإ ممهٓ ًا إٔ  ٜٓت ؾٗٝا ْ ت َع  ٙٛنهال

ٍاكتطـ أعٙ٬ف أ ٟآ٥لاً يًثلٛعَٚ ٠ٴٗٓٝل ًا

يٛطٖٓ٘ .ذٍ ْاٖٝو ط لاً عٔ ٍيتٛأ٘ ٍيرأزللاي ٞللا َلا ٚ ٚاؼل ١يف حلٌ ٍيهُْٛٝلات
ٍيؿ٬ح ١ٝإىل أاْ

ؼٍ ٌٜٛيؽني إىل ٚعظ ١يًؽٓاعات ٍيػر ٝلَ ١لٔ أألٌ إللاز َرحًل١

ٍيذلٍنِ ٍ٭ٚي.ٞ
ٜطًك ٕٛعًٖ ٢ذٍ ٍيتٝاع لٝاع" :نٌ َا لؿلً٘ ٍيؽني طأ ٚنٌ َا لؿلًل٘ ٍيٜ٫ٛلات
ٍاتخا ٠ؼخٝخاً"ٖٚ .ذٍ ظ  ٘ٝاما ٜثرير ٘ َصتا ًٍ ٛشلسميٍ ١يلرب إٔ ٍيلرب أَ ٫ ١ؾا٥لا٠
َٓٗاف َٚعا ٘ اا ٍقتطؿٓا ٙأع ٙ٬علٔ ٍيلسعِ ٓؿل ٞؾتلا ٠٭ْٗلا قايلت إٔ ؼل اؽ ٍ٭حذٜل١
ٍ٭َرٜه ٞأٝاًٍ .ؽ ًٍٛٝأ ٟحا ٜؽٌ َثكؿ ٙٛيف ٍيٛـاع .١اماذٍ ىتًلـ ٖلذٍ علٔ رٖلإ
غًٕٛٝف ٚؾٍٛز طرٍ ًصٞف َٚاعشًٝ ٌٝؿٚ ١شل ١َ٬نًٝل٘ ٍيلذ ٜٔلاٍَ ٍٛيللا ٍٕٚعًل٢
ٚطِٓٗ شٛعٜاٚ .يٝض أقٌ َِٓٗ ٚـاع ٚ ١صٍ ١يذلٚلصه ٞقُلا ألؿلر (ٖٚل :ٛنٓللإ
َه١ٝف ٚزلرل ٍـًٚ )ٌٝؾاحل ع ا ٍؾ اعف ٚمحٝا فٝلاٍ ...خل َلٔ ٍيللرٍم ٍيلذ ٜٔقفلٍٛ
عدحاً َٔ ٍيسَٔ ٜكٛي ٕٛيل أٛعج ٛػ ٚأٛعج د ً ٛٝلٛػ "ٖٝ ...لت يلو" ٫غتؽلاب
ٍيلرٍم .إْ٘ َرض ٍي خ

عٔ ٍيتُٝټس ٍيؿردٚ ٟنرٍ ٙيذٍت ٚي ٛسنًٍ َٔ ٌٝيلاع!.

(1) Xiao Ling (2005), ‘Wangguo lunzhe: cong Jiao Guobiao dao Hu Shi’ (These who want China to
be finished: from Jiao Guobiao to Hu Shi), Fenghua yuan, http://www.fhy.net/11 December
2005, accessed on 27 January 2006.
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ٖهذٍ ٜهَ ٕٛؽرل قٹؽاع ٍيلٓٳؿضٵ ٜ .لا ٕٚ٩يلٛعٜني ٜٚتلًٝل ٕٛإٔ ٍيٓؽلر قلاب

قٛشني أ ٚأدْ٢ف  ًٜ ٫ٚث ٕٛإٔ ٜتل ٍٛف ٜطاشلِ ٍٱعٝا ٤ش ٤ٍٛيػٝاب ؾرؼٍ ١يعٗلٛع ْٝٚلٌ
ٍيصًط١ف أ ٚيًؿكر أ ٚيًُطاعدٍت ٍي ٛيٝص ١ٝؾٓٝتٗ ٕٛإىل ٍ٫شتصٚ ّ٬حتٍ ٢ـٝاْٜ .١ا ؿلغ

ٍيثٛعٍ ٠افاد.٠

يلٌ أٚـ ٍ٭َثً ١عًٖ ٢ذٍ قٝادٍت ن رل ٠يف ٍؿرنلٍ ١يذلٚلصلهٍ ١ٝيليت ٍْتٗلت

ـُٔ قٝادٍ ٠حملاؾعني ٍؾاد يف ٍيٜ٫ٛلات ٍاتخلا ٠احثل ١علٔ ْؽلر علدل للاَرل ٍيلٛطٔ

ٍيلر  ٞا ًٍ٤ايلرٍم ؾًٝ ٝا ؾصٛعٜا ؾاي.ُٔٝ

ٍيلاْ ٍٕٚؿص٘ف ُٓٝلا ؽتًلـ أٛٝظل٘ .نلإ للاَرل ٍٚحلتٍ ٍ٬يللرٍم لاؾٝغ

ٍ٭َرٜهْ ٞؿصل٘ أ ٍ ٟ٭ٍٚف أَلا ٍيثلاْ ٞؾلاؾٝغ ٍيؽلْٗٞٛٝف ٚيف حايل ١شلٛعٜا ٍؾلٝغ

ٍ٭َرٜهٍ ٞيثاي /أٝغ أ ٚاَاف ٍيلذ ٟأٓٻلا َ٦لات ٍٯ٫ف َلٔ ٍٱعٖلا ٝني ٍيلتهؿرلٜني
ٍيلرب ٍٚاصًُني يٝكالً ٍٛحرٚب أَرٜها يف شٛعٜا اؼٍٚ ١يٛطٔ ٍيلر  ٞعاَ.١

ٜؽاب ٍار ٤ايػثٝإ حني ٜصتُع حملًٌ ق َٞٛعر  ٞميتاح أ ٚاَا تصلُ" ١ٝعكٝلا٠

أ ٚاَا" ٍالتًؿ ١عٔ ع٩شا ٤أَرٜها ٍٯ ر ٫ٚ .ٜٔأقٌ "َػؽ ً"ا ػاٌٖ ٍيهلثرل شللذٍ َٚلٔ يلِ
ٍي خ

عٔ ٝإ اٖت يًذلٚلصهٝني ـا ٍٱَدلٜايٜٓ ١ٝتسع َٔ ْ٘ٛعٚ

ايذٖ  .أَا يف أاْ

ٚشاع ٍٚيف عن

ٍي ٗاٜٚ ِ٥طًْٛل٘

قلٍ ٣ٛيلاٍ ٜٔيصٝاشلٞف ؾٝهؿلٍ ٞيلذٍ ٜٔحتؿًلٗ ٍٛسميل1967 ١ف

ٍٱَدلٜاي ٞحت ٢ػاٍد ٓ ٚػازٚ ٟعإ ٚحً !.

لٍٛؼَ ً٬ع ظٝطٍٓ ١يثٛعٍ ٠يثكاؾَٚ ١ٝص ٍيذلٍ

ٍااٟٚف ؾسٕ حهٍ ١َٛيؽلني قلا

زلخت يكٍٓٛت ع ٚرت َرلدٚ ٚش ٞإٔ إٔف َٓذ أٜ ٍٚل ّٛيف ٍحلتٍ ٍ٬يللرٍم اي ل

نُا لرٜاف ٚنٌ َا ٜؽٌ يًُعاٖا ٍيؽٝين لتِ ؾًذلل٘ عًٜ ٢ا َٔ ٜلًَُ ٕٛع شل ٞإٔ إٔ

َٚرلد(Li Xiguang 2005).)1( ٚ

 ٜٛأٍ ٞٝيلذ ٟلادع ايرشلايٍ ١اصلُا" ٠إعلَ ٕ٬لٔ ٍالثكؿني ٍيؽلٝٓٝني يف دعلِ

ٍؿهٍ ١َٛ٭َرٜه ١ٝيف لاَرل ْعاّ دٜهتالٛع ١ٜؼاٍّ حصني"ف ٜك ..." :ٍٛإٕ َا ٖٛ ٚشلًـ

(1) Li Xiguang (2005), ‘Live coverage of lies or truth?’,
http://www.tbsjournal.com/Archives/Spring04/paper.htm, accessed on 24 May 2005. p.p. 26,
130.
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ؼاٍّ حصنيف حٝ

ؼع ٢حكٛم ٍٱْصإ أٚي ١ٜٛعًٍ ٢يصٝادٍ ٠يك١َٝٛف  ٚإٔ ٍيٜ٫ٛلات

ٍاتخا ٠قا لؽرؾت عهٌ َتللاد ٍؾٍْٛل

٭ٕ قلٍ ِٝيٜ٫ٛلات ٍاتخلا ٠قل ِٝظلاًَ ١يف

ٍياميكرٍطٚ ١ٝحكٛم ٍٱْصإ( .)1يكا ؽؾ ٍيرٝ٥ض ٍ٭َرٜهٛ ٞػ يكا ٤اؼاً َع ٜلٛ

أٚ ٞٝإيٓني َلٔ ٍيؽلٝٓٝني ٍاتخلٛيني إىل ٍاصلٝخ ١ٝحٝل

ٍشلتك ًِٗ يف ٍي ٝلت ٍ٭ لٝض

عاّ)2(2006ف  ٖٞٚحعٜ ٠ٛكاَٗا يعلؽٝات َٔ َصت ٣ٛقاٍش ١دٍَ٫ ٟ٫ا.

 ٚحُٓٝا قؽؿت ٍيكاذؾات ٍ٭َرٜهٍ ١ٝيصؿاعٍ ٠يؽل ١ٝٓٝيف ًػلرٍد 1999ف حٝل

قتٌ ي٬يٚ ١أرح أنثر َٔ ععر ٠أظللاؿف حؽلًت َعلاٖرٍت غاـل ٚ .١حٗٓٝلا قلاّ
لض ٍاثكؿني ٍيؽٝٓٝني ايك :ٍٛعًٍ ٢ؿهٍ ١َٛيؽ ١ٝٓٝإٔ للٛض ٍاٜ٬لني ٍيلذ ٜٔقتًلِٗ

ٍيٓعلاّ ق لٌ إٔ لطايل

أَرٜهلا ا٫عتلذٍع ٚ .لإٔ ٖلذٍ ٙاعلاٖرٍت لهلرع شلًٛى يللٍٛع

ٍي ٛنصرز اما ٖ ٞغرل عكَٚ ١ٜٓ٬فاد ٠يًخاٍي.)3("١

يف ل ٓ:٘ٝ

ٍٚارٜ

إٔ ٖذٍ ٍٗ ْ٫اع ايت ل ١ٝيٲَدلٜايٍ ١ٝ٭َرٜه ١ٝمل ٜٴخرج لض ٍيلرزلٝني

إٕ رْاَا ٖ ٞظاْا ٍالؽؾ يتعلٍ ٜ٘ٛيتكايٝلا ٍيؽلٍٚ ١ٝٓٝالاعَ ّٛلٔ زٖلاٚ

زٜاْا حُٓٝا نإ ٍيصهرلرل ٍيلاّ يًخلسب ٍيعلٛٝعٍ ٞيؽلٝينف نُلا ٚعد يف نتلاب ط لع

حاٜثاً يف ْٖٛا نْٛا ٍيذٜ ٟعلرح لؿؽل ً٬ٝأؾهلاع زٖلاٍ ٚيليت عٍٖٚلا أيٓلاٚ ٤ألٛد ٙيف

شٍٓٛت ٍٱقاٍَ ١ؾدل ١ٜيف ٍي ٝت لا شكٛط٘ ٖ ٍ٬سميَٝ ١إٍ لٝلآُْنيف علاّ 1989ف
حٝ

أادٍ زٖا ٚإٔ عًلٍ ٢يؽلني إٔ لت لع ٍيٜ٫ٛلات ٍاتخلا ٠٭ٕ َؽلاحل ٍيٜ٫ٛلات

ٍاتخا ٠لطا ل َؽلاحل ٍٱْصلاْ ..)4("١ٝيٓتلذنر إٔ ْؿلض ٖلذٍ ٍيكل ٍٛقايل٘ رْلاعد يٝؿلٞ
ٚأًٛنصُإ ٚشًٛأٓٝصتني عٔ ٍؾٝغ ٍ٭َرٜه( ٞأْعر يٛع ٠أٜاع .)68

(1) Yu Jie and Xu Jinru (2003), ‘Zhongguo zhishi fenzi guanyu shengyuan Meiguo cuihui sa damu
duca cuihui Sadamu ducai zhengquan Yizhengquan’ (Declaration by Chinese intellectuals in
support of the US destruction of the Sadam dictatorial regime), Shiji shalong luntan,
http://forum/cc.org.cn/luntan/china/showcontent1.phb3?eb=I&id=100856&id1–-3469,
accessed on 21 February 2003.
(2) Buckley, Chris (2006),’Beijing’, Reuters, May 10.
;(3) Gao, Mobo (1999a), Gao Village: Rural Life in Modern China, London: C. Hurst
(4) Zhang Deqin, ‘X_D醒的改革大教Z’ (Wake up to the lesson of reform), Tianxia luntan,
http://www4.bbsland.com/forums/politics/messages/1523163.html, accessed on 5 September
2006.
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ْلِ ٖذَ ٙكٛيَ ١ا ٜصُ ْ٘ٛيف ٍيؽني" :نٌ َا لؿلً٘ ٍيؽني طأ ٚنلٌ َلا لؿلًل٘

ٍيٜ٫ٛات ٍاتخا ٠ؼخٝخاً"ٖ .ذٍ ٍيكٍ َٔ ٍٛيؽل

إٔ ٜؽاع حتل ٢علٔ َثكلـ يٝدلٍيلٞ

غر  !ٞؾ ٬ميهٔ يًُرٍ ٤يتل ٌٝإٔ عأ ً٬نٗذٍف حت ٢ي ٛمل ٜهٔ غًؿ ١ٝظٛٝع١ٝف ٜ ٫للرف

نِ ٖ ٞشٝاشٍ ١يٜ٫ٛات ٍاتخاٚ ٠حع!١ٝ

ٖذٍ ٍيتُايٌ َلع ٍيكلٍ ِٝيػر ٝل٪ٜ ١نلا ٍاصتعلرقٍ ٕٛيؽلٚ )1(ٕٛٝٓٝأٗلٍ ١يٓعلر

ٍاصُاٍ ٠يطػٝإ ٍيعرقٖٚ .)2(ٞذٍ لكاطُع عٓؽرٍ ٟلفل يف ٖجلٖ ّٛلٍ ٤٫٪اصتعلرقني
عًٍ ٢يعرم عغِ إٔ ٍيؽني ظرق١ٝف َع َلا نت ل٘ لرٚلصله ٞعلٔ شلتايني حٝل

ٚؼلؿ٘

ل ٍ" ٯش"ٟٛٝف أٍ ٟيذٜ ٟع ٘ ٍيكادٍ ٠ٯشٜٛٝنيف كادعف قاشٞف ٚؾ٬ح(ٓ .)3ؿض ٍيكاع َلٔ

ٍيؿٛق١ٝف نإ َثكؿ ٕٛرأٍٛز ٕٜٛيف زَٔ َاعنض ٜصٍُ" ْ٘ٛيلر ٓ "ٞا ٤عً ًَ ٢ص٘(.)4

ٖذٍ ٚحاٜ ٙهؿ ٞيتٛـَٛ ٝقـ لرٚلصلهٍ ٞافلاد يتخلايـ ٍيدلٚيٝتاعٜلا َلع

ٍيؿ٬حني يف ٍيثٛعٍ ٖٛٚ ٠اٛقـ ٍيذ ٟمل لػادعَ ٙلعِ لؿرعات ٍيذلٚلصله ١ٝحتلٍ ٢يٝلّٛ
ٚحؽرت عٜ٩تٗا يف ٍيثٛع ٠يف أْٗا  ٫لٓطًل ش ٍٛ َٔ ٣ٛات ٍاؽاْع.

نإ ٍ٫شتلذٍَ ٤عذلناً ني ٍٱعٍٚ ّ٬يصًط ١عٓا حرب ٍيلرٍم:
" ...عًَ ٢اٍع أع ع ٚععر ٜٔشاع١ف يْٗٚ ً٬ٝاعًٍف ٚاا ٠ععرَٜٛ ٜٔاً نلإ ًَٝلاع

ؼٝين أًٛشاً ًَتؽكني ايعاظات ٍـاؼٜ ِٗ ١عاٖا ٕٚعاٍ ٍٕٚؾٓٛد ٍ٭َرٜهٝني ـلا

ٍيلللرٍم .يكللا ظللاٖاٍ ٍٚيتػطٝللٍ ١ؿٝلل ١يكللادٍ ٠ؿهَٛللات ٍالتاٜلل١ف ٴطل

ٍٚحللا ٠لًللٛ

ٍ٭ ر٣ف ٪َٚمترٍت ؼخؿ ١ٝحهٍٚ ١َٝٛحا لا ر لرف ٍٚيعللاعٍت ٍيرزلٝلٍٚ ١ٱعلّ٬

ٍيٛطٓ ١ٝياٍ ٍٚيلاٍٚ ٍٕٚحا لا ر لر .نلاْٜ ٍٛرٍق لٍ ٕٛؿهَٛلٍٚ ١ؾلٝغ ٍٚيؽلخؿٝني

ٍالتُا ٜٔيتػطٍ ١ٝؿرب ٜ ِٖٚتٓاٚيٍ ٕٛيطلاّف ٚحني ٍيٓلٍٚ ّٛياعدظلٍٚ ١يفلخو َلع
(1) Vukovich, Daniel Frederick (2005), Sinological-Orientalism: The Production of the West’s PostMao China, PhD Thesis, Rubanan-Champaign: University of Illinois.
(2) Wittfogel, Karl (1957), Oriental Despotism, New Haven: Yale University Press.
(3) Trotsky, Leon (1997), Stalin, 2nd ed, New York: Stein and Day.

( )4يف ؽ ١َٛشٝاش ١ٝيف أاَل ١رل زٜت أزلاٖا ٍيطً  ١حرب ٍيدلٍعِ ٓٓٝا  ٚلني ٍيًٝلدلٍيٝنيف حٝل
عُ ل ً٬ؾٓ ٝلاً يٝدلٍي ٝلاً يف ٍ٭عض ٍحملتًلل ١عللاّ  1975ؾٝلل٘ ٍْتؽللرت يًطً للٍ ١يٝصللاعٜني نت ل

ؾًصطٝين" :أؼ ً٬عادٍ زلاع ٙؾ٬ح ٜ ٫ؿِٗ يف ٍاٛشٝك."٢
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ْكلات

ـللا ٟيٝدلٍيللٞ

ٍؾٓٛدٚ .نٝـ نإ ٍيؽخؿ ٜ ٕٛٝث ٕٛثاً حٝاً َع قٍٛت ٬دِٖ عًٍ ٢شل َ ٤ٍٛاظلر ...٠يف
َٛقـ نٗذٍف عاما لصذلأع ٍياعاٍ ١ٜيه٬شٝهٍ ١ٝيػر  ١ٝـا ٍيعلٛٝعٝني ٍٚٱعلٍ ّ٬اُلاٍع
عًٜ ٢ا ٍيعٛٝعٝني .أَا يف ٍيٍٛقع ؾكا نإ ٍيؽٜ ٕٛٝٓٝعلاٖاٚ CNN ٕٚقٓلٍٛت ع ٚلرت

َرد . ٚؾُٓذ ٍيٍ ّٛٝ٭ ٍٚشًُت ٍؿهٍ ١َٛيؽٍ ١ٝٓٝي ٬د يًكٍٓٛت ٍـُض ٍ٭نثر ظلل ١ٝ
يف ٍي ٬د ٭ٜاCNN ٟف َٚلرلدٚ . ٚعًٝل٘ف ؾلسٕ مجٝلع ٍيرشلاٍٚ ٌ٥يؽلٛعٍ ٠يليت لًكاٖلا

ٍاعاٖا ٍيؽٝين عٔ ٍيلا ٍٕٚعًٍ ٢يلرٍم ناْت َٔ أأٗسٍ ٠يتًؿسٜلٍ ٕٛـاؼل ١لل CNNف

ٚؾرٜل َرلد.)1(" ٚ

أظرْا أع ٙ٬إٔ دٜٓؼ نإ ٜاعِ ٍـطٍ ٢يرٍدٜهايٗ ١ٝلاف إٜؽلاشلا إىل ٍيتطلرف
ٍٚيٓتا٥ا ٍـطرَ .٠ا ٪ٜ ًٜٞنا َٔ َؽاع ر ر أْ٘ نإ ٜلاعِ ٍيتٝلاع ٍيرٍدٜهلايٞف ٚيهٓل٘
عاد ٍٚمرف:
" ...نإ دٜٓؼ َع ٍؾٓاح ٍيرٍدٜهاي ٞيف ٍيكؿسٍ ٠يلع ١ُٝيٮَاّ .عٓاَا قلاّ دٜلٓا
ظٛي ١يف ٍيعُاٍ ٍيعرق ٞيف ش تُدل 1958ف أيكٍ ٢يلاٜا َٔ ٍـط

ٍيلاطؿٝلٍٚ ١يرٍ٥لل١

يتعجٝع شٝاشات ٍيكؿسٍ ٠يلعُل ٢إىل ٍ٭َلاّ ٍٚيثٓلا ٤عًلْ ٢علاّ ٍيهُْٛٝلات ٍا٪شصل١
حاٜثاًٚ .يف ٍيٓٗا١ٜف عًٍ ٢يرغِ َٔ إٔ دٜٓؼ مل ٜعاعى يف َ٪متر يٛظإ يًٗج ّٛعًلٓ ٢لؼ
ؾكا ْعر عأٜاً يف ٍيرٍٍ ١ٜؿُرٍٍ ٤يٓاطك ١اشلِ ٍؿلسب ٍيعلٛٝعٍ ٞيؽلٝين ْ CCPاقلاًٍ ٓلؼ
ٚٚـع لٛقٝل٘ عًَ ٢ا ٜثين عً ٢شٝاشات ٍيكؿسٍ ٠يلع ١ُٝإىل ٍ٭َاّ"(.)2

ٚعغِ ٍيفخ ٍالادٟف ٖٓاى ٚأٗات ْعر أ ر ٣غرل عزل ١ٝيف ٍيثلٛعٍ ٠يثكاؾٝل.١
ؾؿ ٞلكرٜر عٔ ٚعظ ١عٴكات ْعُٗا ٚظاعى ؾٗٝلا للض ن لاع عزللٝني َتكاعلاَ ٜٔلٔ
ٍؿسب ٍيعٛٝعٚ ٞذيو يف  15-13أٜلاع 2006ف حٝل

قُُِّٝلت ٍيثلٛعٍ ٠يثكاؾٝل ١إها ٝل ًا

ٚؼات ط لٍ ١اا لا َا ٚيٮحاٍ ٖٚ .ذ ٙللتدل  ٫شا ك ١شلا َٔ عاٍْٛ ٠ح .ٞأ ً٫ٚ٭ْل٘
(1) Li Xiguang (2005) ibid.
(2) Zhong Yanlin (2006) (_.y), ‘.面Pz’执zQ – 邓$在’大^_’XY!.态|，à色|R_’ (The banner holder of
the three flags: Deng Xiaoping’s attitudes, role and performance during the Great Leap Forward),
Modern China Studies,
file://C:\Documents%20and%20Settings\mobo\Local%20Settings/Temp\_ZC..., accessed
on 5 July 2006.In Gao, p. 127.
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َ ا َٔ ٚعظل ١نٗلذ ٙعكلات يف ٍيؽلني ق لٌ ٖلذٙف ٚياْٝلاًف ٭ْل٘ مت ْعلرٖا يف ٍٱعلّ٬
ٍٱيهذل ْٞٚأ أعٍد إٔ ٜكرأ َٔٚ .ـُٔ أِٖ َا ٚعد ؾٗٝا:
 ٫ا َٔ ٍيتؿرٜل ني ٍيثٍٛع  ٚني ٍؿلرط ٍ٭محلرف ؾلايثٍٛع َلاعَٛني َلٔ َلاٚ

٫شتٗاٍف "طرٍ٥كٍ ٛٝيرأ زلايُٓٝ "١ٝا ٍيثاْٜ ٞت ع عًُٝاً ٍ٭ٜاٜٛيٛأٝا ٍٚـط ٍيصٝاشل ٞيلل

ٍي رلٚقرٍط(.)1

ٜٛعد عميْٛا يٛلاف ظٗاد ٠ؾُٝا ىؾ ٍيتٛأٗات ٍا هر ٠يؿرٜل دٜٓؼ اػاٍ ٙيُٝني:
" ...يف اٍٍ ١ٜيصتٓٝات  ٚلا شخ

ٍيصٛؾٝٝت دلٍٍٚ ِٗ٥عتُلاد ٍيؽلني ٍيكؿلس٠

ٍيه رلٍ ٠يلعُ ٢يٮَاّف ؾسٕ ٍيكلٍ ٣ٛحملاؾعل ١قلا ٍنتصل ت أعـلٚ ١ٝقل .٠ٛؾكلا حلاٚيٍٛ

ٍشتلاٍّ َلاٜرل ٍير

يتكرٜر أٚيٜٛات ٍ٫شلتثُاع .حلاٚي ٍٛلكٜٛلْ ١علاّ ٍيتلًلٍ ِٝيكلاِ٥

عًٍ ٢يٓل ٚ .١إذٍ أ ذْا يف ٍ٫عت اع إٔ ْعاّ ٍيتلًلٍ ِٝيللاي ٞيف ؾلذلَ ٠لا للا  1949يف

ٍيؽني نإ َتأيرًٍ أاًٍ ٓعاّ ٍارٍل ٍ ١ٝيصٛؾٝٝت١ٝف أٍ ٟيتلؽؾ َٚلٔ يلِ ٍ تٝلاع ٍيطً ل١

ٍ٭ؾفٌ لاع ٜاً  .ناْت ٍيكٍ ٣ٛحملاؾعلَ ١تلٓاقل ١يف ٍؿؽلٔ ٍيتلًُٝل .ٞيكلا كلٍ ٞجمللاٍ
ٍيثكايف حؽٓا يًتكًٝاٍ .٭ ٚرٍف  ٖٞٚظهٌ ؾين عاي ٞظل ٝاًف نإ ٜ ٫سٍٍ َصٝطر عًٝل٘ يف

فايٞٵ ٍاٛـٛع ٍٚيعلٛؿ.

إٕ أحا أِٖ ٍيتخرٜؿات ـا ٍيثٛعٍ ٠يثكاؾٍ ٖٞ ١ٝيك ٍٛإٔ َاٚلصل ٞلْٛلؼ نلإ

َتطرؾاً يف إ اد ٠نٌ َٔ  ٫و ٘ .إٕ ٍيهتاب ٍيرألَ ( ٞاٍ :ٚيكؽ ١غلرل ٍالرٚؾلٍ )١يلذٟ
هادٍ إٔ َا ٚنلإ ٜتللذ شٝاشل ١يلأع شلاد ١ٜـلا قلادٍ ٠ؿلسب ٍيلذ ٜٔػلر ٍٚ٩عًل٢

ػاٚز ٚ ...ٙإٔ ٍيثٛعٍ ٠يثكاؾ ١ٝناْت رْافلاً ـللُاً َلٔ ٍٱعٖلاب ٍٚـلاٍع .نلٌ ٖلذٍ
قض أناذ. ٜ

نإ َا ٜكًل َاٍ ٖٛ ٚحملا٫ٚت ٍاهثؿل ١يٲطاحل ١عهلِ ٍيدلٚيٝتاعٜلاف ٚذيلو يف

ْؿض ٍيٛقت إىل أاْ

َٔ ق ٌ مجاٖرل ٍيعل

إعطاْ٫ٍ ٤ط اع ؿكٝك ١إٔ دٜهتالٛعٍ ١ٜيدلٚيٝتاعٜا ه
ٖٚذٍ ه

إٔ لٴخهلِ

إٔ ٜأ ذ ظه٪َ ً٬شصلالٝاً قلادًٍ – ٚذيلو أْل٘ نًُلا

(1) Gao, 2008, p. 132.
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لتكٖ ٣ٛذٍ ٙياٚي١ف نًُا لؽ

ٍياٚي.١

كتًؿْٛ ١عٝلاً علٔ ٍ٭ظلهاٍ ٍ٭ لر ٣التًلـ أظلهاٍ

يكا أْكذت ٍيثٛعٍ ٠يثكاؾٍ ١ٝيتلًَ ِٝلٔ نْٛل٘ ؾاشلاًٍ يؽلاحل ٍيط كلات ٍيللا:٠ٚ

َ٬ى ٍ٭عضف ٍيؿ٬حٍ ٕٛ٭غٓٝاٍٚ ٤افاد ٜٔيًثٛع. ٠
دميكرٍطَ ١ٝاٍ/ ٚيثٛعٍ ٠يثكاؾ:١ٝ

ـُٔ ٍؿًٍُ ١يؽًٍ ١ٝ ٝييت قادٖا دٜٓا يتعٍ ٜ٘ٛيثٛعٍ ٠يثكاؾ١ٝف ؾلسٕ أعفلاَ ٤لٔ

ٍيٓل ٍ ١يثكاؾَ ١ٝثٌ أ ٞنصٝاًْنيف ا أنيف ٜٛ ٜٞلًٞف ٜٚإ أٝان ٞقا ٓلٍ" ٍٛحتجلازًٍ/
حؽاعًٍ يكاؾٝاً" ـا ٍيثٍٛع ٖٝٚأ ٍٚإٔ ٍيثٍٛع ِٖ ٍاصٚ٪ي ٕٛعٔ ٍيتاَرل ٍٚيفلخاٜاَ ...لع
أِْٗ قتً ٍٛعًٜ ٢ا َٔ ٜتخهُل ٍٛامهالل

ٍؿلسب .يف حلني إٔ ٍيثلٍٛع علاًَ ٍٛعزلٝلٞ

ٍؿسب عهٌ إْصاْ ٞيف ٍيكتاٍ ٍ٭ٜاٜٛيٛأ.ٞ

مل ٜكؽا َا ٚقُع عزلٍ ٞٝؿسبف لٌ أعٍد شللِ إٔ ٜلا ً ٍٛػر لٍ ١يلتلًِ َلٔ

ٍؾُاٖرل ق ٌ إٔ ٜٴلاد ٍٚإىل َهال ِٗ (نُا ٚعد يف ظٗادٍْٚ ٠ا ي)1(ٞف ٍيذ ٟأنلا إٔ َلاٚ
قاٍ ي٘ ظلؽٝاً عاَ ٠رٍت إٔ ي ٛٝه

يًخسب ٍيعٛٝعٍ ٞيؽٝين.

إٔ ٜٴصُ ي٘ إٔ ٜه ٕٛعف ٛيف ٍيًجٓلٍ ١ارنسٜل١

ٚحت ٢يف محأٍ ٠يٓفاٍ ـا "طرٍ٥كٝلٍ ٞيرأزلايٝل "١ناْلت ٖٓلاى دٍُ٥لاً للًُٝلات

لٓؾ عً ٢إٔ أٚي٦و ٍيذٖ ِٖ ٜٔاف ٍيؽرٍع ه

محاٜتِٗ أصاٜاً ٚلػلذٜتِٗ أٝلاًٍ" .إٕ

َلعِ َٔ ناْٜ ٍٛٴصَُ ٕٛكالًني َصًخني مل ٜهْٛلَ ٍٛكلالًني َلٔ لني ٍيثلٍٛع لٌ يلٍٛعًٍ

قُُلللَ ٍٛللٔ ق للٌ عزلٝللٍ ٞؿللسبٚ .إٕ َلعللِ ٍيللرزلٝني ٍاُٗللني يف ٍؿللسب قللا مت

ٍشتاعا ِٖ٩إىل ٝجني ؿُاٜتِٗ للا للض َلٔ أًصلات قلانِ أ ٚأًصلات ٍيؽلرٍع
ٍٚيهثرل َِٓٗ أُعٝا يًصًط ٍ٬ ١عاَني .ؾؿٍ ٞيًجإ ٍيثٛعٍ ١ٜييت أْع٦ت لٍ ٍ٬يثلٛع٠
ٍيثكاؾ١ٝف مل ٜا ذ ممثًٍ ٛؾٝغ ممثًٍ ٞيثٍٛع عً ٢مل ٛألاد .ناْلت ظلٓػٗا ٟؾكلط ٍؿايل١

ٍ٭ؾفٌ قً ً٬ٝيًثٍٛع ٭ْ٘ نإ يًثٍٛع دعُاً َ اظلرًٍ َلٔ ٍارنلس .نلإ َلاَ ٚلذلددًٍ أيٓلا٤
94

(1) Gao, 2008, p. 128.

ٍيثٛعٍ ٠يثكاؾ١ٝف حٝ

ؾهرف َتؿاً٬٥ف إٔ ٍيهٍٛدع عاما ٜػرلَٛ ٕٚقؿِٗ عً ٢ـل ٤ٛؼرٜلو

ٍؾُاٖرل .يكا مت ٍيؽؿ ٍٚيتصلاَ َلع أعلاٍٍ ٤ؿلسب ٍيعلٛٝع ٞأَثلاٍ َل٬ى ٍ٭عض

ٍٚيرأزلللايٝني ٍٚيللرزلٝني ٍيكللَٝٛني ٍٚيف ل اطف ٚيهللٔ ٍيثللٍٛع كللٜ ٍٛٴلللاَٳً ٕٛنأعللاٍ٤
يٲْصاْ.١ٝ

ٍارأٍ ٠اطًك:١
ؾُٝا ىؾ ٍؾٓاع نإ َا ٖٛ ٚؼلاح

ٍاٛقلـ ٍيًٝدلٍيل .ٞؾخُٓٝلا ٍعذلـلت

نٍٛدع قٝطٍ َٔ ٘ ١ؿسب ٍيعٛٝعٍ ٞيؽٝين عً ٢زٍٚأ٘ َلٔ أٝلاْا عًل ٢أشلاط أْٗلا
إَرأَ ٠طًكٚ ١إٔ شلا حٝاًَ ٠ت ص١ف ؾكا أٚعدت لكاعٜر إٔ َا ٚقاٍ شلِف أْ٘ ْٖ ٛؿصل٘ نلإ
عأَ ً٬طًَّكاً"(.)1

ناْت إحا٫ٍ ٣لٗاَات يًتكً َٔ ٌٝظإٔ أٝاْا أْٗا ناْت قا عاظت َع عأٌ

د ٕٚزٍٚجَٚ .ع إٔ ذيو ميهٔ ٍيٓعر إيٝل٘ عًل ٢أْل٘ حاٍيل١ف لكاَٝل ١أ ٚيٛعٜل ١يف ذيلو
ٍيسَٔ ٌ .إٕ عدًٍ أق ٣ٛعًٖ ٢ذٍ ٙيتِٗ ٖل ٛإٔ لٴٛأل٘ ٍيتُٗلْ ١ؿصلٗا نجرميل ١يًرألاٍ.
ٜك" :ٕ٫ ٍٛإْ٘ يٝض َٔ ق ٍ ٌٝؿل ٍلٗاّ أٝاْا أْٗا لسٚأت َا ٚٱع ٤٬ظأْٗا .ؾُا َلٔ
ٍَرأ ٠لتسٚج أ ٟظلؾ َا مل لٴج

عًٍ ٢لٗاَات إٔ شلا دٍؾع كؿ .ٞي ٛٝظاٚظ ٞللسٚج

مخض َرٍت ٚمل ٜهٔ ذيو قف ١ٝيف ٍـطاب ٍيرزل .)2(ٞميهٔ يًكلاعٍ ٤٣يللٛد ٠الا ٚعد
يف اٍٖ ١ٜذٍ ٍي خ أَ ٟا ٚعد يف قطٍ BBC ١يدلٜطاْ ١ٝـا زٚأَ ١ا.ٚ
إٕ أ طر َا ٍعتُال٘ ٍيكٝادٍ ٠اا لا َا ١ٜٚػاٍ ٙيؽني أشرٖا ٍٖ ٛعتكادٖلا أْل٘

يٝض ؾكط إٔ ٍيرأ زلايٍ ٖٞ ١ٝيطرٜل ٍيٛحٝا ن ٞلٓجس ٍيؽني حًُٗا يته ٕٛقٜٛلٚ ١يرٜل١

ٚيهٔ أٜفاً أْ٘ َٔ ٍحملتِ إٔ ٍؾُاٖرل ٍيؿكرلٚ ٠غلرل ٍؿاؼلً ١عًلٍَ ٢تٝلازٍت هل إٔ
ؼٌُ ع ْٚ ٤تا٥ا َا أزلٍ ٙٛارحًٍ ١٭ٚي ١ٝيًذلٍنِ ٍيرأزلايٖٚ .ٞذٍ َلا ْعلٗاٍ ٙيٝلّٛ
يف ٍيؽني حٝ

ٍيلاًَ.)3(١

ٍيٍُٓ ٛيلايٍٚ ٞٱْتاج ٍاتصلع ٍيكلاُ٥ني عًل ٢لعلػ ٌٝقرٚشلط ٞيًط كل١

(1) Gao, 2008, p. 149.
(2) Ibid, pp. 149-150.

(ٍْ )3عر أ َٞ٫ٛ ٕٛؾٛشذل ٚع ٚرت َ .ٚانعٝصينف أزَْٗ ٫ ١ا ١ٜشلاف لرمجَ :١ازٕ ٍؿصٝينف .2014
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مل ٜهصا ٍ٫قتؽاد:
عٍٚل

ٖٓاى ظٗادٍٚ ٠حاٖ ٠اَ ١عً ٢إٔ ٍ٫قتؽاد نصا ٍ ٍ٬يثٛعٍ ٠يثكاؾٝل ١ذيلو إٔ

ٍيلُاٍ ٖ طت ؾلًٝاً أ ٚعادت نُا ناْت ق ًٗا ل ععر شٍٓٛتف َلٔ ٜ 583لٍٕٛ

عاّ  1966إىل  573عاّ ٚ .1976عً ٢أ ١ٜحاٍ ؾسٕ ظ ٛقا أظلاع إىل أْل٘ ل ٍ٬لًلو

ٍيؿذل ٠ؾسٕ ٍيٓؿكات ٍيلاَ ١عًٍ ٢يرٍٚل
حا

ٖ ٛأْ٘ حٝ

كٝت ٍيرٍٚل

يف ٍيؽني قلا ٍعلؿللت لل  65اا٦ل ٚ .١لإٔ َلا

َتاْ ١ٝؾسٕ َسٜاًٍ َلٔ ٍيٓلاط قلا مت لعلػَٚ .ًِٗٝلٔ

ٍيٍٛـ أْ٘ يف ًا ٜ ٫لاٍْ ٞيتفلِ  ٚإٔ أشلاع مجٝلع ٍيصلًع ٍي٬زَل ١يًخٝلاٍ ٠يَٝٛٝل١
يًٓاط ممصٛنٝ ١ا ٍياٚي١ف ؾسٕ زٜادٍ ٠يرٍٚل

يٝصلت َصلأيَُٗ ١ل ١طاالا ٖٓلاى لعلػً٬ٝ

ناَ َٔ ً٬أأٌ ٍاصاٚ ٠ٍٚـُاْاً الٝعٍ ١ؾُٝعٚ .يف َصاُٖ ١أ ر٣ف ؾسٕ ظٛ

()1

قلا أٚعد

أعقاَاً لؿؽ ١ًٝٝنٝـ إٔ ٍيؽني قا طٛعت لكَٓ ١ٝتطٛع ٠يف عًِ ٍيلاؾاع ٍيلٛطينف ٚنٝلـ
إٔ ٍيٓؿط ٍيؽٝين ٍٚيؽٓاعات ٍٱيهذل ١ْٝٚلطلٛعت ٚنٝلـ إٔ ٍيؽلٓاعٍٚ ١يلرٍ ٟلصللت
 ٍ٬ؾذلٍ ٠يثٛعٍ ٠يثكاؾ.١ٝ

ٚيهٔ إذٍ َا ْعر ٍار ٤إىل ٍيتؿاؼ ٌٝها إٔ "زٖ ٞأاْو قا حككت ٍعلؿاعاً لرقِ

َسدٚج (ععرٍت) ٍ ٍ٬يصٍٓٛت ٍـُض َا ني 1973-1969ف ٖٚلذٍ ٍاكلاٍع ٍال٪ير

حٝ

حككت %19.2ف %10.2ٚ %14.4ف .)2(%11.5ٚ
ؾايثٛعٍ ٠يثكاؾ ١ٝمل لتص

هاعي٫ ١قتؽاد لًو ٍاكاطل ٌ ١نإ ٖٓاى من ٛشلرٜع

يًؽللٓاع ١يف ٍيرٜللـٚ .يف عللاّ 1966ف مت لؽللٓٝع ظللاحَٓ ١للٔ ْللٛع ٚ vanandناْللت

ٍيؽٓاعٍ ١ؾُاعٝل ١لُٓل ٛامللاٍ َتٛشلط شلٓ ٟٛقلاع 15.8 ٙيف ٍاا٥ل ١عًلَ ٢لا10 ٣

شٍٓٛت(.)3

(1) Shui Han (2007), ‘历=表...._êt.错×的’ (History shows that Ma
Yichu’s idea of population is wrong),
http://www.shengyu.org/modules/article/view.article.php?14, accessed on 21 May 2007.
(2) Forster, Keith (2003), ‘The Cultural Revolution in Zhejiang revisited: the paradox of rebellion
and factionalism, and violence and social conflict amidst economic growth’, in Law Kam-Yee, ed.,
The Chinese Cultural Revolution Reconsidered: Beyond Purge and Holocaust, New York, Palgrave
Macmillan, pp. 123–15.
(3) Gao, 2008, pp. 87-88.
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ٚيف عاّ  1966ف ؾسٕ ْص  ١قٍ ١ُٝالرج ٍيؽٓاع َٔ ٞؾرم ٍيهُْٛٝات ٍييت لاٜر

َعاعٜلاً ؼٓاعَ ١ٝكاعْ ١امعاعٜع ٍياٚي ١ناْت ٚٚ 17.83ؼلًت علاّ َ 1976لا ْصل ت٘
 37.63ح ٝناْت ق ١ُٝكرج ٍيؽٓاعات ٍؾُاع ١ٝقا منت املاٍ شلٓ ٟٛقلاع15.8 ٙ
اا ١٦عًَ ٢اٍع ععر شٍٓٛت.

لطٛع ٍيؽني نإ يف عٗا َا)A Chronicle of Achievements( :ٚ
نإ لطٛع ٍيؽني ٍؿكٝك ٖٛ ٞيف عٗا َا ٖٛٚ ٚأشلاط ٍيتطلٛع ٍي٬حلل ٚيهلٔ
ٍيذ ٟأ ذ َٓخ ٢غرل ٍظذلٍنٚ .ٞياعِ حكٝك ١إٔ ٍيتطلٛع لاأ يف عٗلا َلاٚف ؾلسٕ إٜلرٍد

ٚقا٥ع َٔ ٍ٭حاٍ ٍ٫قتؽادٍ ١ٜشلاَ ١قا مت للُُٗٝا عًْ ٢طام ٍٚشلعٜٚ .تفلُٔ ٖلذٍ
ٍيلاٜا َلٔ ٍ٭َثًلٍ ١يليت للاحض ٍيتؽلٜٛر أٍ ٚيتٗ٦ٝل ١لإٔ َلا ٚمل ٜهلٔ ٜل لأ ايتُٓٝل١
ٍ٫قتؽاد ١ٜيف ٍيؽني ٌ .حص ٍيٛقا٥عف ؾسْ٘ يف  19ؾدلٍٜر 1966ف قا أٚؼَ ٢لا ٚلإٔ
للٌُ ٍيؽني عًَ ٢هَٓٓٝ/١هٍٓ ١يسعٍع ١يف غف 25 ٕٛعاَاً.
لعلللتٌُ ٍيٛقلللا٥ع يللللاّ  1972عًللل ٢قاُ٥لللٍ ١شلللترلٍد مثاْٝلللَ ١ؽلللاْع
الؽ ات/أزلا ٠نُٝا ١ٜٚـلَُٚ ١ؽلاْع أْصلجٖٓٚ .١لاى إد لا٫ت أ لر ٣نسقاَل١

ٍالاعض ٍيتجاعٍ ١ٜيصٍٓ ١ٜٛيٓاأخ ١يف غٍْٛػاْٚؼ ٍٚيل٬قٍ ١يتجاع ١ٜيًؽني َع أنثر َلٔ
 150دٚيٖ .١ذٍ أٜفاً ٜعٗر إٔ َا ٚمل ٜهلٔ ٜٓل ٟٛإغل٬م ٍيؽلني علٔ ٍيللامل ٍـلاعأٞ

ٍقتؽادٜاً ٚإٔ ٍيؽني لرٜا ؼاٜ

ٍقتؽادٖا.

ٚوتٍ ٟٛيصجٌ عًٍ ٢يلاٜا َٔ ٍٱلازٍت ٍيلًٍُٚ ١ٝاايَ ١ٝلٔ علاّ  1966إىل
عاّ 1976ف اما يف ذيو ٍ لذلٍع أ ٍٚشلٝاعٍ" ٠يلًلِ ٍ٭محلر" ٚإقاَلٍ ١جملُلع ٍ٫ؼلطٓاعٞ
يٮْصللٛيني ٍي ًللٛعٍ ٟي كللرٟف ٍٚيكٓ ًللٍ ١يذعٜللٍٚ ١يكٓ ًللٍ ١شلٝاعٚأٝٓٝلل١ف ٍٚيهُ ٝللٛلر
ٍيذلٍْسشتٛع ٍيؽٝين ٍ٭ٍٚ ٍٚيهُ ٛٝلر يًردٍعٍت ٍاتهاًَ ١يف ٚقت ٫حللف ٚأ ٍٚنلاَرلٍ
ؼ ١ٝٓٝي٬يٍ ١ٝ٭ لادف أْ 1000000 ٍٚاقً ١زِْ ١طٔ ٍٚحاف  ٍٚذلٍع ٍافلادٍت ٍؿٜٛٝل١
لعللٓٝػاٍف ٍٚٱطلل٬م ٍيٓللاأ يًكُللر ٍيؽللٓاعٍٚ ٞشللتلادل٘ف ٚأٍ ٍٚيصللهو ٍؿاٜاٜلل١
ٍٱيهذل١ْٝٚف ٚلطٜٛر حكٍ ٍٛيٓؿط دٍْلؼ ٚظلٓػً ٢هلني َ Yanshanؽلؿاٍ ٠يلٓؿط ًٖلِ
أرٍٚ .عكا أ٪َ ٍٚمتر يً  ١٦ٝيف ٍيؽني ٚلط ٝل ٍيصٝاشٍ ١ؿه ١َٝٛاهاؾخ ١لًٍ ٛاٝا.ٙ
98

يكا قلاّ ظلٝاْؼ ْلاْس ٟعلاّ ( )2006تصلج ٌٝقلَ ِ٥ٍٛصلخ ١ٝي ٓلاٍ ٤يصلهو
ٍؿاٜا ١ٜيف ٍيؽني يف عؽر َاٚ ٚأيٓا ٤إؼ٬ح َا لا َا ٚعً ٢شل ٍ ٌٝاكاعْلٜٚ .١طًل
َٔ ٍيكاع ٨إٔ ٜٓعر يف حكٝك ١إٔ َتٛشط ٍيٍُٓ ٛيصٓ ٟٛيًصلهو ٍؿاٜاٜلَ ١لٔ -1950
 1978نإ  942نًَٛٝذلًٍ ُٓٝا نإ لٍ ٍ٬يؿلذل 1995-1978 ٠نلإ  353نًٝلَٛذلًٍ
ؾكط.
يذيوف نإ ٍدعا ٤زٍ٥ؿاً ٍيسعِ لإٔ دٜٓلؼ ٖٝصلآٝ ٚلؼ ٖلٍ ٛيلذ ٟقلاّ أ ٚل ٓل٢
ٍٱؼ٬ح ٍ٫قتؽاد ٟيًؽني ٭ٕ ذيو اأ يف ؾذلَ ٠ا )1(ٚعدل ٍيثٛعٍ ٠يثكاؾ .١ٝيكا عؾلض
َاٍ ٚاٍٛؾك ١عًٍ ٢قذلٍح لعٔ ْٜٛؼ أ( ٟٛشهرلرل ٍؿسب يف ؾرق ١دٍزٍ ٣ٚيذ ٟنلإ قلا
عٴق ٞيٝهْ ٕٛا ٥عٝ٥ض فًض ٍياٚي )١ظلٌ يٍ ٤ٍٛٱْتاجف ا ً٬ٜيؿرٜل ٍٱْتلاج اعت لاعٙ
ٚحاٍ ٠حملاش ٍ ١٭شاشٜ .١ٝكت ض ذيو نٌ َٔ لع ٛدْؼ ظٝآٝ ٚؼ ٚأٝاْؼ زميني ٱظٗلاع
أير عألَ ٞتأ رف  ٚاؼَٓ ١ذ حرب ٍيللرٍمف إٔ شٝاشلٍ ١ـلط ٍيثايل ناْلت لٝلا٠
ٍيٓعر ٚذٍت أُٖ ١ٝإشذلٍلٝج ١ٝايٓص  ١يًؽني.
يف ٚقت َتلأ ر علاّ 1982ف أعًلٔ ع٥لٝض ٍيلٛزعٍٍ )2(٤يتخل٫ٍ ٍٛظلذلٍن ٞيف
ٍيرٜـ ٍيؽٝين نٓعاّ مجاع ٞنإ ـرٚعٜاً ٚؼخ ٝمتاَاً .يهٔ لا شٍٓٚ ١حا٠ف أ ٟعلاّ
 1983أؼاع ٍؿسب ٍيعٛٝعٍ ٢يؽٝين قرٍعًٍ تؿهٝو ٍيٓعاّ ٍؾُاعٍ ٞيتللاٚ ْٞٚأَلرت
ٍآعُات ٍيرٜؿ ١ٝتػٝرل ٍؾُاعٍ َٔ ١شِ ٍيهُ ٕٛٝإىل ظٝاْؼ ( ًا – ٠لصتلاّ يف ٍيؽلني
ق ٌ ٚ )1949لٛزٜع ٍ٭عٍـ ٞعً ٢أشاط َٓسي ٞعًٍ ٢يرغِ َٔ إٔ ٍيلاٜا َلٔ ٍيٓلاط
ناَْ ٍٛلاعـني يذيو(.)3
يكا قاٍ ّٚيهُ ْٕٛٝٛٝلض ٍيفػطف  ٫ٚلسٍٍ ٖٓاى  2000قر ١ٜحاؾعت عًل٢
ٍيٓعاّ ٍؾُاعٚ ;ٞلعٌُ ٖذَ ٙكاطلات ْال ٞيف ٓلإف ٍٖٛظل ٞيف أٝاْػصلٛف دٍلعلٛٝ
(ٍْ )1عر  َٞ٫ٛؾٛشذلف َؽاع ش ل ذنر.ٙ
(2) Zhao Ziyang (2007), ‘lm阳n禁!的=_’ (Zhao Ziyang’s remarks during
the years of his house arrest), edited by Zong Fengming, Hong Kong: Kaifang zazhi.
BIBLIOGRAPHY [263].

(ٍْ )3عر َكاٍ ز ٕٖٛ .نص٫ٍ ٛٝقتؽاد ٍيصٝاش ٞيتؿهٝو ٍؾُاعٝات يف ٍيؽنيف َٓعٛع يف َْٛثً ٞعٜؿٝلٍ ٛجملًلا
65ف ٍيلللاد  1أٜللاعف 2013ف َذلأللِ يف :عللادٍ زلللاع٠ف ٍيتلاْٝٚاتٍ/ؿُاٜللٍ ١يعللل  :١ٝإؼلل٬ح أّ لكللٜٛض
يًرأزلاي١ٝف ٍ٭عض ٍحملتً١ف 2018ف ؿ ؿ.178-150
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يف لٝالنيف ٖٚ ٞٗٓٝدٚدٜلإ يف هلنيف ٚلعل ٛزٍْٖٛلؼف  ٚليب اْ ٝلاٜإف ٖٚلْٛػًني يف
ٖ٢ ٛف ٖٛظ ٞيف دٍيٝلإف ٜٚلاْهٚ ٛعْٚػكل ٟٛيف غٍْٛػلاْٚؼف  Wanhaiٚ Tengtouيف
لعجٝاْؼ.
ٚيهٔ إذٍ َا ْعر ٍار ٤إىل ٍيتؿاؼ ٌٝها إٔ "زٖ ٞأاْو قا حككت ٍعلؿاعا لرقِ

َسدٚج (ععرٍت) ٍ ٍ٬يصٍٓٛت ٍـُض َا ني 1973-1969ف ٖٚلذٍ ٍاكلاٍع ٍال٪ير

حٝ

حككلت %19.2ف %14.4ف %10.2ٚف  ...%11.5ٚؾلايثٛعٍ ٠يثكاؾٝل ١مل لتصل

ناعي٫ ١قتؽاد لًو ٍاكاطل ٌ ١نإ ٖٓاى من ٛشرٜع يًؽٓاع ١يف ٍيرٜـ(.)1

يف

ـا ْكا ٍيرٜؿٓ:١
إٕ شهإ ٍاإ ٍيذٜ ٜٔعهً 15 ٕٛااَ ١٦لٔ ٍجملتُلع ٍيؽلٝين ٜصلتًٗه ٕٛيًثلٞ

ٍَٛعد ٍي ًا َٔ ٍيلٓاٍ ١ٜيؽخُٓٝ ١ٝا ٍيل 85ااٍ َٔ ١٦يصلهإ وؽلً ٕٛعًل ٢لصلٗ٬ٝت

أقٌ َٔ يً

ٍَٛعد ٍياٚيٍ ١يؽخ.)2(١ٝ

إٕ دٚع ٍؿهٍ ١َٛارنس ٖٛ ١ٜؼؽ ٌٝـرٍ ١ ٜيكٍ ١ُٝافاؾٚ ١ـر٫ٍ ١ ٜشلتٗ٬ىف

ُٓٝا ٍؿهَٛات ٍحملً ١ٝؼؽِّلٌ ـلرٍ ١ ٜ٭عُلاٍف ٍٚيفلرٍ ١ ٜيعلؽلٚ ١ٝـلر ١ ٜد لٌ

ٍاعاعٜعٜ ِٖ .لتكا ٕٚإٔ ٍيرأزلايٍ ٖٞ ١ٝيطرٜل ٍيٛحٝا ن ٞلٓجس ٍيؽني حًُٗا يتهلٕٛ
قٚ ١ٜٛيرٚ ١ٜيهٔ أٜفاً أْ٘ َٔ ٍحملتِ إٔ ٍؾُاٖرل ٍيؿكرلٚ ٠غرل ٍؿاؼلً ١عًلٍَ ٢تٝلازٍت

ه

إٔ ؼٌُ ع ْٚ ٤تا٥ا َا أزلٍ ٙٛارحًٍ ١٭ٚي ١ٝيًذلٍنِ ٍيرأزلايٖ .ٞذٍ َا ٜتجًل٢

يف ؼٜٛللٌ َ٦للات َٜ٬للني ٍيؿ٬حللني إىل عُللاٍ يٗٝجللر ٍٚأعٍـللٚ ِٗٝأَللانٔ شللهٓاِٖ

ٜٚتخٛي ٕٛإىل ٜا عاًٍَ ٖٞ ١٭ع ؾ عااٝاً.
رعٍ ٤يف ٍيثٛعٍ ٠يثكاؾ:١ٝ
هثرل

ٍ٫ظذلٍن ٖٞ ١ٝأؾفٌ هثرل َٔ ٍيرأزلايٍٚ ١ٝيعلٛٝع ١ٝشلته ٕٛعاالاً أؾفلٌ
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(1) Forster, 2003, p.p. 147-48.
(2) Song Bingwen et al. 2003, p. 160.

ْاٍٍ َٔ ٤يًجٍٓ ١ارنس١ٜ
َ 16اعط 2016
ٍيرؾام ٍ٭عسٍ٤ف أؼاقاٍ ٤يثٛعٍ ٠شلٓا١ٜف ٍيلُاٍف ٍيؿ٬حنيف ٍؾُاٖرل ٍيهادح١
متؿٌ أع ل ١يٛعٍت رٚيٝتاع ١ٜعااَُٗ ١ٝل ١لاعىٝلاًف ٍيلذنرٍ ٣يصلٓ ١ٜٛيهلٌ

َٓٗا يف غف ٕٛؾذل ٠قؽرلٍ َٔ ٠يسٍَٔ .يثٛعٍ ٠يثكاؾٝلٍ ١يدلٚيٝتاعٜلٍ ١يهلدل٣ف (– )GPCR

ٍييت لصتهٌُ ٍيذنرٍ ٣ـُصني يتأشٝصٗا ٖذٍ ٍيلاّ ٍٚييت ناْت طؿر ٠يٛع ١ٜغرل َصل ٛق١
يف ٍيؽني ٍ٫ظذلٍن ١ٝيف ؾذلَ ٠اٍٚ ٚؿسب ٍيعٛٝع .ٞحٝ

نلإ ٍشللاف ٖل ٛع لط ٍي ٓلا٤

ٍيؿٛقٍ ٞيثكايف ا٫ظذلٍن ١ٝيف ٍيل ٬د  ٚايكاعلا٫ٍ ٠قتؽلادٚ ١ٜؼرٜلو ٍؾُلاٖرل ٍيلاًَل١

ٍيٍٛشل ١ـا ٍيدلأٍٛزٚ ١ٜأظهاٍ أ رٍ َٔ ٣يثكاؾٍ ١يرأل.١ٝ

يكا قادت ْفاَ ً٫رٜرًٍ أ ٟؼرٍع ط ك ٞـلا طرٍ٥كٝلٍ ٛيرأزلايٝل١ف مملا أنلا

أُٖٖ ١ٝذٍ ٍيتلً ِٝيف ٍيطرٜل إىل ٍيعٛٝعٓ ١ٝا ٤أق ٣ٛي٬ظذلٍنٓ ٚ ١ٝلا٫ٍ ٤ظلذلٍن ١ٝعًل٢
ؼلٝا عااٚ .ٞلكٍ ١ٜٛؿرنات ٍيعٛٝع ١ٝيهثرل َٔ ٍي ًإٍف ٚلعهٍ ٌٝ٭حسٍب ٍااعنصل١ٝ

ٍيًٝٓٝٓٝللٚ ١حللرب ٍيؿ٬حللني ٍاصللًخٍ ١يثٛعٜلل ١يف ٍشلٓللا ٍيلليت لللأيرت للايثٛعٍ ٠يثكاؾٝلل١

ٍيدلٚيٝتاعٍ ١ٜيلعُ.٢

يكا نإ ْانصاي اع ٟحاياً عٍ٥لاًٍ ؼلت قٝلادٍ ٠يرؾٝلل – Charu Majumdar

ٍٚحا َٔ ٍيٓني َٔ ن اع ٍيكادٍٚ ٠الًُني ٍٚالاٍؾلني َلٔ ٍؿلسب ٍيعلٛٝعٍ ٞشلٓلاCPI ٟ

(ٍااٍ )ٟٚييت لكٛد اٍ ١ٜأاٜا ٠يف لاعٜخ ٍيثٛعٍ ٠ياميكرٍط ١ٝيف ٍي ٬د.
نإ رْاَا ؼاٜ

ٍيؽٓاع ١لا َا ٚيف حكٝكت٘ ع اع ٠عٔ حرب عًٍ ٢يلُاٍ

يف َعاعٜع ٍاًهٍ ١ٝيلاَ .١إٕ أٝاْؼ زًٜلْٛاف ٖٚل ٛعاَلٌ نالل ف قلا ْعلر عٍٜٚل ١علاّ
 1979لعرح ٍيؽرٍعات ني نادع إؼ٬ح ٚ ٞني عُاٍ(.)1

لكٍ ٍٛيكؽ ١إٔ َلاٜرًٍ أاٜلاًٍ ٚأر٦ٜلاً مت للٓٝٝل٘ َٓلذ ٚقلت قرٜل

نُلاٜر

(1) Jiang Zilong, “Qiao Became the New Director,” in the Renmin wenxue anthology, Short Novel
Awards of 1979 (Shanghai: Shanghai wenyi chubanshe, 1979) (in Chinese).
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اؽٓعف َؽخ ٛاً سٚأت٘ ٍاثكؿل ١ألاًٍ (ٚنًُٗٝلا نلإ قلا دعط يف ًلا َتكلاّ ٍ٫ؼلاد

ٍيصٛؾٝٝيت)ف قا ٫حغ أْ٘ ص

ؾكإٍ ٍاُثٴٌ لا ٍيثلٛعٍ ٠يثكاؾٝل١ف لإٔ ٍيلُلاٍ أؼل خٍٛ

نصاىل ٜٚتػ ٕٛ ٝعٔ ٍَٛقع عًُِٗٚ .امٛأ

َا لٓؾ عًٍ" ٘ٝٱدٍعٍ ٠يلًُ "١ٝؾكا ٍشلتلاّ

َ ادَ ٤٣تعادٚ ٠قاش ١ٝأاًٍ ـا ٍيلُاٍ اما ؾٗٝا ؾؽٌ َ 1000لٔ ٍيلُلاٍ غلرل ٍاثٻلتني

َٔ أأٌ زٜادٍ ٠ٱْتاأ .١ٝيذٍ نرٖ٘ نثرل َٔ ٍيلُاٍ ٚنت  ٍٛظها ٣ٚيصلهرلرل ٍؿلسب يف

ٍاؽٓعف عً ٢أٌَ إٔ ٍؿسب ٍيعٛٝعٍ ٞيؽٝين شلٛف ىًؽلِٗف ٚعًل ٢أٜل ١حلاٍف ؾلسٕ
شهرلرل ٍؿسب نإ ٓؿض عكًٍ ١ٝالاٜرٚ .يف ٍيٓٗاٜل١ف ؾلسٕ ٍيكلاد ٠ذٍ ٟٚارٍلل

ٍيلايٝل١

ظجلٍ ٍٛااٜر نٜ ٞعلر إٔ ياٍ ٜ٘ؿرٍ ١ٜيهاًَ ١يف ٍاف ٞيف ٍيتجر ل١ف ٚقلرعٍ ٍٚيلذٖاب

إىل ًا َتكاّ يٝتلًُ ٍٛلهٓٝو ٍٱدٍعٍ ٠ؿاٜث.١

َا ٝٻٓت٘ ٖذٍ ٙير ١ٍٜٚنإ ايفل ط ٍػلاٍ ٙٱؼل٬ح ٍالاٜين .ؾ لاَ ً٫لٔ زٜلاد٠
َعاعنٍ ١يلُاٍ ٚشًطتِٗ ٍيصٝاش١ٝف أؼ

ٍيكاد ٠رَرٍٚ ٜٔيلُاٍ أر ٣لٓع ُِٗٝـاَل١

ٍٱْتاجٚ .عغِ أْ٘ يف ٖذٍ ٙيرٖ ١ٍٜٚاف قادٍ ٠اؽٓع َا زٍٍ "ٍيتخا" ٜف ؾلسٕ َلٔ ٍيصلٌٗ
لػٝرل٫ ٙحكاً إىل ٍ٭ع اح يًكاد ٠٭ٕ ٍيلُاٍ شٛف ٜؽل خ ٕٛل ٬شلًط ١قطلٝلاًٚ .عغلِ
ذيوف ؾكا ٜهٍ َٔ ٕٛآاش

ٍيك ٍٛأْ٘ يف ْٗا ١ٜش لٓٝات ٍيكرٕ ٍيلعلر ٜٔناْلت شلًط١

ٍيلُاٍ  ٫لسٍٍ َلتدل ٠يف َلعلِ ٍؿلا٫تف حتل ٢إٔ نلثرلٍ َلٔ ٍيلُلاٍ ٍيلذ ٜٔدعُلٍٛ
ٍٱؼ٬ح مل ٜتك ًٍ ٍٛيرأزلايٝلٚ .١يٓأ لذ َ٪يلـ ٍيرٍٜٚل ١نُثلاٍف ؾلرغِ أْل٘ دٍؾلع علٔ
ٍٱؼ٬ح يف ٍي اٍ١ٜف ؾسٕ أٝاْا قا عٍأع َٛقؿ٘ ٫حكاًف ٚٚقـ أَلاّ ٍيلرأٍ ٟيللاّ ـلا

ٍـؽلؽٚ ١قُع ٍيلُاٍ(.)1

(1) Jiang Zilong, “Qiao Became the New Director,” in the Renmin wenxue anthology, Short Novel
Awards of 1979 (Shanghai: Shanghai wenyi chubanshe, 1979) (in Chinese).

ٍْعر٫ٍ :قتؽاد ٍيصٝاش ٞيتؿهٝو ٍؾُُاعٝات يف ٍيؽنيف زٖ ٕٛنصٛٝف " رٚؾٝصٛع َصاعا ظاَل ١عُٜٓني ٍيؽل١ٝٓٝ
يف هني .للاجل أ عاي٘ ٍشلاَ٫ٍ ١قتؽاد ٍيصٝاشٞف ٍيتطٛع ٍ٫أتُاعٍٚ ٞيتلاعٜخ ٍ٫قتؽلاد .ٟلرمجل :١ادٜل ١ع ٝلع
ٚيا ت عهاٟٚف َٓعٛع يف فًَْٛ :١ثً ٞعٜؿٛٝف فًا 65ف ٍيلاد  1أٜاع .2013
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ٚأ رلًٍٍ ...يؽٗ:١ْٝٛٝ
يلٌ َٔ أِٖ َيير ٍيؽني ٍيعل  ١ٝيف عٗا َاٚلص ٞلْٛلؼف ٖلَٛ ٛقؿٗلا ٍيٍٛـل

ٍٚؾذعٍ َٔ ٟيهٝإ ٍيؽُٗٓٝ .ْٞٛٝلاف ٚيًُكاعْل١ف ؾكلا أْلتا ٍيتًؿسٜلٍ ٕٛيؽلٝين شلٓ١

 7102ظرٜطاً "ٚيا٥كٝاً" ايتلاَ ٕٚع ٍيصًطات ٍيرزلٍ ١ٝيؽٗ ١ْٝٛٝؼلت عٓلٍ" ٍٕٛيلذٖاب

إىل إشرٍ – ٌٝ٥أعض ٍؿًٝ

ٍٚيلصٌ"ف ٜٚٳلاعِ ٍيعلرٜط "ٍيٛيلا٥كٍ "ٞ٭شلاطرل ٍيؽلٗ١ْٝٛٝ

ٍ ُا٪ٳشِّصٳ ١ياٚيٍ ١ٱحتٍ٬ف ٜٚت ٓٚ ٢أٍٗ ١يٓعلر ٍيؽلٗ١ْٝٛٝف ٜٚلاٸعٍ ٞيعلرٜط ٍيؽلٝين "إٕ

ؾًصطني ناْت َٴجلرد ؼلخرٍ٤ف ٚأعض ؾاعغل ( ١ل ٬ظلل ) يهلٔ ٍاُصلتٛطٓني ٍيٗٝلٛد

ح ٸٛيُٖٛا إىل أٓ َ ١اعٳنَٚ ١ٴسٵدٳٖٹرٳ"٠ف ٚؾل ٍاًُلٸلؾ ٍيلذْ ٟٳعٳل ٳرلٵ ٴ٘
ٍاُتٳؿ ِّٛقٹني يف نٌ ٍجملا٫ت ٳ

ؼخٝؿٍ" ١يعل " ٍيؽٍ ١ٝٓٝي ٸرشٵلُٹ ١ٝعٓلا إطل٬م شًصلً ١ناًَلَ ١لٔ ٍ٭ظلرطٍ ١يٛيا٥كٝل١

ٍياٍعُلل ١يًهٝللإ ٍيؽللٗ ْٞٛٝيف ٍيتًؿسٜللٍ ٕٛيرزلللٍ ٞيؽللٝين  72متٛزٜٛ/يٝلل7102 ٛف

ٚؼرٸح ٍاص ٍٚ٪علٔ ٍٱعل ّ٬يف ٍيصلؿاعٍ ٠يؽلٗ ١ْٝٛٝل هٹني" :إْل٘ أٚ ٍٚأٖلِ َصًصلٌ

لًؿس ْٜٞٛظاٌَ ٜٓتج٘ ٍيتًؿسٍ ٕٜٛيؽٝين ٜٴكاِّ ٴّ يًُٴعاٖا ْعر ٠لاعى ١ٝظاًَ ١ٳلفٴل ټِ ٍيهلثرل

َٔ ٍؿكا٥ل عٔ إشرٍٚ ٌٝ٥عٔ ٍيعل

ٍيٛٗٝدٚ ٟعٔ ٍؿفاعٍ ٠يٛٗٝدٜلَٚ ١صلاُٖالٗا يف

ٍؿفاعٍ ٠يلاا١ٝف ٚمٔ ٍٚيك ٕٛإٔ ٖذٍ ٍاصًصٌ شٝصاعا يف للسٜس ٍيل٬قات ٍيٛدٜل ١لني

ٍيعللل نيف ٚذنللرت ٍيع ل هٍ ١يؽللٍٗ ١ْٝٛٝٱعَٝ٬لل" ١عللرٚلض ظللٝؿع" :إٔ ٍيل٬قللات للني
إشرٍٍٚ ٌٝ٥يؽني ناْت ظ ٘ َلا ١َٚق ٌ ٍيثُآْٝات َلٔ ٍيكلرٕ ٍيلعلرٜٔف صل

دعلِ

ٍيؽني يًلامل ٍٱشَٓٚ َٞ٬عٍُ ١يتخرٜر ٍيؿًصط١ٝٓٝف يلِ لطلٛعت ع٬قالُٗلا ٍيلصلهر١ٜ
 ٍ٬عكا ٍيثُآْٝاتف ٚأقاَت ع٬قات د ًَٛاش ١ٝعزل ١ٝلا لٛقٝلع ٍلؿاقٝلات أٚشلًٛ

يف أٍ ٌ٥ٍٚيتصلٓٝات"(.)1

( )1عٔ َرنس دعٍشات "نالٝل - )katehon( "ٕٛؾ ِردٵعِٜو ِٚيْٝاّ إْٵػٵاٳٍٍ ( اح
أااْٝا) .7102/10/01
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ٍقتؽاد َٔ ٟأَرٜهلا َٴصلتكر يف

:
حرب ٍيط٬ب ٍاا:١ٜٝٓ
َكاَ:١
أاقٚ ١شا ٓ٬ ٚ ١ؾْٚ ١ٝكاَٚ ١ٜعت ه ١نُا ٍيع اب ْؿص٘ف ٖذ ٙيٛعٍ ٠يطل٬ب

أٜاع ٍٚ ٌ 1968يلُاٍ نذيو .نِ ٍ تٗجتٴ ٗا حني قرأت عٓٗا َكايل ١يف فًلNews ١

ٍ Weekي ١ُٝٓٝٝط لاً ٫ .زيت أذنر أْين ٚقؿت عً ٢اب ٍيسْسٍْ ١يف شجٔ عٍّ ٍهلل ٖٚلٛ

اب َٔ ٍيكف إ ٍؿاٜا ١ٜحٗٓٝا  1968أ ٟلا ٍحتٍ ٍ٬يفؿٍ ١يػر ٝلٚ ١قطلاع غلس ٠يف

ٍـاَض َٔ حسٜرٍٕ عاّ ٓ .1967اٍ ١ٜيصجٔ ٚلصٍُ ٢اكاطلل ٚ ١لاب ٍيسْسٍْلٍ ١اهلٕٛ

َٔ ٍيكف إ ٖ َٔ ٞكاٜا ؾذل٫ٍ ٠شتلُاع ٍيدلٜطلاْ ٞيلِ ٍؿهلِ ٍ٭عدْل ٞق لٌ إٔ ٜكلّٛ
ٍيهٝإ ٍيؽٗ٫ ْٞٛٝحكل ًا تخٜٛلٌ أ لٍٛب ٍيسْلاز ٜٔإىل ؼلؿٝ

لاعد يف ٍيعلتاٚ ٤ظلاٜا

ٍيصل ١ْٛيف ٍيؽٝـْ ٖٛٚ .ؿض ٓاٍ ١ٜاكاطلٍ ١ييت حٛؼر ؾٗٝلا ٜاشلر عرؾلات َلٔ ق لٌ

ٍيلا ٚإىل إٔ مت لصُ ُ٘ٝعغِ أْ٘ ٍعذلف ايهٝإ عً ٢ي٬ي ١أع اع ؾًصلطني ٍٚٚؾلل عًل٢
حهِ ذٍل ٞي ك ١ٝؾًصطني!ف ٫ٚحك ًا قاَت شلًطٍ ١ؿهلِ ٍيلذٍل ٞر٥اشل ١قُلٛد ع لاط

ٗاّ ٍاكاطلٚ ١إقاَ ١أ ٓٝل ١ـللَُ ١هاْٗلا امعلٗا ؾللِ أقلرب إىل ٍي ٝلت ٍ٭ لٝض يف

ٍٚظٓطٔ! َ ٖٛٚا ًٜٝ ٫ل فيي ١شًط ١حهلِ ذٍلل ٞؼلت ٍشلتلُاع ٍشلتٝطاٍْ ٞقت٬علٞ

عٓؽرٚ ٟلا ع يٲَدلٜاي ١ٝعهٌ ع ٛد ٚ .ٟا تؽاعف ن ٞأمتهٔ َٔ عٍ ١ٜ٩يٓٶؾ نلإ ٫
ا إٔ أقـ عٓا اب ٍيسْسٍْ.١

نُا مل أْضٳ نِ ٍ تٗجتٴ ؿؽ ٍٛلًو ٍيثلٛع ٠يف نلٌ َلٔ ٍيػلرب ٍٚيعلرم .مل

أـع ٍيػرب ٍٚيعرم يف ْؿض ٍاٛقع ايط عف يهٔ ْكا ٍيعرمف ٚإٕ نإ ٜكلٛد إىل ٍيطلرد

َٔ "ٍال ا"ف إ ٫أْ٘ نإ ـلرٚعٜاً .نٓلت حلني ٍعتكًلت َ 1967-12-15لع عؾلام َلٔ

ٍؾ ٍٗ ١يعل  ١ٝيتخرٜر ؾًصطني أٜفاً طاي اً أاَلٝاًف ؾراما أـؿٖ ٢لذٍ َسٜلاًٍ َلٔ ٍيٓعل٠ٛ
حني قرأت ٍاكاي.١

نإ ٍيطً ٍ ِٖ ١٭نثر دٚعًٍ يف ٍيعاعع ٫ٍٚحتجاج يهلٔ يلٝض ظلرط ًا ٚحلاِٖ
013

ٱْتللاج ٍيثللٛع ٠أ ٚؼاٜللاًٍ ٍشللتُرٍعٖا ؾُللا ايللو اْتؽللاعٖاٜ .رلللا ٖللذٍ إىل ٍيٛـللع

ٍ٫أتُاع ٞيًؿ٫ٍ ١٦أتُاعٍ ١ٝيطٝ ٬ل ١املا ؾٝل٘ ؾ٦لٍ ١يلُلر ٍٚاٗٓلٍٚ ١يلا ٌ ٍٚاصلٚ٪ي١ٝ

ٍ٫أتُاعٍٚ ١ٝآا ٍحملٝطٍ ...خل .نٌ ٖذ ٙؼؿس ٍيطً  ١عًٍ ٢ؿرٍى ٍؿرٜال .ٞيهلٔ ٖلذٍ
ٍؿرٍى  ٫ميهٓ٘ ٍيٛؼ ٍٛإىل يٛع ٠أٍ ٚيٛؼ ٍٛايثٛع ٠إىل َٓتٗاٖا ٍيتػٝرل ٟاملٓ ٢إشلكاط
ٍيٓعاّ ٍيكاٚ ِ٥إ اٍع ْعاّ كتًـ َفاد ذيو ٭ٕ ٍؿاشِ يف ٖذٍ ٙاصأيٖ ١لَٛ ٛقلع ٖلذٍ

ٍؿرٍى أٍ ٚيكٍ ٠ٛيثا٥ر ٠يف ٍيتعله٫ٍ ١ًٝأتُاعٝل٫ٍ ١قتؽلادٚ ١ٜؼاٜلاًٍ َلٔ منلط ٍٱْتلاج
ٍاَٗٚ ُٔٝا ٣نْٗٛا قادع ٠عً ٢محٌ ٚلث ٝت منط إْتاج ر ر نٓكٝض ي٘ .إْٗلا ؾ٦ل ١لتلٛزع
ني كتًـ ٍيط كات.

ٖذٍ ٜلين إٔ ٍيكٍ ٣ٛيط ك٫ٍ ١ٝأتُاعٍ ١ٝ٭ ر ٣أٍ ٟيٓكٝف ١يًٓعلاّ ٍيرأزللايٞ

ٍ ٖٞٚ٭ِٖف ٍاهٍ ٕٛ٭شاش ٞأٍ ٚاتٛيا ٍ٭شاش ٞعٔ منلط ٍٱْتلاج ٍيرأزللايٍ ٞاٗلُٔٝ

ْٚكٝفٖ ١ذٍ ٍيُٓطف أٍ ٟيط كٍ ١يلاًَ١ف ٍٖ ٞييت ه

إٔ لٓلرط يف يلٛعٍ ٠يتػلٝرل ٚيلٝض

ؾكط يف يٛع٫ٍ ٠حتجاج ٚلكٛدُٖا ٛع ٞط ك ٞشٝاشٖ .ٞذٍ نإ أحا أِٖ دعٚط يلٛع٠

ٍيط٬ب عاّ .1968

ٖٚهذٍف ْؿِٗ لإٔ ٍيثلٛع ٠نلٌ َتهاَلٌ ٍٚلصلاع عجلِ ٍيتعله٫ٍ ١ًٝأتُاعٝل١

ٍ٫قتؽاد ١ٜش َٔ ٤ٍٛحٝ

ٍيك٫ٍ ٣ٛأتُاعٍ ١ٝيط كٍٚ ١ٝيلٛعٍ ٞيط كلٍٚ ٞيلُلل ٍيثكلايف

ٍييت امجُٛعٗا لٗاف ٚلٛؼٌ إىل ٍشلافٓ .ا ٤عًلٖ ٢لذٍ ميهٓٓلا قلرٍ ٠٤دٚع ٍيطل٬ب يف
أٚـاعِٗ ٍيط كٍ ١ٝشلَٝ٬لٍ ١اٛزعل ١ط كٝل ًا أ ٚعًلٍ ٢٭قلٌ ٍي لٝلا ٠علٔ َٛقلع ٍٱْتلاج
علٛؼِٗف ٍٚارل ط ١ط كات َتلادَ ٠تٓاقف ١يف ع٬قالٗا امٛقع ٍٱْتاج .ؾلس ٔ ٍيلاَلٌ

طاي

ٚإ ٔ ٍيرأزلاي ٞطاي

أٜفاًف  ٚايط ع ٜهٍ ٕٛيصلٍٍ٪ف أٜلٔ ٜتُٛـلع ٚعل ٍ ٞلٔ

ٍيلاٌَ أٍ ٚيؿ٬ح ط كٝاً ٚيٛعٜاً ٌٖ وًِ ٜٚتجل٘ يًتٛؼلٌ إىل ٚـلع ط كل ٞرألٍٛزٟ
ؼػرل أ ٚط كٚ ١شط٢ف أٜ ٚر ٣دٚع ٙيف ٍ٫ؼطؿاف ٍيثٛعٍ ٟيتػٝرلٜ ٌٖٚ ٟٴِّٗٝل ٍ ٤٢لٔ

ٍاًٝاعدٜر ْؿصل٘ ٱدٍعٍ ٠يعلرنات أّ ػذ ل٘ ٍيرَٚاْصلٍ ١ٝيثٛعٜل ١أٜ ٚؿٗلِ ٍيثلٛع ٠لٛعٞ

عُٝل.

ؾجٻر ٍيط٬ب ٍيثٛع٠ف ٫ٚحكاً ل لِٗ ٍيلُاٍ ٍٚيؿ٬ح ٕٛؾتؽًَّ
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عٛدٖا ٍٚظلتاف

ٍْٚكصِ ٍاثكؿٍٚ ٕٛيٓكا ات ٍٚ٭حسٍب "ٍيثٛع "١ٜني َع ٚـلا ٚعًلٍ ٢يٛشلطف ٍٚيتكطلت

ٍيدلأٍٛزٖ ١ٜذ ٫ٍ ٙت٫٬تف ٚمتهٓت َٔ إأٗاض ٍيثلٛعَٚ .٠لع ذيلو ًلًلت ٖلذٙ
ٍيثٛعٍ ٠ي ٓ٫ٍ ٢أتُاع ٚ ١ٝاؼٍ ١يثكاؾٍ ١ٝيؿهر ١ٜيف ٍجملتُلع ٍيػر ل – ٞأٚع ٚل ٚ ٞاؼل١

يف ؾرْصاف ٖٚست نذيو لض د٫ٍ ٍٚظذلٍنٍ ١ٝحملككٚٚ ١ؼلٌ شلٗ ٝلا أ ٚيؿل قطاعلات

ط ١ٝ ٬يف ٍحملٝط.

يف ٍيلكٛد ٍيث٬يٍ ١ييت ش كت ٍيثٛعٍ ٠يثكاؾ ١ٝنلإ ٍؾلاٍ ٍيؿهلرٍ ٟيثكلايف حلٍٛ
ٍيثٛعٚ ٠ؼاٜاًٍ ٍ٫ظذلٍن ١ٝيف أٚأ٘ف نلإ ٍـل٬ف ٍيؽلٝين ٍيصلٛؾٝٝيتف ٚناْلت َاعشل١
ؾرٍْهؿٛعت ٍيثكاؾ ١ٜٛػطاٜ ٤صاعٍٚ ٟيليت كٝلت غاؾًل ١علٔ َعلهًٍ ١يهٛيْٝٛايٝل)1( !١ف
ٚناْت ؾذل  ٠اْاْٚؼ يف ٍحمللٝط نخايلٚ ١طٓٝلٚ ١شلط ١ٝـلا ٍ٫شلتلُاعف لكاَٝلٚ ١طٓٝل١
ٚقٚ ١َٝٛيهٔ غرل ٍظذلٍنٍ ...١ٝخل يٓكٌ مل ٜهٔ ٍ٫شتكطاب ٍيثٛع ٟـُٔ لٝاع قاد قٝلا
ٍٱَهإ.
ٖٓٚاف ْ ٫كؽا إٔ ٚأٛد َرأع ٍٚحلا ٚحٝلا يًثلٛع ٠نلايهَٓٛذلٕ ٖلٚ ٛحلاٙ
ٍيطرٜل ٍيصً ِٝاملٓل ٢دٚع ٙيف ٍيتجٓٝلا ٍٚيتخعلٝا ٍٚيتثكٝلـ ٫ٍٚؼلطؿاف نُٛأ لات
يٛع١ٜف ٚيهٔ غٝا ٘ أد ٣إىل ْتا٥ا أشٛأ َٔ أ طاَٚ .٘٥ع ذيو ٖ ٞحاي ١أَ ٚرحً ١عًٓٝلا
قرٍ ٤لٗا أٝاًٍ َٔ أٗ١ف  ٚاؼ ١قرٍ ٠٤قاعٍ ٠اانٍ ١ٓٝيثكاؾٍ ١ٝ٭نادميٝلٍ ١ٱعَٝ٬لٍ ١يٓؿصل١ٝ
ٍٱَدلٜاي ١ٝعً ٍ ٢ذلٍم َلصهر ٍيثٛعٚ ٠ط لاً ٍجملتُللات عاَل ًٖ ١ادؾل ١ظلٝطٓ ١أ ٟلٛأل٘
لكاَ.ٞ
َٔ ٖٓا ميهٓٓا ٍيك ٍٛإٔ ٍْ٫ؿجاع ٍيط ٞ ٬نإ ـلرٚعٜٛ ٫ ٠قؿٗلا ظل٤ٞف نلإ
حاياًف ٚيهٔ يٝض ظرطاً إٔ ٜتلذ ٍؿا ٍيطرٜلل ٍيلذْ ٟرغل إ ٫كلاع ٍشلتٝلا ٓا يل٘
ٚلٛأٓٗٝا ي٘ ٖٛ .حاي١ف ٚمٔ ٍيذ ٜٔعًٓٝا إٔ للٌ َٓ٘ حاي ١يٛعٜلٖ .١لذٍ ٍيتٛأٝل٘ قلاِ٥
عً َٔ ٢مٔ َا حاٚد قٛلٓا َٚلا حلاٚد يٛعٜتٓلا ٚناْلت ٍيٓتٝجل ١إٔ ٍْتٗلت أٖٚلاّ
ٍيتٓعرل ي٬عتُاد عًٍ ٢يطً ٚ ١حاِٖ.
( )1ىاٍٴ ٍي اح

أحٝاْاً إٔ ٖذٍ ٙااعش ١أرٓ ٣اٖ٩ا ٚلٍٛؼٌ ظلػًٗا نُلا أ ٚنلإ ؽؽؽلاً يف ٍيٓازٜل ١يلأعًٍ

يًٛٗٝد َٔ ٍحملرقٚ ١نإٔ ٖذٍ ظػًٗا ٍؿؽر ٟأ ٚنلإٔ ٍيللامل ٖلٍ ٛيٓازٜلٍٚ ١يٗٝلٛد ٚأٚع ٚلا ٍيػر ٝلٍٚ ١يٜ٫ٛلات

ٍاتخاٚ .٠عً٘ٝف إذٍ نإ ٖٓاى َٔ َثاٍ عًٍ ٢ارنسٍٍْ ١ٝيػر  ١ٝؾٗذَ ٙاعشت٘ ٍيًؽٝك.١
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يٝض ٖذٍ ٍْتكاؼاً َٔ ؾلايٍ ١ٝيطً ١ف ٚيهٔ  ٫ا ٌٜعٔ للٛؾر ٍ٭عـلٍ ١ٝيط كٝل١

ٍيلُاي َٔ ١ٝأٗ ٫ٚ ١ا إٔ لؿرز ٍيط ك ١حس ٗلاف  ٫إٔ ٜٗل ط ٍؿلسب عًلٍ ٢يط كلَ ١لٔ

ٍ٭عًلل .٢لللأ رت ٍيط كللْ ١صل ٝاً يف يللٛعٍ ٠يطلل٬بف ٚحُٓٝللا ناْللت قللا أيكللت كفللٗا
ٚقفٝفٗا يف ٍيثٛع٠ف غاب ٍؿسب .مل ٜهٔ يًخلرٍى ْؿصل٘ف ٍؿلرٍى تللادٚ ٙعَُٝٛتل٘ف

حسب أ ٚؼايـ أحسٍب َت ًٛعٚ .٠غٝاب ٍؿسب ٜٴؿكا ٍيٛعٍ ٞيط كلٖ ٞاؾل٘ ٍيصٝاشلٞف

ٍشلاف ٍيصٝاش ٞيًط ك ١أٍ ٟيٛؼ ٍٛإىل ٍيصًط ١ػض ٍيٓعر عٔ متٛـللٗا ن٬شلٝهٝاً يف
ٍيصًط ١أٍ ٚيذٖاب لٝاًٍ إىل ْؿٍ ٞياٚي/١نصًط ١أؼ ً٬أ ٟعلاّ لل ٦ل ١أشلطٍ ١ٍْٛياٚيل١
اماد ٠أاٜا .٠نُا إٔ ألٍ ٕٛيؽرٍعف مل ٜؿلرز ٍؿلسب ٭ٕ نلثرلًٍ َلٔ قلٍ ٣ٛيثلٛع ٠ناْلت

لرؾض ٍؿس .١ٝ

َا أظ ٘ ٍي ّٛٝاي اعح !١ؾايثٛعٍ ٠يثكاؾ ١ٝيف ٍيؽني ناْت ـا ٍؿسب ْؿصل٘ف ٭ٕ

ٍؿسب نإ قا ل كرط ٚعععلت ؾٝل٘ ٍيطرٍ٥كٝلٍ ١يرأزلايٝلٚ !١يف نُْٛٝل ١لاعٜضف نلإ
ٍيثٛع ٕٜٛأسٍ َٔ ًٍ٤يط كٍ ١يلاًَ١ف ٚنإ أحا أِٖ َهْٛات ٍيثٛع ٠إَا َٔ ٍيؿٛـلٜٛني أٚ

َٔ ٍي ل٪عٜني (ٍي ْ٬هلٝني) .يلٝض لايؿهر ٍيثلٛع ٟإٔ ْكل ٍٛلإٔ ٍاطًلٛب للٛؾر ناؾل١

َهْٛات لاح ٍيثٛع٠ف ٚيهٔ  ٫ا َٔ ٍ٫قذلٍب َٔ ذيو ٭ ١ٜػر َ ١ك ً.١

أَا ٍيصلٍ ٍٍ٪يلذ ٟغلاب لكر ٜل ًا يف َلعلِ ٍارٍأللات التًلـ ٖلذٍ ٙيثلٛعٍت

(ٍيهُ١ْٛٝف ٍٚيثٛعٍ ٠يثكاؾٚ ١ٝيٛع ٠أٜاع )1968ف ؾٗ ٛدٚع ٍيؿ٬حنيف أ ٚمتٛـلِٗ عغلِ

أِْٗف  ٚاؼٍ ١يلُاٍ ٍيسعٍعٝني يف ؾرْصا ظاعن ٍٛيف يٛع1968 ٠ف نُلا إٔ ٍيؿ٬حلني يف

ٍْتؿاـ 1987 ١ظاعن ٍٛعهٌ ٍٚشع عألاْٚ ً٫صلا ٤ـلُٔ مجلاٖرل ٍ٭عض ٍيؿًصلط١ٝٓٝ
ٍحملتً 1967 ١أٍ ٟيفؿٍ ١يػر ٚ ١ٝقطاع غسٍ ٠حملتًني.

ٚ٭ٕ ؾرْصا ناْت ٪ع ٠ذيو ٍيؽرٍعف ؾسٕ ؽًٍ ٞؿسب ٍيط ك ٞعٔ ٍيط ك١ف عٔ

ٍيثٛع٠ف عٔ ٍيطً  ١نإ لأنٝاًٍ عً ٢إأٗاـٗاف ٚنأْ٘ نإ ٜتٗلرٻب َلٔ َكٛيلَ ١لا ٚلصلٞ

لْٛؼ "ػرٻأ عًٍ ٢يٓؽر".

ٍ٫ؼاد ٍيلُاي ٞش ٞأ ٞل ٞحا ٍٚللرٜـ ْفاٍ ٍيلُاٍ عً ٢أْ٘ لكًٝلاَ ٟلٔ

أأٌ ٍـ س ٍٚيس ا ٠نطً ات ْكا ١ٝف ٫ٍٚؼاد ٍيلُاي ٞ ٞشلٍ ٞف حلا ٍٚللرٜلـ ْفلاٍ
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ٍيطً  ١عً ٢أْ٘ حرن ١ٱؼ٬ح ٚيدليٍ ١ؾاَللٚ .١٭ٕ ٖلذ ٙناْلت َلٔ عٍَٛلٌ ٍيتخؿٝلس
ٍيثٛعٟف  ٫ظو أْٗا غات ـُٔ َطاي

ٚأٖاٍف ٍيثٛع٠ف يهٓٗا حاٖا ٍ٭دْ.٢

يف ػر  ١يلٛعٍ ٠يطل٬ب ٖلذٙف اؼلٍ ١يطل٬بف لرٍألع ٍالًُلٕٛف مل ٜلاعُٗا

أيثٛشرلف ٚقاّ أدٚعْ ٛاشتاعاٍ ٤يعرط٫ ١عتكاٍ ط ٘ ٬حُٓٝا اأٍ ٍٚؿرٍى .ناْت ؿعل١

َثرل ٠يًاٖعٍ ١يػاـ  ١حٝ

ل ني ٍيؿايل ني ٍيتٓعرل  ٚني ٍيتٓؿٝلذ .نلإ ٍيتلٓعرل أنادميٝل ًا

ٍٚيتٓؿٝذ ظ ا ٝاً! ٌٖ نإ  ٫ا َٔ ٍيتؿلاعمف ٍيتٓلاقض يراملا  .٫ؾلايط ٝلٖ ٞلٍ ٛؾُلع

ٍيتؿاعً ٞني ٍيؿهر ٍٚاُاعش١ف ني ٍيٓعرٍٚ ١ٜيتط ٝل .يهٔ ٖذٍ مل وؽٌ.

يف ؾرْصا ٌ ٍٚيػربف أٳٴٔٳ ٚلرٍأع ٍالًُلٕٛف أيثٛشلرل ٚأدٚعْلَ ٛلثً٬ف ٚعاملا

ْك ٍٛعجس ٍٚعٔ ٍْ٫تكاٍ َٔ ٍيتلٓعرل إىل ٍيتط ٝللف ٚيهلٔ لكلاّ ٍيؿ٬شلؿٍ ١ارؾٛـلٕٛ
يٛؾٝؿر عً ٢ش ٍ ٌٝاثاٍ ٍيذ ٟأعطَ ٢هت ٘ يًطً  ١يٝهل ٕٛغرؾل ١عًُٝلات شللِ .ؾلايثٛع٠

يٝصت ٍ ت اعًٍ يًط كات ٍيعل  َٔ ١ٝحٝل

ٍَتخإ َ اظرف ؼاٍّ َٝاٍْ ٞيًُثكؿني أٜفاً.

ٚعٗٝلا ٍيصٝاشلٍ ٞيط كلٚ ٞحصل

لٌ ٖلٞ

ٌٖ نإ أحا أش اب لرٍأع ٍالًُلني أْٗلِ أقلاََ ٍٛلٍٛقؿِٗ عًلٖ ٢لاّ ٍشللرّ

ٍيٓعرٍ ٟيعٛٝعٍ ٞيتكًٝا ٟأ٫ٍ ٟؼاد ٍيصٛؾٝٝيت د ٕٚإٔ ٜٴك٢ٓ َ ٍُٛٝٶ ْعرٜاً قاُ٥لاً ذٍلل٘!
ؾًِ ٜتخَ ٍٛا أقاَ ٙٛإىل ا ٌٜحكٝك.ٞ

ٚحتٍ ٢ي اٍ ٌٜيذ ٟطرح٘ َاعنٛز ٠أي تت فرٜلات ٍؿلا

ٍيكادع ٠عً ٢ؼكٝل ٍيٓؽرَ .ا ذٖ

أْل٘ مل ٜهلٔ ٍيكًلل١

إيَ ٘ٝاعنٛز ٠ناْت قًلل ١ل ٬قاعلاَ ٠ادٜل ١ط كٝل١ف

ناْت قُ َٔ ١ٝمجٗٛع ٜ ٫عهٌ ٍيكٍ ٠ٛٱْتاأ ١ٝجملتُعف لٌ نلاْ ٍٛغاي ل ًا َُٗعلني علٔ

ٍَٛقع ٍٱْتاج .غاـ ْ ٕٛلِف ٚيهٔ ٍاللاٍت ٍيثٛعٜل ١غا ٥لَ .١كلالًْ ٕٛللِف ٚيهلٔ ٫
ميهِٓٗ محٌ ٍجملتُعف فتُع ٍيثٛع ٠ؼاٜاًٍف عً ٢أنتلاؾِٗ نُلا ٍيط كلٍ ١يلاًَلَ ١تصلل ١أٚ

حت ٢ـٝك .١أ ذت ٍيرأٌ محاشت٘  ٚاؼ ١ـا ٍااعنص١ٝف ؾاْتٗ ٢عَٚاْصً ٝا  ٫يٛعٜاً.

ٚيًُكاعْ١ف عغِ ؾكإٍ َا ٚيًخسب َٚلعِ ٍيصًط ١يهٓ٘ مل ٜذلٍألع ٚحلا ٍٚيف

َٝإٍ ٍيؽرٍع ٍيعػٌ َع ٍؾٍ ٌٝؾاٜاف َع ٍيع اب يف ٍؿسب  ٚاعأ٘ف ٖٚل ٤٫٪قطلاع
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ٍٚشع َٔ ٍيكٍ ٠ٛٱْتاأ ١ٝيف ٍجملتُع املٓ ٢إٔ طرٍ٥كٍ ٞٝيرأزلاي ١ٝمل ٜه ٍْٛٛيٝلًٓل ٍٛأْٗلِ

ط كٚ ١إٕ ناْ ٍٛيف طرٜل ٍيتعهٌ ٍيرأزلاي ٞأٍ ٚشتلاد ٠ذيو ٍيتعلهٌ أٍَٛ ٚؼلًت٘ َلٔ
ؼت طَ .٤٬ا أقؽا ٙإٔ ؾرٜل ٍيثٛعٍ ٠يثكاؾ ١ٝمل ٜهٔ اعج قطاعات ٍٱْتاج.

ٜكَ ٍٛا ٚيف ٍيثٛعٍ ٠يثكاؾ ..." :١ٝعًٍ ٢يرغِ إٔ ٍيلُاٍ ٍٚاثكؿني ٍيعل اب يلاعٍٚ

ـا ٍؿسبف ؾكا ؾعًت يٛعلِٗ يف لػٝرل ٍؿسب ْؿص٘ف ٚحتل ٢حلني شٴل ًٍٛ٦أٜلٔ ناْلت

صل٘ف
ٍيدلأٍٛز ١ٜيف ًا ٍظذلٍنٞف أأاب َلا" :ٚؼخ ٝف ناْلت يف ٍؿلسب ٍيعلٛٝعْ ٞؿ "
حٝ

ٚأات َهاْاً َرواً ي ٬ت ا ٤دٍ لٌ ٍؿلسب ٍٚيٛشلاٍ ٌ٥آاشل  ١يتػطٝل ١شلًطتٗا

ٍؾاٜا٠ف نُا ْرٍ ٙيف ٍيؽني ٍيّٛٝف ٖٚا ٍٖ ٞي ّٛٝلكل ّٛأ ٚمتللٔ اػلاٍ ٙيذلٍنلِ ٍ٭ٚيلٞ

يرأط ٍااٍ نُا يف ٍيكرٕ ٍيتاشع ععر .مجٌٝف ٚأٜ ٜٔهُٔ ٍشتا اٍ ٍشلسمي ١ؾًصطً ٝٓٝا إْ٘
ٜهُٔ يف ٍيسَر ٍيكٝاد ١ٜيًُكاٍ ١َٚيؿًصط.١ٝٓٝ
"إٕ ٍيعل ف ٍٚيعل

ٚحاٙف ٍٖ ٛيكٍ ٠ٛيؿاعً ١يف ؼٝاغ ١لاعٜخ ٍيلاملف ُٓٝا نٓلا

مٔ أْؿصٓا غاي اً ؼ  ١ٝأ ٚأًٗ."١

ٚيف ٍؿكٝك ١مل ٜٴلـٹ ٍيطً َ ١ؽاع ٍيتأيرل عًلِٗٝف حٝل

نلإ ؾهلر ٍيعلٛٝعٝني

ٍؿكٝكٝنيف َاعنضف َاٍٚ ٚااعنصٝني ٍيذٜٔف عً ٢أ ١ٜحاٍ مل ٜؽُا ٍٚأ ٟشلاعلرف إمنلا مل
ٜه ٍْٛٛلَ٬ذ ٠ااعش ١ؾرٍْهؿٛعت .يهٔ دٖعتِٗ يف َلاعنض َٚلا ٚمل لٓفلا يًتهلٜٔٛ

ٍؿس  .ٞيلٌ ٖذٍ ٜٛؼًٓا إىل إٔ ؾعٌ ٍيٝصلاع ٍؾاٜلا ْلا ع َلٔ ؾعلٌ ٍيتلٓعرل ٍيٝصلاعٟ
ٍؾاٜا ٍيذ ٟناْت ٜصاعٜت٘ كاع عاٍ ٘٥يًٓعرٍ ١ٜااعنصْ ١ٝؿصٗاف نإ ظػً٘ إىل حا نل رل

ٍيتكً َٔ ٌٝظإٔ ٍااعنص.١ٝ

ٍحملرناتف َٓا ٚفرٜات ٍيثٛع:٠
ٍآا ٍيؿرْصٍ/ٞ٭ٚع:ٞ ٚ
أَا ٍٚيطً ٍ ِٖ ١حملرى ٍي ا ٞ٥يًثٛع٠ف ؾكا لِ عٔ ذيو عؾفلِٗ إؾكلاع ٍيتلًلِٝ

 ٚاؼٍ ١ؾاَلٞف ٚلأْٝ

ٍيتلًٍ ِٝ٭شاش ٚ ٞلثرٍ ٠يتلًٍ ِٝيتهٓٛقرٍط ٞيًتلًٍ ِٝيثلاْٟٛ
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 ٚاؼلل ١يف ؾرْصللاف ٖٚللذٍ دؾللع يًتؿاعللٌ ٍؾُللاٖرلَ ٟللع ٖللذٍ ٍ٫حتجللاجٚ .عغللِ إٔ

ٍ٫حتجاج عًلٍ ٢ا ٓلٍٚ ٢ؾٗلاز ٍيتلًُٝلٖ ٞلٍ ٛيتخلاٍ ٟا اظلر ٍيلذٍٚ ٟأٗل٘ ٍيطً ل١

ٚعؾفٙٛف ؾسْ٘ ْٖ ٛؿص٘ نُٛـٛع ٍحتجاج َطً

مجاٖرل ٟلرٍؾكت َل٘ َطاي

يٝصلت

ط ١ٝ ٬عت١ف ٌ متض أؼلٌ ٍيٓعلاّ ٍ٫أتُلاعٍٚ ٞيصٝاشلٍ ٞيكلاٚ .ِ٥قلا ٍلفل ذيلو
ؽٛع ٠اؼ ١يف ٍاطاي

ٚيف لكاطع ٖذٍ ٙاطاي

ٍيصٝاشٍ ١ٝاطرٚح َٔٚ ١إظرٍى ٍؾُلاٖرل  ٚاؼل ١يف ؾرْصلا.

٫ٍٚعذلٍـات أؼ

ٍشلاف ٍٖ ٛيلتلًؾ َلٔ ٍي ٓلاٍ ٤يتلًُٝلٞ

ٍيكاِ٥ف َٔ ٍيٓعاّ ٍ٫أتُاع ٚ ٞاؼٓ ١اٍ ٤ياٚيٍ ٖٞٚ .١ياٚيٍ ١ييت نإ ٜرأشٗا ٍؾٓلرٍٍ

دٜػ ٍٛذٍ ٚ٭ُٖ ١ٝيف ؾرْصا ش ٤ٍٛتاعى٘ ـا ٍ٫حلتٍ ٍ٬٭الاْ ٞيف ٍؿلرب ٍٱَدلٜايٝل١

ٍيثاْ١ٝف أ ٚقا٫ٚل٘ هٌ َا أ َهٓ٘ ٖسميلٍ ١يثلٛعٍ ٠ؾسٍ٥رٜل ١إ ٫أْل٘ قلاد ؾرْصلا ٍاٗسَٚل.١
ٍٚلها ٤عً ٢لاعى٘ "ن طٌ ق َٞٛرأٍٛز "ٟيف اٍَ ١يرأزلاي ١ٝأللٌ ٍؾاَللات ادَل١

يرأط ٍااٍ ٍيه رل مما لص

يف لصلرل ٍيرؾض ٍيط.ٞ ٬

نإ ٍجملتُع ٍيذٜٓ ٟعلاٍ ٙيطً لٖ ١لٍ ٛجملتُلع ٍؿلر ٍيكلا ِ٥عًلٍ ٢ٱدٍعٍ ٠يذٍلٝل١

ٍيتصٝرل ٍيذٍل .ٞنإ ٍشلاأض ٖ ٛنٝـ ميهٔ يًعل

ٍيعل

إٔ وٌ َعانً٘ ٓؿص٘ نلإ َلعلِ

ٍيؿرْصَٝ ٞا ً٫إىل عؾلض ٍيٓعلاّ ٍ٫أتُلاعٍ ٞيػر ل ٞيًرأزلايٝلٍ ١ي رلٚقرٍطٝل١

ٍؿاٜثٚ ١ـرٚع ٠إعاد ٠لك ِٝٝأشاش ١ٝعُٝك ١يًك٫ٍ ِٝأتُاع.١ٝ

للايٍ ٞؿهٍ ١َٛياٜػٛي١ٝف عألٖٛٝا شاعاٍ اٚعُٖا ٍؿرنل ١يتٓتعلر نلايؿطر يف

ٍيتخل ٍٛإىل إـللرٍب ط ٬ل ٞعًلل ٢ؼللٝا ٍيللٛطٔ ٚمتعٗلر يف ٍؿللرٍى ٍيط ٬ل ٞناْللت
ٍْط٬قت٘ احت ٍ٬طً  ١أاَلْ ١اْط َ اٍْ ٞؾاَلل١ف يلِ حلرب ظلٍٛعع ظلاًَ ١املا ؾٗٝلا

حٍٛأس ط كاً يتكايٝا اعٜض ٍيثٛع١ٜف ٍَٚتلات إىل ٍالاَلٌ ٍٚاهالل  .نُلا قاَلت أٜفلاً
عٓاؼر ن رلٍ َٔ ٠يعلروٍ ١ٱدٍعٜلٍٚ ١اٗٓٝلٍ ١يتلؽؽل ١ٝااعلاعن ١يف ٍٱـلرٍب ٍيللاّ

ٍٚحتجت عًٍ ٢ي ٍٓ ١ٝارنس ١ٜأاًٍ ٍٚيذلٍل ٍٚ ١ٝيصًط ١ٜٛيف أٚشاطٗا أٜفاً.

ٍحلتا ٍيؽللٝادي ١عًلَ ٢سٍٜللاِٖ ٚلفللأَ َٗٓٝللٚ ٕٛعًُللاٚ ٤ؾٓٝللٚ ٕٛأـللرب

ؼخؿٍ ٛٝيتًؿاز ٍؿهٚ َٞٛعؾف ٍٛإذٍعٍ ١يتخرٜؿات ٍييت ؼاغتٗا ٍؿه١َٛف لض ٍيطً ل١

أعًٍٓ ٍٛيثٛعٍ ٠يثكاؾ١ٝف ٖٚتؿٍ ..." ٍٛاٛت جملتُع ٍ٫شتٗ٬ى ٍٚالٛت ٍيلس ٍّ٩ي٬غلذلٍب
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ْرٜا عاااً أاٜاًٍ ٚأؼًٝاًف ْرؾض عاااً ٜكاٜض ٍيفُإ ـا ٍجملاع ١غطلر ٍالٛت َلٔ

ٍيفجر"ٚ .عٴؾلت ظلاعٍت "ئ لتخرع ٍٱ ْصاْ ١ٝحتٜ ٢عٓل ر ر رلٚقرٍط ٞيف َل ٪ر٠
ر ر عأزلاي."ٞ

ٍيؽٓاع"١ٝ

"ٖذٍ ٙيثٛعٍ ٠ييت اأت ئ لتخاٍ ٣جملتُلع ٍيرأ زللاي ٞؾكلطف لٌ ٍؿفلاع٠

ٌ.
" ٫لػرل ٍاعٵػٳٌ ٌ غرل حٝاٍ ٠يتعػٍ" "ٌٝيصًط ١يًتلٝټ "
ٚحت ٢لا لك ١ٜٛشًطٍ ١ياٜػٛيٝني مل ٜتؽٛع أحا إٔ ٜتصًٌ دٜػَ ٍٛع أٓرٍ٫لل٘
إىل أااْٝا يًت اح يف ٍ ٤٫ٚؾٝغ ي٘ف ٚعؾلت ظلاعٍت ـا٫ٍ ِٖٚ :شلتكرٍع ٍيًٝدلٍيلٞف
ٍيتُاشوف َٛت ٍيصٝاش١ف نُلا ل لاد إمجلاع ٍجملتُلع ٍيرأزللايٍ ٞاتكلاّ .إذٕ  ٫ؼلخ١
يًخا ٜعٔ عاّ لصٝټض ٍيع اب عُاٍ ٚطً  ١ؾِٗ يف ٍاكاَ.١
ٚؼـ َلًل رٜطاْ ٞيٛع ..." :1968 ٠إْ٘ إ ـرٍب اعج ٍيصٝاشٍ ١يتكًٝا...١ٜ
إـرٍب ـا ًٌَ ٍيلٌُ ممث ً٬يف ٍاؽاْع ٍؿاٜث ١أاًٍ ٍيلذٜ ٟكلٛد ي٬غلذلٍب ٚـلا
شًصًٍ ١٭ ٍَٚر ٍي رلٚقرٍطٍ ١ٝاتخجر٠ف عؾلض لؿلٜٛض ٍيصلًط٫ٍٚ ١ؾتكلاع يًٓكلاػ
ٍيصًطٖ .)1(١ذٍ ٙار ٠نٌ ؾرْصا ٚيٝض اعٜض ؾكط.
"
ٍؾُاع ...ٞإْ٘ إـرٍب ـا منط َٔ
 يذٍف حني ٍْتكًت ٍيثٛعٍ َٔ ٠يطً  ١إىل ٍيلُلاٍف ٚحتلٍ ٢يؿ٬حلنيف قلرعت
ٍيدلأٍٛزٍ/١ٜياٚيٍ ١يذلٍأع ٚلكا ِٜلض ٍؿً.ٍٛ
َٚكاعَْ ١ع ؾرْصاف ناْت ٍاطاي يف إش اْٝا ق ٛريلاع ٍيٓازٜلَ ١لٔ ٍيتلًلِٝف ٚيف
إٜطايٝا لكًٍ ٌٝيتؿلاٚت ٍآلاطكٍٚ ٞيتؿرقل٫ٍ ١أتُاعٝل١ف ٚيف إؾرٜكٝلا ٍـل٬ؿ َلٔ أيلر
ٍ٫شتلُاع يف ٍيتلًٚ ِٝيف أَرٜها ٍؾٓ ١ٝ ٛإقاَ ١ع٬قات ٚظٝؿَ ١ٝع حاأات ٍيتُٓ.١ٝ
نإ أٜاع ٍ ٖٛ 1968اعاٖرٍت ٍؾُاٖرل١ٜف ٍاتاعٜضف ٍالاعى َلع ٍي لٛيٝضف ...
ٍخل .ناْت ظلاٖر ٠عااٝل ٫ ١أٚع/١ٝ ٚؾرْصل ١ٝؾكلط يف ٍاهصلٝو أااْٝلا ٍيؽلني إٜطايٝلا
ٍٚيٜ٫ٛات ٍاتخا٠ف لْٛض لعٝهٛشًٛؾانٝاٍ ...خلف مل لهٔ ظاٖر ٠ؾرْص ١ٝاؼل .١ناْلت
ؼر ٚ ١حرٍى ظ ا  ٞأمم ٞمل لٴًؼِ ٍشلسميٖ ١اٜرٖا ٚٚألٗا حتٍ ٢ي.ّٛٝ
(1) Arghadh, John. The New French Revolution (New York, 1969), p. p. 62, 465, 468.
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ٍجملرٜات:
يللٛعَ ٠للا ٜٛعللاّ  1968يف ؾرْصللا ٖلل ٞؾللذل ٠عٓٝؿللَ ١للٔ ٍ٫ـللطرٍب ٍاللاْٞ

شادلٗا ٍٱـلرٍ ات ٍيلاَل٫ٍٚ ١عتؽلاَات يف ٍؾاَللات ٍٚحلتٍ ٍ٬اؽلاْع يف كتًلـ

أماٍ ٤ؾُٗٛعٍ ١ٜيؿرْص ١ٝلاؾع َلٔ ٍيطً لٍٚ ١يلُلاٍ ٍٚظلذلٍنٝني ٚظلٛٝعٝني .أ لذت
ٍاعللاٖرٍت طا لللاً مجاٖرلٜللاًف ٚأقُٝللت ٍاتللاعٜضف ٍٚظللت و ٍيعلل اب يف َلللاعى َللع

ٍي ٛيٝضٍ ...خل.

ٜك ٍٛاد :ٜٛناْت اٍ َٔ ١ٜطً ٍ ١ااٍعط ٍٚؾاَلات ٖٚلِ ألسَ ٤لٔ ٍيعل اب

َٓكطع متاَاً عٔ ٍؾُاٖرل ٍيلرٜفٚ ١عٔ ٍيط كٍ ١يلاًَ ...١ناْت ٍيك ٠ٛغرل ٍيلادٜل ١ؾلٛم
ٍيلاد ١ٜيٮ ٜاٜٛيٛأٝا ٍٚيرَٛز ف ٍاؿردٍت ٍااعنص١ٝف ٚؾهرٍ ٠يثٛع َٔٚ .٠أٗ ١ياْ ١ٝق لٍٛ
ٍيلٓـ .ميهٔ للرٜؿٗا أْٗا ناْت دؾاعٚ ١ٝعٍؾف ١يًكُعف يهٔ ل ك ٢عٓٝؿ.)1(١

ناْللت ٍشللتًٗاَاً ٱ للاٍع ي٬يلل ١عٍَٛللٌ عٍدٜهايٝللٍ :١يللاع ٠ٛيٲـللرٍب ٚقللرٍع

ٍٱـرٍبف اٖتُاّ قً ٌٝيًُ٪شصات ٍيرزل ١ٝيًط كٍ ١يلاًَ .١قادٖا عُلاٍ ظل اب َلٔ
ٍيط كٍ ١يلاًَ َٔ ١اعج َٓعٍُ ١ؼاد ٍيلُاٍ ٍييت دعت ي٘ أسٝ٥اً ن ٞلتخهِ ٘ يلذٍ ؾلأ
ٍيلُاٍ ٍيع اب إىل ٍٱـرٍب ٍيعرط لٝاًٍ عٔ قٝلادٍ ٠يٓكا لات ٍيليت َكا لٌ ٍٱـلرٍب
ؾأت أ٫ٍ ٟؼادٍت ٍيتكًٝا ١ٜإىل ظلاع "أٜاّ ٍيؿلٌ ٍيٓعاط".

يِ ٍحتٍ ٍ٬اؽاْع ٍ ٖٛٚشتُرٍع يتكًٝلا ٍٱـلرٍ ات ٍيلعُٝل1947ٚ 1936 ١
يهٔ ٖٓا (أٜاع  )1968ناْت عًْ ٢طام ٍٚشلعٚ .زععلت ٍيرٍٜلٍ ١ؿُلرٍ ٤عًل ٢أغًل

ٍاؽاْع.

ٚأر ٫ٍ ٣تطاف ٍآُٗا يه اع ٍااعٍْٚ ٤ع ت ٍالاعى يف ٍحملٝط َلع ٍ٭َلٔ أٚ

قٍٛت ش ٞرع ٍط.

قللادت ٍيثللٛع ٠حرنللات َتلللاد ٠لللتهًِ يػللٍٚ ١حللاٍ :٠يؽللرٍع ٍيط كللٞف قٝللاد٠

ٍيدلٚيٝتاعٜا يًؽرٍع َٓعُلات مجاٖرلٜلٚ ١حلسب ٚنًلٗا ؼلت ٍيرٍٜلٍ ١ؿُلرٍ٤ف ٚعؾلض

(1) The Communist Hypothesis, Alain Badiou, Verso, 2015, pp. 35-36.
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ٍْ٫تلا ات حٝ

ٍيعلاع "ٍْ٫تلا ات ٖ ٞاعل"١ف ذيلو ٭ٕ ٍؿهَٛل ٚ ١للا ظلٗر َلٔ

حرٍى ٍيط٬ب ٚحرٍى غرل َص ٛم َٔ ٍيط كٍ ١يلاًَ ١قاَلت ٍؿهَٛل ١اْتلا لات أللت
أنثر عأل( .١ٝقاعٕ َع حه ١َٛلٝرل يف ٍيهُٚ ١ْٛٝحهٍ ١َٛيهُْٛٝلْ٫ٍ )١تلا لات ٚـلع
ٍيعل

يف ٍيؽٓاٚم  4شٍٓٛت.

ٜر ٣اد ٜٛإٔ ٖٓاى أَرٍٕ ٜط لإ ٜ ٫ٚ 1968سٍ ٕ٫حٝٻني حتٍ ٢ٯٕ:
 إٔ ٖٓللاى حرنللات ٍأتُاعٝللًَ ١تخُلل ١امطاي ل
َٓعُالٗا ٍيط ٝل.١ٝ

قللاد٫ٍٚ ٠ؼللادٍت ٖللٞ

 يِ ٖٓاى عٓؽر ٍؿسب ٍيلذ ٟلٍٛألا يف كتًلـ ٍاٍٛقلع ٍاُهٓل ١يًصلًط١ف
ٍٚيذ ٟهً

شلاف إٕ نإ ٛشلٚ ٞـلٗا نُا ًٜٞف قٚ ٠ٛقتلٍ ٣ٛؿرنلات

ٍ٫أتُاع .١ٝادٜٛف ؿ.41

يف لؿللاعم عللٔ ٍعتللاٍٍ ٍؿللسبف للاٚعِٖف ٍشللتلاّ ٍيطً لل ١كتًللـ ٍاؽللادع

ٍاتٓاقف ٚ ١اؼٍ ١يتٓاقض ٍيذَٓ ٟع ٍؿه ١َٛعٔ َسٜا َٔ ٍْتٗاى ٍيدلأٍٛزٜلٍ ١يؽلػرل٠
عٹ ٵرٳ َثً٬ف إعطا ٤أَر ؿت ٍيٓلاع عًلٍ ٢ؾُلاٖرل .يكلا قاللٌ ٍيطً ل ١علجاع ٍٚ ١تهلرٍٚ

ٚشا ٌ٥أاٜا ٠يًؽرٍعف َث ً٬فُٛعات ؼػرلَ ٠صًخ ١أٝاًٍ َٚتاعٜض مملا أألدل ٍياٚيل١
عً ٢لرٍأع َاف ٚأعغِ ٍي ٛيٝض عًلٍ ٢ؽلاذ لط علاّ للاّ ٍيلذٖاب لٝلاًٍٚ .حُٓٝلا

لٛحات ٍيدلأٍٛزٍٚ ١ٜيرأٍ ٟيلاّف ٚؼخاؾتٗاف ٚإذٍعالٗلا ـلا ٖلذٍ "ٍٱؾلرٍط" ٍـلطرت

ٍؿه ١َٛيذلٍأع َا.

ٚعغِ متاد ٍيثٛعٍ ٠يط ١ٝ ٬يف كاع عاٜاٍ َٔ ٠يلاملف يهٔ مل ٜؽلٌ ٍؿلرٍى حلا

لٗاٜا ٍيٓعاّ ش ٣ٛيف ؾرْصا َٚع ذيو ك ٞؼاٍٖا يف َصُع ٍيط كات ٍيعل  ١ٝيف ٍيلامل.

يف ؾرْصا للاٍ ٕٚؼاد ٍيط٬ب ٍيثٛعٜني َلع ٍؼلاد ٍيعل اب ٍيعلٛٝعٍ ٞااعنصلٞ

ٍيًٝٓٝين ٍٚؾُاعٍ ١اٜ٪ا ٠يًخسب ٍيعٛٝعٍ ٞيؽٝين ٍٚيعل اب ٍيعلٛٝعٍ ٞيثلٛعٚ ٟحرنل١
 22رذٍع يف ٍيلُلٌ ٍيثلٛع .ٟيهللٔ ٍيعلٛٝعٍ ٞيتكًٝلا ٟكللَ ٞرٍق لاً .أ ٟيل لت ٍيكلل٣ٛ
ٍيؽػرلَ ٠ثٌ ٍيذلٚلصهٍٚ ١ٝااٚ/١ٜٚيٝض ٍؿسب ٍيعٛٝعٞف ٍييت شللا ع٬قلات َلع قطلاع
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ٍٱْتاج ٍٚيصٓاٜهايٍ ١ٝيؿٛـل ١ٜٛدٚعًٍ حازللاً يف ٍيلاع ٠ٛيٲـلرٍب يف ظلرنٍ ١ا٬حل١
ٚع .ٜٛٓيذٍف حُٓٝا قرعت ٍياٜػٛيٍ ١ٝيتخ ٍٛـا ٍيلُلاٍ ْايلت لرٍألل ًا أ ٚعًلٍ ٢٭قلٌ

عاّ ٍ٫نذلٍ

َٔ ق ٌ ٍيدلأٍٛزٍ ١ٜيؽػرل ٠املٔ ؾلٍ ِٗٝيطً ل .١نلإ أظلا ٍيتؿاعلٌ َلٔ

ٍيلُاٍ ٍاثكؿني ٍيؿٓٝني عًُٝاً ٚلكٓٝاً ٖ ٤٫٪لك ًَ ٍٛطايل

ٍيطً لٖٚ ١لذٍ أعطاٖلا ٍيطلا ع

ٍيعليب ذٍ ٟيل٬ق ١امٍٛقع ٍٱْتاجف يهٓ٘ مل ٜٛؾر شلا ٍؿسب ٍيكا٥ا!
ٌٖ ٍيص

أْٗا نثٛع ٠ظ ا  ١ٝعُاٚ ً٫ط ٬لاً أعًٓلت ٚقٛؾٗلا ـلا َلا ٜصلُ٢ف

ؼاقاً أّ ػٓٝاًف ٍؾُٛد ٍاذٖيب ٍيرٚشلٍٚ ٞيؽلٝين ٍٚاادٜلٍ ١اؿرطلٚ ١ـلا ٍ٫يتلسٍّ لأٟ

حسبف أّ ٭ٕ ٖذٍ ٙيك ٣ٛمل لهٔ قا ٖٝأت ْؿصٗا ٚمجٗٛعٖلا ٍٚيعلل

دٚعًٍ يٛعً ٜا ًٜتكط ٍؿا

عَُٛلاً يتًلل

ٌ ٜصاِٖ يف ؼٓل٘ مما ألٌ ػاٚزٖا ـرٚعٜاً.

ٍيكٍ ٣ٛيعا ٍ ١ظذلٍنٍ ١ٝشلافف َث ً٬غ٬ف نثرل َلٔ َٓاـلًٍ ٞيهُْٛٝل ١ؾٗلِ

َٔ ٍيؿ٦ات ٍاثكؿٍٚ ١ييت زٍدت عادًٍ تطٛع ٍيلًِ ٍٚيتلً .ِٝيذٍف نلإ َلٔ أٖلاٍؾٗا إزٍيل١

ٍٱَدلٜاي٫ٍٚ ١ٝحتهاعٍت ٍٚيكفلا ٤عًل ٢علاّ ٍيذلظلٝا ٍ٫قتؽلادٚ ٟعؾلض ٍيلصلهر٠
ٚؽؿٝض شاعات ٍيلُلٌ ٍٚيتلأَني ٍ٭قؽل ٢اتطً لات ٍيرٍحلٚ ١ؼٜٛلٌ ٍٱْتلاج يتً ٝل١
حاأات ٍ٫شتٗ٬ىف ٚؼصني ْٛعٝلٍٚ ١ػلاٍ ٙٱْتلاج .يهلٔ ٍٱظلهاي ١ٝمل لهلٔ ؾكلط يف

ٍـ٬ف عً ٢أ ١ٜأدٍ ٠أ ٚط ك١ف ٌ يف غٝاب ٍ٭دٍٍ ٠آاش .١

ٖذ٫ٍ ٙحتجاأات قادٖا نٖٛني – ٓاٜت ٚؾٍٓ ١يل 22رذٍع َٔ أاَلْ ١لاْط يف

ـٍٛح ٞاعٜض .حٗٓٝاف نإ نٖٛني ٓاٜت يٛعٜاً حٝ

نت

يف نتا ٘ (ٍيعٛٝعٍ ١ٝيػا:١ٜ

ٍي اٍ ٌٜيٝصاع )ٟإٔ يٛعٍ ٠يطً  ١اأت ٭ٕ ٍجملتُلع مل ٜكلاّ يًعل اب شلٍ ٣ٛي طايل ١أٚ

أعُا ً٫حٛيتِٗ إىل أدٍٚت ـاَل٫ٍ ١حتهلاعٍت ٍيرأزلايٝلٍ ١اتخهُل .١نُلا إٔ ٍجملتُلع
ٜطً

َِٓٗ ٍٱذعإ ؾرٍٍ ِ٥يصٝاشٍ ١ياٚي١ٝف َثٌ حرب ؾٝتٓاّ.
ط لاً لٴدلز أغً

ٍيٛيا٥كٝات ٍٚيتعاٖرٍت ٚلٴلً ٞظإٔ ٍي لا ٍيط ٬لٍ ٞيعل ا ٞ

ٍيتخرعٍ ٟاتأير كٝلادٜني طً لَ ١ثلٌ دٍْٝلاٍ نلٓ – ٖٔٛلاٜتف ٚألاى شلٛؾاأٚ ٛإٔ٫

نرٜؿنيف  ٚأؾهاع َا ٚلص ٞلْٛؼف ٚلع ٞأٝؿاعٍف ٖٛٚظ /َ٘ٓ ٞؾٝتٓاّف ٚعهلٝض د ٚرٜل٘ف
ٚي ٕٛٝلرٚلصهٞف ٚؾرٍْس ؾإْٛف ٖٚر رت َرنٛزٍٚ ٠اثكؿني ٍٚ٭نادميٝني َثٌ ألإ لٍٛ
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شاعلرف ٚر ٕ٫أرٜصُرلف ٚأإ يٛى غلٛدٍع  . ٚأ ف شلتٕٛف ٚغلاعٚدٚ ٟغرلٖلِ َلٔ
ٍاثكؿني ٍٚا اعني .يذٍف اأت طٚ ١ٝ ٬ؼٛيت عُاي ١ٝيف ؾرْصا اؼ.١

ناْت يٮزَ١ف نُا أظرْاف ي٬يَ ١عاٖر عاّ ٍْ :1968تؿاـلٍ ١يطً لٚ ١إـلرٍب

ٍيلُاٍ ٍؾُاعٚ ٞأزٍَ ١يثك ١يف ٍؿهٖٚ ١َٛلَ ٛلا قلاد إىل ٍْ٫تلا لات ٍيدلااْٝل .١يهلٔف

يٮشـ مت يف ٍيٓٗا ١ٜحٌ نٌ ٍٚحاٖ َٔ ٠ذ ٙيؽاحل ٍيٛـع ٍيكا.Status quo ِ٥
ٚقا٥ع ٍيثٛعَٜٝٛٚ ٠الٗا:

مل لهٔ يلٛع 1968 ٠اعٜصل ١ٝنُلا نلإ ظلإٔ نُْٛٝل ١لاعٜضف َ ٫لٔ حٝل

ٍ٫مؽاع يف اعٜض  َٔ ٫ٚحٝ

ٍ ٫تهاعٍت ٍيثٛعٍ ١ٜيعل .١ٝ

" ...طً َ ١ا ١ٜٓلٛيلٛز شل كٖ ٍٛلِ أٜفل ًا طً لٍ ١يصلٛع ٚ ٕٛأشصل" ٍٛحرنل25 ١

ْٝصإ /أ رٍ . "ٌٜيعْ ٤ٞؿص٘ ايٓص  ١إىل ؼرنات ٍيعػاينيف ؾاحتٍ ٍ٬اؽلاْع َلٔ طلرف

ٍيلُاٍ اأ  14 ّٜٛأٜاع (َا )ٜٛيف َاٛ ١ٜٓغٝين عً ٢لا  400نًٝلَٛذل َلٔ ٍيلاؼلُ.١
ػاعب ٍٱدٍعٍ ٠يذٍل ١ٝش ٤ٍٛيف ٍاؽاْع أ ٚاعأٗا حؽلٌ أغً ٗلا لٝلاًٍ علٔ ٍيلاؼلُ١

ٍيؿرْصْ :١ٝاْتف يٖٛلاؾرف ٍ...خل .أظلرط ٍٱـلرٍ ات ٍٚاٍٛأٗلات َلع قلٍٛت ٍ٭َلٔ
حؽًت لٝاًٍ عٔ اعٜضف ٚحتٍ ٢ارٍت ٍيكًٍ ١ًٝييت ٍشتٴلٌُ ؾٗٝا ٍيرؼاؿ ٍؿل ٞيكتلٌ
ٍيلُاٍف ناْت يف َٓاطل أ رٚ ً٘ٝٝ َْٛ :٣نايؿادٚط.
د ٍ ٍٛيلُاٍ:

اأت ٍيتخرنات ٍيلُاي ١ٝيف أٜٸاع (َا 1968 )ٜٛاٱـرٍب ٍيلاّ ٜل 13 ّٛأٜٸلاع

ق ٌ إٔ ل اأ حرنٍ ١حتٍ ٍ٬اؽاْع َ( َ٘ٓ 14 ّٜٛؽٓع "شٛد للل أؾٝاشل "ٕٛٝلايكرب َلٔ

َآٜللْ ١اْ لت) يتٓتعللر نهللرٍ ٠يللثًا يف ناَللٌ ؾرْصللا ٚلعللٌُ ععللرٍت ٍاللإ ٦َٚللات

ٍا٪شصات ٍ٫قتؽاد .١ٜمل ٜكتؽر ٍٱـلرٍب عًلٍ ٢اؽلاْع ٍيهلدل ٣أٍ ٚيكطلاع ٍـلاؿ
ؾكطف إْٸُا سلٌ أٜفاً ٍا٪شصات ٍيؽػرٍٚ ٣اتٛشط٪َٚ ١شصات ٍيكطاع ٍيلاّف املا ؾٗٝلا

ٚشلللاٍ ٌ٥ٱعلللٍ ّ٬يتا لللل ١يلللاٍ ٍٕٜٛٱعشلللاٍ ٍٱذٍعلللٍٚ ٞيتًؿلللسٍ ٟيؿرْصللل.ٞ
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لطٛع عاد ٍافر ني عٔ ٍيلٌُ َٔ  200أيـ ظلؾ  17 ّٜٛأٜٸاع يٝؽلٌ إىل قرٍ ل10 ١

َٜ٬ني عاٌَ  .َ٘ٓ 26 ّٜٛمل ٜهٔ عًٍ ٢افلر ني ٍَٛأٗل ١قلٍٛت ٍي لٛيٝض ًَٝٝٚعلٝات

عٚ٩ط ٍ٭ٍَٚ ٍٍٛيعٝطٍٓ ١ٱع ١َٝ٬ؾخص ف إْٸُا نلإ عًل ِٗٝأٜفل ًا إٔ ٜؽلُا ٍٚأَلاّ

ـللػٛط ٝ $ٚاْللاتٍ #يٓكا للات ٍٚؿللسب ٍيعللٛٝعٍ ٞيؿرْصللٚ ٞنللٌ ٍيرؾللام ٍيللذ ٜٔمل
ٜصتصٝػٖ ٍٛذٍ ٍيؿًتإ ٍيلُايٍ ٞيذٜ ٟهؿر ا٭طر ٍيتكًٝاٚ ١ٜلٛأٗٝات ٍيسعُلا .٤حلاٍٚ

ٍؿسب ٍيعٛٝعٍٚ ٞيٓكا ٍ ٕٛٝاكر  َ٘ٓ ٕٛن /ؾِ ٍْتؿاـٍ ١يلُٸلاٍ يف قاٚيل٫ ١شلذلدٍد

دٚعِٖ نرعلا ٠يًط كلات ٍيعلل َٚ ١ٝؿاٚـلني ازلٗلا َلع ٍيصلًطٍ ١يصٝاشلٚ ١ٝأع لاب

ٍيلٌَُ .ثًت َؿاٚـات غر 27-25( ٌْٝٚأٜٸاع ٍ )1968ييت مجلت ممثًني عٔ ٍيٓكا لات
ٚأع اب ٍيلٌُ ٍٚياٚي ١أٚىل ٍيفر ات يتخرنات ٍيلُٸاٍ عدل إقرٍعٖا عؾع ٍ٭أر ٍ٭دْل٢

ٍافُٚ ٕٛلاعٍ ِٝيلٌُ ٍيٓكلا ٚ ٞعلاَ" ٠هتصل ات" أ لر .٣ؼلخ ٝأ ٸٕ أغًل

ٍيلُٸلاٍ

ٍٚؼً ٍٛإـرٍ الِٗف يهٔ ٍـ٬ؾات اأت للاب يف أٚشلاطِٗ :لفلِٗ ٜلتلدل ٍ٫لؿلام
َرـٝاً يف حني ٜرٍ ٙر ر ٕٚدٍ ٕٚاأَٚ ٍٛإٔ َٝسٍٕ ٍيك ٣ٛيف ؼلاحل ٍافلر ني ٚميهلِٓٗ
ٍْ ٌٝاسٜا .ط ٍٍٛؾذلٍ ٠ٱـرٍب ٍٚيؽل ٛات ٍااد ١ٜعاّ ٍؿؽ ٍٛعً ٢أألرف اٱـلاؾ١

ٍىل اٍ ١ٜعدٍ ٠يؿلٌ ٍياٜػٛيَ َٔ ١ٝعاٖرٍت َصاْا ٠يًٓعاّ ٍٚؿؽ ٍٛعً ٢دعلِ ٍؾلٝغ

ٚع ٌٍَٛأ ر ٣أـلؿت لاعهٝاً محاشلٚٚ ١حلاٍ ٠افلر ني ...لاأ ٍيلُٸلاٍ ٜللٛد ٕٚإىل

َرٍنللس عًُللِٗ َٓللذ َٓتؽللـ حسٜللرٍٕ (ْٜٝٛلل 1968 )ٛيف ٚـللع َللا للني ٍْ٫تؽللاع

ْ٫ٍٚهصاعَٚ .ع ٖذٍ ٙيلٛدٍ ٠يتاعه ١ٝلاأ ٍالٛت ٍي طل ٤ٞيًثلٛع ٠يف عُلر أظل ٘ لُلر

نُ ١ْٛٝاعٜض ٚظا ٘ ٫حكاً حؽلاع ٍيهٝلإ ٍيؽلٗ ْٞٛٝيل رلٚت ٍيلذٍْ ٟتٗل ٢ذلحٝلٌ
ٍاكاٍ ١َٚيؿًصط ١ٝٓٝإىل َكدلل ٞلْٛض ٍٚي .ُٔٝحك ًا لتعا ٘ ٍيذلٍأٝاٜات.
د ٍ ٍٛيؿ٬حني:
ظٗات َإ ؾرْص ١ٝعا ٠ؼرنات َٚعاٖرٍت ؾ٬ح ١ٝلٴلاټ ايلعلرٍتف ٚظلاعى

ؾٗٝللا َ٦للات ٍٯ٫ف ؽٛؼ لاً للٍ ٍ٬يؿللذلٍ ٠اُتللاَ ٠للٔ  22إىل  26أٜٸللاع أ ٟيف أٚج

ٍ٭حاٍ  .لرنست ٖذٍ ٙيتخرنات أشاشاً يف َٓطكٍ ١يػرب (أٗات ٍيدلٜتاٍْٚ ٞي لا ٜٞدٚ

 ٫يٍٛع) ٍٚؾٓٛب (أٗ ١يْٛهاٚى عٚشٍٚ )ٕٛٝيٛشط ٍيعرق( ٞأٍٗ ١ير ٕٚأي ) حٝل
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ـ ٍيؿ٬ح ٕٛتٓعَ ِٝعاٖرٍت قطاعٝل١ف
ٜٛأا يكٌ ن رل يًُسٍععني َٚر ٍ ٞااظ .١ٝمل ٜهت ٹ

ٌ ٍْفُ ٍٛيف لض ٍ٭حٝإ إىل ٍ٫عتؽاَات ٍيطٍٚ ١ٝ ٬يلُٸاي ١ٝيف ٍؾاَلات ٍٚاؽلاْع

أ ٚيف أَانٔ أ رَ ٣ثٌ َلا حلا

ٍيتخلل ر٫ف َلٔ ٍيؿ٬حلني

يف َآٜلْ ١اْلت حٝل

ايلُٸاٍ ٍٚيط٬ب ٍيذ ٜٔشٝطر ٍٚعًٚ ٢شط ٍاآٜلَٚ ١كلرٸ ٍي ًاٜل١ف  ٚلاأ ٍٚيف إدٍعَ ٠لا

ٜع ٘ ٍ$يهُٖٓ .#١ْٛٝاى ٍيهثرل َلٔ ٍيؽلٛع ٍٚيؿٝلاٖٜٛات لٴعٗلر ألرٍعٍت ٍيؿ٬حلني يف
قً

ٍ$يصاحٍ ١اًهٍ #١ٝييت غٝٸر ٍالتؽٍُ ٕٛزلٗا يٝؽ

"شاحٍ ١يعل ".

يف ٍؿكٝك١ف ؼرنات ْٚفلا٫ت ٍيؿ٬حلني (ْتخلا

ٖٓلا علٔ عُلاٍ ٍيؿ٬حل١

ٚؼػاع ٍا٬نني)ف اأت ق ٌ أٜٸاع  1968صٍٓٛت .ؾايؿ٬حٍ( ١يسٍععلٚ ١لر ٝلٍ ١اٍٛظل)ٞ
ٍييت ناْت إىل حاٚد ٍـُصٝٓٝات لٴعػٸٌ يً

ٍيؿرْصٝني لكر ٜاًف لرٍأع يكًٗا عهِ لطلٛع

ٍيؽٓاعٚ ١قطاع ٍـاَات ْٚسٚح ٍيهثرل َٔ أ ٓاٍ ٤٭عٜاف إىل ٍاإ ٍيهلدلٍٚ ٣اتٛشلط.١

نُا أ ٸٕ منط ٍٱْتاج ٍيؿ٬ح ٞظٗا لػرلٍت أذع١ٜف َٓٗا لرٍأع ٍيؿ٬حٍ ١يلاًٝ٥ل ١يؽلاحل
ٍاصللتػ٬ت ٍيعاشلللٍ ١يتا للل ١يه للاع ٍا٬نللني ٚظللرنات ؼللٓاعٍ ١اللٍٛد ٍيػذٍٝ٥للٖ .١للذٙ

ٍيتػرلٍت ًكت ط ك ١عُٸايٝل – ١ؾ٬حٝل ١للُلٌ يف ٍالسٍعع ٍٚاصلتػ٬ت ٍيهل رلٚ ٠شلط

ظرٚف ؼل  ٚ ١أأٛع َتاْ .١ٝنُا أْٸٗا ؼلٸ ت ٍ٭َٛع عً ٢ؼػاع ٍا٬ى ٍيلذٚ ٜٔألاٍٚ

أْؿصِٗ فدل ٜٔعًٍ ٢ٱْؿام أنثر ٍٚيرـ ٢اماٍ  ٌٝأقٌٸ اٍٛأٍٗ ١آاؾص .١نُا إٔ ٍْتعلاع
ٍ٭ؾهاع ٍاا ١ٜٚيف ٍ٭ٚشاط ٍيٝصاعٍ ١ٜيؿرْص ١ٝألٌ َٓاـًني ٜٗتُ ٕٛأنثر لامل ٍالسٍععني

َٚصاٜٚ ًِٗ٥صل ٕٛيتثٜٛر ٖذٍ ٙيط ك.)1("١

ٜك ٍٛاد ٜٛيٛع 1968 ٠يف ؾرْصا لأيرت امصاقات ٍيثٛشرل ٫ٚنإ ٍييت  ٫ميهلٔ

ٍيتكً َٔ ٌٝظأْٗاف ْعرًٍ حملتٍٖٛا َٚا ٜصٍُ ٢ي ٍٓ ١ٜٛٝييت ُٖٓٝت عًُٗٝلاف ْٚعلرًٍ يطرٜكل١
عرـُٗا يًُ٪شصٍ ١ؾاَل ( ١ٝاالٍٓ ٢ؿكٝكٍ )ٞييت شكطت يف حاي ١ػُا َرٚ ٜإطاعل١

شادلٗا( .يهٔ ٍيثٛشرل مل ٜكـ َع ٍيثٛع٫ٚ ٠نإ ٍمٓ ٢اٝذلٍٕ لا  20شُٓٓٝ )!١ا لإ

أدٚعْ ٛط ٘ ٬ؾٛعًٍ .عاما مل ٜهٔ ٜتل ٌٝإٔ ٍيثٛع ٖٞ ٠اعج ٍيٓؾ ٍ٭نادمي.ٞ

(ٖ )1ذٍ َكتطـ َٔ َكاي ١قُا عٍَ ٞع ا ٍاٛىل يف ٍ٭ اع ٍيً ٓاْ ١ٝتاعٜخ ٍؾُل 1 ١حسٜرٍٕ .2018

007

لٍٛط:٪
لا أقٌ َٔ ظٗر عً ٢أحاٍ

أٜٸاع ٍ 1968يلاؼلؿ ١يف لاعٜض َٚلإ ؾرْصل١ٝ

أ ر٣ف ٍٚؾل أندل ٍؼادٍت ٍيلُاٍ ٍيؿرْصٝني (نإ ٜصٝطر عًٍ ٘ٝيعٛٝع )ٕٛٝعًلٚ ٢قلـ

ٍٱـرٍ ات ٍٚشتٓ٦اف ٍيلٌُ يف ٍاؽاْع يف َكا ٌ َٓاؾع ٚلٓاز٫ت َادٜٸ ١قاٚد ٠يًلُلاٍ
َٔ ق ٌ ٍاايهني ٍٚياٚيٖ .١ذٍ ٍيُٓلٛذج َلٔ ٍآلاٚعٍ ٠يصٝاشلٝٸ ١أقلٌ ٍيتهلايٝـف زلل

يًرأزلايٝٸٍ ١٭ٚعٝ ٚٸ ١تجاٜا ْؿصٗا دٍ ٌ طٛع أاٜا .إذ َلا ي ثلت ٍ٭حلسٍب ٍيٝصلاع١ٜ

ٍٚؼادٍت ٍيلُلاٍ ٚلٝلاعٍت ٍ٫ظلذلٍنٝني – ٍيلاميكرٍطٝٸني يف د ٍٚأٚع ٚلا ٍ٭ لر٣ف إٔ

لصا كت اٚعٖا يك ل ٍٛعظلَ ٢علا ٗ١ف ْٚؿلذت عغ لات ٍيرأزللايٝني ٛقلـ ٍيك٬قلٌ

ٚإعاد ٠لط ٝع ٍ٫شتػ.ٍ٬

ٚؼٌ ٍ٭َرف نُلا أظلرْاف إىل شلؿر ٍيرٝ٥ضٍ/ؾٓلرٍٍ ظلاعٍ دٜػل ٍٛيصلاعات

صر ١ٜن رلٚ ٠د ٕٚإع ّ٬أحا حت ٢عٝ٥ض ٚزعٍ ٘٥أٛعج ٝ َٛا ٚإىل أااْٝا ٚذيو اكا ًل١

ؼاٜك٘ ٍؾٓرٍٍ ٍيؿرْصل ٞألاى َاشل ٛيٝتأنلا َلٔ ٍ ٤٫ٚؾلٝغ يل٘ ٛؾلاً َلٔ قاٚيتل٘
ٍيٛقٛف يف ؼـ ٍاتعاٖر .ٜٔعاما لذنر دٜػَ ٍٛلا حؽلٌ يف ٍيهُْٛٝل ١حٝل

ٚحاٍت َٔ ٍؾٝغ يًثٍٛع.

ٍْفلُت

ٍْتٍٗ ٢٭َر ااٍٛؾك ١عً ٢حٌ ٍؾُلٍ ١ٝيٛطٍٓٚ ١ٝٱعل ٕ٬علٔ عكلا ٍْتلا لات

رااْ ١ٝأاٜا ٠يف ٍٚ ْٜٛٝٛييت رج َٓٗا ٍياٜػٛي ٕٛٝأنثر ق.ً٠ٛ

يلٌ َا ٜؿرم ٍيثٛعٍ ٠يط ١ٝ ٬عٔ ظلاعٍت أ ٚطُٛحات ٍيهُْٝٛٝني أْٗلا ناْلت

أنثر عَٚاْص ٫ ١ٝشُٝا رؾع ظلاعٍت َثٌ" :شًطٍ ١يط كلُٓٝ "١لا ٍيط كل ١مل لهلٔ ألاٖس٠

اٍٛؼًٍ ١يٓفاٍ َٔ أأٌ شًطتٗا "ٚيٛعٍ ٠يعل اب" ُٓٝلا ٍيعل اب ٚحلا ٫ ٙميهٓل٘ إللاز

ٍيثٛع ٠ااٍٖا ٍيتػٝرلٍ ٟيتخ٫ٛلٞف ٍ"ٚ٭ ممٝلٍ ١يطٝ ٬لٍ ١ؾاٜلا "ٚ ٠نلإٔ ٍ٭ممٝل ١فلرد عغ ل١
محاش ٫ ١ٝؼٛټٍ يف ٍيتعه٬ٝت ٍَٛٚقع  ٚاؼ ١ع٬قات ٍٱْتاج.

ٚيهٔف ْٓ ٫ص ٢أْ٘ ل ًٛع عًٖ ٢اَعٗا ٍيٝصاع ٍؾاٜا  ٖٛٚـا ٍٱَدلٜايَٚ ١ٝلٔ

ٍيط كٍ ١يٛشط ٢عغِ ـلؿ٘ ؾُٝا ىؾ ٍيتكاط ٍ٭ُٖٝلٍ ١يكؽل ٣ٛيًط كلٍ ١يلاًَلٖٚ ١لٞ
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ٍيرٍؾلٍ ١ييت ؼٌُ ٍيٓعاّ ٍيرأزلايٞف ٍيرٍؾلٍ ١ييت ٛشللٗا ٖاَلٜ٘ ٫ٚ .كًلٌ َلٔ دٚعٖلا
لٛشع ٍيط كٍ ١يلاًَٚ ١للاد ظرٍ٥خٗا ٚحت ٢لٓاؾض لض ظرٍ٥خٗا ٝٓٝاً.

َ َٔٚصلاُٖالٗا إدٍْلٍ ١يرأزلايٝلٍٚ ١ٱَدلٜايٝلٍٚ ١ؿلرٚب ٚؼٜٛلٌ ٍي علر إىل

ر٫تٚ .نذيو ـُٔ فرٜالٗا أْٗا ؾتخت ٍيطرٜل يهٌ َٔ حرنٍ ١ارأ٠ف  َٔٚيِ حكلٛم

ٚؼرع ٍاثًٝنيٍ ...خل.

أ لا َٔ ؾرْصا:
يٝصت ٍيثٛعٍ ٠يط ١ٝ ٬أٜلاع  1968ظلاٖر ٠ؾرْصل ١ٝحؽلرًٍف ٚإٕ ناْلت ؾرْصلا

َٗاٖا ٍؿكٝكٞف ٌ قا ٜؽ ٍيك ٍٛلإٔ يلٛعَ 1968 ٠صلتًَُٗ ١لٔ ٍيثلٛعٍ ٠يثكاؾٝل ١يف

ٍيؽني َٚ 1976-1965تأير ٠ايثٛعٍ ٠يؽ ١ٝٓٝأ٫ٍ ٚػاٍ ٙيؽلٝينف ٍااٜٚل١ف يف ٍيعلٛٝع.١ٝ

ٚنُا ٚعد رْؿاًف ناْت يٛع 1968 ٠ظاٖر ٠عاا ١ٝاأت يف ؾرْصلا ٍَٚتلات إىل ٍاهصلٝوف

ٚأااْٝاف ٍٚيؽنيف ٚإٜطايٝاف ٍٚيٜ٫ٛات ٍاتخاٍ ...٠خلف أ ٟمل لهٔ ظاٖر ٠ؾرْص ١ٝاؼل.١
يهٔ ٖذٍ ٜ ٫لين إٔ ٖٓ اى َلٓ ٢٭مم ١ٝط ١ٝ ٬االٍٓ ٢يتٓعٍ ُٞٝيلذٜٓ ٟجلس يلٛع ٠عااٝل١
امؿرد ٙأ ٚحت ٢كٝادل٘ ٚحا.ٙ

ٚنُا أظرْا يف غرل َٛـعف مل لهٔ ٍيثلٛعٍ ٠يطٝ ٬لَ ١كتؽلر ٠عًل ٢ؾرْصلاف لٌ

ٍَتات يًهثرل َٔ ًإٍ ٍيلاملف ٚٴٚأٗت ط لاً ايكُع .ؾؿٍ ٞاهصٝو ( 2لعلرٍ ٜٔ٭/ٍٚ

أنت ٛر )1968ف حٛؼر ٍيط٬ب ٍاتعاٖرٚ ٕٚأطًكت ٍيٓاع عً ٬ ِٗٝمتٝٝسف ؾكُتٌ ٍا٦لات
ٚأرح ٍ٭يٛف ٍٚعتكٌ نٌ َٔ حاٍ ٍٚيؿرٍع  ٍٚتؿ ٢نثرل َٔ َِٗٓ ٕٚد ٕٚأير.

" ...يف ظٗر رذٍعَ/اعط َٔ عاّ 1968ف ُٓٝ ٚلا ناْلت ؾرْصلا لصلتلا يتللٝغ

أندل ؼرنات ٍحتجاأ ١ٝعرؾتٗلا َٓلذ ٍٱـلرٍ ات ٍيلُٸايٝٸل ١علاّ 1936ف ناْلت للْٛض

ٚأاَلالٗا لرزح ؼت ٚطأٍ ٠يلصهرٍٚ ٠ؿؽاع َٔ طلرف قلٍٛت ٍي لٛيٝض ًَٝٝٚعلٝات

ٍؿسب ٍؿانِف ٍ$ٚاٛأ٫ٍ ١حتجاأٍ #١ٝيٝصاع ١ٜؽاد ٍـؿٛت .عجٸلت ٍيصلجٚ ٕٛق لٛ
ٚزٍعٍ ٠ياٍ ًٚ ١ٝغرلُٖا َٔ َرٍنس ٍ٫عتكاٍ حٗٓٝا ام٦ات ٍآاـًني ٍيٝصاعٜني ٍآتُني أٚ

ٍاكر ني َٔ ٍيتٓعٍ ِٝيثٛع$ ٟػُٸع ٍياعٍشات ٍٚيلٌُ ٍ٫ظذلٍن ١ٝتْٛض#ف ٍالرٚف أنثلر
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اشِ أرٜال٘ $رؾلام ( #رشل هتٝـ)ف  ٚللض ٍآلتُني إىل ٍؿلسب ٍيعلٛٝعٍ ٞيتْٛصل.ٞ

 ٚتُت أحاٍ

$رذٍعَ/اعط  #1968يف ظٗر أ/ًٍٜٛش تُدل َٔ ٍيلاّ ْؿص٘ف امخانُل١

 َٔ 101ني ٍاٛقٛؾني َٔ ق ٌ قهُ ١زأر ١ٜمت إْعاٖ٩ا شلذٍ ٍيػرض  ٖٞٚقهُل ١أَلٔ
ٍياٚي١ف ٍييت أؼاعت يف حكِٗ أحهاَاً ايصجٔ لرٍٚحت ني فل ١أظلٗر ٚشلت ١ععلر

عاَ ًا ْٚؽـ.

ل ًٛع حا رش هتٝـ ٍيصٝاشٞف اؼ ١لا حصُٗاف امٓاش ْ ١لاٍ ٠ٚؾسٍ٥لر ٍيليت

ٍيتأَللت يف رذٍعَ/للاعط 1967ف أشصللٗا ٍيٓعرٜللٚ ١أٖللاٍؾٗا ٍيصٝاشلل١ٝف ٍيتهتٝهٝلل١

ٍٚٱ شذلٍلٝج .١ٝلًت ٖذٍ ٙارحًل ١عًُٝلٍ ١ؿصلِ ٍ٭ٜلاٜٛيٛأ ٞيف ؼلً ٗا ٚعٸلر عٓٗلا
إع ٕ٬ل ٓٗٝا ٍااٜٚٸ ١عزلً ٝا يف أ/ًٍٜٛش تُدل َٔ ْؿض ٍيصٓ.١

فللل ١أظللٗر لللا ٖللذٍ ٍٱـللرٍبف ْٴعُللت َصللرلٍت طٝ ٬ٸلل ١ظٗللرلٜ ٠لل6 ّٛ

حسٜرٍٕ/إٍٔٛف يف ظٍٛعع لْٛضف دعُاً يًجٛٝػ ٍيلر ٝٸ ١يف ٍَٛأٗ ١إشلرٍ$ٚ ٌٝ٥لٓاٜلاًٍ
تٍٛطٍ ٪يٓعاّ ٍيتْٛصَ ٞع ٍٱَدلٜايٝٸٍ ١٭َرلنٍ – ١ٝيدلٜطاْٝٸٍ – ١يؽٗ .#١ْٝٛٝلٖ ٍ٬لذٙ

ٍاصرلٍت طاف ر٫ف ٍحملتج ٕٛظٍٛعع ٍيلاؼلُ١ف تلأطرل َلٔ  $رشل هتٝـ #يف ٍي اٍٜل١ف
ق ٌ إٔ ٜؿكا ٍآعٍُ ٕٛيصٝطر ٠عًلٍ ٢اتعلاٖرٚ ٜٔلتخل٫ٍ ٍٛحتجاألات إىل ٍعتلاٍٍ٤ت

عًٍ ٢يصؿ اعلني ٍ٭َرلنٍٚ ١ٝيدلٜطاٍْٚ ١ٝارنس ٍيثكايف ٍ٭َرلنٍٚ ٞيهٓٝض ٍيٗٝلٛدٍ ٟ٭نلدل
يف $ظاعع ٍؿرٜٸٚ .#١قا أنات عا ٠ظٗادٍت َٔ طرف قٝادٜني  $رشل هتٝؿٝنيٚ #غرلٖلِ
لٍٛطٍ ٪٭َٔ ٍيتْٛص( ٞعفٛع قٝادٍل٘)ف ٚذيو عدل زلاح٘ يًُتعاٖر ٜٔامٗامجٍ ١يهٓلٝض
 ٚكٍ ١ٝارٍنس ٍ٭أٓ ٝٸ َٔ ١د ٕٚأدْ ٢محا١ٜف مما غلذٸ ٣ؾرـلٍ ١ٝيتليَر ٍيرزلل٫ ٞشلتػٍ٬

ٍ٭حاٍ ٫حكاً يكُع ٍؿرنات ٍ٫حتجاأ .١ٝطايت محً ١قُع ندل ٣يف ٚقت ٫حل َلٔ
ذيو ٍيٍ ّٛٝيكٝادٍت ٍيطٝ ٬ٸٗٓٝ َٔٚ ١ا قُا ٔ أٓٸاتف ٍآاـلٌ ٍ$يدلشل هتٝؿٍ #ٞيلذٟ

حهِ عً ٘ٝايصجٔ يلكاَ ٜٔع ٍ٭ظػاٍ ٍيعاق.)1("١

نُا أْٗا لأيرت ااصتٍ ٣ٛيصًيب يف َلصهر ٍيثٛعٍ ٠يلااٝل ١أٍ ٟـل٬ف ٍيؽلٝين

ٍيصٛؾٝٝيتف ٍٚي رلٚقرٍط ١ٝيف أ ْعُل٫ٍ ١ظلذلٍنٍ ١ٝحملككلٖ .١لذٍ ٍآلا ٖلٍ ٛيلذ ٟدؾلع إىل
( )1أرٜاٍ ٠٭ اع ٍيً ٓاْ ١ٝتاعٜخ ٍؾُل 1 ١حسٜرٍٕ .2018
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ـرٚعٍَٛ ٠قـ ْكا ١ٜالصهر ٍيثٛع٠ف ٍيٓكا ٍيذ ٟشا ٣ٚع ثاً ني ٍ٭ْعُ ٚ ١لني ٍيٓعرٜل١

ٍااعنصٍ – ١ٝيً ٚ ١ٝٓٝٓٝاؼٍ ١ياٚع ٍيذ ٟيل ت٘ غ

َاعش ١ؾرٍْهٛعت ٫ٚحكلاً ٍيٝصلاع

ٍؾاٜا ٍٚييت عً ٢أ ١ٜحاٍ كاع َا ٖست ٍالصهر ٍ٫ظذلٍن ٞيهٓٗا مل لكاّ لا ً٬ٜيٛعٜلاً
عًُٝاً.

مل ٜت ًٛع عٔ لأير ٍيع اب ايؽني َٓعُات يٛعًٖ٪َ ١ٜل ١ي٬شلتكطاب ٍٚيتػلٝرل

للٌ أؾللرزت فُٛعللات عَٚاْصلل ١ٝقًللات ٍيتجر للٍ ١يؽلل ٫ٚ ١ٝٓٝشللُٝا يف ٍيرٜؿٓلل١

ٍ" َِٗٓٚيؿ٬شؿٍ ١ؾاد" ٍيذٍْ ٜٔتٗ ٍٛإىل حفٔ ٍيثٛعٍ ٠افاد ٚ ٠اؼ ١رْاعد ٖٓر ٟيٝؿلٞ

ٚأًٛنصُإ!

ؾؿ ٞؾرْصا غادع ٍالإ ععلرٍت ر٫ف ٍيطل٬ب ٗلاف ٍيتخل ٍٛإىل رٚيٝتاعٜلا

ايذٖاب إىل ٍيرٜـ يًلٝغ َع ٍيلُاٍ لكًٝاًٍ يًتجر ٍ ١يؽل .١ٝٓٝنلآْٜ ٍٛلاد ٕٚفلرٚع٠

ل ادٍ ٍيتجاعب ٍٚـدلٍت ـاٍَ ١يعل

حٝ

نإ ٍيعللاع ٍيرٝ٥صل" ٞؼلايـ ٍؾُلاٖرل".

 َٔٚني ظلاعٍلِٗ :مٔ ْٓاـٌ ـلا قاؾعٝلٍ ١ؿلسب ٍيعلٛٝعٍ ٞيؿرْصلٍ ٞيلذ ٟنلإ

ٍػاٖ٘ شٛؾٝٝتٝاًٖٚ .ذٍ  ٫ىتًـ عُا طُرح يف ٍيؽني ْؿصٗا يف ٍيثٛعٍ ٠يثكاؾ ١ٝأٍ ٟيٓفاٍ

ـا ٍي رلٚقرٍط ١ٝؼت ظلاع ٍيٓفاٍ ـا ٍيتخرٜؿ.١ٝ

ٍؿسب ٍيعٛٝعٍ ٞيؿرْصٚ ٞيٛع ٠أٜاع :1968
عؾض ٍؿسب ٍيعٛٝعٍ ٞيؿرْص ٞيٛع 1968 ٠كاؾ ١إٔ لتخ ٍٛإىل يٛع ٫ ٠ميهٓل٘

ٍيصٝطر ٠عًٗٝاف أ ٟلتجاٚزٙف ٚيف ٍيثاي

َٔ َآُٝ 1968 ٜٛلا ناْلت ٍيعلرط ١لتللاعى

َع ٍاتعاٖر ٜٔيف ٍيعٍٛعع ف ٚق ٌ أش ٛع َٔ يٍ ١ًٝاتاعٜض ٍيعٗرلْ ٠عر ألٛعج َاعظل٘ٝ
ٚنإ ٚقتٗا ٍ٭َني ٍيلاّ ٍاصاعا يًخسب ٍيعٛٝعٍ ٞيؿرْصٞف (يِ أؼ

لا ذيو زعلِٝ

ٍؿسب َٚرظخاً يًر٥اش ١يف عاّ َ )1987كا ً٫يف ؼخٝؿ ١يَٛاْتٜٓ ٘ٝهلر ؾٝل٘ أٜل ١ؼلخ١

يًُؽاٍقٍ ١ٝيثٛع ١ٜيًط٬ب عً ٢أشاط أِْٗ َاٚ ٕٜٛٚلرٚلصلهٚ ٕٛٝؾٛـلٚ ...ٕٜٛٛإٔ

ٍؿسب ٍيعٛٝعٍ ٞيؿرْصٍ ٖٛ ٞؿسب ٍيثٛعٍ ٟيٛحٝا"(.)1

( )1ع ٚرت ْٜٛؼ :أشاطرل ٝفا٤ف ٍجملًض ٍ٭عً ٢يًثكاؾ١ف ٍيكاٖر٠ف 2003ف ؿ ؿ.22-21
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حٝ

مل ىتًـ َٛقـ ٍ٭نادميٝني ٍااعنصٝني عٔ َٛقـ ٍؿسب ٍيعلٛٝعٍ ٞيؿرْصلٞف

أؼ خٜ ٫ ٍٛتأير ٕٚاما هر ٟيف ٍيعاعع ْ٫ٍ ٖٛٚؿؽاٍ ٍيذَ ٟثٻً٘ طرٜكَ ١علٗٛع٠

يٛٝدٚع ٍدٚعٍْ ٛيذٍ ٟشتاعٍ ٢يعلرط ١حُٓٝلا ٍقلتخِ ٍيطل٬ب َ ٓلٍ ٢يهًٝلٍ ١يليت نلإ
ٜاعط ٗا ٍيٓعرٍ ١ٜيعٛٝع.)1(١ٝ

يكا لأير ٍيط٬ب ؿٝتٓاّ ٍٚؾسٍ٥لر ٚن ٛلا ٚنلإ َلٔ لني ٍيعللاعٍت ظللاعٍت

ٍيثٛعٍ ٠يثكاؾ" ١ٝمٔ ٍيك."٠ٛ

ٜرنس ع ٚرت ْٜٛا عً ٢لأيرل ٍاا َٔٚ ١ٜٚيلِ ٍيلاٚع ٍيهل رل يًُلاٜٚني يف يلٛع٠

 ٚ 1968اؼ ١إٔ ٍيثٛعٍ ٠يثكاؾ ١ٝأصات ٍقتخاّ ٍؾُاٖرل يًخٝاٍ ٠يثكاؾٜ .١ٝك:ٍٛ

" ...ميهٔ َكا ً ١لاعٜخ ٍيلؽٝإ ٍـاؿ اااٜٚل ١يف ؾرْصلا للا  1968تجًٗٝلا

ٍيصا ل اعت اعٖا ٍػاٖاً ٍَٛيٝاً يًؽلني دٍ لٌ ٍؿلسب ٍيعلٛٝعٍ ٞيؿرْصلٍ ٞيلذ ٟألر٣
لطٗرل ٙعًٍ ٢يؿٛع"(.)2

ميهٓٓا ٍيك ٍٛإٔ ٍيتٝاع ٍيصٛؾٝٝيت ل يف إـلاف ٍاا ١ٜٚحتٍ ٢يتكٜٛض شل ٤ٍٛيف

يٛعٚ 1968 ٠عً ٢ؼلٝا عااٞف ٚيهٓ٘ لٝاع لا إٔ شاِٖ يف إ رٍج ؽُ٘ َٔ ٍيصلاح١
ٍيصٝاش٫ٍ ١ٝأتُاعٍ ١ٝيط ك١ٝف نإ قا َٗا اٛل٘ ْٖ ٛؿص٘.
ٚيلٌ ٍاؿاعق ١ناْت حٝ

ٖاأِ ٍؿسب ٍيعٛٝعٍ ٞيؿرْصلٖ ٞلذٍ ٙيثلٛع٠ف ؾكلا

ٚؼؿٗا َؿهرٍ ٙ٭ رز ٍيثٛشرل أْٗا "أِٖ حا

يف ٍيتاعٜخ ٍيػر َٓ ٞذ ٍاكاْ٫ٍٚ ١َٚتؽلاع

عًٍ ٢يٓاز "١ٜؾسٕ ٍيلُاٍ ِٖ ٍيذٜ ٜٔعً ٕٛيف ٍيٓٗاٜلٍ ١يط كلٍ ١يثٛعٜلٍ ١يٛحٝلاٍٚ ٠٭دٍٚت

ٍيٛحٝاٍ ٠اُهٓ ١يًثٛع.)3("٠

ٚيهٔ ٍيثٛشرل ْٖ ٛؿص٘ ٍيذ ٟأقر ٍيهؿاح ٍآاٖض يًهٛيْٝٛايٝلٍٚ ١ٱَدلٜايٝل ١يف

ٍشلٓا ٍيؽ١ٝٓٝف عً ٢أشاط إٔ طا ل٘ ٍظذلٍنٞف إ ٫أْ٘ ٜعٌ ٖٓلا َعلػ ً٫ٛطرٜكلٝ ١ايٝل١
( )1ع ٚرت ْٜٛؼ :أشاطرل ٝفا٤ف ؿ.22
(ٍ )7اؽاع ْؿص٘ف ؿ.29

(ٍ )3اؽاع ْؿص٘ف ؿ.34
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ؽٛع ٠إعادٓ ٠اٍ ٤ؾسٍ٥رف يٝض َٔ أأٌ ٍؾسٍ٥رٜني أْؿصلِٗف لٌ َلٔ أألٌ مجاعلَ ١لٔ

ٍاصتٛطٓني(.)1

ؾكا ٍعتدل يٛعٍ ٠ؾسٍ٥ر نٗسميُٓٝ ١ا ٍعتدل ؾٝتٓاّ ناْتؽاعٚ .يلٌ َلٔ ٍي٬ؾلت إٔ

ٍيهثرل ممٔ ٜٛؼؿ ٕٛأِْٗ َا لا ٜٓٛني رأٍ َٔ ٍٛؾسٍ٥رف ٚ ...إٔ ٍؿس ني ٍيعلٛٝعٝني
ٍيؿرْصٍٚ ٞؾسٍ٥ر ٟناْا ـا ٍشتكٍ ٍ٬ؾسٍ٥ر( .)2ناْت مجاع٫ٍ ١ظذلٍن ١ٝأٍ ٚيدل رَ ١ٜلٔ
ني قًٍ َٔ ١يٝصاع ٍيرٍدٜهاي ٞأٜات ٍشتكٍ ٍ٬ؾسٍ٥ر()3ف ؿ.21

ٍٚيػر ٜف إٔ ع ٚرت ْٜٛؼ ْؿصل٘ ٜلر ٣إٔ يلٛعْ 1968 ٠علأت يف أٚع ٚلا إيلر

ٍاعلاٖرٍت ٍافلاد ٠يًخلرب يف ؾٝتٓلاّ()4ف ٚمل ٬ٜحللغ للأيرل ٍيثلٛعٍ ٠يثكاؾٝل ١يف ٍيؽللني

ٍٚاا ١ٜٚعً ٢يٛعٍ ٠يط٬ب يف ؾرْصا!

ٍ٭حسٍب ٍٚؿرنات ٍؾاٜا:٠
يٛع ٠أٜاع َ 1968ثٌ ٍْ٫تؿاـٍ ١يؿًصلط ١ٝٓٝمل ٜهلٔ حس لاً قلادًٍ ٖل ٛدٍؾلٗلاف

حاٚيت فُٛعات َاٚ ١ٜٚلرٚلصه ١ٝقٝادلٗا حٝ

ظلاعنت ؾٗٝلا يهٓٗلا مل لكلاٖاف نلإ

ٍؿسب ٍ٫ظذلٍنٍ ٞاٛحا ٖ ٛأنثر ٍ٭حسٍب ل ًٛعًٍ ٍٚيذ ٟدعِ ٍْ٫تؿاـل ١نًٝلاًٚ .يهٓل٘

يف ٍْ٫تلا ات مل وؽٌ عًٍ ٢يهثرل ٭ٕ َلعِ ٍآاـًني مل ٜلتلدل ٍٚشٝاشلْ٫ٍ ١تلا لات

ٍٖ ٞٱشذلٍلٝجٍ ١ٝيعرع١ٝف يًتػٝرل لا ٍيثٛعٍ ٠يعل .١ٝ

يف يٛع ٠أٜاع  1968ف ْكات ٍؿرنات ٍؾاٜا ٠غرل ٍؿس  ١ٝمتاَاً دٚع ٍ٭حسٍب

ٍيكاميٚ ١ػاٚزلٗا .يهٓٗا حرنات َتػرلَ ٠تخرن ١للًٚ ٛلٗ ط ٚلت٬ظ ٢ي ٓٝت لاٖا

منٛذأاً ر رٍٚ .يص :ٖٛ ٍٍ٪نٝـ ميهٔ ٍؾُع ني ٍ٭َر .ٜٔيكا عنس عًٖ ٢ذٍ ٙؿرنات

ظٓتاٍ َٛف ٚأعْصت٫ ٛن٫ٚ .ٚ٬حك ًا ْٝجرٍ ٟيذْ ٜٔكاٍ ٍٚيُٓٛذج ٍيًٝٓٝين يًخس ٝل١
( )0ع ٚرت ْٜٛؼ :أشاطرل ٝفا٤ف ؿ.36
(ٍ )2اؽاع ْؿص٘ف ؿ.16

(ٍ )3اؽاع ْؿص٘ف ؿ.21

(ٍ )4اؽاع ْؿص٘ف ؿ.23
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يهِٓٗ ذٖ  ٍٛيؽاحل َصت ٣ٛؾفؿاض َٔ ٍؿس ٍٚ ١ٝيذٜ ٫ ٟٴثُِّر ٜ ٫ٚٴلُِّر يف ٍيتخًٌٝ

ٍ٭ رلٚ .يلٌ ٍيتػرل ٍيصرٜع شلذٍ ٙ٭حسٍب َٖ ٛا ظجع ٍؿسب ٍيعٛٝع ٞعًٍ ٢ٱؼلرٍع
عً ٢نٍ ْ٘ٛؿسب "ٍ٭أاع" تُثٍ ٌٝيط كٍ ١يلاًَ َٔٚ ١يِ ٍؽاذ َٛقؿ٘ أ ٚقلرٍع ٙلإٔ يلٛع٠

 ٫ 1968لصتخل ٍياعِٖ .ذٍ ٍـًط يف ٍاٍٛقـ ياٍ ٣ؿسب ٍيعلٛٝعٖ ٞلٍ ٛيلذٚ ٟعٻط
ٍيثٛشرل يف ٍيسعِ إٔ ٍؾسٍ٥ر ٖسميٚ ١ؾٝتٓاّ ٍْتؽاع.
لأيرل لٓعرلٍت عً ٢يٛع:1968 ٠
َٔ ْاح ١ٝؾلً١ٝف ناْت يٛع ٠أٜاع يٛعٚ ٠ع ٞشٝاش ٞمحاش ٬ ٞيٛعٝٓ ٠ل١ف يلٛع٠
يكاؾ ٬ ١ٝيٛع ٠شٝاش١ٝ
ٍَتاٍدًٍ يٓكا أ ٚعؾض ٍ٫ػاٍ ٙيصلٛؾٝٝيت ٍٚيتخرٜؿٝل١ف نلإ  ٫لا ؾٝلٌ ٍيثلٛع٠
ٍيثكاؾ ١ٝإٔ  ٜخ

عٔ أطرٚحات أ ر٣ف اؿهر ٜٔر رٖٓ ٜٔا ٜكٓ ٍٛاٜت:

" حاٍ ٍٚي لض ؾرض َاعنٛز ٠عًٓٝاٖ :ذْ ٙهتَ .١ا َٔ أ حا َٓا قرأ َاعنٛز.٠
ايط ع قرأ لفٓا َاعنضف ٚعاما انْٛنيف ٍٚا لاؼر ٜٔف ٍيثٛشرلف َاٚف أٝؿاعٍف يٛؾٝؿرل.
ٚعًٚ ٢أ٘ ٍيتكرٜ

شاعلر(.)1
"
ؾسٕ حرنَٓ ١اـً 22 ٞرذٍع قرأٍٚ

أادٍ أْاع ٜ٘أٛعز لإٔ ٍاؿٗلٍ ّٛيٛألٛد ٟي٬غلذلٍب ميهلٔ إٔ ٜكلاّ أشاشلاً
ْعرٜاً يًخرنٍ ١يليت لٛحلا نلٌ َلٔ ٍيط كلٍ ١يلاًَلٍ ١يتكًٝاٜلٍٚ ١ؾاٜلا ٠حل ٍٛرْلاَا
عٍدٜهاي.ٞ
يكا شاِٖ نٌ َٔ شاعلر ٚناشذلٜادط ٚيٛؾٝؿر يف لكْ ١ٜٛعرٍ ١ٜيٝصلاع ٍؾاٜلاف
ٚيهِٓٗ زعع ٍٛؾٗٝا ٍيفلـ َٔ حٝ

َ ًِٗٝإىل ٍيذٍلٚ ٞإُٖاٍ ٍاٛـٛع.ٞ

ٍٚيص ٌٖ :ٖٛ ٍٍ٪نإ ذيو تأيرل لاٍٜات َلا للا ٍؿاٍيل ١عًلِٗٝف ٚعؾفلِٗ
يٮحسٍب ٍيعٛٝعٍ ٌٖ ١ٝيص

لرٍأع ٍيعٛٝعٝني شل ٤ٍٛيف ؾرْصلا أَٛ ٚشلهٛف  ٚاٍٜل١

(1) Cohen-Bemdit, The French Student Revolt, trans. By Brewster (New York,
1968), p. 58.
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لرٍأع ٍيثٛعٍ ٠يثكاؾ ١ٝيف ٍيؽني ٌٖ ٍيص

إٔ ٖل ٤٫٪مل ٜهْٛل ٍٛدٍ لٌ َٓعُلات نُلا

ناْت َاعشٍ ١يت ل ١ٝيِ ٌٖ ٖ ٞعًٍ ١يثٛعٍت إٔ ٜٓكؽٗا أحا ٍؾٓاحني ايفرٚع٠
 ٚايط عف عاما قاد ٖذٍ ٍـًٝط َٔ ٍاؿهلر ٜٔإىل لعلتت ٖلذٍ ٙيثلٛعٚ ٠ؼاٜلاًٍ يف

عاّ حؽ ٍٛإمجاع ْصيب عً ٢ل ين َا ٌ أَ ٚعرٚع يٛع .ٟنإ دٚع أٛعز ٚيف ع٬قتل٘

ل شاعلر ْكا ٍيتخرٜؿٍ ١ٝااعنصَ ١ٝرلهسًٍ عً ٢إٔ ٍيط كلٍ ١يلاًَل ١مل لللا يٛعٜل ١طاالا مت

لٓعُٗٝا ؾكط عً ٢أشلاط قفلاٜا ٍقتؽلاد ١ٜنلايؿكر ٫ٍٚشلتػ .ٍ٬ط للاً إٕ ؼل ٖلذٍ

ٍاٛقـ ٍ َٔ ٬ ٚا ايػٚ .١أٛعز ؼاح

ْعرٍ ١ٜيط كٍ ١يلاًٍَ ١ؾاٜا.٠

اٚعٚ ٙأا ٖٓر ٟيٛؾٝؿر ْؿص٘ يف َلُلإ ٍيؽرٍع .نلإ نلثرل َلٔ حرنل22 ١

رذٍع َٔ ط َِٗٓٚ ٘ ٬نٖٛني ٓاٜت .دعِ أعُاشلِ ٚزل شلِ اشتلاٍّ َهت ٘ نًُتكل٢

لٓع .ُٞٝعأ ٣أْ ٚاد ٣احتجاج عً ٢نًٝلٍ ١ؿٝلاٍ ٠يَٝٛٝلٍ" .١حتجلاج عًل ٢نلٌ ظل٤ٞف

عؾض نً ٞيهاؾ ١أظهاٍ ٍ٫غذلٍب ٍاُاعط ٍٚاتٛقع أْ٘ عؾض َع ش ل ٍٱؼلرٍع ٍيلذٟ
ه

ل ٓ.)1("٘ٝ

عأ ٣ناشللذلٜادط إٔ أٜللاع ٖلل ٛإي للات يؽللخَ ١سٍعُلل٘ ٚأؾهللاعٙف متاَ لاً نُللا

عأٍ" ٣يثٛعٍ ٠شلٓػاعٍ/١ٜجملر 1956 )2("١ٜلٓؿض ٍيعلهٌ .ايٓصل  ١يل٘ نًتلا ٍيثلٛعلني أي تتلا

ٍشتخايَ ١عرٚع ٍيلكٍ ١ْٝ٬ي رلٚقرط ."١ٝط لاً ًْخغ ٖٓا ؾٛقٜ ١ٝصاع.)3(١ٜ

عأ ٣ناشذلٜادٜض تٛعط ٍٚـ إٔ ٍااعنصَٛ ١ٝظاَ ٠اٖ ١ْٛااٝتاؾٝسٜكا ٍيػر ٝل١

ٍيلك ١ْٝ٬يًٍٗٚٚ ١ُٓٝؾك٘ أًٛنصُإ ٚيٝؿٚ ٞلأيرًٍ َُٓٗا ؿرٜٚا٫ ١ٜنإ زعُاً إٔ ٍيكل٠ٛ

ٍٖ ego ideal ٞيذٍت نُثاٍ .أَا رْاعد ٖٓر ٟيٝؿ ٞؼاٜاًٍف ؾٛؼٌ ٘ ٖلٛط ٍيصلكٛط

يرل ٣إٔ نٌ َلٔ ٍ٫ظلذلٍنٍٚ ١ٝيرأزلايٝل ١ر رٜل)4(١ف يهٓل٘ ٍْتٗل ٢ادَلاً يًرأزلايٝل١
(1) Lefebvre, The Explosion (New York, 1969) p. 67.

( )2حتٍ ٢ي ّٛٝنُا أعتكاف مل لتِ دعٍشل ١إٔ َلا حؽلٌ يف ٍجمللر  1956شل ٤ٍٛنلإ َكاَل ١يٓكلا يلٛع ٟـلا
ٍيتخرٜؿٍ ١ٝيصٛؾٝٝت ١ٝأّ نإ َكاَات ٱشكاط ٍالصهر ٍ٫ظذلٍنٞف أَ ٌٝإىل ٍيثاْ.ٞ

(3) Castoriadis, “La re’volution anticipate,” in La Brec’he,

أْعر أٜفاً نتاب عادٍ زلاع٠ف ظ-ٜٛٗ ٍ٬ؼٗ-ٛٝلرٚلصه ١ٝيف ٍحملاؾعٍ ١ٝؾاٜا٠ف َؽاع ش ل ذنر.ٙ
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(4) Anti Oedipus Paris 1974.

ٍٚيؽَٗٚ ١ْٝٛٝرٚأاً يتاَرل ٍيلامل ٍيثايل

٬
 ٚاؼلٍ ١يلٛطٔ ٍيلر ل !.ٞؾٗلٌ نلإ عُلً ٝ

أر ٣دحع٘ يف ٍيكٍ ٣ٛيثٛع ١ٜإىل حني إْ٘ ٍيؿًٝصٛف ٍيٓا ِ٥إىل حني.

عأ ٣شاعلر إٔ ـلـ أٜاع ٜرلا إىل إٔ ٍجملُٛعلات ٍيليت ٍْؽلٗرت َلع لفلٗا
عؾفت ٍيعهٌ ٍآعِ كاؾ ١إٔ لت كرطٖٚ .ذٍ َا أعطٍ ٢يؿرؼل ١يً ٓلٍ ٢ارؾٛـل ١لٍ٬
أٜاع يه ٞللٝا لأنٝا ُٖٓٝتٗآٖٚ .ا لت ا ٣ااكا ٌ َعهً ١ادٍ ٜٛيذٜ ٟلرؾض ٍي كرطل٫ ١
ظوف يهٓ٘ ٜاع ٛإىل ؼٜ ٫ ٍٛتٛقـ عٓا ؿعلَ ١لاف مملا ٜكلٛد إىل علاّ ٓلا ٤أ ٚمتاشلو
َعرٚع قاد عًٍ ٢٭عضٍٚ .يتُاشو ٍحملاد ٖ ٛريٝلَ ١رنسٜل ١يٲللاز ٚؼكٝلل ٍيٓؽلر.
ٖٚذٍ ٜطرح ٍيصَ :ٍٍ٪ا ٍاكؽٛد ايتخٍ ٍٛاتٍٛؼٌ ٚعاّ ٍيتٛقـ عٓلا ؿعلَ ١لا ٖلٌ
ٖ ٛااؿٍٗ ّٛيٓصيبف املٓ ٢إٔ ٖٓاى  ٫ا َٔ لٛقـ َاف ٚيهٔ عً ٢إٔ ٜ ٫ؽ ٍيتٛقلـ
ٖ ٛشٝا ٍاٛقـ
أ ٖٞ ٟيٛع ٠يكاؾ ٬ ١ٝلٓعِٝف يٛع ٠يكاؾ ٫ ١ٝشٝاش ٫ٚ ١ٝط ك ١ٝشٝاش.١ٝ
ؼخ ٝإٔ لٝاعٍت ٖذٍ ٙيثٛعٍ ٠يتكلت عًل ٢عؾلض ٍيٛـللٍ( ١ٝااعنصلٚ ١ٝغلرل
ٍااعنص )١ٝاؿَٗٗٛا يًُلرؾ .١ؾايٛـلل ١ٝلرلهلس عًلَ ٢لٓٗا عًُلَ ٞعلتل َلٔ ٍيلًلّٛ
ٍيط ٝلٚ .١ٝػادٍ إٔ ٍالرؾ ١قاٚد ٠يف ْطام أًَ ٚهٛت ٍيتث ت ٍيتخكل ٍَ٫دلٜك .ٞأْٗلا
ؼًٌ ٖاف ٍالرؾٍ َٔ ١ـاعج َٔ ٍ٭ لاٖ .ذٍ ٙآٗج ١ٝحُٓٝا ٜتِ لط ٝكٗلا عًلٍ ٢يهلأ٥
ٍٱْصاْ ٞمتخ ٛإَهاَْ ١ٝلرؾٍ ١٭ٚـاع ٍياٍ ً ١ٝيًٛع .ٞيف ٍؿكٝك ١أْٗا لٓهلر ٚأٛدٖلا.
ؾايٛـل١ٝف يا ٣ؽَٗٛاف أ ٟكرٍ٤لِٗ شلاف لكسِّّ ٍيعلاٖرٍ ٠ياٍ ًٝل ١أٍ ٚيذٍلٝل ١يؽلاحل
ػًٝات َٛـٛعٗا ٍـاعأ( ٞأظهاٍ ٍيصًٛى أ ٚإظاعٍت ٍيًػ.)١
طل٠ٛ
يكا ذٖ ٍؾٓاح ٍيٛـل ٞيف ؾرْصا يف ٍيصتٓٝات ٍٚااعٍ ٛي ٜٓٛٝل ١ذٖل
أٚشع .ؾسـاؾ ١إىل إْهاع ٍيٍٛقع يؽاحل ٍيعاٖرٍ ٠يذٍل١ٜٛف أْهر ٍي ٍٓ ٕٜٛٛٝيؿرْص ٕٛٝفلرد
ٚأٛد ٍيذٍتٖٚ .هذٍ ؾسٕ يٝؿ ٞشذلٚػ ٍدع ٢إٔ ٍشلاف ٍيٓٗا ٞ٥يًلًٍ ّٛٱْصاْ ١ٝيلٝض
يتعهٌ ٍٱْصإ ٌ ؿً٘ ٚلذَٝٚ .)1(٘ ٜٚعل ٌٝؾٛنلٖٚ ٛلٝٓ ٛل ٟٛر لر ٍزدعٚ ٣أُٖلٌ
ْٚؿٍ ٢يذٍلٚ ١ٜٛحانْٝ ٢تع ١زٍعُاً "َٛت ٍٱْصإ"(.)2
(1) Levi –Strauss, The Savage Mind, trans. G. Weindfeld (Chicago, 1977), p. 247
(2) Foucault, Michael, The Archaeology of Knowledge , trand , by A. Smith (New York, 1971) and
The Order of Things, (New York, 1970).
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ؼخ ٝإٔ ٍآا ٍيؿهرٍ ٟيذ ٟأير يف َهْٛلات يلٛع 1968 ٠يف ؾرْصلا اؼل١

حٗٓٝا ػاٚز ٍااعشلٍ ١يصلٛؾٝٝتَ ١ٝتلأيرًٍ اماعشل ١ؾرٍْهؿلٛعتف ٖٚلذٍ أ للا ٍيثلٛع ٠علٔ
ٍاؿهرٍ ٜٔيثٛعٜني ٍؿكٝكٝني َاعنضف َاٚف ٖٛلعٚ َ٘ٓ ٞؾاْ.ٕٛ
أَا ي ٟٛأيتٛشرل ؾكا ظاعى ٍيلاٜا َٔ ط ٘ ٬يف أحلاٍ َلا1968 ٜٛف إ ٫أْل٘
ٍيتسّ ٍيؽُت يف ٍي اٍ .١ٜيكا نإ َذلددًٍ نُا  ٜا ٚني قٓاعتل٘ ايفلرٚعٍ ٠يثٛعٜل ١عًل٢
ٍ٭قٌ ٓا ٤عًٚ ٢عٍ ٘ٝيثٛعٍٚ ٟيتٛأع ٍااٍ ٟٚالؿل ٞدٍ ًل٘ف  ٚلني ٍاٛقلـ ٍْ٫تٗلازٟ

يًخسب ٍيعٛٝعٍ ٞيذ ٟنإ عف ًٍٛؾ .٘ٝيهٓ٘ف يٮشـ حصِ ٫حكلاً لإٔ ٍٚؾلل أٍ ٚلؿلل
َلع ٍاٛقلـ ٍيرزلل ٞيًخلسب ٍيعلٛٝعٍ ٞيؿرْصل ٞاعت لاع ٍيطل٬ب ـلخاٜا يٝصللاع١ٜ
ف ٍيع اب عٔ ٍيعٛٝعٍ ١ٝيتكًٝا!١ٜ
ؼ ٝاْٖٚ .١ٝذٍ ٚؼـ يف ٍؿكٝك ٜ ١ني يٓا ااذٍ عسٳ ٳ

أَا ٍيذلٚلصه١ٝف عغِ َعاعنتٗا يف ٍيثٛع ٠يهٓٗا مل لكلاّ لا ً٬ٜأٜفلاًف نلإ َلٔ

ممثًٗٝا دٍْ ٔ ٌٝٝشلٝا (دعط يف أاَل ١اعٜض ٍيػر ٝلْ ١اْلتف ٖٚلٍ ٛاٛيلٛد يف لٛيلٛز
٭ب ٜٛٗد)ٟف َٔ ٍؿرنٍ ١يذلٚلصه ١ٝيف ؾرْصا ٍيذٜ ٟلتدل َلٔ ٍيعلؽلٝات ٍيكٝادٜل ١يف

ٍْ٫تؿاـٍ ١يط ١ٝ ٬عاّ .1968

ٜكلل ٍٛللاد ٜٛيف يللٛع " :1968 ٠للرزت يف ؾرْصللا ٍ٭نادميٝللَ ١صللاقات ٍيثٛشللرل

٫ٚنإف  ٫ ٖٞٚميهٔ ٍيتكً َٔ ٌٝظأْٗاف ْعرًٍ حملتٍٖٛا َٚا ٜصٍُ ٢ي ٜٓٛٝلٍ ١يليت ُٖٓٝلت

عًُٗٝاف ْعرًٍ يطرٜك ١عرـُٗا يًُ٪شصلٍ ١ؾاَلٝل ( ١لاالٍٓ ٢ؿكٝكلٍ )ٞيليت شلكطت يف
حاي ١ػُا َرٚ ٜإطاع ١شادلٗا"(.)1

ٚقـ ٍيثٛشرل ـا ٍيتجرٍٚ ١ٝ ٜيتاعى١ٝف ٍٱْصإ  ٬ Manللاعٜخ ُٓٝلا يًط كل١
لاعىاً( .ؿ165ف ٖرلػ)
ٚيهٔف إذٍ نإ ٍيؿرد  ٬لاعٜخ ؾهٝـ ميهٓٓا ؾِٗ لٛشط ٍَتاٍد ٍيؿلرد َلٔ ذٍت
إىل عا ر ٠يًجُاع.)2(١
(1) The Communist Hypothesis, Alain Badiou, Verso, 2015.

( )2أْعر عادٍ زلاع٠ف نتاب ٍاثكـ ٍاعت و ٍٚيلًُٝات ٍيؿرد ١ٜعٍٚؾلع يتجلاٚز ٍ٭زَل١ف (ٍؾلس ٤اٱلًٝسٜل)١
َٓعٛعٍت َرنس ٍاعرمٍ/يلاٌَ يًاعٍشلات ٍيثكاؾٝلٍٚ ١يتُٜٓٛل١ف عٍّ ٍهللف 2017ف ٍٚيط للٍ ١يثاْٝل ١علٔ َهت ل١
ٝصإ– رلٚتف .2018
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ٌٖ ٍظتػاي٘ االرؾ ١اااعنص ١ٝنلًِ َٖ ٛا أ لا ٙعٔ .)1( 1968
يف لدلٜر ٙيًلًِ ٍعتُا عً ٍ ٢تلاد ٍيلًِ علٔ ٍيتجرٜل

ٍيرٜاـٝات.

َٚلٔ يلِ ٍعلهلس عًل٢

نُا ؾو ٍيل٬ق ١ني ٍ٭ٜاٜٛيٛأٝا ٍٚيلًِ ٭ٕ ٍ٭ٜاٜٛيٛأٝا ٍَدلٜك ١ٝللتُا عً٢

ؼًٚ ٌٝقا٥ع ٍيلامل ٍ٫أتُاع.ٞ

نإ ىؿَٛٝ ٞي٘ ٍاا١ٜٚف يذٍ حُٓٝا طرد ٍؿسب  َٔ 600عؾاق٘ مل وتا.
شاعلر ٚنصذلٜادٜض ٚيٛؾٝؿر ٖامجٍ ٍٛي ٓ ١ٜٛلاؾاع علٔ أْؿصلِٗف ذلنٝلس عًل٢

لكسٍ ِٜي ٓ ١ٜٛٝيًتٛأ٘ ٍيتاعى .ٞنُا ْاقع ٍٛزعِ ٍاٛـٛع ١ٝياٍ ٣ي ٜٓٛٝني حٝل

أْٗلا مل

للذلف ذٍلٍ ١ٝي اح  .عدًٍ عً ٢لٍُٗ ١يتاعىاْ ١ٝؾلسٕ ٍيٝصلاعٍ ٜٔؾلاد ٍلُٗلٍ ٍٛي ٓٝلٜٛني
ايلًُ.١ٜٛ

أٛعز َثٌ ناشلذلٜادط عنلس عًلٍ ٢يتصلٝرل ٍيلذٍل ٞنُلا ٌ يتجلاٚز َلفلً١

ٍظذلٍنٍ ١ٝيصٛؾٝٝتف ٚعقا ٍ ١يلُاٍ عًٍ ٢اؽٓع يتجاٚز ٍ٫غذلٍب يف ٍاؽٓع ٍٚجملتُع.

يهٔ أٛعز َذلددف ؾٗ ٛإـاؾ ١الا ٖل ٛأعل ٙ٬عأ ٣إٔ ظلروٍ ١يلُلاٍ ٍيلذٖٓٝني

ٍٚاثكؿني ٍٚيتكٓٝني ِٖ طًٝلٍ ١يط كٍ ١يلاًَ ِٖٚ ١أنثر يٛع َٔ ١ٜعُاٍ ٍٱْتلاجٚ .إٔ أدٍ٠

ٍيثٛعٍ ِٖ ٠يدلٚيٝتاعٜني ٍاا لا ؼٓاعٝني ٍٚي٬ط كٝني .يذٍف  َٔٚػر ل ١أٜلاع ٖل ٛإذٕ َلع

متٝٝع ٍيط كٚ ١يهٓ٘ ٜرٜا حس اً ُٗ٥٬ٜلا ٚيلٝض ٍؿلسب ٍيًٓٝلٝين ٍيط كل .ٞلٌ َلع حلسب

مجاٖرلَ( ٟثٌ رٚلعٛف حسب ٍيعل ).

ٖٚهذٍف ني ؽاذٍ ٍؿسب ٍيعٛٝع ٞيف ؾرْصلاف ٚل٬طلِ ٍ٭طرٚحلات ٍؾاٜلا٠

ٚحاًَٗٝا ٍؾاد ٚأات ٍيثٛعٍ ٠يطْ ١ٝ ٬ؿصٗا  ٬ديْ ٌٝعرٟف ٚقٝاد ٟيٛعَ ٟتكاع لاً إٕ

مل ْكٌ َٛحاًٍ.

(ٖ )0رلػف ؿ ؿ67-166ف َؽاع ش ل ذنر.ٙ
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ٍ٫مصاع ٍيثٛع:ٟ
لض َٔ ناْ ٍٛأشاشٝني يف أٜاع  1968أؼ خٍ ٍٛي ّٛٝشاشل ١علادٜني .نلٖٛني

ٓاٜت َثٜ ً٬ك ..." :ٍٛمٔ يف عامل كتًـف يكا لػرلت ٍ٭ٚـاع نً١ٝف ٓ ٚا ٤عً ٢ذيو

ميهٓٓا إحٝا ٤ذنرٍ ٣يصٍٓٛت ٍ٭ؾفٌ يف حٝالٓا َع ظلٛع دٍ ًْ ٞك ٞمل وا
لا ٙذ ٟأ ُٖ ١ٝايٓص  ١يٓاْٛ .شتاؾٝا ٚؾٛيهًٛع" .ؿ.33
عاما ٜؿٝا ٖذٍ ٍؿاٜ

أ ٟظ٤ٞ

يف ٍشذلأاع َٛقـ ٍؿسب ٍيعٛٝعٍ ٞيؿرْصل ٞلإٔ يلٛع٠

 1968ناْت ؼ ٝاْٜ ١ٝصاع .١ٜؼخ ٝإٔ عَٚاْص ١ٝط ١ٝ ٬ناْت حٗٓٝلاف ٚيهلٔ ٖلذٍ ٫
ٜلؿٍ ٞؿسب ٍيلرٜل َٔ لطٜٛرٖا إىل يٛعَ ٠هتًُ ١ط كٝاً َٚعرٚعالٝاً .أَا حاٜ

نٖٛني

ٓاٜتف ؾ٪ٝنا َكٛيٍ ١ؿسب ٍيعٛٝعٞف يهٔ لا عكٛد! أَر َفخو حكاًف حني ٜتخلٍٛ

ٍيثٛع ٟإىل أسَ َٔ ٤انٍ ١ٓٝٱَدلٜاي.١ٝأْعر ٫حكاً نٝـ ٜؽـ حرنٍ ١يصذلٍت ٍيؽؿرٍ.٤
أؼ

" ...أَا ٍؿاٜ

ٍ٭نثر لعاَ٩اً ٌ ٍٚمطاطاً ؾٗ ٛإْٓا ْٴخ ٞٝذنر 1968 ٣لا إٔ

ٍٱْتاج ٍؿكٝكٍٚ ٞي طٌ ٍؿكٝك ٞشلا ٍٖ ٛيٓ-ٛٝيٝدلٍيٍ ١ٝيرأزلايٝلٍ ١آؿًتلَ ١لٔ أٜل١

قٝلٛدٍ .٭ؾهللاع ٍيتخرعٜلل ١يلل 1968ف ٍيتخلل ٍٛيف ٍؿٝللاٍ ٠يليت ْلٝعللٗاف ٍيؿردٜللٚ ١طلللِ

ٍيل jouissanceؼ ٍٛإىل ٍٚقع ؿفٌ عأزلايَ ١ٝا لا ٍؿاٍيلٚ ١عااٗلا ٍيلدلٍم املتًلـ

أٍْٛع ٍ٫شتٗ٬نٚ .١ٝأ لا َٔ ٖذٍف ؾسٕ شاعنٛزْ ٟؿص٘ ْٖ ٛتاج 1968ف لإٔ ؼتؿلٌ لل

أٜاع 1968ف نُا ٜاعْٛا ٍْاع ٜ٘أًٛنصُإ إٔ ْؿلٌف ٖ ٛإٔ متؿٌ ايػرب ٍيٓٝلٛيٝدلٍيٞ
حٝ

إٔ ٍؾٝغ ٍ٭َرٜهٜ ٞاٍؾع عجاع ١ـا ٍيدل ر.)1(١ٜ

يٓتذنر َا نت ٘ َثكؿ ٕٛؼَ ٕٛٝٓٝعا ٘ شلذٍ (نُا ٚعد يف ؾؽٌ ٍيثلٛعٍ ٠يثكاؾٝل)١ف

مما ٜاٍ عً ٢إٔ ٍيصكٛط ٍيثكايف ظاٖرَ ٠لٛا.١

يًتػط ١ٝعً ٢دٚعُٖا ٍيلُ ٌٝيًرأزلايٝلٚ ١عجل ١ؼًٝلٌ أشل اب ؾعلٌ ٍيثلٛع٠

ٍيط١ٝ ٬ف ؾسٕ ٍْاع ٜ٘أًٛنصُإ  ٚرْاع ٖٓر ٟيٝؿ ٞقا ٚأاٍ ـايتُٗا يا ٣شٛؾٓصلتني

ٍيذ ٟقاٍ "إٔ ٍ٫ظذلٍنَ ١ٝصتخ "١ًٝؾٛأاٍ ٖذٍ شٴلًَُّا ٜٓلس ٕ٫عًٝل٘ َلٔ ٍااٜٚلَٚ ١ػلاَر٠
(1) The Communist Hypothesis, Alain Badiou, Verso, 2015, p. 33-34.
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حرب ؾ٬حني ؾاظًٚ ١قؽرلٍ ٠اا ٣يف ؾرْصا إىل ٍيؽلٗ !١ٓٝنُلا ذٖ لا إىل ْٝتعل١ف أٜفلاً

ُٖٚا ٍيًذ ٜٔناْا ٍيثٛشرٜني أؼ خا َتؿكني َع ؾٛن٫ٚ ٛنإ .اٚع ٙنت

ؾٛنَ ٛرٍألل١

َادح ١يلٌُ أًٛنصُإ ْٚعر ٙيف .Le Nouvel Observateur 9 May 1977 w 206

ي ٛنإ يٓا ٚؼـ ٖذٍ ٍيطرح َٔ أحا ؾ٬شلؿ ١يلٛع1968 ٠ف ؾراملا ْكل ٍٛلإٔ

ٖذٍ ٍيرأٌ ٖ ٛيف ٍؿكٝك ١نإ يػُاً كا رٍلً ٝا يف ٍيثٛع .٠ميهٓو ٍيك ٍٛلإٔ ٓلاٜت ٍيتخلل

ايط كٍ ١يدلأٍٛز١ٜف أَا إٔ ٜؽٌ ؾًٝصٛؾ ًا يًتؿا ر لاؾٝغ ٍ٭َرٜهلٍ ٞيلذ ٫ ٟكلل ١يف

ٍيلامل مل ٜٓسف ؾٗٝا ٍياّ عًٜ ٢اٖ ٟذٍ ٍؾٝغ! ٖذٍ طرح أشٛأ َلٔ ؾاظل ٞؾراملا ٍيهلثرل
َٔ ٍؾٝغ ٍ٭َرٜهٜ ٫ ٞكٛي ٕٛذيو  ٫ٚحت ٢نثرل َٔ أٓرٍ٫ل٘!.

يلٌ قَُ ١أشا ٠ؽاذٍ َثكؿ1968 ٞف ٖ ٛمتهُّٔ َترلٍٕ َٔ ٍحتلٍ ٤ٍٛالثكؿني للا

ٍيصٓني ٍؿُرٍ ٤يًثٛعٍ ٠يثكاؾ١ٝف حت ٢إٔ أاى دٚيٛز قٹٌ ٍيلعاَ ٤لع َلٝذلٍٕٜ .كل ٍٛرٕ٫
اد ٜٛإٕ لصٍُ" :١ٝيصٝاشٍ ١يثكاؾَٓ "١ٜٛاش  ١يٓعاّ ٍ٭ٖٚاّ ٖذٍ .إْ٘ ٖسمي ٬ ١فلاف ٚؾعلٌ

غرل ًَخٛظَ/هعٛف يف ٍيصًط .١إْٗا ْٗا ١ٜأنثر َٔ ععلر ٜٔشلٓ( ١عاملا حتلٍ ٢٭زَل١

ٍؿايٍٚ )١ٝييت أزلٗا ٍؿسب ٍ٫ظذلٍن .ٞأٙٺف ؼاع ه

َر ٠أ ر ٣قَ ٍٛا قايل٘ ٍعٍغلٕٛف

تعجٝع َٔ شتاينيف ٍيذ ٟقاٍ ذٍت َر" :٠أطًل ٍيٓاع عً ٢ؿٍ ٢ياميكرٍط٫ٍ ١ٝأتُاع١ٝ

ٍيرٍقؽٚ ."١يهٔف َا َٔ أحا حت ٢ؾهر يف ٍيكٝاّ ذيو"(.)1

ٖٓا لؿٝا ٍاكاعَْ ١ع ٍيكٍ ٍٛيتاي ٞيل َا ٚلص ٞلْٛؼ" :إٕ َٓطل ٍٱَدلٜايٝني ٚمجٝع

ٍيرألٝني يف ٍيلامل ًٖ ٍ" ٛل ٍـطرٍ اتف ٍؾعٌف ٍ ًل ٍـطرٍ ات فادًٍف يهٔ َٓطل

ٍيعل

إٔ ٜكالٌف ٜؿعٌف يِ ٜؿعٌ َر ٠أ ر٣ف ؾٝكالٌ َر ٠أ ر ...٣حتٍْ ٢تؽاع."ٙ

The logic of imperialists and all reactionaries the world over is
‘make trouble, fail, make trouble again’, but the logic of people is fight,
)fail, fail again, fight again,…till their victory” (2
The Communist Hypothesis, Alain Badiou, Verso, 2015



(1) The Allusion is Louis Aragon’s poem (Front Rouge).
(2) last away illusions, Prepare for Struggle’ Selected Works of Mao Tse-Tung, Vol. IV, Foreign
Languages Press, 1969, p. 248.
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ٍؿُر نإ " ػرأ عًٍ ٢يٓفاٍ ٚػرأ
"
أحا ٍيعلاعٍت ٍااٍ ١ٜٚيلع ١ُٝيف "ٍيصٍٓٛت

عًٍ ٢يٓؽر" .ط لاً ْلًِ أْ٘ يٝض شٍٗ ً٬ل اع ٖذٍ ٍيعلاع حُٓٝا لهلٍ ٕٛيذٍلٜٛلَ ١تلٛؾل١

يٝض َٔ ٍيكتاٍ ٌ َٔ ٍيٓؽر(.)1

يكا ػرٻأ َا ٚعًٍ ٢يٓفلاٍ ٚعًلٍ ٢يٓؽلر إىل إٔ ؼلرعت ٍيؽلنيف ٚػلرٸأ عًل٢

ٍيٓفاٍ فادًٍ ايثٛعٍ ٠يثكاؾ .١ٝؼخ ٝإٔ ٍيثٛعٖ ٠سَتف يهٔ ٍيفرٚع ٠مل لٴٗسّ ٚلرٍيل٘ مل
ٜٴٗسّ.

إلازٍت:
ـُٔ َٓجسٍت  1968يٝض ؾكط لٛشع لٝاع ٍيتصٝرل ٍيذٍل ٞلٌ نلذيو ْٗلٛض

ْص ٟٛفادًٍ .حرنٍ ١يتخرع ٍيٓصل ٟٛيف ؾرْصلا .ؾكلا لاأت ٍيٓصلاٍ ٤يٓاظلطات ًلٛع٠
فُٛعات ؼػرل ٠غرل عزل ١ٝاٍٜل ١عدًٍ عًل ٢ذنٛعٜل ١ظلٛؾٍ ١ٝٓٝيرألٌ يف أٜلاع ٚيهلٔ

أشاشاً ناشتُرٍع ٚللُٝل يًثٛع ٠ـا ٍارٍل ٍٚ ١ٝيصٝطرٍ ٠ييت ظٓتٗا يٛع ٠أٜاع .ناْلت أٍٚ

َٓعُْ ١ص ١ٜٛعًٖٓ ١ٝل" ٞشٝاشلٍ ١يتخًٝلٌ ٍيٓؿصلٍ Politique et psychanalyse "ٞيليت

لهْٛت أٜفلاً علاّ ٚ .1968أ شصلتٗا ٍْطٍْٝٛلت ؾٛنٝٝل٘ ٖٚلَ ٞلٔ َاعشل٫ ١نلإ يف

ٍيتخًٍ ٌٝيٓؿص ٖٞٚ .ٞحرن ١شرٜلاً َا أشٻصت ْؿصلٗا نُرنلس يكلايف يًخرنلٍ ١ؾاٜلا.٠
نإ ٖاؾٗا ٚـع ط ام ْص ٟٛيًُادٍ ١ٜيتاعىٚ ١ٝيًتخًٍ ٌٝيٓؿصَ ٞاعنض ٚؾرٜٚا.

يف رب  1970قاَت فُٛع ١ؼػرلَ ٠لٔ ٍيٓصلاٚ( ٤ـلُٓٗٔ ٍيهال ل ١نرٜصلتني

عٚظٝؿٛعت َْٝٛٚها ٜٚتا) ٛـع إنً ٌٝعً ٢قدل ٍؾٓلاٍ ٟجملٗل ٍٛلكل" :ٍٛإىل ٍيسٚأل١

ٍجملٗٛي ١يًجٓا ."ٟظٔ ٍٱع ّ٬محً ١ـا ٖذٍ ٙٱٖاْ ١يتفخٝات أٝغ ؾرْصلاٍ .يلجٝل

ٖ :ٛأ ٖٞ ٜٔلفخٝات أٝغ ؾرْصا ٌٖ ٖ ٞغرل َكتٌ ٍؾٓٛد ٍيؿكرٍ ٤يف ٍـلاعج يتٗل
ٍ٭َِ ٍ٭ ر ٣يؽاحل ٍيدلأٍٛز١ٜ

مما طرحت٘ يٛع 1968 ٠إٔ ٍيؿاعم ني ٍؾٓصني يٝض ط ٝلٝلاً لٌ ْتلاج ٍيصلٝطر٠
(1) The Communist Hypothesis, Alain Badiou, Verso, 2015.
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ٚه

إيػاٍ ٤يٛـع ٍيكاْ ْٞٛا٪شصٍ ١يسٍٚج ٍٚ٭شر ٠أ ٚؼًٜٗٛا أذعٜاً .ط لاً اٍٖ ١ٜلذٙ
()1

ٍيتٛأٗات حاٜثاً يف ٍيػرب نإ نتاب ش ُٕٛٝدٛ ٟؾٍٛع ٍؾٓض ٍٯ ر . 1994

ٖٓٚا أٜفاًف  ٫ا إٔ ْٓعر إىل َليٍ ٍؿرنلٍ ١يٓصل ١ٜٛيف ؾرْصلا ٍٚيػلرب عَُٛلاً

املٓ ٢إٔ ٖذٍ ٙؿرن ١عً ٢لٓٛع َاٍعشلٗا  ٚاؼلٍ ١يرٍدٜهايٝلٚ ١حتلٍ ٢اتلًكل ١ايٓصلا٤

ٍيصٛدف أٍ ٟ٭ظا ؾًتاْاًف ٍْتٗت إىل مخٛد ٖا !!ٌ٥ؾٌٗ ٍاعلهً ١يف ـللـ ٍ٭ؼلاي ١أّ يف
لٓاٍ ٍٚالف٬ت ٍ٫أتُاع ١ٝلذلف ؾهلر ٟعلت  ٜ .لا ٚإٔ كتًلـ ٍالاٍعط ٍيٓصل١ٜٛ

ٍياٍع ١ٝالتًـ أظهاٍ ٍيتػٝرل ٍٚيرؾض قا

ت أذٚلٗا يت ك ٢عًلٍ ٢يصلط ٍيٓصل١ٜٛ

ٍيًٝدلٍيٍ ١ٝارلهس ٠عً ٢يكاؾٍ ١يصٛم ٚعأط ٍااٍ(.)2

ٚميهٔ ٍيتصا ٍ٩يف ٖذٍ ٍيؽادف أيٝض عج ٝاً إٔ نٌ َلا حؽلٌ يًٓصلا ٤يف يٝ ٝلا

ٍٚيلرٍم ٚشٛعٜا ٍٚئُٝف ْاٖٝو عٔ ؾًصطنيف عًٜ ٢ا ٍيٜ٫ٛات ٍاتخا ٠أدٍٚلٗلا قل٣ٛ
ٍٱعٖاب ٍيتهؿرل ٟمل لٴثر ٍؿرنات ٍيٓصٍ ١ٜٛيلاا ١ٝعلهٌ ٜٴلذنر! ٖلٌ ٍيصل

عٓؽلر١ٜ

ٝفا ٤عٓؽر ١ٜأٓاع ١ٜأّ ٍحت ٤ٍٛعأط ٍااٍ ٚحتٍ ٢يٖٛا  ١ٝشلالٝلو ٍيٓصل( .٠ٛعٍألع

َكايتو عٔ ٍااعنصٍ ١ٝيثكاؾٍٚ ١ٜٛيٖٛا )١ٝ

ؼخ ٝإٔ يٛع 1968 ٠أشٻصت يٓكا لػٝٝ

ٍيٓصاٍ ٤يصٛد ٍٱيٓٝات ٍاُٗعلني...

ٍخلٚ .يهٔ نُا ٍلف مت لٛظٝـ نٌ ٖذٍ يٓكا ٍااعنصٚ ١ٝيٝض يؽاحل ٍيثٛع.٠
ٍيٓتا٥ا:

نإ ٍ٫حتجاج ث٬يل ١أـل٬ع نُلا ٚعد أعلٍ :ٙ٬حتجلاج ٍيطل٬ب ٚإـلرٍب

ٍيلُاٍ ٚأزٍَ ١يثك ١يف ٍؿهٍ ١َٛييت لكٛدٖا ٍْ٫تلا ات ٍيدلااْ.١ٝ

( )1نإ نٍ َٔ ٬ؾاحغ  َٔٚيِ ٍ ٔ عظا قا حصُا ٖذٍ ٍ٭َر انرًٍف أْعر نتاب عادٍ زللاع" :٠لأْٝل
ني ٍيؿِٗ ٍٚٱيػا."٤

ٍالرأ٠

( )2عًٍ ٢يرغِ َٔ ؾف ٝخٍ ١يلرٝ٥ض ٍ٭َرٜهلٝ ٞلٌ نًٓٝتلَ ٕٛلع ععلٝكت٘ َٛيٓٝصلهٞف ٚعغلِ قٝلاّ ٍيلرٝ٥ض
ٍ٭َرٜهٍ ٞؿاي ٞدْٚايا لرٍَ

اشتلاٍّ ٍ ٓت٘ يف ٍؿؽ ٍٛعًٍ ٢٭َلَ ٍٍٛلٔ حهلاّ ٍيصللٛد١ٜف ٚقٝلاّ ع٥لٝض

ٚزعٍٛ ٤يٓاٍ َ ٪رًٍ ٓؿض ٍيصًٛىف أ ٟلصًٝع ٍارأ ٠إ ٫إٔ ٖذٍ مل ورى ٍؿرنات ٍيٓصل ١ٜٛيًلاؾاع علٔ إْصلاْ١ٝ

ٍارأ.٠
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ٚقا مت حًٗا يؽلاحل ٍيٛـلع ٍيكلا :ِ٥ؾًًطً ل ١ؾتخلت ٍؾاَللات َلع لللاٌٜ

ٚإؼ٬ح يف ٍي ٓ١ٝف ٚعاد ٍيلُاٍ يًلٌُ َلع لللا ٌٜيف ٍ٭ألٛع حٝل

أنًلٗا ٍيتفللِف

ٚعاٍْ ٢يٝصاع َٔ ٖسميٍْ ١تلا  ١ٝن رل٪َ ٠ا ١ؿكإٍ ًَ ٕٛٝؼٛتٚ .مت قُع ٍآاـلًني يف

ٍؾاَلللات ٚأَللانٔ ٍيلُللٌ َٓٚلللت ٍآعُللات ٍيٝصللاعٍٚ ١ٜعتكللٌ قادلٗللا .أَللا ٍؿللسب
ٍيعٛٝع ٞؾٗامجٗا ٚطاي

ايلٛد ٠يًٛـع ٍيصا ل أشرع َا ميهٔف عاما ؽًؽاً َٔ ٍؿلرج

ٍيذ ٟأؼا ٘ ْعرًٍ اٛقؿ٘ ٍيصًيب َٔ ٍيثٛع.٠

ٚيهٔ ااكا ٌف لًٍ ٢يثٛع ٠طرح قفاٜا مل لهٔ قٝا ٍيذلنٝس َٔ ٍؿرنلٍ ١يعلٛٝع١ٝ

ٍيتكًٝا ١ٜشا كاً َثٌ ٍٱيٓٝات ٍٚيٓصٜٛات ٚعُلاٍ ٍـلاَات ٍ٭ لرٍٚ ٣يلٓاٜلٍ ١يؽلخ١ٝ

ٚأٚـاع ٍيصجٍٚ ٕٛيلُاٍ ٍ٭أرل ٜٔيف غرل قطاعات ٍٱْتاج ٍاصتأأرٜٔف ٍي ٍ ...١٦ٝخل.

يكا ؾتخت ٍيثٛعٍ ٠ي اب عًَ ٢ؽرٍع ٘ٝيف ناؾَٓ ١احٍ ٞؿٝاٖٚ .٠ذٍ ٍيصَ ٍٍ٪لٔ

ٍاؿذلض إٔ ميٓخٗا قاعٍ ٠شتكطاب أٚشعف ٍ٭َر ٍيلذ ٟمل ولا

٫حكل ًا عًلٍ ٢٭قلٌ يف

ٍْ٫تلا ات ٍيٓٝا ١ٝف عاما ٭ْٗا  ٬لٓع .ِٝ٭ٕ ٍيتٓع ٖٛ ِٝأدٍ ٠لثُرل ٍؾٗا ٍيثلٛعٚ .ٟيٓلا

أ ٕ ْصأٍ ٌٖ :نإ َؿهرٖٚا يف لٓعُٝاتف ٚإٕ حؽٌ ٌٖ ناْت ؾاعًٍ ١يٍٛـ أْ٘ .٫

أّ نإ ٍيذ ٜٔـاٖا يف لٓعُٝات حس ٍٚ ١ٝؾٍٛب ْلِ .ناْ ٍٛيف أحسٍب  .قلا

لهٍ ٕٛالفً ١إٔ ٍاؿهر حت ٢يَ ٛع ٍيثٛع ٠ؾٜ ٬هؿٞف  ٫ا َٔ ٍؿلسب  ٫ٚلا يًط كل١

ٍيلاًٍَ ١ييت لؿرز ٍؿسب عً ٢إٔ ٜأ لذ َؽلاؿٗا ٚلٛأٗالٗلا ٍيلاَل ٫ ١إٔ ٜأَرٖلا َلٔ

ٍ٭عً.٢

يكا ٚؾرت ٖسميٍ ١يثٛع ٠دعُلاً يً ٜٓٛٝلٍ ١يليت عأت إٔ ٍ٭ؾلرٍد  ٫ميهلِٓٗ لػلٝرل

ٍي ٓ٫ٍ ٢أتُاع.١ٝ

نإ يٛعٜلٜ 1968 ٛلتكلا ٕٚاٱَهاْٝلٍ ١يثٛعٜلٍٚ ١يتػلٝرل ـلا ٍيرأزلايٝل ١يف

ٍي ًلإٍ ٍيؽلٓاع .١ٝنلإٔ ٖلذٍ لهلرٍع ٭طرٚحلَ ١لاعنض ْؿصلٗا إٔ ٍيثلٛع٫ٍ ٠ظللذلٍن١ٝ

شتخا

يف ٍياٍ ٍٚيؽٓاع ١ٝعًٜ ٢ا ٍيدلٚيٝتاعٜاٚ .يهٔ نُا ٍعلهست أطرٚحلَ ١لاعنض

عًٍ ٢يدلٚيٝتاعٜا ؾسٕ يٛع 1968 ٠أٜفا ٍْفِ شلا ٍيلُلاٍ ٍيعل ابف ٚيهٓٗلا ٍؾتكلرت إىل
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ٍؿسب ٍيكٝاد .ٟيهٔ ٍيؿلاعم لني أطرٚحلَ ١لاعنض ٚأطرٚحل1968 ١ف ٖل ٍ ٛلت٬ف
ٍارحً١ف املٓ ٢إٔ َٛقع ٍيثلٛعٍ ٠اؿلذلض يف ٍيكلرٕ ٍيلعلرٖ ٜٔلٍ ٛيللامل ٍيثايل

ٚيلٝض

ٍي ًإٍ ٍيؽٓاعٖ .١ٝذٍ ٙي ًإٍ مل لهٔ َرظخ ١نُٛقع يًثٛع ٠يف ؾذل ٠حٝاَ ٠اعنضف نُلا
مل لهٔ َٗٝأ ٠حني يٛع1968 ٠ف ؾرغِ ٚأٛد ٍحتُلا٫ت يٛعٜلً ١لإٍ ٍيللامل ٍيثايل

يف

ؾذلٍ ٠يثٛعٍ ٠يطٝ ٬ل ١إ ٫إٔ اْلاْٚؼ نلإ ٜللاْ ٞلرٍألل٘ ٍيلذْٗ ٫ ٟلٛض للا .ٙؾكلا

ٍْتؽرت ٍيثٛعٍ ٠افلاد ٠يف إْاْٝٚصلٝا امذعل ١علاّ 1966ف ٖٴسَلت َؽلر علاّ 1967ف

ٚلػرل ْعاّ ٔ  ٬ٝاْك٬ب ٍٖٛعَٛ ٟا1965 ٜٔف ٚنإ ٍ٫ؼلاد ٍيصلٛؾٝٝيت قلا حكلٔ

نثرلًٍ َٔ ٍي ًإٍ ٍؿًٝؿ ١ي٘ ل "طرٜل ٍيتطٛع ٍي٬عأزلايٍ ..."ٞخل.

أَا يف ٍيػربف ؾهإ أْاع ٜ٘أٛعز ممٔ نت  ٍٛيف يٛع1968 ٠ف ٚأ ذ دعشل ًا أنلاٙ

ٍ ٖٛٚؿاأ ١يًخسبف ٚيهٓ٘ ٚقا أنا عًٍ ٢ؿلسبف قلاّ لؿصلرلًٍ ممٝلل ًا يًط كلٖ .)1(١لذٍ
٪ٜنا إٔ ٍيثٛع ٠ناْت عاأ ١إىل ٓ ١ٝحس  ١ٝط ك ١ٝاٍٛأٍٗ ١ٝٓ ١يصًطٍ ١يدلأٍٛز.١ٜ
ميهٔ ٍيتل رل عٔ َأشا ٠يٛع 1968 ٠ؾُٝا نت ٘ َٝعاٍ ؾٛن ٛلا ٍشلسمي:١
"َ ...ا واٍ ٍٚيطً ٍ ١يكٝاّ َ٘ٚ ...ا أحا ٍٚأْا ْؿص ٞإللازٖ ...ٙلَ ٛلٔ حٝل

ٍ٭شاط ٍيعْ ٤ٞؿصَ٘ ...ا أحاٍ ٍٚيكٝاّ ٘ ٍٖ ٛيتكلاط ٍيلٓعِ ٍحملتل ٠ٍٛـلُٓٝاًف ٍيهآَل١

ٍٚييت ؼاد َلعِ شًٛنٓا ٍاأيٛف د ٕٚإٔ ْاعن٘ .إْين أحاٍ ٍٚيهعـ عٔ أشاش٘ف ل ٝلإ
لعهًٝتٗاف ٍٚحملادٍت ٍييت لؿرـٗا عًٓٝاف ٓ ٚا ٤عً ٢ذيو أحا ٍٚػًٝض ْؿص ٞامصاؾَ ١لا

عِٓٗ ٚل ٝإ نٝـ ميهٔ يًعلؾ إٔ ٜٓجٓ ٛؿص٘"(.)2

مجٜ ٌٝا ؾًٝصٛف َٛت ٍيصٝاش١ف محاًٍ هلل عً ٢شلَ٬تو! ط للاً ؾٛنل ٛيف ْٗاٜل١

حٝال٘ أٜٻا ٍيًٝدلٍيٍ ١ٝؾاٜا٠ف ٖٚذٍ أَر َؿرط يف ٍيطرٍؾ .١ؾسذٍ نإ قا عنلس عًلٍ ٢يصلًط١
ٍٚيصجٔ ٍٚيكُع ٍي ٛٝيٛأ ٞؾسٕ ٍيًٝدلٍيٍ ١ٝؾاٜا ٖٞ ٠شجٔ َلٛمل.

(1) Andre’ Gorz, “ What are Lessons of the May Events? In Charles Posner (ed), Reflections on the
Revolution in France: 1968 (Baltimore, 1970), p. 264.
(2) “ What the students are trying to do … and what I myself am trying to accomplish …is
basically the same thing. .. What I am trying to do is grasp the implicit systems which determine
our most familiar behavior without our knowing it. I am trying to find their origin, to show their
formation, the constraints they impose upon us; I am therefore trying to place myself at a
distance from them and to show one could escape.
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ٖٚهذٍف يٝض غر ٜاً عًَٝ ٢ع ٌٝؾٛنٍ ٛيذٚ ٟؼٌ إىل َٛت ٍيصٝاشل ١إٔ ٜٓتٗلٞ

َ تٗجاً ايٓٛٝيٝدلٍي .)1(١ٝطرٜـ حكاًف إٔ ٜٓتٗ ٞأًٛنصلُإ َؿتللرًٍ لاؾٝغ ٍ٭َرٜهلٞ
ٚإٔ ٜٓتٗ ٞؾٛنَ ٛٴطرٜاً ٍيٓٛٝي ٝدلٍي .١ٝأَلا رْلاعد ٖٓلر ٟيٝؿل ٞؾأؼل

َكلا ٍٚلاَات

ٍٱَدلٜايٍٚ ١ٝيؽٗ ١ْٝٛٝـا ٍيثٛع .٠يلٌ َٔ ٍجملاٍ ٟيتصلا ٍ٩علٔ َلا ٣أاٜلَ ١ؿهلرٜٔ

نٗ ِٖ ٌٖ !٤٫٪ؾ٬شؿ ١أّ علا ثني ايثكاؾلٚ !١قلا ٪ٜنلا ٖلذٍ ق ل ٍٛدٚيلٛز إٔ وتٜٛل٘

أٛعج ٝ َٛا !!ٚأّ إٔ ٍٖ َٔ ٤٫٪يطا ٛع ٍيثكايف ٍيصادط ٍالٛمل

( ٌٖ )1ميهٓٓا ٍْتكاد َٝعٌٝ

ؾٛنFoucault and Neoliberalism Daniel Zamora Polity (2016) ٛ
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:
يٛع ٠طْ ١ٝ ٬لِف يهٔ يف ٍي لا٤ف ٖٚل ٛأَلر ط ٝلل ٞ٭ٕ ٍيعل اب ٖلٍ ٛ٭قلرب
ٍٚ٭نثر ٍشتجا  ١يًٓ ض ٍيعليب َٚؿجر يًخرٍى ٍٚ٭قٌ ؼؿعاً َلٝعلٝاً ٚحٝالٝلاً ٍٚ٭قلٌ
مماي ١٦يًخهِف أٜاً ناْت ط ٝلت٘ ٚدٚع .ٙاأت طٍْٚ ١ٝ ٬تكًت عُايٚ ١ٝؾ٬ح ١ٝنُلا ٖلٞ
أ  ١ٜيٛع ٠ظل  َٔ ١ٝحٍ ٝي اَ٫ٍٚ ٤تاٍد .ناْت يٛع ٠ـلا ٍيصلًط١ف ٚـلا ٍيط كل ١ل٬
ٍَٛع ١ف ـا ط ٝلٍ ١يٓعاّ ْٚصل ٍؿٝاٍ ٠يذ ٟصطت٘ ٍيدلأٍٛز ١ٜهٌ َلا ؾٝل٘ َلٔ للٍٛزٕ
ي ِٝ٦ني ٍ٫شتػٍٚ ٍ٬ؿرٍ ١ٜيعه ١ْٝ٬يًط كات ٍيعل ١ٝف ٍ ٖٛٚ٭َر ٍيذ ٜ ٟادع ٍيعل اب
يًتُرد ـا.ٙ
لٛؾَّر ٍآا ؾهإ ٍؿا ف ٚلٛؾر َؿجر ٍيثٛع ٠ؾهاْت ٍيثٛع٠ف للٛؾرت ظللاعٍلٗا
ٚظخٓتٗا ٍيثٛع ١ٜاا ٜٴطاٍ ٍٚيصُا٤ف يهٔ غاب حس ٗا ٍاؿذلضف ٚمل لٴًُٗلٗا ٍيدلأٍٛزٜل١ف
ٍ ٖٞٚيلاٍٚ ٚيٓكٝض ٍيط كٍ ٞيٍٛع ٞأٝلاًٍ اؽلاؿ٘ف نل ٞل ًلٛع حس ٗلاف ٚمل لصلاعاٖا
٬
٬ؾالٗا ٍياٍ ً ١ٝحت ٢يف حصلِ ـلرٚعٍ ٠ؿلسب .نٝلـ ٍٚ ٫يؿًتلإ ٚإٕ نلإ مجلً ٝ
ٚعَٚاْصٝا يف رٕف يهٓ٘ ٜ ٫ٴثُر ٍٱَصاى امٍٛقلع ٍيصلًط١ف ٚإٕ نلإ ٜلذلى ٚعٍ٥ل٘ لذٚعًٍ
مج ١ًٝلٴ عِّر يسَٔ كتًـ قادّ َٖ ٛا قؽاْا ٙاشلسٍٍ ِ٥يٛقتٍ ١ٝآتؽر ٠لاعىٝاً.
ناْت ٍاعهً :ٖٞ ١نٝـ ميهٔ يًثٛعْ٫ٍ ٠تعلاّ يف حرنل ١شٝاشل ١ٝطاالا ٓٝتٗلا
ٍ٭ٜاٜٛيٛأَ ١ٝتؿاعق .١ؼخ ٝإٔ ٖاؾٗا ٍٱشذلٍلٝجَ ٞتكاعب إىل حلا ٍيتٛحټلاف ٚيهلٔ
ٍيلٌُ ٍاٝاٍٍْٚ ٞارحًٍٚ ٞيتهتٝه ٞمل وُلٌ َلا ٜٴُٳهًٖٓ٘٪ٜ/ل٘ لٛيٝلا حلسب  ٫لٍ٬
ٍيثٛع ٫ٚ ٠لاٖا! ناْت عاؼؿ ١يٛع ١ٜق ١ٜٛيهٔ لٓكؽٗا ٍآعٍُ ١يعٛٝع.١ٝ
 ٫ظو إٔ يتطٛع قٍ ٣ٛٱْتاج ٍياٚع ٍؿاشِ يف ٍيتخًٍ ٌٝ٭ لرل يف دٜايهتٝلو
قلٚ ٣ٛع٬قللات ٍٱْتللاج .يهللٔف ٖللٌ شتصللتٓا ٍ٫ظللذلٍن ١ٝإىل لطللٛع قللْ٫ٍ ٣ٛتللاج أٚ
دٜايهتٝو ٍيكٍٚ ٣ٛيل٬قات ٖهلذٍ علهٌ َٝهلاْٝهٖٚ ٞلٌ ميهلٔ شللذٍ ػلاٚز ٍيكل٠ٛ
ٍيعل ٍ ١ٝاتخس  ١ن ٞلٴلرج قٍ ٣ٛيثٛع َٔ ٠إشاع ٍٖ ١ُٓٝيثلٛعٍ ٠افلاد ٠ؾذللكلَُٗ ٞتٗلا
َٔ َطً  ١ٝإىل لػٝرل ١ٜيهٌ ظ.٤ٞ
عاما ٍلف َٔ ٖذٍ ٙيتجر  ١إٔ للاد َرٍنس ٍيك ٣ٛيف ٍيثٛعٚ ٠لؿاعقٗلا ٜٴللادٍ يف
َصأيٍ ١شلسمي ١غٝاب ٍؿسب ٍيثٛعْ ٟؿص٘.
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يف فِ ٍ٫ظتلاٍ ٍيثٛعٟف  ٫ا َٔ "أْا مجلَٛ " ١ٝحا ٠يفُإ ٍيٓؽر.
حاظ:١ٝ
يف ٍـاَض ععر َٔ أٜاع  2018طاؾت لاعٜض ععلرٍت ٍٯ٫ف َلٔ ٍحمللتجني

عً ٢شٝاشات ٍيرٝ٥ض ٍيؿرْصَ ٞانرٍ ٕٚاٛأٗ ١ـلا ٍيلُلاٍ حٝل

لكًؽلت محاٜلات

ٍيلُاٍٚ .محٌ ٍيلُاٍ ٜاؾطات لك" :ٍٛلٛقـ ٜلا َلانرٜ" "ٕٚصلكط ع٥لٝض ٍ٭غٓٝلا" "٤ؾرْصلا
ؼت دٜهتالٛعْ ١ٜاعُٚ ."١قا قاعت ٍيعلرط ١علاد ٍحمللتجني لل  40أيؿلاً ُٓٝلا قلاعلِٗ

ٍيكٍ ٣ٛيٝصاع ١ٜل  160أيؿاً .نُا أرت َعاٖرٍت يف َإ أ رَٗٓ ٣لا لٛيلٛز  ٚلٛعد.ٚ
ناْت ٍيتعاٖر ٠شًٍُٚ ١ٝمؽر ٍيكُع يف قٓا ٌ ٍيػاز نُلا للسعِ ٍيعلرط .)1(١للا أظلٗر

قً ١ًٝظٗات ؾرْصا ٚحتٍ ٢ي ّٛٝحرٍناً أاٜاًٍ قاّ ل٘ َلٔ أزلل ٛأْؿصلِٗ لل "ٍيصلذلٍت

ٍيؽؿرٍٍ "٤يذ ٜٔوتج ٕٛـا شٝاشات ٍيرٝ٥ض ٍيؿرْصٞف ٚيهلٔ ٖلذٍ ٙالر ٠أعلاٍد أنلدل

 ٚعهٌ َتٍٛؼٌ نٌ  ّٜٛش ت (ٖذٍ حت ٢رذٍع .)2019

يٝصت ٖذٍ ٙؿاظ ١ٝعؼلاًٍ يَٝٛٝلات ٖلذٍ ٍؿلرٍىف  ٫ٚاكاعْتٗلا ثلٛع1968 ٠

ٚيهٔ ؾكط يًتذنرل ٍاكاعٕ امثكؿٍ ٞيطا ٛع ٍيصادط شٍ ٤ٍٛيذ ٜٔعاٜعل ٍٛيلٛع 1968 ٠أٚ

غرلِٖ .يذٍف ْكتطـ َٔ َكاي ١عثُإ لسغاعت َا :ًٜٞ
"حرٍى ٍ$يصذلٍت ٍيؽؿرٜ #لرٸ٪ ٟط ٍيٓل !

عثُ لإ لسغللاعت زعلل ِٝلٝللاع ٍ$يؿ٬شللؿٍ ١ؾللاد#ف رْللاع ٖٓللر ٟيٝؿللٞف قللاعٕ

ٍ$يصذلٍت ٍيؽؿر #ل ٍ$يصذلٍت ٍيصلٛدٍ #يٓازٜل١ف َ عٸلرًٍ لإٔ ٖلذٍ ٍؿلرٍى ٍيلذٜ$ ٟللا
ايؿاظٝنيف َٔ ٍيُٝني ٍٚيٝصاع عًٍ ٢يص٤ٍٛف شلٓٝتٗ ٞحتُلاً يف َس ًلٍ ١يتلاعٜخ#ف ٚأطًلل

ٖ$اظتاؽ #عً ٢لٜٛذل يتأٜٝا ٍيرٝ٥ض َانر ٕٚيف ٍَٛأٗ َٔ ١زلاِٖ $أعاٍٍ ٤ؾُٗٛعٜل#!١
َٔ أٗت٘ف ٚؼـ قط

ر لر َلٔ أدعٝلاٍ$ ٤يؿ٬شلؿٍ ١ؾلاد#ف ٖٚل ٛاشلهاٍ رٚنٓلرف

أؼخاب ٍ$يصذلٍت ٍيؽؿر #أِْٗ  $رٍ رٚ ٠يٝصَ ٍٛصتفلؿني#ف قرٸـلاً ٍيصلًطات عًل٢
ٍيتلاٌَ َلِٗ امسٜا َٔ ٍؿسّ ٍ٭َينف َصتعلٗاًٍ امكٛيل ١اشلهاٍ ٍيعلٗرلٍ$ ٠يلاٍيلَ ١لٔ
(1) https://www.rt.com/news/425927-france-protest-paris-live/ RT.COM
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د ٕٚقٍ ٖٞ ٠ٛيلجس ل .#٘ٓٝيف ٍآخ ٢ذٍلل٘ف مل ٜلذلدد ٍيؿًٝصلٛف ٍٚيلٛزٜر ٍيصلا ل يلٛى

ؾرل ٟيف َطاي  ١قٍٛت ٍ٭َٔ عًٓ ًا سط٬م ٍيٓاع عًٍ ٢اتعلاٖرٍ ٜٔيلذٜ ٜٔكذلؾل ٕٛأعُلاٍ

عٓـ أ ٚؽرٍ .! ٜاٛقـ ٍيتخرٜف ٞذٍل٘ ل ٓٸا ٙزعٍ ِٝيطً ٍْ ٍ٬ ١تؿاـَ ١لا1968 ٜٛف
ٍييت طاٚيت أادٍ ٠يعلاْسيٝسٍ ٜ٘يليت ٖلٞ

دٍْ ٌٝٝنٖٛني ٓاٜتف ظاأ اً $أعُاٍ ٍيتلرٜ

ٍيٍٛأٍٗ ١يصٝاح ١ٝيؿرْصا عدل ٍيلامل .#حني مت ٍيرد عً ٘ٝإٔ ٍْتؿاـَ ١ا 1968 ٜٛلاٚعٖا

ؽًًتٗا أعُاٍ عٓـ أشل ت عًَ ٢ا ٣أشا ٝع ٍ$ؿٍ ٞي٬لٝينٍ #يذٜ ٟلا ٍيٍٛأٗلٍ ١يثكاؾٝل١

يؿرْصا عدل ٍيلاملف أأاب ٓاٜت أْل٘  $لَ ٍ٬لا 1968 ٜٛناْلت ٖٓلاى أعُلاٍ عٓلـ
ايؿلٌف يهٓٓا مل ْعٗا أعُاٍ ْٗ

نُا عأٜٓاٖلا َلع ٍيصلذلٍت ٍيؽلؿر .#أعُلاٍ ٍيٓٗل

ٍشلاَعٍ ١ٝييت ؽًًت لض ٍيتعاٖرٍتف  ٚا٭ ؾ يف اعٜضف ٍعتدلٖا ٓاٜت شل ًا ناؾٝل ًا

يًٛقٛف ـا ٍ$يصذلٍت ٍيؽؿرٚ #ػاٜا لأٜٝلا ٙيلل $ؼلاٜكَ ٞلانرٕٚف ٍيلذ ٫ ٟأعٝل

عً ٘ٝش ٣ٛنٜ ْ٘ٛلاْ ٞمما ميهلٔ ٚؼلؿ٘ امت٬زَلٍ ١يتًُٝلذ ٍ٭ ٍٚيف ٍيؽلـف إذ إٕ يكتل٘

ٍيعاٜآ ٠ؿص٘ ػلً٘  ٜاَ ٚتلايٝاًف يهٔ إؼل٬حال٘ لصلرل يف ٍ٫ػلاٍ ٙيؽلخٍ ! ٝيٛحٝلا

ٍيذ ٟظذٸ عٔ ٍيكاعا َٔ ٠ني أقطاب ٍيٓل

ٍؾاٜاٍ ٖٛ ٠يؿًٝصلٛف ٚعفلٍ ٛ٭نادميٝل١

ٍيؿرْص ١ٝأ ٕ٫ؾٓهًهرٚت .يهٔ دٍٚؾلع لأٜٝلا ٙيلل ٍ$يصلذلٍت ٍيؽلؿر #لٓلاعج يف اْل١
ٍيلذع ٍ٭ق

َٔ ٍيذْ  .ؾكا أظلاد هلٍ ٕٛؿلرٍى وُلٌ أيلBleu, Blanc, Rouge ٍٕٛ

ٍ َٔ ٫يل  Black, Blanc, Beurظلاع ٍيتلاد ٍيلرقٍ ٞيذ ٟلرؾلل٘
عَس ٍيلًِ ٍيؿرْصٞف ا ً

ٍؾُلٝات ٍآاٖف ١يًلٓؽر ١ٜيف ؾرْصاٚ .عأ ٣إٔ غٝاب أ ٓاٍ ٤اٗاأر َٔ ٜٔظ اب أحٝا٤

ٍيفٍٛح ٞعٔ ٖذٍ ٍؿرٍى ٜلا $ظاٖر ٠ؼخ ١ٝلاؾع إىل ٍيتؿا#!ٍ٩

()1

لخت ٍ$يصذلٍت ٍيؽؿرٍ #٤يف ٍزدعٍْٚ ٤سع ٍيكٓاع عٔ ٍ٭شطٛعٍ ٠اُٗٓٝل ١حلٍٛ

َا ٜصُٸ $ ٢اياميكرٍطٍ #١ٝيتُثٍ ١ًٝٝاًُٛن$ ١يًط كٍ ١يصٝاشٍ #١ٝييت  ٫متثٸٌ إيا ْؿصلٗاف إْٸل٘
ٖذٍ ٍيطَّٝـ َٔ ٍيلاًَني ايصٝاش َٔ ١ن ٬ميني ٜٚصاع ٍيٛشط.

ٚنُا ٍيتخل ٍيلُاٍ ثٛعٍ ٠يط٬ب 1968ف ؾكا ٍْفلِٸ ٍيتَٝ٬لذ ٍيؿرْصل ٕٛٝإىل

ٍْتؿاـٍ ١يصذل ٍيؽؿرٍ ٤يٝتعاٖر ٍٚعًل ٢طرٍ٥لل ٍيك لٍ ٍٛؾلاَل ٞغلرل ٍياميكرٍطٝلٍ ١يليت
(1) https://www.al-akhbar.com/Opinion/264835
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قاَٗا َانرٕٚف حٝ

عطًت َ 170اعشل ١ياْٜٛل ١ناشلتجا  ١يٓلاٍٍ$ ٤يث٬يلاٍ ٤٭شلٛد#

ٍيذ ٟأطًكت٘ ْكا تِٗ .نُا ات ٖٓايو إحٝا ٤يٲـلرٍ ات ٫ٍٚحتجاألات لني َلٛظؿٞ

ٍـاَللٍ ١يلاَللٍٚ ١اُرـللات ٍٚااعشللنيف ٚمجللٝلِٗ حؽللً ٍٛعًلل ٢إشلللاَِٗ َللٔ لللاح

ٍ$يصذلٍت ٍيؽؿرٍ.#٤

ٍْتكًت ظرٍعٍ ٠حتجاج ٍ$يصلذلٍت ٍيؽلؿرٍ #٤إىل ًجٝهلا  ٚرٜطاْٝلا ٍٚيدللػلاٍ

ٖٛٚيٓاٍ ٖٓٚػاعٜا ٍٚيلرٍم ٚي ٓإ َٚؽر ٚغرلٖا .حتٸل ٢يف أااْٝلاف ٚيهلٔ أعلاٍد أقلٌف

عأٜٓا عُٸاٍ ظرن$ ١أَازٍ #ٕٚ٭ااْٜ ِٖٚ ١ٝرللاٍ ٕٚيصلذلٍت ٍيؽلؿرٍ ٤يف عٝلا ٍال٬ٝد يف

قاٚي ١يٲـرٍبف يتٗاٜا أع اح ٍيعرن ١يف أنثر ٚقت َسدحِ يف ٍيلاّف ٚل ل٘ أٗ ٷا يفل ٸِ

عُٸاٍ ظرن$ ١أَازٍ #ٕٚي ٛيٓاٜٸٖ .١ذٍ عغِ إٔ َرنس ٍْ ثام حرٍعلٗا ك ٞيف ؾرْصا.

ٚيهٔ ٍيػاع إٜاٍ َٔٚ ٙيك ٣ٛإٜاٖاف  ٜٚا ٚإٔٸ أحسٍب ٍيٝصاع ٍيرٍدٜهايٝلَ( ١ثلٌ

مجاعْ٬َٝ ١ع)ٕٛف َٚلٗا أحسٍب ٍيُٝني ٍاتطرؾَ( ١ثلٌ مجاعلَ ١اعٜلإ ي ٛلإ) مل للا ٌ

ٍ٫ظت اى! مما ٜلٝلا إىل ٍيلٛعَ ٞعلٗا يلٛع .1968 ٠حٝل

يل لت قٝلاد٫ٍ ٠ؼلاد ٍيللاّ

يًلُٸاٍ (ٚ )CGTغرلٖا َٔ ٍيٓكا ات ٍياٚع ٍيصًيب ذٍل٘ يف  .1968يكلا ػٓ لٍ ٍٛاٍٛأٗل١
ٍٚيتكَ ٍٛع ٍؿه ١َٛيف ٍيهٍٛيٝض يٝلرأ ٍٛاقذلٍحات يًكٝاّ سـرٍ ات لت ٸِ عًل ٢أظلٗر

ٜٴٓٗو ؾٗٝا ٍيلُٸاٍ.

٫ؾت إٔ ؼفر ٍيؽٗ ١ْٝٛٝنرأط حر ل ١يًثلٛعٍ ٠افلاد ٠عاعٜل ١يف نلٌ حلا

يللٛع ٟحكٝكلل .ٞؾؿلل ٞلعللاٖر ٠يًصللذلٍت ٍيؽللؿرٍَ ٤للر ٜٗللٛد ٟايؽللاؾ ١ؾعللتُ٘ أحللا

ٍاتعاٖر ٜٔكٛي٘" :أٜٗا ٍيؽٍٗ ْٞٛٝيكذع".

https://m.youtube.com/watch?v=odSP37Rcb7c

ٍ٭َر ٍيذ ٟحرٸؾ٘ ٍٱعٍٚ ّ٬يصٝاشٍ ١يدلأٍٛزٍ ١ٜاُٛيٍٓ ١يؿرْص ١ٝاعت لاع ٙـلا

ٍيصاَ ١ٝمما أغر ٣ع٩شا ٤ؾرْصا ْٖ٫ٛا ٚشلاعنٛزَٚ ٟلانر ٕٚيًتعلاٖر ـلا ٍيصلذلٍت
ٍيؽؿرٍ ٤سعِ إٔ ٍاتعاٖر ٜٔـا ٍيٛٗٝد! ٖهذٍ لكلٍ ّٛيدلأٍٛزٜل ١ايهلذبف يهلٔ ٖلذٙ

ٍار ٠عًٍ ٢يؿفا.)1(٤

(1) https://www.al-akhbar.com/Opinion/267274
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َ٬حع:١
ؾُرض يف ؾرْصا ْعلاّ ٍيتكعلـ يلل 1983-1982ف ٚحُٓٝلا ذٖل

ٍٱـرٍب ـا لاي ٛت مت ٚؼؿِٗ نسعٖا ٝني ظٝل١ف ؿ .46ـلٗا ظاْل

ٍيلُلاٍ إىل

حلذف َلاد٠

ٍيهُٚ ١ْٛٝنذيو يٛؼـ ؾرْصلا ٍؿايٝل (.١ادٜٛف ٍيؿرـلٍ ١ٝيعلٛٝع2015 ١ٝف ؿ.)46

ٍٚي ّٛٝأ ٟظ اط ٚ 2018يف ؼرٜفٗا ـا ْعاّ ٍيرٝ٥ض ْٝه٫ٛط َلادٚع ٚيف ؾٓلس٬ٜٚف
ؾسٕ أَرٜها لتِٗ حسب ٍهلل ٚإٜرٍٕ إٔ شلُا ْؿٛذًٍ يف ؾٓسٚ ٬ٜٚأَرٜها ٍؾٓٝ ٛل .١أ٪ٜ ٫نلا
ٖذٍ َكٛيَ ١ا ٚلص ٞلْٛؼ إٔ ٍٱَدلٜاي ١ٝمنر َٔ ٚعمف َا أشرع إٔ لرللا ٚلهذب!

َٓا ات ٍؿا :
يف ٍي ا ٤ناْت ٍاصا:١َٚ
هٛز ٍيك ٍٛإٔ ٍعتُاد أ ٟؼً ٌٝعًٍ ٢يؽٴاف ٚلٛن٦ل٘ عًل٢ف يل ٛحؽلٌ نلذٍ
يهإ نذٍف ٍٖ ٛعتُاد  ٫ميتټ ؽً١ٺ يًتخًٍ ٌٝيلًُٚ .ٞيهٔ يف نثرل َٔ ٍؿلا٫ت لهلٕٛ
فُٛعٍ َٔ ١يؽاف ٍٖ ٞيطرٜلل ٍيط ٝلل ٞإٕ مل ْكلٌ ٍؿتُل ٞإىل ٍيفلرٚعٍٚ .٠يؽلاؾ١
حا

ؼػرل ٚيف حاٍ لرٍنُ٘ ٚلهرٍع ٙتكاطع ٳٝٵٓٹٜ ٞؽ

حاي ًا ن رلًٍ َٚٴكلرِّعًٍ ٚ .لايط ع

يٝض ظرطاً إٔ ٜٓتا عٔ فُٛع ١ؼاف حاياً ٍٚحاًٍ ميثٹًٗا.
ٖذٍ حاٍ ٍْ٫تؿاـٍ ١يؿًصط ١ٝٓٝيلاّ ْ( 1987صُٗٝا َٔ ٍٯٕ ٫ٚحكل ًا ٍْتؿاـل١
 )1987اما ٖ ٞحرٍى ظليب ٍٚشع سلٌ َلعِ ٍيط كات ٍ٫أتُاع ١ٝيف ٍ٭عٍـٍ ٞحملتًل١
ٚ 1967أرَ ٣لٔ ؾًصلطٍ ٞٝٓٝحملتلٌ  1948لفلآَاً ٚحتلَ ٢علاعن ١لاؿرٍى ٍٚأٗل٘
ٍيلصـ ٍ٫حت٬يٍ ٞيؽٗ ْٞٛٝمما أد ٣إىل لكاٍ ِٜيعٗاٍ٤ف ي٬ي ١ععر ظٗٝاًٍ عًٍ ٢٭قلٌ
َٔ ٍحملتلٌ  . 1948يهلٔ ٖلذٍ ٍيؽللٛد لٍٛقلت زَٓٝل ًا َلع حايلَ ١لٔ ٍشل لٛط ٍيٓفلايٞ
ٍيؿًصطٝين اعج ٍ٭عض ٍحملتًل ١أ ٟللاٖٛع ّ.ت.ف ٍٚيٍٛقلع ٍيرزللٍ ٞيلر لٍ ٞيلذٟ
ٍشتُات آع ٍْتكاٍ ٍيؿلٌ ٍْ٫تؿاـل ٞإىل ٍيعلاعع ٍيلر ل ٞؾصلاِٖ يف ٍغتٝاشللاٖ .لذٍ إىل
031

أاْ

لاٖٛع ٍالصهر ٍ٫ظذلٍن ٞنعٗرل يًعلٛب ٍافطٗٳا٠ف ٚنٌ ٖلذٍ نلإ يف اَل١

ٍيثٛعٍ ٠افاد )1(٠حٝ

ناْت قا د ًت حك ٍ ١يلٛاٍٚ ١عتُات شٝاشلٍ ١يٓٛٝيٝدلٍيٝل ١مملا

زل شلا ٗج ّٛعًٍ ٢يهٛن
ٍالٛا ١كٝاد ٠إدٍع ٠دْٚايا لرٍَ

مل ٜتٛقلـ للاف ٚقلا  ٫لهل ٕٛقُتل٘ ٍؿلرب ٍيتجاعٜل١
ٍٚييت َلٔ ٍحملتُلٌ ٍْتكاشللا إىل حلرب أحلا

أشلًخ١

ٍيؿتو ٍٱَدلٜاي.ٞ
ػاع ٍٱظاعٖٓ ٠ا إىل إٔ ٍْ٫تؿاـ ١نخا

َصتكٌف ذٍلٍ ٞؿُلا ٚف شل ٤ٍٛنلإ

لٍٛظا ؼٴاٳفٺ أّ ٫ف قا ٚٴٚأ٘ صٝاشات عزل ١ٝعر  ١ٝيٝصت عا
كرٍع عزلٍٚ ٞع اا ىاَ٘ .أ ٟمتت ٍَٛأٍٗ ١ؿا
َؽًخ ١ٝلا لَٚ ١فاد ٠يًعل

ذٍلٍ ٞؿلرٍى ٚإمنلا

ٍيتاعى ٞكلرٍعٍ/ت شٝاشل ١ٝط كٝل١

ٍيلر  ٞأشرٛ ٙعٚ ٞعٔ ش ل إؼرٍع.

حٳصٳِٳ ٍيلاٍ ٍٕٚيؽٗ ْٞٛٝعاّ  1982ـا ٍاكا ١َٚيف ي ٓإ ٚٚؼل ٍٛأٝعل٘ إىل
رلٚت َؽرل ّ.ت.ف حٝ

رأت َٔ ٍيهؿاح ٍاصً إىل ٍيٓفاٍ ٍيصٝاشلٚ ٞؼاٜلاًٍ

ٍْ٫تكاٍ َٔ ٍيتخرٜر إىل ٍ٫شتاْ٫ٍ ٖٛٚ ٍٍٚتكاٍ ٍيذ ٟلاأ ك لٍ ٍٛـرٚجٍ/يطلرد َلٔ
ي ٓإ إىل لْٛض ٍٚئُٝف ٚإىل أيَ٬هإ!
أادٍ نثرل ٕٚإٔ قٝلادٍ ٠اكاَٚل ١قلرعت ٍـلرٚج ٭ٕ ٍي ٦ٝلٍ ١يً ٓاْٝل ٚ ١اؼل١
ٍي رلٚل ١ٝغات فاؾ ١ٝشلاف ٚ٭ٕ ٍ٭ْعُلٍ ١يلر ٝل٫ٍٚ ١ؼلاد ٍيصلٛؾٝٝيت مل ٜكلالَ ٬لٗلا...
ٍخلٖٚ .ذ ٙأَٛع ؼخٝخ١ف يهٔ نإ ٛشع قٝادٍ ٠اكاَٚلْ٫ٍ ١تكلاٍ إىل شلٛعٜا أ ٚسللاٍ
ي ٓإ ْ٫ٍٚاَاج َع ٍؿرنٍ ١يٛطٍٓ ١ٝيً ٓاْ ٚ ١ٝاؼٍ ١يكٍ ٣ٛؿًٝؿ ١يًُكاٍ ١َٚيؿًصلط.١ٝٓٝ
ٖٚذٍ نإ ٍـٝاع ٍيط ٝلٍٚ ٞيفرٚع ٫ ٟشُٝا ٚإٔ ٚقا٥ع َا لا ذيو أي تت ؼلخٖ ١لذٍ
ٍـٝاع حٝ

ل ًٛعت َكا ١َٚي ٓاْ ١ٝحكٝكٍْ ١ٝتٗت اْتؽاع ٖذٍ ٙاكاَٚل ٚ ١اؼل ١حلسب

( )1دٍُ٥اً ه

ٍيتٓ ٘ إىل إٔ ٍيثٛعٍ ٠افادَٛ ٠أٛد ٠ق ٌ ٍيثٛع٠ف ٚإ٫ف َا ـرٚع ٠حؽٍ ٍٛيثٛع .٠املٓ ٢إٔ ٍيثٛع٠

يٝصت لرؾاً ٌ ـرٚع٫ ٠قت٬ع ٍٚقع َفاد شلاٖ .هذٍ قرأت َا حؽلٌ يف ٍيلٛطٔ ٍيلر ل ٞؾُٝلا ٜصلٍُ ٢ير ٝلعف
املٓ ٢إٔ ٍيثٛعٍ ٠افاد ٠متهٓت َٔ ٍ تطاف ٍؿرٍى ٍيثٛع ٟيف لض ٖذٍ ٙ٭قطاع ٭ْٗا نآَل ١ؼلت ٍؾًلا لٌ

حت ٖٞ ٢يف ٍؿهِ.
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ٍهلل ٚطرد ٍ٫حتَ َٔ ٍ٬لعِ ٍ٭عض ٍيً ٓاٍْ ١ٝحملتًل .١أ ٟألرٍ ٣ٱي لات لإٔ ٍاكاَٚل١
ٍٖ ٞؿٌ  ٚإٔ حرب ٍيػٍٛع قا د ًت طٛعًٍ أاٜاًٍ َٔ ٍيتطٛع ش ٤ٍٛاشلتلاٍّ ٍيتكٓٝل١
ٍ٭نثر لكاَاً إىل أاْ

ٍي ٓاق١ٝف ٍٚعتُاد ٍيكتاٍ ٍيػٍٛع ٟإىل أاْ

َصلتَ ٣ٛلٔ ٍؾلٝغ

ٍيٓعاَٞف َ ٖٛٚا ٍلف ٫حك ًا يف ٖذٍ ٙاسٍٚأ ١يف ػر ٍ ١ؾٝغ ٍيلر ٍ ٞيصلٛع .ٟهلّ٬
ر رف عجست قٝاد.ّ ٠ت.ف عٔ ؾِٗ ػر َٚ ١كٛيَ ١ا ٚلص ٞلْٛؼ إٔ ٍاكا ١َٚزلهل٫ ١
للٝغ إ ٫يف َاٗ٥ا أ ٟني ٍيٓاطف ٍيعل .
يكا أي تت ٍاكاٍ ١َٚيً ٓاْ ١ٝا ًٍ٤ايكٍ َٞٛيصلٛعٍٚ ٟيعلٛٝعٚ ٞؼل ً٫ٛإىل قُل١
ٍياٚع ٍٚيتطٛع ؿسب ٍهلل إٔ ٍشلًٛٝن ذل مل لتُهٔ َٔ إْٗا ٤دٚع ٍاكاللٌ ٍٚي ٓاقٝلٖٓٚ .١لا
ػاع ٍٱظاع ٠إىل إٔ َكا ١َٚحلسب ٍهلل ناْلت  ٫ٚللسٍٍ يف ٦ٝلْ ١ؽلـ ٍَ٪لٝل ١أ ٟ٭ٕ
ْؽـ ي ٓإ ٖ ٛشٝاشٝاً يف قٝادلل٘ ٚمجٗلٛعٍ( ٙيطلا٥ؿٞف ٍٚي صلٝط ٍٚارللسم) َلع ٍيثلٛع٠
ٍافاد ٠ع .١ْٝ٬أَا يف شٛعٜا ؾخرب َٚكاَٚل ١ـلا ٍيٓعلاّ ٍيرأزللايٍ ٞيللاا ٞث٬يٝل١
ٍيثٛعٍ ٠افادٍ ٠يرأ زلايٍ ١ٝيلااٍٚ ١ٝيؽٍٗ ١ْٝٛٝي/ٛٗٝعر ٍٚ ١ٝيهُ ٖ/ا ٍ ١ٝيلر .١ٝ
يهٔ ٍؿكٝكٍ ١اُرٻ ٖٞ ٠إٔ ّ.ت.ف ٚقلت يف أ طاٜٛٝٓ ٤ل ١ذٍلٝلٚ ١ـلا قٝطٗلا
مما ظهٌَّ ذ رل ٠يؿرٜل ٍيثٛعٍ ٠افادٍ َٔ ٠يً ٓاْٝني ٍيذٚ ٜٔؼًٍ ٍٛيؽٗ ١ٓٝلانرًٍٚ .حٝل
لٍٛن

ٖذٍ َع لٛأٗلات قٝلاد.ّ ٠ت.ف اػلاٍ ٙيتصلٜٛات ٍيصلًُٖٚ ١ٝجلرٍٕ ٍيهؿلاح

ٍاصً ٖٚذٍ َا دؾلٗا يك  ٍٛشٌٗ اـرٚج َلٔ ي ٓلإف ٚعؾلض ٍيتٛأل٘ إىل شلٛعٜا ٭ٕ
ٍيكٝادٍ ٠يؿًصط ١ٝٓٝناْت ؼًِ إٔ ٍيلا ٚشٛف ٜصُ شلا سقاَل ١دٚيل ١يف ٍحملتلٌ 1967ف
ٍ ٖٛٚيٍ ِٖٛيذ ٟمل ؽرج َٓ٘ لا عغِ نٌ َا حؽٌٚ .يلٌ يايثٍ ١٭يلايف إٔ لٓٗلاع ٹُٖٻل١
قٝاد ٠عٝ

لٓتعر َٔ عاٖٚا َٓخٗا أسَ ًٍ٤لٔ ٚطٓٗلا! ُٓٝلا مل ٜلذلدد ٍيللآَ ٚلذ قلرٕ

ْٝٚٸـ عٔ ٍيتأنٝا ايتؽرٍ ٜيٍٛـ " :نٌ ظ٤ٞٺ ي!"ٞ
يٝض َٔ ق ٍ ٌٝيتجين لإٔ قٝلاد.ّ ٠ت.ف ٍشلتلاَت ٍيهؿلاح ٍاصلً ٚظللاع
ؼرٜر ؾًصطني ٍشتلاٍَاً لهتٝهٝاً يًٛؼ ٍٛإىل لصٍ ١ٜٛشتاٍٚي ١ٝعًٍ ٢حملتٌ َٚ .1967لٔ
ٖٓا مل لرلل َٔ َكا ١َٚإىل يٛع َٔٚ ٠للاد ؾؽا ًٞ٥إىل أ ٗلٚ ١طٓٝل .١يلذٍف ؾتخلت ٖلذٙ
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ٍيكٝاد ٠طٛط ٍيتٍٛؼٌ َع ٍٱَدلٜاي ١ٝأٍ ٟاذلٍ ٍٛ ٚيذً ٟل ٍيهٝلإ ٚشلرلعا ٙحتل٢
ْٗاٜتُٗا ٍاتسٍَٓ.!١
يف ٍيٛقت ٍيذ ٟناْت قٝاد.ّ ٠ت.ف ؼض عًٍ ٢اكاٚ ١َٚحرب ٍيػلٍٛع ناْلت

لتًك ٢عشاٍ َٔ ٌ٥يلاٍ ٚ٭َرٜه ٞاػلاٍ ٙيتصل١ٜٛف ٚنلإ أحلا ٍارٍشلًني ٍاؿهلر إدٍٚعد

شلٝا! ٖٚذٍ ٜثرل ٍيتصاَ :ٍ٩ا ٍٖ ٞيًػٍ ١اعذلن ١ني ٍيطرؾني! ْاٖٝو علٔ ٖ لٛط َؿهلر

َ اع يف ٍ٭دب ٍاكاعٳٕ ٫ٍٚشتعرٍم( )1إىل ٖذٍ ٍاصتٍٚ ٣ٛياٚع!

ٜتف َٔ ؾِٗ ٖذٍ ٙيكٝاد ٠يًؽرٍع ٫ٍٚنرٍط يف َلتكا ٍيتص ١ٜٛإٔ ٖذٍ ٙيكٝلاد٠

غاعق ١يف ٍشتا اٍ ٍشلسمي ١عًٍ ٢٭قٌ َٔ اب إدعٍنٗا أْٗا  ٫لصلتطٝع ؼرٜلر ؾًصلطنيف
 ٚاٍ إٔ ل خ

أ ٚلصتُر يف ٍيطرٜل ٍيط ٝل ٞيًتخرٜر عدل نٍ ٕٛيكفٍٚ ١ٝيؽلرٍع عر لٞ

ـا فٌُ ٍيثٛعٍ ٠افادٚ ٠يٝض ؾًصطٝين ؼٗ ْٞٛٝذٖ ت اػا ٙؾًصطٍٓ ١اكا َٔٚ ١َٚيلِ

ؾًصطٍٓ ١ؿٌ  ٖٛٚذٖاب َكؽٛد ٘ إ رٍج ٍيكفلَ ١ٝلٔ عُكٗلا ٍيلر لٍٚ ٞٱ كلا ٤عًل٢
ٍيل٬قٍ ١شلعٍٚ ١ـطرل ٠يًكفَ ١ٝع ٍ٭ْعٍُ ١يلر  ٚ ١ٝاؼلٍ ١يتا لل ١يًرأزلايٝلٍ ١يلااٝل١

٭ٕ شكـ ٖذٍ ٙ٭ْعُ ١أدْ َٔ ٢شكـ ّ.ت.ف َٔ أٗلٚ ١٭ْٗلا شلٛف لٴكلرِّب قٝلاد٠
ّ.ت.ف َٔ ٍٚظٓطٔ زٴيؿ ٢يلٌ ٚعص ٢لهٍ ٕٛيٓتٝج ١دٚي ١يف ٍحملتٌ .1967

ٖللذٍ ٍيتٛألل٘ ٍ٫شللتاٍٚيٖ ٞللٍ ٛيللذٜٛ ٟـل اللاذٍ ناْللت ٖللذٍ ٙيكٝللادَ ٠لٓٝلل١

ايتُاحو َع شٛعٜا ٍٚيت اعا عٓٗا ٍٚيتل  ١٦ـاٖا  ٖٞٚلل ٖ ١٦اؾٗا ْؿ ٞنل ٕٛؾًصلطني

ٖ ٞأٓٛب شٛعٜا نُا ٜطرح حسب ٍي ل

ٍيلر ل٫ٍ ٞظلذلٍن ٞاملٓل ٢يل ٛإٔ يف شلٛعٜا

ْعاّ غرل عرٚ ٞ ٚقُطرٍ ٟشل ٣ٛاا ٚقؿت قٝاد.ّ ٠ت.ف ـاٖا َ ٖٛٚا ميهٔ لأنٝاَ ٙلٔ

ٍيل٬ق ١ني قٝاد.ّ ٠ت.ف َع أْعٍُ ١ؿهِ يف ٍؾسٜرٍٚ ٠ـًٝا ٚغرلٖا  ٖٞٚأْعُ ١عً٢

ْكٝض ٌ عا ٚيًُكاٚ ١َٚيٮٍَ ١يلر ٍٚ ٌ ١ٝيلر ١ ٚلَُٗٛا.

أَا ٚقٝاد.ّ ٠ت.ف َأ ٛذ ٠اؿؽ ٍٛعً ٢د ١ًٜٚاالٍٓ ٢يعهًٞف ؾٗ ٞمل لرللل
( )1قا ٜ ٫ه ٕٛغر ٜاً إٔ  ٜٗط ٍيًٝدلٍي ٞإدٍٚعد شلٝا َلٔ ؼًًٝل٘ ي٬شتعلرٍم إىل دٚع ٍيٛشلٝط لني ٍاكاَٚل١
ٍٚيلاٍ ٚٱَدلٜايٞف  ٚاؼ ً١يف مجً ت٘ ٍييت لعهٌ يػُاً يف نتا ٘ ٍ٫شتعرٍم  ٖٞٚقٛي٘" :إْين  ٫أْتخ
ٍيلرب ٭َرٜهاف ٚيهٔ عًَ ٢لاًَ ١أَرٜها يًلرب".
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عً ٢ل لٝل١

اعرٚع لطٜٛر أ ٚلُٓ ١ٝيف ٍياٚيٍ ١اتٛقل .١يلذٍ ٍؾتكلرت ّ.ت.ف ق ٝلٌ ٍلؿاقلات أٚشلًٛ

 ٚلاٖا يتطٜٛر أ ٟمنٛذج لُٟٓٛف ٖٚذٍ َا دؾلٗلا يًخلاٜ

علٔ ًلل للا ٍٕٜٛيف "دٚيل١

ٍيفؿٍ ١يػر ٚ ١ٝقطاع غسَٛ ٖٛٚ ."٠دٍ ٌٜيرأزلايٍ ١ٝيتا للٍٚ ١اٛأل٘ ٍقتؽلادٖا يًتؽلاٜر

َٔ ًاف ي ٛحؽٌف يٝض ياَ ٜ٘ا ٜؽاعْ ٙاٖٝو عٔ إٔ ٍٱَدلٜاي ١ٝيٝصلت َلٓٝل ١تلإٍٜٛ

يف ٍآطك ١إىل أاْ

لاٍ ٕٜٛاٛؾٍ/١ااحٛظ ١يف قً

ٍيٛطٔ ٍيلر ٍ ٞقتخاَل ًا أٍ ٟيهٝلإ

ٍيؽللٖٗ .)1(ْٞٛٝللذٍ إـللاؾ ١إىل إٔ ٍلؿاقللات أٚشللً ٛمل للللط ّ.ت.ف أٜلل ١شللٝاد ٠عًلل٢

ٍ٭عض!

ؼت ٖهذٍ لٛأ٘ يا ٣قٝاد.ّ ٠ت.ف ؼلاع ٍيتلًل ٞعلٔ ٍيهؿلاح ٍاصلً أَلر
ط ٝلٚ ٌ ٞظرطاً يًا  ٍٛإىل َعرٚع ٍيتص٫ٍٚ ١ٜٛشتا.ٍٍٚ
ععْ٫ٍ ١ٝتؿاـ ...١شٝاشات ٍيلا:ٚ
ط كاً يًاٚع ٍيذ ٟدؾع ٍيرأزلايٝات ٍيػر  ١ٝـًل ٍيؽٍٗ ١ْٝٛٝيصٝاشلَٚ ١ٝلٔ يلِ
ٍيهٝإ ٍيؽْٗٞٛٝف ٚط كاً يًطر ٛػ ٍياٜين ٍيذ ٟأيؽلكت٘ ٍيكٝلادٍت ٍيؽلٗ ١ْٝٛٝامعلرٚع
ٍارنس ٍيرأزلاي ٞأ" ٟأعض إشرٌٍٝ٥ف ٚظل ٍهلل ٍالتاع" ٚكتًـ ٍـسع ٬ت ٍآُٻكٍ ١يليت
لكع َا ني:
َؽًخ ٞعأزلاي ٞغر  ٞعٚٻج عزلٝاً ٚأنادميٝاً شللذٍ ٙـلسع ٬ت يتػطٝل١

ٍشتٗاٍؾ٘ ٍ٫قتؽادٍ ٟيصٝاشٍ ٞيثكايف ٍٚيكاٍ ِٜاتجلاد لاعىٝلاً يًلٛطٔ ٍيلر لٞ
ا ًٍ٤ؿًصطني
ْٚ عرًٍ يفلاََ ١انٍ ١ٓٝيهذب ٍيرزلٚ ٞغرل ٍيرزلٍ ٞيػر ٍ ٞيرأزلايٍْ ٞطًل٢
ٖذٍ عًٍ ٢يهثرل ٜٔحتٚ ٢قت قر. ٜ
ؾسٕ ٖذٍ ٙيكٍ ٣ٛالادٍ ١ٜشتٗاؾت ٍْتسٍع ناَلٌ ؾًصلطني ٚللاَرل كتًلـ ٴٓاٖلا
ٍؾػرٍؾٍٚ ١ٝياميػرٍؾٍٚ ١ٝيثكاؾٍٚ ١ٝيذلٍيٍٚ ١ٝيؿًهًٛعٖٚ .١ٜذٍ كلايـ السٍعِ إٜل ٕ٬ا ٝل٘
إٔ َا حؽٌ يف ؾًصطني نإ لطٗرل عرق.)2(ٞ
(1) See Adel Samara, Industrialization in the West Bank. Al-Mashriq Publications 1992, Ph.D.
(2) See Adel Samara The Political Economy of the West Bank: From Peripheralization to
Development . Khamisn Publications London 1988, M.A.
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يذٍ ؾخجر ٍ٭شاط يف شٝاشات ٍيلاٍْ ٖٛ ٚتسٍع ٍ٭عض ٍٚيتلًؾ َلٔ أًٖلٗا

ش ٤ٍٛايطرد أٍ ٚٱزٍح ١ٱٜؽاشلِ إىل قرٍع ٍْ٫سٜاح ٍيذٍلٚ .)1(ٞيتٓؿٝلذ ٖلذٍ ٙيصٝاشلات
ٚـع ٍيلا ٚأنثر َٔ أيؿٞٵ أَر عصهرٍٚ ٟييت ل اأ َٔ ٍعتكاٍ ٍيصلٛم ٚحؽلر ٙايت لٝل١
اقتؽاد ٍ٫حت ٍ٬عدل ل ادٍ َ ٫تهاؾ ٤٢ؼت ٍيص٬ح ٍٚقت٬ع ٍي ٍٓ ١ٝٱْتاأٝلٚ ١لعلػٌٝ
قٍ ٠ٛيلٌُ دٍ ٌ ٍيهٝإ ن ٫ ٞلٓلرط يف ٍٱْتاج ٍحملً ٞأٍ ٚاكا.١َٚ
قاد ٖذٍ إىل ؼٍ ٍٛحملتٌ  1967إىل قٝط يًُرنس ٍيؽلٗٚ ْٞٛٝمت ٍ٫عتُلاد عًل٢

ؼ٬ٜٛت ٍيلُاي ١دٍ ٌ ٍيهٝإ يتػطٍ ١ٝيلجس يف ٍاٝسٍٕ ٍيتجاع ٟيًفؿٍٚ ١يكطاع أَا للا

ٍلؿام أٚشً ٛؾكا مت ٍ٫عتُاد عًٍ ٢يرٜع ٍاصٝٻض أاًٍ يصا ٍيلجس.

ًل ٍيلاٗ ٚذٍ َٓ ١ٝع ١ٖٛيف ٍحملتٌ  1967ش ٤ٍٛا٫عتُاد ٍ٫قتؽلاد ٟعًل٢

ٍيلللا ٚأ ٚتٛحٝللا ٍ٭شلللاع د ٕٚلٛحٝللا ٍاللاٍ  ٌٝللني ٍيطللرؾنيف أ ٚؼطللَ ِٝلاديلل١
عٌُ/عأزلاٍ يف ٍيفؿٍٚ ١يكطاع املٓ ٢إٔ ٍاؿذلض إٔ ٜلتُهٔ عأط ٍالاٍ َلٔ لعلػٌٝ

قٍ ٠ٛيلٌُ يف ٍي ًا ٍحملاد أٍ ٟشتػ ٍ٬قٍ ٠ٛيلٌُ ٚيهٔ حتٖ ٢ذٍ مل ٜتٛؾر مما دؾلع ْصل ١
عاي َٔ ١ٝقٍ ٠ٛيلٌُ ٍحملً ١ٝيًلٌُ دٍ ٌ ٍقتؽلاد ٍيهٝلإ ٍيؽلٗ ٚ ْٞٛٝاؼل ١يف ٍيلُلٌ

ٍ٭شٛد ٚٚؼًت لًو ٍيٓص  ١أحٝاْاً إىل  40ااَٗٓ ١٦ا .نُا إٔ أعلاٍدًٍ ـللُٖ ١لاأرت
عثاً عٔ عٌُ ش ٤ٍٛيف ًإٍ ٍيرٜع ٍيٓؿط ٞأٍ ٚاٗاأٹر ٍ٭ ر.٣

يكا متهلٔ ٍيللاَ ٚلٔ إعغلاّ كتًلـ ٍيط كلات ٍ٫أتُاعٝل ١يف ٍ٭عض ٍحملتًل١
 1967عً٫ٍ ٢عل اط اقتؽاد ٙش ٤ٍٛكطع ع٬قالٗا ٍيتجاعَ ١ٜع ٍـاعج ٚحؽلرٖا ٝلا

ٍ٫حلت ٍ٬أَ ٚللع ًلإٍ َلٓٝلل ١علدل ٚشللٝط َلٔ ٍيهٝللإ ْؿصل٘ٗ ٚ .للذٍ أؼل

ٍيتللاأر

ٍٚيؽٓاعٍٚ ٞيلاٌَ ٍٚيؿ٬ح ًَخكاً اقتؽاد ٍ٫حتٖٚ .)2(ٍ٬ذٍ ٍْتٗ ٢إىل ل ل ١ٝنٌ ألس٤

أػرٍيفَٓ/اطكٍ َٔ ٞآاطل ٍحملتً٫ ١قتؽاد ٍيلا َ ٚاظر ٠مما أؾكا ٖلذٍ ٙآلاطل إَهاْٝل١
له ٜٔٛقً ٍقتؽاد ٟشلا.
(ٍْ )1عر عادٍ زلاع٠ف ٍ٫شتٝطإ َٔ ٍيطرد يٲزٍح ١ؾاٱْسٜاح ٍيذٍل ٞيف فً ١نٓللإف ٍيللاد  94نلإْٛ

يإ 1999ف ؿ ؿ .100-87

( )2أْعر عادٍ زلاعٙف ٍقتؽاد ٍآاطل ٍحملتًٍ :١يتلًلـ ٜلُلل ٍ٫ؿلامَٓ .علٛعٍت ؼل٬ح ٍيلأٜف ٍيكلاطف
.1975
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ٍؿاٍ ٍيلر  ٞععٍْ ١ٝتؿاـ:1987 ١
َٓذ ٖسمي 1967 ١حٍْ ٝتؽر ٍيٓعاّ ٍيرأزلايٍ ٞيلاا ٞعدل ٍيهٝلإ ٍيؽلْٗٞٛٝ
عًٍ ٢يتٝاع ٍيلر ٚ ٞ ٚايتلاي ٞمت ٍحلت ٍ٬كٝل ١ؾًصلطني ٚأألسٍَ ٤لٔ شلٛعٜا َٚؽلرف مل
٫
ٜتٛقـ لاٖٛع حاٍ ٍ٭ٍَ ١يلر ٝل ١لٌ ٚؼلٌ ٍ٭َلر إىل ٍحلتً ٍ٬لإٍ عر ٝلٍ ١حلتً ٬
َ اظرًٍ اٍ َٔ ًٍ٤يلا ٍٕٚعًٍ ٢يلرٍم ٚ .)1(1991لٍٛزٜلاً َلع ٍشلسميل ١نلإ ؼللٛد لٝلاع
ٍ٭ْعٍُ ١يلُ ١ًٝيٲَدلٜاي ٚ ١ٝاؼ ١يف ٍـًٝا ٚأْعٍُ ١اُايلو ٍٚٱَلاعٍت ٍٚاعلٝلات
ٚقٍ ٣ٛياٍ ٜٔيصٝاش ٖٛٚ ٞلٝاع ٴًل يًٝل دٚع ٍـٝاْ.١
إير ٖذٍ ٙشلسمي١ف ؾُت ٍي اب يرقؾ ٍيعٝاطني شل ٤ٍٛيتصلٜٛا ط كلٍ ١يهُلدلٍدٚعف
ٚشٝاشات ٍي اب ٍاؿتٛحف ٚؼاٜاًٍ ٍيتجٜٛلـ ٍٚيتجرٜلـف ٚإْللاػ ٍيطا٥ؿٝل١ف ٚلٝلاعٍت
ٍياٍ ٜٔيصٝاشٍٚ ٞيكتلاٍ ٍيفلاع ٟـلا ٍيلر ٚلَٚ ١لٔ يلِ لؽلؿٍ ١ٝيكفلٍ ١ٝيؿًصلط١ٝٓٝ
ٚؼً٫ٛف نُا أظرْاف إىل ٍحتٚ ٍ٬لاَرل ٍؾُٗٛعٜات ٍيلر .)2(١ٝ
لرللل عًللٖ ٢سميللٍ 1967 ١شللتكَٓ ٤ٍٛخللٍ ٢يتجس٥للٍ ١يكطرٜللٍٚ ١يت لٝلل١ف أٟ
متؿؽ٬ت شاٜهض – ٝهٚ ٛشٝطر ٠ط كات ٍيهُلدلٍدٚع عًلٍ ٢ؿهلِف ٍٚيلُلٌ ٍيلًلين
ـا ٍيكٍ ١َٝٛيلر  ١ٝشل ٤ٍٛيف ٍيصٝاشل ١أٍ ٚيثكاؾل ٚ ١علهٌ لاؿ ٚأ طلر علدل "لطل" ٜٛر
ٍي٬لهاؾ ٪ني أقطاع ٍيٛطٔ ٍيلر  ٞاما ٖ ٛأٖ ٟلذٍ "ٍيتطلٜٛر" ٖل ٛشلٛع ٍيؽلني ـلا أٜل١
ع٬قٚ ١حاٚ ١ٜٚمت ايط ع َكا ٌ ذيو للُٝلل ٍعل لاط ٚل لٝل ١نلٌ قطلر عر ل ٞايٓعلاّ
ٍيلاا ٞعً ٢حاٚ ٠لرٍأع ٍيتجاعٍ ٠يلر ٍ ١ٝي  ١ٝٓٝعغِ لٍٛـع َصتٜٛالٗا(ٍ َٔٚ .)3يٓتلا٥ا
( )1إير ٍيلاٍ ٍٕٚيث٬يٝين ـا ٍيلرٍم 1991ف مت ٍأتُاع يٛزٜر ٍـاعأٝلٍ ١٭َرٜهل ٞألُٝض ٝهلر َلع ممثًلٞ
ؾؽا.ّ ٌ٥ت.ف يف ٍيكاط ٍحملتًٍ( ١ؾسٍ ٤يعرق )ٞدٍ ٌ قٓؽًٍ ١ٝيلاٍ ٚ٭َرٜهلٞف  ٚلٍ ٍ٬يٓكلاػ قلاٍ ٝهلر

٭حاِٖ ٖ" :سَٓانِ يف ٍيلرٍمف ٖٓٚا شٝخؽٌ َا ْرٜا" .نإ ذيو َٔ َكاَات َ٪متر َاعٜلا ٍيلذ ٟنلإ ٍيكا ًل١
ٍيكاْ٫ ١ْٝٛلؿام أٚشًٍ ٛاع.ّٚ٪

( ) 2ناْت ٖذٍ ٙؾُٗٛعٜات َثا  ١لٛيٝؿ ١عًُاٍْٚ ١ٝظذلٍنٚ ١ٝإىل حا َا ٚحا ١ٜٚيهٓٗا ناْلت للتُلا يف ـل ط
ٍيٛـع ٍياٍ ً ٞعًٍ ٢٭أٗسٍ ٠٭َٓٚ ١ٝعً ٢مح اْ ١ٜؿصٗا َٔ ٍيلاٍ ٚيرأزللايٍ ٞيػر ل ٞلٌ َلٔ فُلٌ ٍيثلٛع٠
ٍافاد ٠عًٚ ٢أٛد ٍ٫ؼاد ٍيصٛؾٝٝيتٚ .عً٘ٝف نإ لؿهو ٍ٫ؼاد ٍيصٛؾٝٝيت َثا لٍْ ١هعلاف ٖلذٍ ٙؾُٗٛعٜلاتف

َ ٖٛٚا ٍلف

احتٍ ٍ٬يلرٍم  2003يِ يٝ ٝا ٚ 2011ؼ ً٫ٛإىل ٍؿرب ٍالٛا ١ـا شٛعٜا ٍٚي.ُٔٝ

( )3أْعر نتاب عادٍ زلاع٠ف دؾاعاً عٔ دٚيٍ ١يٛحا :٠إؾ٬ط ٍياٚيٍ ١يكطر .١ٜعد عً ٢قُا أا ر ٍْ٫ؽلاع.ٟ
َٓعٍٛت دٍع ٍيهٓٛز ٍ٭د ١ٝف رلٚتف َٚ .2003رنس ٍاعرمٍ/يلاٌَف .2004
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ٍييت لذلل ايفرٚعٍٚ ٠يكؽا عٔ ٖذٍ ٍؿاٍ لصٗ /ٌٝؽًٖ ٞذٍ ٙ٭ْعُل ١علٔ ؾًصلطني
ٚؼ ً٫ٛإىل لؽؿٖ ١ٝذٍ ٙيكف.١ٝ
لؿت ٖذٍ ٙيتطٛعٍت يف ع٬قتٗا اْ٫تؿاـل ١عًل ٢لرٍأٝلاٜا أشاشلٗا حلا

مل

ٜصتعر أحاًٍف ؾْ٫ٍ ٬تؿاـ ١اما ٍْٖ ٞؿجاع حرٍى ظلليب مت ٍيتٓ لٍ ٫ٚ ٪يتلطلٝط يل٘ ٫ٚ

حت ٢لؿجرلٚ ٙقٝادل٘ نخرٍى ظاٌَف ٚلرٍؾل َع أنثر َلٔ حلا

عر لٚ ٞدٚيل ٞمجٝلٗلا

اػاٍ ٙيتفاد َع ٍْ٫تؿاـ .١أٚ ٟٴيات ٍْ٫تؿاـ ١ـُٔ َٓا ات فاؾ ١ٝمما ألٌ ٍغتٝاشللا

حتُٝاً.

ٍْ٫تؿاـ:١
ٍحتًت ٍْتؿاـ 1987 ١يف ٍ٭عض ٍحملتً ١فٌُ ٍؿٝس ٍيلاّ ٍات كَ ٞلٔ ؾًصلطني

أ ٍ ٟيفؿٍ ١يػر ٚ ١ٝقطاع غس ٖٞ .٠حرٍى َلعِ ٍيٓاطف حٝ

 ٫ميهٔ ؿرٍى إٔ ٜعلٌُ

ٍيٓاط مجٝلاً .ؾؿ ٞحني نلإ ٍيٓفلاٍ ٍيلٛطين ق ٝلٌ ٍْ٫تؿاـلْ ١فلاٍ ٍاؿلاعز ٍاصلًخ١

ٍٚآعُات ٍيصٝاش١ٝف أٍ ٟيٓل ١ف ألت ٍْ٫تؿاـ ١أ ٍ ٚتهرت ْفاٍ ٍؾُاٖرل مملا أعطاٖلا

ْهٗ ١اؼٚ ١أاٜاٚ ٠عااٍْ .١ٝتؿاـل ١عٳلرت ٍيلُلر ٍٚؾلٓض ٍٚيثكاؾلٚ ١حتلَ ٢لعلِ

ٍيط كاتف ٚأعلادت ٍيلٛعٍ ٞؾُللٍ ٞيؿًصلطٝين إىل يلٛعٚ .1936 ٠إٕ نلإ يٓلا ٚـلع
ٍشتٓتاج ق لٌ ْٗاٜلٖ ١لذٍ ٍي لابف ؾلسٕ ٍاؽلرل ٍيتؽلؿٍ ٟٛيرزللٍ ٞيلر لٍٚ ٞٱقطلاعٞ

ٍيتجاعٍ ٟيؿًصطٝين قا لهرع علٛؿ أ ر ٣ـا ٍْ٫تؿاـ ١أٜفاً.

مل ٜؽٓع ٍْ٫تؿاـ ١حسب أ ٚقا٥ا أَ ٚثكـ  ٫ٚدٚي ١ايط عف ٖلذٍ ٚإٕ نلإ قلا

ٍدع ٢ذيو ٍيهثرل .يهٔ ٍ٭ طر ط لاً ٍٖ ٛشتثُاعٖا َٔ نثرل ٚ ٜٔاؼ َٔ ١مل ٜصلاٍُٖٛ
ؾٗٝا إ ٫كاع ـ ٚ .ٌٝ٦ااكاعَْ ١ع يٛعٍ 1968 ٠يليت لذيتٗا ٍيكلٍ ٣ٛيصٝاشل ٚ ١ٝاؼل١
ٍؿسب ٍيعٛٝعٞف ؾسٕ ٍيكٍ ٣ٛيصٝاشٍ ١ٝيؿًصلطٍ" ١ٝٓٝيؿؽلا "ٌ٥ناْلت َٛألٛدٚ ٠يهٓٗلا مل
لهٔ َ ادٹع ٠يف ٍي اٍ ٚ .١ٜاٍ إٔ لتطٛع ٖلْ ٞؿصلٗا إىل حايل ١عٜادٜلٍَ ١تطلت ٍْ٫تؿاـل١

ٚأ ذلٗا إىل ٝت ٍيطاع ١ا٪شص.ّ ١ت.ف ٍييت نإ طُٛحٗا ٌ ُٖٗٚا لٛيٝا دَ ١ًٜٚلٔ

ٍْ٫تؿاـ ١يف حاٚد ٍحملتٌ  .1967أَا ااكاعَْ ١ع ٍيثٛعٍ ٠يدلٚيٝتاعٜلٍ ١يثكاؾٝل ١يف ٍيؽلني
037

حٝ

ب ؾلسٕ ٍْ٫تؿاـل ١أُعغُلت عًل ٢ع لاد٠
نإ أحا ظلاعٍلٗا "ٍشتٗاؾ ٍٛقٝلادٍ ٠ؿلس "

ٍيكٝاد٫ٍٚ ٠شتصّ٬
يف ي ٓإ! ٚحٝ

()1

شلا عغِ رٚج ٍيكٝادٚ ٠إ رٍج ّ.ت.ف َلٗا َٔ َٝلإٍ ٍيؽلرٍع

اأت ٍْ٫تؿاـ ١لا لُٓل ٟٛظلليب "ٍيتُٓٝل ١اؿُاٜلٍ ١يعلل "١ٝف إ ٫إٔ

ٍاصتٍ ٣ٛيكٝاد ٟآعٍُ ١يتخرٜر ٍيؿًصط ١ٝٓٝقؽِ ظٗلر ٖلذٍ ٍيتٛأل٘ف حٝل

حلٛٻٍ نلٌ

ٍؾٗا ٍيعليب اػاٍ ٙشتثُاع شٝاش ٞي٬شتاٍٍٚف َُٗ ً٬لطٜٛر ٍي لاٍ ٜٔيًلذ ٜٔميهُٓٗلا

ٍ٫شلتُرٍع اْ٫تؿاـلل ١لٝللاًٍ عُلا ٜصللُ٫ٍ ٢شللتكٍ ٍ٬يصٝاشلٍ ٞيللذ ٟمل ٜهللٔ ٛشللع

ٍْ٫تؿاـ ١ؼكٝك٘(:)2

ٍ يتُٓ ١ٝاؿُاٍ ١ٜيعل .١ٝ
ٍٚ يتٍُٓ ١ٝيثكاؾٍ ١ٝيصٝاش.١ٝ
يذٍف مل ٜتُهٔ ٍاٛدٍ ٌٜيتُٓلٟٛف أٍ ٟيتُٓٝل ١اؿُاٜلٍ ١يعلل َ ١ٝلٔ َٓلع للاؾل
َٓتجات ٍيلا ٚإىل ٍيصٛم ٍحملًٍ ١ٝييت اأت لتصع ذٍلٝلاً ٍعتُلادًٍ عًلَ ٢كاطللَٓ ١تجلات
ٍيلاٚف نُا حٹٝٵٌ دٍ ٕٚحتٍ ٍ٬اؽاْع ٍييت إَا ًَُٗ ١أَ ٚتلاقاَ ٠ع َٓتجات ٍيللا٫ٚ ٚ
مت ٚـع ٍيٝا عًٍ ٢٭عض ٍاًُٗ١ف ٍٚ٭عض ٍيؿا٥فل١ف  ٫شلُٝا ٍيليت ٜللٝغ َ٬نٗلا يف
ٍـاعج ٚنٌ ٖذٍ ْعرًٍ يػٝاب حرن ١يٛع ١ٜأذعٜل ١شللا َفلُْٗٛا ٍيتُٓل ٟٛ٭ٕ ٍاٛألٛد
ٍٚاتخهِ ناْت قٝادٍت ٍيؿؽاٚ ٌ٥يٝصت قٝاد ٠ظل .١ٝ
نإ دٖض شٝاع ٠عصهر ١ٜيًللا ٚفُٛعلَ ١لٔ ٍيؿًصلطٝٓٝني َلٔ كل ِٝأ ايٝلا
ي٬أ٦ني ٍيؿًصطٝٓٝني ٍٖ ٛيكعٍ ١ييت قؽُت ظٗر ٍي لرل يتٓؿجر ٍْ٫تؿاـلٚ ١نأمنلا ناْلت
ٍيٓاط عًٍْ ٢تعاع ذيو يتُتلا إىل ناَلٌ ٍ٭عض ٍحملتًل .١حلرٍى ظلليب ٍٚشلعف إغل٬م
ٍيعٍٛعع اؿجاع٠ف عَل ٞدٚعٜلات ألٝغ ٍيللاٍٚ ٚاصلتٛطٓني اؿجلاعْ .٠للِ غفل
ٚشٝطر ٠ظل  ١ٝعًٍ ٢ؿٝسف عغِ أٝغ ٍ٫حتٍ ٍ٬يلاٜا عرٜاً ٍٚااأا ش٬حاً ٍٚال ل٤٢
عكا ًٝط ني ٍيؿهر ٍيرأزلايٍ ٞياَٟٛف ٍٚاٝثٛيٛأٝا ٍياٚ ١ٜٝٓػر لٍ ١يٓازٜل ١يف ٍحملرقل١
٫ٍٚشتعرٍم أٜف ًا ٍٚؿكا ٍيؿرد.ٟ
( )1نإ أٚـ لل رل عٔ إؿام ٍيعل

ايكٝاد ٠ع اعٍ ٠يعاعر قُٛد دعٜٚغ َٔ" :ىرج عًلٍ ٢يعلرع ١ٝىلرج

عٔ ٍٱْصاْ ."١ٝيلٌ ٖذٍ منٛذأاً عًَ ٢ثكـ ٍيصًطإ.

( ) 2ح ٍٛعجس ٍْ٫تؿاـ ١عٔ ؼؽ ٌٝدٚي١ف ٍْعر نتا ٓا ٍيتُٓ ١ٝاؿُاٍ ١ٜيعل ١ٝف َؽاع ش ل ذنر.ٙ
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ٖذٍ ٙيصٝطر ٠عًٍ ٢ؿٝس ٍٖ ٞييت ًكت َٓا اً ياميكرٍطٝل ١حكٝكٝلٍ" ١ياميكرٍطٝل١

اؿُاٍ ١ٜيعل  "١ٝعغِ ٍيٛأٛد ٍ٫شتلُاعٍ ٟاصًَّ حٝ

أؾًتلت ٍيٓلاط َلٔ ٍيلكلاٍ ٚمل

ٜلا ٛشع قٍٛت ٍيلاٚ ٚؼ ٍٛنٌ حٚ ٞحاعٚ ٠كٚ ِٝقر .١ٜحايٍ َٔ ١يتخرع ٍٚيتخرٜلر

ٍيٓصيب يًخٝس يف ٍَٛأٗ ١شخل ٍؿٝس ْؿص٘.

ٖٓا ادع ٍيلُاٍ ٍيلاًَ ٕٛيف ٍقتؽلاد ٍيللا ٚإىل ٍٱـلرٍب .إْل٘ ٍْصلخاب قل٠ٛ

ٍيلٌُ إىل ٍياٍ ٌف ٍْ٫صخاب ٍيلُاي ٞإىل ٍيذٍتٖٚ .ذٍ ٜلين قطٝلَ ١لع ٍقتؽلاد ٍيللاٚ

ٚلٛأ ٘ٝـر ٫ ١قتؽادٍ ٙيذٜ ٟصتلًؾ َكادٜر ٖاَ ١ً٥لٔ ٍيكُٝلٍ ١يسٍ٥لاَ ٠لٔ ظلػًِٗ
ْاٖٝو عٔ ٍشت٬ب حكٛم ٍيلٌُ إىل ٍؿا ٍ٭قؽ َٚ .٢ادعٍ ٠يلُاٍ ٖذ ٙمل لهلٔ كٝلاد٠
ْكا  ١عُاي ١ٝاؼ ٫ٚ ِٗ ١ام ادعٍ ٠يٓكا ات ٍيلُاي ١ٝيف ٍيفؿٍ ١يػر ٚ ١ٝقطلاع غلسٍ ٠يليت

ٍعتادت عً ٢لاؾل قٍ ٠ٛيلٌُ ٍحملًٝل ١إىل أشلٍٛم ٍ٫حلت ٚ ٍ٬ااكا لٌ إغلرٍم ٍ٫حلتٍ٬
يٮشٍٛم ٍحملً ١ٝامٓتجال٘ ٍييت ٍٚؼًت ٍأتثا

ٍَٛقلع ٍٱْتلاج ٍحملًٝلٍَٚ ١تؽلت ٍيصلٛٝي١

ٍااي٫ٍ َٔ ١ٝقتؽاد ٍحملًٞف أٍ ٟشتلادت َا حؽٌ عًٍ ٘ٝيلُاٍ ٍيؿًصلطَ ٕٛٝٓٝلٔ أألٛع

يكا ٤عًُِٗ يف ٍقتؽاد ٍ٫حتٚ ٌ ٍ٬حازت َلعِ ٍيؿا٥ض َلٔ ٍ٫قتؽلاد ٍحملًلْ ٞعلرًٍ
٫ـطرٍع ناؾٍ ١يط كات ٍ٫أتُاع ١ٝيعرٍ ٤حاأالٗا عدل ٍيهُدلٍدٚعٍ/يتجاع ٍاصلتٛعدٜٔ

َٔ شٛم ٍ٫حت ٍ٬اما ٍٖ ٛيصٛم ٍيٛحٝا ٍيذٜٛ ٟؾر حاأالٗا.

لًللت ذيللو َكاطلللَٓ ١تجللات ٍيلللا ٚأْ٫ٍ ٟصللخاب ٍيعللليب إىل ٍيللاٍ ٌ

ٍشتٗ٬نٝاً( ٖٞٚ Internal Withdrawal )1حايٍ َٔ ١يتٛأ٘ ٍيعلليب ٍيلؿل ٟٛي٬عتُلاد
عًٍ ٢يذٍتف َا أَهٔ ػض ٍيٓعر عٔ ْطام لٛؾر ذيو.
ٗذٍ مت لٛأ ٘ٝعا ٠ؼاَات يًلا:ٚ
ٍ ؿرٍى ٍيعليب َٚكاٍ ١َٚؾٝغ ٚإظػاي٘ اما ٜرٖك٘ ٜٚرٖل َٝسٍْٝت٘.

ْ٫ٍ صخاب إىل ٍياٍ ٌ عُايٝلاً مملا أـلر كطاعلات ٍٱْتلاج ٍٚـلاَات يف

ٍقتؽاد ٍيلا( ٚيف ٍيكطاعات ٍييت أر ٣لعػٍ ٌٝيلُاٍ ٍيؿًصلطٝٓٝني ؾٗٝلا).
(1) See Adel Samara Industrialization in the West Bank.
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َ ٖٛٚا دؾل٘ ٫شتج٬ب عُايَ ١لٔ ًلإٍ أ لر ٣مل لصلا ٍؿاألَ ٫ ١لٔ

حٝ

ٍـدل َٔ ٫ٚ ٠حٝ

ٍي ّٛٝيتصٗ ٌٝلٗرٜ

ٍيهًؿ١ف ٍ٭َر ٍيلذ ٟدؾلع ٍيللا٫ ٚحكلاً ٚحتل٢

عُاٍ قًٝني إىل ٍقتؽاد ٌ .ٙإىل قطاع ٍيلٌُ ٍ٭شلٛد

ٍيذٓ ٟاٍ ٙيلُاٍ ٍيؿًصط.ٕٛٝٓٝ

ْ٫ٍ صخاب ٍ٫أتُاع ٞإىل ٍياٍ ٌف حٝ
ٍشتٗ٬نٝاً يف َكاطل ١يصٛم ٍيلا.ٚ

ظلاعنت ؾٝل٘ َلعلِ ٍيط كلاتف

لا ٍاكاطلٍ ١يلؿ ١ٜٛنُلا ٍْ٫تؿاـل ١لاأت ٍيكلٍٚ ٣ٛيٓعلطا ٤يف ٍيتؿاعلٌ َلع
ٍْ٫تؿاـ١ف ؾهإ  ٫ا َٔ ؼرٜض ٍيتجاع أَٓ ٚلِٗ َٔ لصٜٛل َٓتجات ٍيلا ٚ ٚاؼل١

ٚن ٤٬ظرنات ٍيلا.ٚ

نإ ط ٝل ٞإٔ ٜتٛيا عٔ ٍ تهاعٍت ٍْ٫تؿاـٍٚ ١ؿرٍى ٍٚاكاطلْ٫ٍ ١صلخاب إىل

ٍياٍ ٌ إْتاأٝاًف ٚنإ شلذٍ ظرطني:

ٍ ٭ٍ :ٍٚيتٛأ٘ ٍٱْتاأ ٞيٮشاشلٝات َلٔ ق لٌ عأط ٍالاٍ ٍحملًل ٞلاالٓ٢
ٍاٛشعف َٚلٔ ق لٌ ٍآلتا ٍاصلتكٌ َٚتٛشلط ٞحجلِ ٍاًهٝلٍ ١يسعٍعٝل ١أٚ

ٍاعاعٜع ٍاتٛشط.١

ٍٚ يثاْ َ :ٞادع ٠قٝاد.ّ ٠ت.ف يتكاٍ ِٜيكلرٚض ٍاصلٗٻًٍٚ ١اصلاعاٍت الٔ
ٜلُللٌ عًلل٫ٍ ٢شللتثُاع  ٚاؼلل ١يف قطللاع ٍٱْتللاج ٍيسعٍعللٍٚ ٞيتؽللٓٝع
ٍيسعٍعَٚ .ٞلرٚف إٔ ٖذٍ ٙيكٝاد ٠ناْت ؼلٛز عًلٍ ٢اًٝلاعٍت َلٔ ٍيرٜلع
ٍـًٝجٞف ٚيهٔ نُا  ٜا ٚنلإ ظلرط ٍيتُٜٛلٌ علاّ ٍعتُلاد أٜل ١شٝاشل١

لُٖٓٚ ١ٜٛذٍ َتٛقع أاًٍ ٭ٕ دٍؾلٍ ٞ٭َلٖ ٍٍٛلِ ل ٍٛلع يًللاٍ ٚ٭َرٜهلٞ
عٍعٍ ٞيهٝإ ٍيؽٗٚ ْٞٛٝحاَ.٘ٝ
ؾاعِ ٍقتؽاد ٍْ٫تؿاـ ١نإ قٝا ٍٱَهإ ؿت ٍْٛؾذ لُٓ ٍ٬ َٔ ١ٜٛع٬قات

ٍيؿؽا ٌ٥كٝاد.ّ ٠ت.ف يف ٍـاعج ٍٚييت ٍنتصل ت لدل ٠طًٜٛل ١يف لصلٍ ٌٝٝ٭َل ٍٍٛإىل

ٍ٭عض ٍحملتًٚ ١يهلٔ حؽلٌ ٍيتصل ٌٝٝإىل فلا٫ت ػٓٝلا ٍاٜ٪لاٍٚ ٜٔحملاشلٝ
ٍيٍ٤٫ٛت.
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ٚنصل

عًٍ ٢اصتٍ ٣ٛيعليب أرت َ ادعٍت َٝاٍَْٛ ١ٝقل ١ٝيف ٍآلاطل ٍحملتًل ٚ ١اؼل١
ٍيلٛد ٠إىل ٍ٭عض ٍاًُْٗ ١تٝجٍ ١يلٌُ " لأُأٛع َػرٜل "١يف ٍقتؽلاد ٍيللاٚف ٚذيلو اٍٜل١
اشتػٍ ٍ٬٭عض ٍييت  ٫لتطً
يسعٍعٍ ١حملاؼٍ ٌٝييت  ٫لتطً

إؼ٬حاً َهًؿلاً أ ٟيكلً٬ٝف ٍٚيليت اٱَهلإ ٍشلتػ٬شلا
زَٓاً ط ً٬ٜٛحت ٢لٴلطٞف ناحملاؼٍ ٌٝؿكًَ ١ٝث ٫ ً٬شلُٝا

ٚأْٗا ٍ٭نثر ـرٚع ٠يصا ٍؿاأات ٍيػذٍٍ ١ٝ٥٭شاش.١ٝ
ني ٍيفرٚع ٚ ٠ني ٍا ادع ٠أرت قا٫ٚت ظل  ٍ ١ٝتهاع ١ٜي٬عتُاد عًٍ ٢يلذٍت

حٝ

أقُٝت عا ٠أمناط َٔ ٍيتلاْٝٚات( .)1للاْٝٚات ٍ٭حٝا ٤يف ٍالإ يتؽلٓٝع ٍار ٝلات

ٍٚالً٬ت ٚلصلٜٛكٗاٍ ...خلف ٚناْلت ٖلذ ٙلايط ع َ لادعٍت ْصلاٖٚ .١ٝ٥ل َ ٞلادعٍت
لكاطلت ٍٚعتُات ل اديٝاً عً ٢للاْٝٚات أْ ٚعاطات ؾرد ١ٜيٓصا ٤أ ٚيرألاٍ ٍيؿ٬حلني
يف ٍيرٜـ ٚذيو تسٜٚا أحٝاٍ ٤اإ اـفاع ٍٚيؿٍٛنل٘ٗ ٚ .لذٍ ناْلت نلٌ ٍٚحلاَٗٓ ٠لا
محا ١ٜظل  ١ٝيٮ رٚ .٣مت ٍيت ادٍ ط ل ًا ط كاً يكاْ ٕٛق ١ُٝقً ٞلٝلاًٍ علٔ قلاٍْ ٕٛيكُٝل١
ٍالٛمل ٍ٫شتلُاعٍ ٟيؽٖٗٚ .ْٞٛٝذٍ َصلتَ ٣ٛلٔ ٍؿرٜل ١أٍ ٚجمللاٍ ٍيلاميكرٍطٍ ٞيٓصليب
ٍآتسع ٚيْ ٛص ٝاً َلٔ أْٝلاب ٍيللاٚف ٖٚلٍ ٛ٭َلر ٍيلذ ٟأدعنل٘ ٍيللا٫ ٚحكلاًف ؾأًٖلو
ٍيتلاْٝٚات ايفرٍ٥

 ٚتلؿٝض ٍيآٜاع ٍ٭عدٍْ ٞيذ ٟنإ نثرلًٍ َٔ ٍا اد٫ت ٍٛشلطت٘

ؾكط.
نُا قاَت علا ٠ؾؽلا ٌ٥ؾًصلط ١ٝٓٝسقاَل ١للاْٝٚلات زعٍعٝلٚ ١لؽلٓٝع زعٍعلٞ
ٚحٍْٝٛت يتصٜٛل ٍآتجات ٍحملً ١ٝيف ٍالإ يف علا ٠قلر ٣يف ٍآلاطل ٍحملتًلَٚ .١لع أْٗلا
َ ادعٍت ظل َ ١ٝتكاَ١ف إ ٫أْٗا اأت َؽا  ١غًًني قالًني ُٖا:
ٍ ٭ :ٍٚلًكٍ ٞيتٍُ ٌٜٛ٭أٓيب ٍيلذ ٟللاؾل كلاع ٠قلادع إىل ٍ٭عض ٍحملتًل١
َتٍٛقتاً أ ٚلايٝاً عهٌ ؾٛع ٟي اٍْ٫ٍ ١ٜتؿاـ١ف حٝ

قًٓلا يف حٓٝل٘ إٔ ٖلذٍ

َاٍ َصُٜ ّٛرَ ٞإىل ؽٍ ٞي لا ٍيتُٓ ٟٛيف ٍْ٫تؿاـ.١
(1) See Adel Samara, Women vs Capital in the Social Formation in Palestine Al-Mashriq
Publications, 1996.
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ٍٚ يثاٍْ :ٞؾتكاع ٍيؿؽلا ٌ٥الثكؿني ٍظلذلٍنٝني( )1يٝلاٜرٖ ٍٚلذٍ ٙيتلاْٝٚلاتف
حٝ

مل ٜتٛؾر االٍٓ ٢ااٍ ٫" ٟٚـل رل ٍ ٫ٚ٭محلر"! لٌ نلإ ٍيلاٜلا َلٔ
عٔ ٚظٝؿل٪َ ١قتلٜ ١ػادعٖلا

ٖ ٤٫٪إَا ـا ٍاؿٍٗ ّٛيتلا ْٞٚأ ٚفرد اح

ؾٛع لٛؾر ؾرؼ ١عٌُ أ ر ٚ ٣اؼ ١حني لهَ ٕٛهت ١ٝف إدٍع ١ٜاَال٫ ١ٝ

إْتاأٚ ١ٝأنثر ؽؽٝؽاً َع َ٪شص ١أأٓ ٪َٚ ١ٝشص ١ألس.٠

أُطًكت يف ح ٘ٓٝعا ٠لصُٝات عً ٢للاْٝٚات إْتاج ٍؿاأات ٍيػذٍٍ ١ٝ٥٭شاشل١ٝ

يف أحٝاٍ ٤اإ ٍييت لسٚدت اـفاع ٍٚيؿٍٛن٘ ٍٚؿ ٛب َٔ ٍيرٜـ ٍٚؽذت ايط ع طا للاً

ْصٜٛاً عهٌ اعزف لصُٝات ٍقتؽاد َٓسيٞف إْتاج أشرٟف ٍقتؽاد ط ٝللٍ ...ٞخلٚ .يللٌ

ٍاِٗ أْٗا َصاُٖات ظلل  ١ٝإْتاأٝل ١يف ٍاعلرٚع ٍ٭ٚشلع أٍ ٟيتُٓٝل ١اؿُاٜلٍ ١يعلل ١ٝ
ٍٚيذ ٟلطٛع عؿٜٛاً  ٍٚتهاعًٍ ظل ٝاً.
لرل

عً ٢لسٜٚا ٍاإ امٓتجات ٍـفاع ٍٚؿ ٛب ٍٚيؿٍٛنل٘ َلٔ ٍيكلرٍٚ ٣يليت

ناْت ق ْ٫ٍ ٌٝتؿاـ ١ظ ٘ ًَُٗ ٚ ١للض ؾ٥ٍٛفلٗا َٛأٗل ١إَلا يًتؽلاٜر إىل ٍ٭عدٕ أٚ
ٜتِ لٗرٗ ٜا إىل شٛم ٍ٫حتٍ٬ف ؽًٝل ظ هات لصٜٛل قًٝل ١يًُختلٌ ٚ 1967ظل هات

لصٜٛل إىل ٍحملتٌ  ٚ 1948اؼ ١إىل ٍآاطل ٍييت ٜذلنس ؾٗٝا ٍيؿًصط.ٕٛٝٓٝ

ٖهذٍ ٓت ٍْ٫تؿاـَٛ ١دًٜلٗا ٍيتُٓلٖٚ ٟٛلٍ ٛيٛحٝلا ٍاُهلٔ ؼلت ٍشلتلُاع

ٍشتٝطاٍْ ٞقت٬ع)2(ٞف ٍٚيذ ٟلٍٛؾكت َل٘ أُطرٚحيتٵ يف ٍيتُٓ ١ٝاؿُاٍ ١ٜيعلل  ١ٝحٝل

( )1قاَت ٍؾ ٍٗ ١يعل  ١ٝيف ٍ٭ظٗر ٍ٭ٚىل ْ٫تؿاـ 1987 ١سقاََ ١اعش ١للا ١ْٝٚيكرٍ  ١أع للني َلٔ ٍيعل اب
ٍٚيؽ اٜا َٔ ٍيفؿٍ ١يػر ٚ ١ٝقطاع غس ٠يف َاٍ ١ٜٓي رلٚ ٠ذيو يف ععر ٜٔأًص ١حلٍٛع غطلت ٍؾٍْٛل

ٍيٓعرٜل١

ٍٚيلًٍُ ١ٝاٝاٍْ ١ٝيًلُ ٌ ٍيتلاْٞٚف ٚنإ ٍحملاـر ٕٚؾٗٝا ٍيرٍحٌ ٓاي ٞأ٬ؾاْض ٚناي ٞأ٬ؾاْض ٚرًٜني نتاب
ٚأْا ْؿصٚ .ٞيهٔ ٫حكاً ٍْتٗ ٢نثرل َٔ ٍيكٝادٜني يف ٍؾ ٗ ١إىل ٍ٫يتخام صلًط ١أٚشلًٚ ٛلؿههلت ٍيتلاْٝٚلات

ٍييت أقُٝت عً ٢ـٍ ٤ٛيطرٚحات ٍيٓعرٍٚ ١ٜيلًُ ١ٝيًُاعشٍ ١يتلاٖ ١ْٝٚذ.ٙ

( )2حؽر لصٍُ ١ٝيهٝإ ايلٓؽر ٟطاب ممرٚع ٚلط ٝلٚ ٞحت ٢زٍ٥اٜ :تصا ل نثرل َٔ ٍيؿًصلطٝٓٝني ٍٚيللرب
عًْ ٢لت ٍيهٝإ ٍيؽٗ ْٞٛٝأ ْ٘ عٓؽر .ٟإىل دعأ ١عاّ ذنر أْ٘ ٍغتؽ

ؾًصلطنيْ ٫ .لتكلا إٔ ٖٓلاى َلٓل٢

يتصُ٫ٍ ١ٝشلتلُاع ٍ٫شلتٝطاْ٫ٍ ٞقت٬علٍ ٞيؽلٗ ْٞٛٝايلٓؽلر ٚ( ٟاؼلٍ ١ؿلاٜ

علٔ – ألاٍع ٍيؿؽلٌ

ٍيلٓؽرٚ –ٟنإٔ ٖٜ ٤٫٪تُٓ ٕٛإزٍيٍ ١ؾاٍع ٜٓٚتٍٗ ٞيؽرٍع ٚلٓتٗ ٞـرٚعٍ ٠يٓفاٍ يتخرٜر ؾًصطني" اؼ= ١
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نٓت يف رٜطاْٝا أعا عشايٍ ١يانتٛعٍٚ ٠علات يلرٍّ ٍهلل يف  4أنتل ٛر ٫ 1987شلتهُاٍ
ٍاص ٍاٝاٍَْٚ .ٞا إٔ ٍظتلًت ٍْ٫تؿاـ ١يف ْٛؾُدل  1987حتٚ ٢ألات ْؿصل ٞأطلٛع

ٖللذٍ ٍاٛدٜللٌ َللع ٚعًلل ٢ـللٍ ٤ٛا للادعٍت  ٫ٍٚتهللاعٍت ٍيع لل ٖ .١ٝهللذٍ لٛيللا ٖللذٍ
ٍاؽطً ٍ/اٛد ٌٜيف لؿاعٌ أاي ٞني للًٍ ِٝيعل

يٓا ٚلؿاعًٓا ؾهرً ٜا َل٘.

َٛدٍ ٌٜيتُٓ ١ٝاؿُاٍ ١ٜيعل  ٖٛ ١ٝحايلَ ١كاَٚل ١نلٜ ٫ ٞلتِ للذٜٚ

ٍيعلل

ٖٓٚاشت٘ ٚإعادٖٓ ٠اشت٘ لٍٛزٜاً ٍٚشتت اعاً يصلخل ٍؿٝلس علهٌ َتٍٛؼلٌٚ .ي ٬تؽلاع
ؾسٕ ط ٍ ٢تهاع ٚلطٛع  َٔٚيِ ٍـُخٖ ٍ٬ذٍ ٍاٛد:ٖٞ ٌٜ
 ناْت ٍي اٍٍْ ١ٜصخاب ٍيلُاٍ إىل ٍياٍ ٌ َكاطل ً ١يًلُلٌ يف شلٛم ٍيلُلٌ
ٍيؽٗ.ْٞٛٝ
 ل لٗا ٍْصخاب ٍ٫شلتٗ٬ى ٍيعلليب إىل ٍيلاٍ ٌ َكاطلل ١آتجلات ٍقتؽلاد
ٍيلا.ٚ
ْ٫ٍ صخاب إىل ٍيلاٍ ٌ ـلرٝ ٜاً لرؾض دؾلع ٍيفلرٍ٥

يصلًطات ٍؿهلِ

ٍيلصهرٍ ٟيؽٗ.ْٞٛٝ
= إٔ نٌ ٖذٍ ٍيًػ ٛدَٚ ٕٚلس ً٫ٚعٔ ٍي اٍٚ ٤يذلنٝس عً ٢أْ٘ ٍقت٬عٞف ٭ٕ ٍيلٓؽر ١ٜأسَٚ ٤ه ٕٛأشاشل ٞيل٘

مما هلٌ إـاؾ ١عٓؽرَ ٟثا  ١عغ  ١أ ٚعتا اً عً ٢عاّ لؽاؿ٘ َع ٍاصلتلُٳر أٍ ٚحذلٍَل٘ يًُصلتلُٳر أ ٟيعلل ٓا
ؼاح

ٍؿل يف ٚطٓ٘ ٍاػتؽٳ  ٚ .ايتاي ٞإذٍ حؽٌ ٚلٓازٍ عٔ عٓؽرٜت٘ف " ٚأحذلَٓا" ٜٴؽ

ٍيهٝإ ظرعٝاً َٚلٔ

ٍيعرعٍ ٞشتُرٍع ٍغتؽا ٘ اا ٍغتؽ ٖٚ .ذٍ ٜ ٫ؿذلم علٔ يريلر ٠أؼلخاب ٍيؽلر ات "ؼلر ٍ ١يتللاٜغ َلع

ٍاصتٛطٓني د .و ٢ٝغاٍع – َٔ ي ٓإ – ٚأعٚ "ٍْ٘ٛأؼخاب دعاٍ ٣ٚياٚيٍ ١يٍٛحا" ٠ش ١َ٬ن١ًٝف َٚاألا نٝلايٞ
ٚأمحا قطاَغ ٚعع ٌٝنثرل َٔ متؿؽ٬ت عسَ ٞعاعٍ "٠يذًٜٗ ٜٔج ٕٛايرأاٍٚ ٤ياعا ٤لإٔ ٜتٓلازٍ ٍيؽلْٗٞٛٝ

عٔ ؼْٗٝٛٝت٘ف ؾٓٝتٗ ٞحكٓا يف ٚطٓٓا  ٜٚكٝ ٢ا ٍيؽٗ ْٞٛٝنٌ َا ٍغتؽ ٖٚ .ذٍ ٜلين إٔ نٌ ْفاٍ ظلل ٓا ٖلٛ
ؾكط نٜ ٞتلًٍ ٢يؽٗ ْٞٛٝعٔ عكٝال٘ .أَا َتٍ" ٢زدٖرت" ٖلذٍ ٙيلاعٍٛت ٍٚيؽلر ات أَلر طرٜلـ َٚؿاعقل١
ؾاقل ١حٝ

لر ٣ااذٍ

ٍزدٖرت ٖذ ٙنًٗا ايتٍٛزَ ٟع لٛشع ٍيؽٍٗ ١ْٝٛٝيلر  ٚ ١ٝاؼ ١تؽٗني أْعُلٍ ١ـًلٝا ٍيٓؿطٝل!١

َ٬حع :١الرؾ ١نٌ ٖذٍ إقرأ نتاب ٍيرؾٝل قُٛد ؾٓ ٕٛيف ني حٌ ٍياٚيتني ٚحٌ ٍياٚيٍ ١يٍٛحا :٠دعٍشْ ١كا١ٜف

َٓعٛعٍت َرنس ٍاعرمٍ/يلاٌَ يًاعٍشات ٍيثكاؾٍٚ ١ٝيتُٓ١ٜٛف عٍّ ٍهللف 2018ف ٍاتٛؾر يف ٍيفؿٍ ١يػر ٍ ١ٝحملتً.١
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ٖٚ ذٍ عِٻ ٍ٫يتسٍّ ل٘ كتًلـ ٍيط كلات ٍ٫أتُاعٝل ١اشلتثٓا ٤ػلاع قًلٝني
ٚعأط ٍااٍ ٍيهُدلٍدٚع.ٟ
ٍ يتٛأ٘ ٱعادٓ ٠اٍ ٤ي ٍٓ ١ٝٱْتاأ ١ٝعدل:
 ٍيلٛد ٠فادًٍ إىل ٍ٭عض يف ٍشتلاد ٠ٱْتاج ٍ٭شاشٝات. ٍيتٛأ٘ ي٬شتثُاع ٍٱْتاأ ٞيف ٍيؽٓاعات ٍيؽػرلٍٚ ٠يٛشٝط.١ -أ ٟإعاد ٠لرنٝ

ٍي ٍٓ ١ٝٱْتاأ ١ٝي٬قتؽاد ٍحملً.ٞ

 َعاعنٍ ١ارأ ٠يف ٍْ٫تؿاـ ١يف ٍاٍٛأٗات ٍا اظر ٠إىل أاْليف ٍيتلاْٝٚات يف ٍ٭حٝاٍٚ ٤آازٍ ٍٚيكرٍٚ ٣الُٝات.

َ ادعٍلٗلا

 ؽًٝللل ظلل هات لصللٜٛل يف ٍيصللٛم ٍحملًٝللٚ ١ؼلل ً٫ٛيًتصللٜٛل يللا٣ٍيؿًصطٝٓٝني دٍ ٌ ٍحملتٌ .1948

 ؽًٝل لصٜٛل يف ٍـاعج َٔ  ٍ٬قَ ٣ٛتفآََ ١ع ٍيكف.١ٝناْت ٖذٍ ٖٞ ٙارحًٍ ١يثٛعٍ ١ٜ٭ٚىل يْ٬تؿاـ.١
ٍٚأ٘ ٍيلاٖ ٚذٍ ل:
 ـرب َا رٍت ٍيط كات ٍيعل  ١ٝتلؿٝض قٍ ١ُٝيلآٜاع ٍ٭عدْل ٞيؽلاحل
ٍيعٝهٌ ٍيؽٗ ْٞٛٝاما ٜكاعب مخصني ااٖٚ ١٦ذٍ يل

دٚعًٍ طرلًٍ يف ل للر

ٍاللا رٍت شلل ٤ٍٛؾُٝللا ىللؾ لػطٝلل٫ٍ ١شللتٗ٬ى ٍيفللرٚع ٟأ ٚقاٚيلل١

ٍ٫شتثُاع.

ٍ شتعرٍط ٍيكُع ـا ٍاٍٛأٗلات ًَٚلٍ ٤٢اللتك٬ت ٍاؿتٛحل ١يف ؼلخرٍ٤
ٍيٓك

ايع اب ٍٚيعا ات  ٚاؼٍ ١يلٓاؼر ٍيٓعٝط.١

 ؾرض ٍيفرٍ٥

ٍْ٫تكاَ ١ٝعً ٢كتًـ ٍَٛقع ٍٱْتاج ٚإغ٬م ٍييت مل لاؾع.

 لكا ِٜلصٗ٬ٝت ٖا ١ً٥يًٛشطاٍ ٤يتجاعٜني.
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 إغ٬م ٍَٛقع إْتاج عاٜا ٠عجا عاّ دؾع ٍيفر ١ ٜأٍ ٚعلهاب كايؿات.
يف ٍارحًٍ ١يثاْ ١ٝنإ ٜٴؿذلض ٓلا ٤ع٬قل ١أايٝل ١لني ٍيلاٍ ٌٍ/٭عض ٍحملتًل١

ٍٚـاعج أ ٟقٝاّ قٝاد.ّ ٠ت.ف ايتاي:ٞ

 للٛؾرل ٍشل لات ٍٚيكلرٚض يًُعلاعٜع ٍٱْتاأٝل ٚ ١اؼلٍ ١يسعٍعٝل ١يتػطلٞ
إؼلل٬ح ٍ٭عٍـلل ٞيف َصللتٜٛال٘ ٍيث٬يللٍٚ ١اؽللاعٜـ ٍؾاعٜلل٫ ١شللتػٍ٬

ٍ٭عض.

 لٛؾرل ٖ ات أ ٚقلرٚض يًُصلتثُر ٜٔنلٜ ٞػطل ٍٛأشاشلٝات حاألالِٗ يف
ٍيؿذل ٠ني ٍٱؼ٬ح ٍٚٱْتاج.

 دعللِ ؼٜٛللٌ أ ٚإعللاد ٠لرن ٝل
ٍشذلٍلٝج ١ٝلُٓ.١ٜٛ

ٍي ٓٝللٍ ١ٱْتاأٝلل ١عللدل ٍيتُٜٛللٌ ٍٚعتُللاد

ٍ يتٛقـ عٔ ٍعتُاد ظ ه ١ؼٍ ٌٜٛ٭َلَ ٍٍٛلٔ ٍـلاعج إىل ٍيلاٍ ٌف ٍٚيليت
ناْت فلرد أدٍٚت ؾاشلاٚ ٠ظل ه ١رلٚقرٍطٝل ١يهصل

ٍيصٝاش.ٞ

ٍيلٍ ٤٫ٛيتٓعُٝلٞ

يهلٔ ٖللذٍ غاي ل ًا مل وؽللٌ ممللا أد ٣إىل قطللع ٍْاؾاعللْ٫ٍ ١تؿاـلل ١يف َصللتٜٗٝٛا

ٍيتٍُٓٚ ٟٛيثكايف ٌ .أر ٣لرنٝس ٍيكٝلاد ٠عًل٫ٍ ٢شلتثُاع ٍيصٝاشل ٞيف ٖٚلِ لصلٟٚٛ

ٜؿف ٞإىل دٚي ١يف ٍيفؿٍ ١يػر ٚ ١ٝقطاع غس.٠

ناْت ٍيؿج ٠ٛني ٍْ٫تؿاـ ١نُ ادع ٠ظل  ٚ ١ٝني قٝلاد.ّ ٠ت.ف ٖاً٥ل١ف ط كٝل١

مما أٚـ إٔ ٍشلاؾني َتٓاقفني:

 ؾؿ ٞحني ناْت ٍْ٫تؿاـ ١عؾض ظليب ي٬شتلُاع ٍ٫شلتٝطاْ ٞمملا هلًلٗا
دعأٍ َٔ ١يٓفاٍ ٍيٛطين ٍيؿًصطٝين يًتخرع ٍٚيتخرٜر.

 نإ ٖلاف ٍيكٝلاد ٠يف ٍـلاعج َٓلذ ٍ٭ٜلاّ ٍ٭ٚىل يْ٬تؿاـلٖ ١ل ٛلٛظٝلـ
ٍْ٫تؿاـ ١يًٛؼ ٍٛإىل حٌ شٝاشل ٞاؿؽلَ ٍٛلٔ ٍيللا ٚعًل ٢دٚيل ١يف
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ٍيفؿٍ ١يػر ٚ ١ٝقطاع غس ٠إىل أاْ

أنثر َٔ  78اا َٔ ١٦ؾًصطني.

دٚيٍ ١يهٝإ ٍيليت ٍحتًلت علاّ 1948

أ ٟإٔ ٖاف ٍيكٝاد ٠نإ غرل ٖلاف ٍيعلل

ٍيكٝادَٓ ٠ذ ٍ٭ٜاّ ٍ٭ٚىل يْ٬تؿاـ١ف حٝ

لٍَٛ ٬ع ل .١يكلا ٍلفل َٛقلـ

ناْت لتٍٛؼٌ َلع قٝلادٍت يف ٍ٭عض ٍحملتًل١

دٍع ١ٝإٜاٖا يًتل  ١٦اػا٫ٍ ٙشلتاٚ ٍٍٚيلٝض ٍيتخرٜلر ٚيهلٔ د ٕٚلٛـلٖ ٝلذٍ ٍيتٛأل٘

ٌ ٜٓلاؾع طرٜكتل٘ ٚيف
يًجُاٖرل ٍييت ناْت لؿٝض إىل ٍيعٍٛعع ٍٚيصاحات ٍٚؿلٍٛع ٟنل ي

َٛقل٘ ٖٚذٍ َا ألٌ لصٍُْ ١ٝتؿاـ ١لصُ ١ٝحكٝك.١ٝ

نإ ٖذٍ ٍيتٛأ٘ َٔ ٍيكٝادٚ ٠عٍ ٤عاّ دؾلٗلا يتهلٍْ ٕٛتؿاـل ١لُٜٓٛل ١يكاؾٝل١

()1

نجسْ َٔ ٤فاٍ ظليب طٍ ٌٜٛ٭َا ٚن ٫ ٞله ٕٛفرد ٖ ل ١شٝاشل ١ٝيًتٛؼلٌ إىل دٚيل١
يف َٓا نإ ظاٜا ٍيٛـٛح إٔ ٍْ٫تؿاـ ١ئ لكلٛد إىل ٍيتخرٜلر  ٫ٚإىل ٍْتلسٍع دٚيل١

()2

َٔ أْٝاب ٍاصتلُٹر.

مل لػرل ٍيكٝاد ٠لٛأٗٗا قطلٝاًف ٌ ٍشلتثُرت ٍْ٫تؿاـل ١أٜٻُلا ٍشلتثُاع  ٚعلهٌ

َتٍٛلر ٍْتٗ ٢إىل ٍيػاع اْ٫تؿاـٚ ١لٛقٝع ٍلؿاقٝات أٚشً ٛيل "ٍيص "ّ٬ؼت لصلُ" ١ٝشلّ٬

ٍيعللجلإ" ؾللسذٍ لل٘ "شلل ّ٬عأط ٍاللاٍ" عًلل ٢أشللاط "ٍقتؽللاد ٍيتصللاقط" Tricle-down

Economyف أَا عًُٝاًف ؾهٌ َا حؽٌ ٖ ٛلأنٝا ٍيهٝلإ لإٔ ؾًصلطني ٖل" ٞدٚيل ١يهلٌ
َصتٛطٓٗٝا"  ٚإٔ ٍلؿاقات أٚشً ٛيٝصت ش ٣ٛقٝلاّ ٍيصلًطٍ ١ارنسٜل ١يف للٌ أ ٝل

املٓ

حرن ١شٝاش ١ٝؾًصطٍ ١ٝٓٝزلٗا ّ.ت.ف حهُاً ذٍلٝاً قاٚدًٍ يف إقً َٔ ِٝأقلايٍ ِٝيصلًط١

ٍيؽٍٗ ١ْٝٛٝاػتؽ  ١يؿًصطنيف ٖٚذٍ ٜللين إٔ  ٫ع٬قل ١شللذٍ ٍؿهلِ ٍيلذٍل ٞؿًصلطٞٝٓٝ

ٍيعتات ٍٚاػتؽ

 1948أ ٟإٔ ٍيؿًصطٝين َٖ ٛلٔ ٜللٝغ يف ٍيفلؿٍٚ ١يكطلاعٚ .يللٌ

ٍيؽللٛع ٠ظللاٜاٍ ٠يٛـللٛح َللع نتا للٖ ١للذٍ ٙيصللطٛع  ٚاؼللْ ١كللٌ شللؿاعٍ ٠يلللاٚ

ٍ٭َرٜهٚ" ٞشٝط ٍيص ّ٬اٍ حكٝكت٘ اما ٖل ٛعأط ٍيللا ٍٕٚـلا ؾًصلطني ٍٚيلر ٚل "١إىل

(ٍْ )1عر ٗذٍ ٍيؽادف ٍ٫قتؽاد ٍٯ ر يْ٬تؿاـٍ :١قتؽاد ٍيط ك١ف عادٍ زلاع ٠يف فًٍ ١يؿهر ٍؾاٜاف ٍجملًلا 1ف
ٍيلاد  1رب 1989ف ؿ.123

(ٍْ )2عر ٍيتُٓ ١ٝاؿُاٍ ١ٜيعل ١ٝف َؽاع ش ل ذنر.ٙ
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ٍيكاط ٍحملتً ١أْ ٟكًٗا َٔ أسٚ َٔ ٤طٓٓا ٍحملتٌ إىل أس ٤ر لر َلٔ ْؿلض ٚطٓٓلا ٍحملتلٌف

ْ ٖٛٚكٌ  ٫ىتًـ عٔ إعادٍْ ٠تعاع ألٝغ ٍيللا ٚيف ٍيفلؿٍٚ ١يكطلاع للا أٚشلً ٛأٟ
ؼرٜو قطلال٘ َٔ َٓطك ١إىل أ ر ٣مجٝلٗا ؼت شٝطرل٘ َٓلذ علاّ ٚ 1967قٝلاّ ٍيللاٚ

سع ٕ٬عٓ ٍٕٛشٝاشال٘ ٍيؿلً ١ٝعًٍ ٢٭عض َٓلذ لاٍ ٤يؽلٍٗ ١ْٝٛٝيصٝاشلٚ ١ٝؼل ً٫ٛإىل

ٍغتؽاب ؾًصطني  ٚ 1948اؼٍ ١حتٍ ٍ٬يفؿٍٚ ١يكطاع عاّ  1967أ" ٟقاٍْ ٕٛيكَٝٛل"١

ٍيذٜ ٟلين إٔ ٍيهٝإ دٚي ١يهٌ َصلتٛطٓٗٝاٖٚ .لذٍ ٜطلرح ٍيتصلا ٍ٩علٔ َلٓل ٢ؼلرٍع

قٝادل ٞؾت ٚمحاط عًلٍ ٢يصلًط ١علدل ٍْ٫كصلاّ ُٗٓٝلا ؼلت ٍ٫شلتلُاع ٍ٫شلتٝطاْٞ

ٍ٫قت٬عٞ

يذٍف عًُت ٖذٍ ٙيكٝاد ٠عًل ٢ؽلْ٫ٍ ٞتؿاـل ١علهٌ للاعه ٞإىل إٔ ٚؼلٌ

ٍيكطاع قط ١أٚشً ٛاٍ حٝؿاف ٚأر ٣إعٚ ٕ٬قـ ٍْ٫تؿاـٚ ١ـرٚعٍ ٠يتط ٝلع ٚٚقلـ
َكاطلٍ ١قتؽاد ٍيلا.ٚ

للاأت ٍْ٫تؿاـلل ١يف ٍ٭عض ٍحملتًللٚ 1967 ١إىل حللا َللا إىل ٍحملتللٌ .1948

ٚأر٣ف نُا أظرْاف ٍشتثُاعٖا َلٔ قٝلاد.ّ ٠ت.ف يؽلاحل َهاشل

شٝاشلَ ١ٝلانصل١

شلاف ٍاكاٍ ١َٚيعل ٍ ١ٝيؿًصلطٍ ١ٝٓٝيليت لاأت َٓلذ لاٍ ٤يػلس٫ٍ ٚشلتٝطاٍْ ٞيؽلْٗٞٛٝ

َاعَٛاً َٔ ٍٱَدلٜاي.١ٝ

ٖٓا ػاع ٍٱظاع ٠إىل ٖعاظ ١ؼً٬ٝت ٍيل لض لإٔ ٍؿرنلٍ ١يؽلًٗ ١ْٝٛٝكلت

َ ٬لٔ أظلهاٍ
ْؿصٗا ً ٚكت ٍؿرنٍ ١يٛطٍٓ ١ٝيؿًصطٖٚ !)1(١ٝٓٝذ ٙؼً٬ٝت للتُلا ظله ً

ٍيتٓعرل يًُٓط ٍٯش ٟٛٝيٲْتاج املٓ ٢إٔ ٍيعرم ؼٳاٳؾ ١ؼً َ ١ػًك ١عًْ ٢ؿصٗا  ٫ميهلٔ
يٍٓٛلٗا نصر أاٍعٖا ٍيؽً

ٍيذ ٟواؼر ٍْط٬قٗا ٚلؿجرٖاف  ٚايتاي ٫ ٞا َلٔ عاَلٌ

اعأٜ ٞهصر ٖذٍ ٙيؽٳلاٳؾٍ/١ي ٓاقٖٚ ١لذٍ ٍَتلاٍد اعأل ١أ ٚأ لر ٣يتلٓعرلٍت غر ٝل١

عأزلاي ١ٝناذ  ١عإٔ َا ٜٴصُ٫ٍ" ٢شتلُاع ٍٱها ."ٞ

(ْ ٍ )1عر ٗذٍ ٍيؽاد دعٍش ١عادٍ زلاع ٠قرٍ ٠٤كتًؿ٫ ١شتخكام أًٍٜٛف ٍيصٝاشٍٚ ٞاثكـٍ َٔ :ؿٝلاَ ٠كاَٚل١
إىل َؿاٚـاتف ٍيلاٌَ ٍؿاشٍِ :ـطابف ٍٱْتاج أّ ٍيتٌُٜٛف يف فً ١نٓلإف ٍيلاد 147ف رٜلـ 2011ف ؿ
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لٴلٝا ٖذٍ ٙيتخً٬ٝت إىل ٍيذٖٔ َصلأي٫ٍ ١شتعلرٍم نُلا عاؾٗلا إدٍٚعد شللٝا

املٓ ٢إٔ ٍ٫شتعلرٍم ٜٴلٝلا ًلل ٍيعلرم ذٖٓٝلاً ٚيكاؾٝلاً عًلٍ ٢يعلانًٍ ١يليت ٜلرٍٗ ٙلا

ٍ٫شتعلرٍمف ٖٚللذٍ ٜٓ ٫ط للل عًلٍ ٢ؿايللٍ ١يؿًصللط١ٝٓٝف إذٍ َلا ٍؾذلـللٓا إٔ ٍ٫شللتٝطإ

ٍيؽٍٗ ْٞٛٝشتعلرٍقٝاً يف َصلتَ ٣ٛلاف ٭ٕ َلا ٴًلل يلٝض عًلٍ ٢يعلانًٍ ١يليت ٜرٜلاٖا

ٍ٫شتٝطإ ٖذٍ ؾااكاٍ ٖٞ ١َٚيفا ٍٚيٓكٝض عًٍ ٢يرغِ َٔ لٛعط قٝادٍت يف ٍ٫علذلٍف
ٍٚيتط ٝع َع ٍيهٝإ ٍيؽٗ.ْٞٛٝ

ٍاكا ١َٚق ٠ٛظل  ١ٝنآَ ١املٓ ٢أْٗا َٛألٛدَ ٠صل كاً ٜٛٝٓ ٚل ًا لعٗلر ٚللِّلر علٔ

ْؿصٗا حني لتلرض يًتخلاٖٚ ٟلَ ٛلا ػصلا يف ٍَٛأٗلٍ ١اعلرٚع ٍيرأزللايٍ ٞيػر لٞ

ٍيؽٗ٫ ْٞٛٝغتؽاب ؾًصطني.

يهٔ ؾًصطْ٫ٍ ١ٝٓٝتؿاـ ١يٝصت دٍ ٕٚي لاٍ ٜٔيلر ٍٚ ٞياٚي .ٞؾلًلٍ ٢اصلت٣ٛ

ٍيلر  ٞناْت ٍْ٫تؿاـ ٖٞ ١اٍٍ ١ٜير ٝع ٍيلر ٍ ٞؿكٝكٞف ٚيذٍ لفاؾرت أٗٛد كلا رٍت

ٍ٭ْعٍُ ١يلر  ١ٝن ٫ ٞمتتا ٍْ٫تؿاـ ١عرٝ ٚلاً ٚؼلٻت أٗلاٖا علدل حهَٛلات ًلاٍْٗا

يًثرير ٠عٔ دٚي ١يف ٍيفؿٍٚ ١يكطاع َ ٖٛٚا لرل

نإ ٍشلاف للًٝ

عً٫ ٘ٝحكاً َ٪مترَ ٟاعٜا يِ أٚشلً.ٛ

ٍْ٫تؿاـل ١يف ؼلٓاٚم دًٜٚل ١يف ٍحملتلٌ 1967ف شلُ ٤ٍٛأ لذ ٖل٤٫٪

اي ِٖٛأٍ ٚاؽاحل.

أَا عًٍ ٢يؽلٝا ٍياٚيٞف ؾٝهؿ ٞإٔ أظرل يآْٖ ١ٝا إىل يكاٚ ٤زٜر اعأٍ ١ٝيللاٚ

ٍ٭َرٜه ٞأُٝض ٝهر عاّ  1991أٍْ ٍ٬ ٟتؿاـٚ 1987 ١إير إعاد ٠أَرٜها ٍحلتٍ٬
ٍيهٜٛتف َع ممثً ٞؾؽا.ّ ٌ٥ت .ف "يصت َتأناًٍ إٔ ٍؾُٝع حفرف يهلٔ مملٔ حفلرٍٚ

نإ ممثً ٛؾت ٚحسب ٍيعل

ٍٚؾ ٍٗ ١يعل ٍٚ ١ٝياميكرٍط "١ٝنُلا قلاٍ يل ٞأحلاِٖ لإٔ

ٝهر قاٍ شلِٖ" :سَٓانِ يف ٍيلرٍم ٖٓٚا شٝخؽٌ َا ْرٜا"!

ٜؿت ٖذٍ عًَ ٢صأيٖ ١اَل ٚ ١طلرل ٠لااطًل ٖٚل ٞإٔ ٍيكُطْلرٜني ٍٚٱقًُٝلٝني

ٍٚيطا٥ؿٝني ٍيؿًصطٝٓٝني ٍٚيلرب ٜلًُ ٕٛيْٗ ٌٝاع عً ٢لكٜٛض ٍيلُل ٍيلر  ٞش ٤ٍٛػلاٙ

ؾًصطني أ ٚػا ٙنٌ ًا عر ٚ ٞر رف ُٓٝا ٍيللاٜ ٚتلاَلٌ َلٓلا مجٝللاً نللرب فتُلٹلٝٵٔ
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ـُٔ ٍشذلٍلٝجٍ ١ٝشتٗاٍف مل لتٛقـ َٓلذ ٍيكلرٕ ٍيصلا ع ععلر ٚحتل ٢أخلٍ" ِٝير ٝلع

ٍيلر  "ٞؾٌٗ َٔ ٜتلغ

قاد ٍْؿجاع ٍْ٫تؿاـ ١إىل لٛيٝا طرف ؾًصطٝين أاٜا يف َكاَٚل٫ٍ ١حلتٖ ٍ٬لٛ

حرن ١محاط َتٛيا ٠عٔ مجاعٍ ١ٱ لٍ ٍٕٛاصلًُني ٚذيلو علاّ  .1989حتلٍ ٢يٝلّٛف مل

وؽٌ ٍؾسّ إٔ ٖذٍ ٍيتٛيٝا أل:٢

 نُعاعن ١ط ٝل ١ٝيف ٍاكا .١َٚيهٔ ٍاكا ١َٚناْت َٓذ عكٛد ٚمل ٜعاعى ؾٗٝلا
ٍ ٫ٱ ٍ ٍٕٛاصًُني  ٫ٚحسب ٍيتخرٜر ٍٱش.َٞ٬

 ٌٖ ألت محاط آاؾصٍ ١يٛطٓٝني ٍٚيلًُاْٝني ٍٚيٝصاع ط لاً
 ٌٖ نإ عًُٗا َٓؿرد ٠فرد ٍَتلاٍد يتلاعٜخ ّ.ت.ف غلرل ٍؾ ٗل ٟٛاملٓل٢
أ ٗٚ ١طٓ١ٝ

 ٌٖ ناْت لٓتعر حت ٢لل ت ؾؽا.ّ ٌ٥ت.ف ؾكؿست يتعػٌ ٍيؽٛع٠
ػض ٍيٓعر عٔ أٖ َٔ ٟذٍ ٙيتصا٫٩ت ٖ ٛحاٌَ ٍيؽ أ ٚمجٝلٗلا أ ٚغرلٖلاف

إ ٫إٔ ٍيتصا٫٩ت َعرٚع.١

ٜٓكًٓا ٖذٍ إىل ٍيعل ٍيثاْ َٔ ٞقٍ ٣ٛاكا١َٚف أٍ ٟيعل ٍاؿرٚز َلٔ قلٍ ٣ٛيلأٜ

ٍيصٝاش ٚ ٞاؼ ١حرن ١محاط ٍاٛيٛد ٠إير ٍظتلاٍ ٍْتؿاـ ٚ .1987 ١ػلض ٍيٓعلر علٔ

أ أٓا ٠محلاط ً ٚؿٗلا ٍٱ لٍ ٍٕٛاصلًُنيف  ٚػلض ٍيٓعلر علٔ نل ٕٛمجاعلٍ ١ٱ لٍٕٛ
ٍاصًُني عً ٢ع٬قَ ١ا لاارنس ٍيرأزللايٍ ٞيػر لٞف زلٗلا َلا ظل٦تف إ ٫أْٗلا ٖٓلاىف

 ٚػض ٍيٓعر عٔ َٛقـ ٍؾُاعٍ ١افاد يٮٍَٚ ١يكٍ ١َٝٛيلر ١ٝف ْاٖٝلو علٔ ٍيعلٛٝع١ٝف
ؾسٕ ٖٓاى حكا٥ل ي٬

ٖاَ:١

ٍ ٭ٚىل :إٔ حرن ١محاط ٚق ًٗا َٚلٗا حرنٍ ١ؾٗاد ٍٱش َٞ٬قاَتا امكاَٚل١
حكٝك ١ٝـا ٍيلاٍ ٚيؽٗٚ ْٞٛٝقاَتا ٍيعلٗاٍٍٚ ٤ؾرحلٍٚ ٢اللتًكنيٚ .قلا

ٜه ٕٛزعُ ٞؼخٝخاًف إٔ قٝاد ٠محاط ٍٖ َٔ ٞيتجاع ٍيصًؿٝني غرل قَٞٝٛ
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ٍ٫ػا)1(ٙف ُٓٝا يف قٍٛعاٖا ًٝط ممٔ ِٖ َتاٜين ٚقٚ/َٞٝٛطٍٓ ٞٝيتٛأل٘.
ٚيهٔ  ٜكٍ ٢يؿٝؽٌ يف قرٍع قٍٛعاٖا سطاعٍ ١يتٛأٗٝات ٍٱ ٍْٝٛل ( ١ايلا

َعلٌ ٍٚعل اط٘ كطر ٚلرنٝا ٚغاع ٙيصٛعٜا) أّ ٍيكٓاعات ٍيٛطٓ.١ٝ

ٍٚ يثاْ :١ٝإٔ قٍ ٣ٛيلاٍ ٜٔيصٝاشلٍ ٞٱشل ٚ ١َٝ٬اؼل ١يف ٍيلٛطٔ ٍيلر لٞ

َلادٜل ١يٮَلٍٚ ١يكَٝٛلٍ ١يلر ٝل ١غل٬ف ٖلذٍ ٙيكل ٣ٛيف ٍيللامل ػلا ٙأممٗلا

ٚقَٝٛالٗا! ٖٚذٍ َا نعؿت٘ ٍؿرب ٍٱَدلٜايٍ-١ٝيٖٛا ٍ ١ٝالٛا ١ـلا شلٛعٜا
حٝ

ـخت حرن ١محاط احتفإ شٛعٜا شلا نخرنلَ ١كاَٚل ١ؾًصلط١ٝٓٝ

ـا ٍيهٝإ ٍيؽٗ ْٞٛٝيؽاحل لٓؿٝذ أأٓاٍ ٠يلاٍ ٍٕٚشلادؾ ١إىل لاَرل شلٛعٜا
ٍٚيصًطٍ ١يلًُاْ ١ٝؾٗٝا يؽاحل َعرٚع إ  ٍْٞٛيًلٛطٔ ٍيلر لٜ ٫ٚ .ٞكًلٌ

َٔ طٛعٖ ٠ذٍ ٍاٛقـ ٍ٭ٜاٜٛيٛأ ٞن ٕٛحصا ات ٍيلا ٍٕٚاما ؾ ٘ٝمحلاط
إٔ ٍيٓعاّ ٍيصٛع ٟشاقط  ٫قاي١ف ٭ٕ َصأي ١ن ٕٛمحلاط حرنلَ ١كاَٚل١

ـا ٍيهٝإ ٍيؽٜٗ ْٞٛٝٴؿذلض إٔ لهٖ ٕٛلٍ ٞ٭شلاط ٍٚ٭ٚيٜٛلٚ ١يٝصلت

ٍ٭ٚي ١ٜٛإقاَ٬ ١ؾ ١إش ١َٝ٬لتجاٚز ٌ للادٍ ٟيكٍ ١َٝٛيلر .١ٝ

ٍٚ يثايثلل :١إٔ ٍشتصلل ّ٬قٝللاد.ّ ٠ت.ف يًخًللٍ ٍٛيصٝاشلل ١ٝعًللُٖٝٚ ٢تٗللا
ٍيٍٛـخَٚ ١ػادعٍ ٠يهؿاح ٍاصً يِ د لَ ٍٛطٗلر أٚشلً ٛأعطل ٢محلاط

ؾرؼ ١لؽاټع ٍيصاح ١ن اٚ ٌٜيٝض نرٍؾا أاٜا يًُكاٍ ١َٚيؿًصط ١ٝٓٝعاَ.١
ٜٚهؿ ٞإٔ ْذنر ٖٓا َا قاي٘ ٜاشلر عرؾلات يف لاعٜض علٔ ٍاٝثلام ٍيلٛطين

ٍيؿًصطٝين "نادٚى-عتٝل" َٚا قاي٘ ْا٥

أَني عاّ ٍؾ ٍٗ ١ياميكرٍط ١ٝيتخرٜلر

ؾًصطني قٝض أ  ٛي" ٢ًٝنصرْا لا ٍ ٛيتخرٜر ٍيعاٌَ" .ؾٌٗ ٖٓلاى ذ لرل ٠الٔ

أعٍد ٍآاؾص ١أؾفٌ َٔ ٖذ. ٙ

يٝض ٖذٍ فاٍ عرض لطٛع ّ.ت.ف  ٫ٚحرنل ١محلاط أٍ ٚؾٗلاد ٍٱشلَٞ٬ف

ٚإمنا يكرٍٍ ٠٤اتػرلٍت ٍييت أـاؾٗا ٖذٍ ٍيتٝاع عًٍ ٢اكاٍ ١َٚيؿًصط.١ٝٓٝ

(1) See Adel Samara Political Islam: Fundamentalism or National Struggle. Al-Mashriq
Publications 1995.
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ؾٗ َٔ ٞأَٗ ١اعشت ٍيهؿاح ٍاصلً نُلا نلإ دٚع ّ.ت.فٖٚ .لذٍ أعطاٖلا

عؼٝاًٍ مت أ ذ َٔ ٙعؼلٝا ّ.ت.ف ْؿصلٗاٖٚ .لذٍ أد ًلٗا عًل ٢شلاح ١أ لرٖٚ ٣لٞ

ٍيعػٌ ٍ٫أتُاع ٞعًلَٓ ٢اٖفلٍ ١يلًُاْٝلٍ ١يؿًصلط ١ٝٓٝأطرٚحلات ٍيلاٍ ٜٔيصٝاشل.ٞ

ٚميهٔ عؼا َا :ًٜٞ

 نُا نإ يٹل ّ.ت.فف لٛؾرت ؿُاط اؼ ١إَهاْلات َايٝلٖ ١اً٥ل ١لاأت
تللٛؾرل َصللاعاٍت َايٝلل ١٭ْؽللاعٖا ع ٝل

ٜكُٝللَ ٕٛعللرٚعات ؼللػرل٠

ٜتُهٓ٬ َٔ ٕٛشلا َٔ ٍيصٝطر ٠عً ٢غلرف ٍيتجلاع ٠عًل ٢شل ٍ ٌٝاثلاٍ.

ٖٚذٍ أَر َعرٚع يهٓل٘ َلاع ّٛاالاٍ ٍيصٝاشلٞف ٚأعتكلا أْل٘ َلٔ ظل ه١

ٍٱ ٍ ٍٕٛاصًُني عاَ١ف  َٔٚأْعٍُ ١يرٜع ٍيٓؿطل ٚ ٞاؼل ١قطلر ٚنلذيو
َٔ لرنٝاٖٚ .لذٍ ٜطلرح ْؿلض ٍيصلٍ ٍٍ٪يصلا ل ٍاتلًلل تُٜٛلٌ ّ.ت .ف

 ٚاؼ ١حرن ١ؾت شا كاً ٚمت ٌٜٛقٍ ٣ٛياٍ ٜٔيصٝاش٫ ٞحكاًف املٓ :٢نٝلـ
لصُ ٍٱَدلٜاي ١ٝيت ٍٛلٗا تَُ ٌٜٛكا ١َٚـا ٍيهٝإ ٍيؽٗٚ ْٞٛٝإذٍ نإ
٭حا إٔ ٜصتػرب ٚؼـ ل لٍ ١ٝيت ٍٛع إىل ٖذٍ ٍااَ ٣لٔ ٍؿفلٝضف ؾلسٕ

ٖذٍ ٙ٭ْعُ ١قا عرٻت ْؿصٗا عًٜ ٢ا إدٍع ٠لرٍَ

ش َٔ ٤ٍٛحٝل

ٍشلرٚيل١

ي٬عذلٍف ايهٝإ ٍيؽٗٚٚ ْٞٛٝقٛؾٗا ـا قٛع ٍاكا١َٚف ٚدٚعٖا يف متٜٛلٌ
ٍٱعٖاب ٍيتهؿرل ٟاااٍ ٍٚٱعٖا ٝنيف  ٚتاَلاً كٝلاّ لرٍَل

ٍيرٜاض يٝٴلرج َٔ أٛٝب َٖ ٤٫٪ا ل ك٢ف حٝ

ْٗ

ٍيتكعٝط ًَٝ 500اع د٫ٚع َٔ ٍيٓعاّ ٍيصلٛدٚ ٟحا.ٙ

ايلذٖاب إىل

يف إحلا ٣أل٫ٛت

ٚ إذٍ نإ مت.ّ ٌٜٛت.ف ي كرطتٗا ٚلٗ٦ٝتٗا اػادعٍ ٠يهؿلاح ٍاصلً ٚلٛيٝلا
ظرٍ ٥نُدلٍدٚع ٚ ١ٜرلٚقرٍطٚ ١ٝطؿًٝٝلٚ ١ؾاشلا٠ف ٖٚلَ ٛلا حؽلٌف ؾلسٕ

مت ٌٜٛمحاط قا مت ٍشتثُاع:ٙ

 ـًل ظل  ١ٝؿرن ١مي ١ٝٓٝد/ٜٔشٝاشٞ أ رأت ْؽـ ٍجملتُع َٔ ٍيعاععف أٍ ٟارأ ٠يٝتِ ٍعتكاي٘ يف ٍي ٝت050

 لٛيٝا أأٓخ ١أاٜاٍ َٔ ٠يرأزلاي ١ٝش ٤ٍٛؼػاع ٚن اع ٍيتجاع ٚقٝاد ٠ػُْٳع ني طاب عؾض ٍيهٝإ ٍيؽلٍٗٚ ْٞٛٝاعلاعن ١يف ناَلٌٍَتٝازٍت أٚشً!ٛ

ٍٚ -يتلٓللام يف أاْل

مجاعللٍ ١ٱ للٍ ٍٕٛاصللًُني  ٚاؼلل ١يف َرنسٖللا

ٍيلثُاَْٚ ٞؽرؾٗا ٍيكطرٚ ٟنًُٗٝا َرل ط َلع ٍٱَدلٜايٝلٍ ١٭َرٜهٝل١

َٚلذلف َٚتلاٌَ َع ٍيهٝإ ٍيؽٗ.ْٞٛٝ
ٜؿت ٖلذٍ عًلَ ٢لا أعدْلاَ ٙلٔ ٖلذٍ ٍي خل

ٖٚل ٛأًٜٛيلٍ ١يكلٍٚ ٣ٛيؿؽلاٌ٥

ٍيؿًصطٚ ١ٝٓٝؼاٜاًٍ ٍْ٫تكلاٍ َلٔ ٍْ٫تؿاـل ١إىل ٍلؿاقلات أٚشلًٚ ٛل ٍٛلٗلا ٚؼل ً٫ٛإىل
ٍيؽرٍع عً٫ٍ ٢شتا ٍٍٚاٍ ٍيتخرٜرف ٚذيو ػلض ٍيٓعلر متاَلاً علٔ ٍَٛؼلًٍ ١ؾُٝلع

ٍشتلاٍّ ْؿض طاب ٍاكاٍٚ ١َٚيلٓذلٜات يف ؼرٜر ؾًصطني ُٓٝا نإ أٖٛر أٚشًٖ ٛلٛ

ٍيتط ٝع َع ٍيهٝإ ٍيؽٗ.ْٞٛٝ

أَا ٚقا َف ٢عً٪َ ٢متر َاعٜلا  1991شل لٚ ١ععلر ٕٚعاَلاً ٚعًلٍ ٢لؿلام

أٚشً ٛع ع قرٕف ٚمثاْ ٞشٍٓٛت عًٍ" ٢ير ٝع ٍيلر ٍ ٞيتهؿرل "ٟؾكلا لات َلٔ ٍيٛـلٛح
امهإ ٍيتلٓام ٫ٍٚؼطؿافف املٓل ٢إٔ أٜل ١ع٬قل ١٭ ٟؾرٜلل ؾًصلطٝين أٚشلً ٛلللين
رٚأ٘ َٔ قٛع ٍاكاَُٗ ١َٚا ع ٬طا ٘ ٚلسٍٜات عطاْت٘.

ٖٚذٍ ٜٓط ل عً ٢حرن ١محاط ٚعًٍ ٢ؾ ٍٗ ١يعل  ١ٝنُا ٜٓط ل عً ٢ؾت  ٚكٝل١

ٍيؿؽاٌ٥ف اشتثٓاٍ ٤ؾٗاد ٍٱش .)1(َٞ٬نًتا ٍؿرنتني ؾت ٚمحاط د ًتا ٍْتلا ات ؼلت
ٍ٫حتٚ ٍ٬لٓاؾصتا عًٍ ٢يٛزٍعٚ ٠ع٥اش ١شًطٍ ١ؿهِ ٍيذٍلٚ ٞمتٛيتلا َلٔ ٍالاٍ ٍاصلُّٛ
شلٍ ٤ٍٛيٓؿطلل ٞأٍ ٚيػر للٚ ٞد ًتللا حلرب ٍارٍنللس ٍيصٝاشلل ١ٝأ٫ٍ ٟشللتاٍْٚ ٍٍٚتٗتللا إىل

ٍْ٫كصاّ ٍٚيذَ ٟع ٍيسَٔ ٜأ ذ ظهٌ ٍيتكاشِ :ؾت يف عٍّ ٍهلل ٚمحاط يف غس.٠

( )1عاما ٜهُٔ َأزم حرنٍ ١ؾٗاد ٍٱش َٞ٬أْٗا يف غس ٠ؼاٜاًٍ للُلٌ علهٌ عًلين يف َٓلا شٝاشل ٞكٝلاد٠
محاط ٍييت ٖ ٞظرٜه ١يف ٍ٫شتؿادَٓ َٔ ٠اؾع أٚشً !ٛأَا يف ٍيفؿٍ ١يػر ٝل ١ؾتلُلٌ علهٌ شلرٟف ٖٚلذٍ ٖلٛ

ٍيٛـع ٍيط ٝل.ٞ
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ٚعً٘ٝف حٝ

د ًت ٍيؿؽاٍ ٌ٥يؿًصطَ ١ٝٓٝلرنل٫ٍ ١شلتا ٍٍٚنُلرنل ١شٝاشل١ٝ

ؼت ٚأٛد ٍ٫شتلُاع ٍ٫شتٝطاٍْ ٞيؽْٗٞٛٝف ؾٗذٍ ٜلين لٍَٛ ٬ع ل ١إٔ ٖلذٍ ٙيكل ٣ٛمل

للا أسَ َٔ ًٍ٤عرٚع ٍيتخرٜر ٚؼاٜاًٍ أْٗا ٍظذلنت ٖٚ ٞكتًـ ٍيؿؽاٍ ٌ٥ييت لكاطللت
َع أٚشً ٛيف دؾٔ ٍْتؿاـ.1987 ١

إذٕف ؾاْ٫تؿاـ ١اأت عؿ ١ٜٛمل ٜؿجرٖا أ ٟؾؽٌٝف يِ قادلٗلا ٍيؿؽلاٌ٥ف ٚعاملا

شلذٍ مل لٛيا أحسٍ اً أ ٚؾ ؽا ٌ٥أاٜلا ٠مملا زلل يلٓؿض ٍيؿؽلاٍ ٌ٥يكاميل ١اَتطاٗ٥لا ٚيف
ٍيٓٗا ١ٜدؾٓٗا ٍٚـرٚج َٔ َعرٚع ٍيتخرٜرٖٚ .ذٍ ٙيصرلٚعٍ ٠يذلٍألٝلٖ ١لٍ ٞيليت حايلت

د ٕٚل ًٛع ٍْتؿاـ ١لُٜٓٛل١

()1

ٚيكاؾٝل ١نُهْٛلات ؿلرب ٍيعلل

شٓٝج قٛع ٍاكا ١َٚيف محٌ ٖذٍ ٍاعلٌ

طًٜٛلٍ ١٭َلا .ؾٗلٌ

ٍْ٫تؿاـ ٚ ١صا٥ر ٍيلا:ٚ
نإ ط ٝلٝاً إٔ لٴًخٹل ٍْ٫تؿاـ ١صا٥رًٍ اقتؽاد ٍيللاٚ .ٚيهلٔف مل ٜهلٔ ٖلاف

ٍْ٫تؿاـ ١ؾكط حر اً ٍقتؽاد١ٜف ٌ ٍشتلاٍّ ٚللَُ ِٝكٛيٍ ١اكاطلل ١نجلسَ ٤لٔ َٛدٜلٌ
ٍيتُٓ ١ٝاؿُاٍ ١ٜيعل  ١ٝٱعادٓ ٠ا٫ٍ ٤قتؽاد ٍحملً ٞلُٜٓٛاًف ٚؼ ٫ٛإىل أعً ٢دعألَ ١لٔ

ؾو ٍ٫عل اط اعتُاد ٍؿُاٍ ١ٜيعل  ١ٝاؼٚ ١ؼاٜاًٍ .أ ٟه ّ٬ر لرف ٍْ٫تؿاـل ١يلٛع٠
ؼرٜر ٚطين ظليب ٚيٝصت َعرٚع َصاٍٚ ١َٚشتا ٍٍٚعً ٢أس َٔ ٤أعض ٍيعل ٖ .لذٍ

ٍاٛد َٔ ٌٜحرب ٍيعل

ٖ ٛأس ٤أٜفاً َٔ ظلاع "ٍؿٝلاَ ٠كاَٚلٚ ."١عًٝل٘ف يلٝض ٍ٭َلر

لٓاؾصاً أ ٚحر اً ٍقتؽاد ١ٜـا ٍقتؽلاد ٍيللاٚف لٌ َكاَٚلٚ ١دؾلاع ذٍللٖٚ ٞلٜ ٛتفلُٔ
ايفرٚع ٠إؿام أعً ٢ـرع ممهٔ اقتؽاد ٍيلاٚ ٚلٛقع َكا ١َٚظل َ ١ٝاٜا.٠

( )1يلٌ َصأيٍ ١يتُٓ ١ٝحازل ١يف ٍيؿرز ٍ٭ٜاٜٛيٛأٍٚ ٞيط كٍٚ ٞيصٝاشٍ ٞيؿًصطٝين َٔ أٗٚ ١حاشِ يف نعـ
عاّ ٍ ٫ت٬ف ػاٍ ٙيتُٓ ١ٝني ٍيُٝني ٍٚيٝصاع ٍيؿًصطٝٓٝنيٍ .يُٝني َٗٓ ٬ا لُٓلٍٚ ٟٛيٝصلاع لا٭لسٚ ٠حتل٢
لض ٍيٝصاع َٔ ٜسعِ سَهاْ ١ٝلُٓ ١ٝؼت ٍ٫حت ٍ٬عدل ٍـط٫ٍ ١قتؽاد ١ٜيصًطٍ ١ؿهِ ٍيذٍلٍْ !ٞعلر ْكلا َلا

نت ٘ أمحا قطاَغ حٝ

أي تٓا ٙيفٍ :شت٬ب ٍيتُٛټٍ ٍٚغذلٍب ٍيتُٓٝل١ف قلرٍْ ٠٤كاٜل ١٭د ٝلات يف "لُٓٝلٍ "١قتؽلاد

ٍ٭عض ٍحملتً1967 ١ف (ْصلَٛ ١شل )١عادٍ زلاع.٠
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ٖٓاى يف ٍؿكٝكَ ١صأيتني  ٫ا َٔ ذنرُٖا ٖٓا:
ٍ ٭ٚىل :إٔ ٍيؽرٍع َع ٍيهٝلإ ٍيؽلٗ٫ٍ ْٞٛٝظلهٓاز ٟيلٝض فلرد ؼلرٍع

ٍقتؽاد ٟاملٓ ٢لٓاؾض أْعُ١ف ٖٚلذٍ ٜٓ ٫ؿل ٞإٔ أشلاط إٜل٬ج ٍيهٝلإ يف

ؾًصطني ٖ َٔ ٛأأٌ َؽاحل ٍيرأزلايٍ ١ٝيػر  ١ٝيف ٍيلٛطٔ ٍيلر ل .ٞإ ٫إٔ
ْفايٓا ٍ٫قتؽلادٖ ٟل ٛألسَ ٤لٔ َعلرٚع ؼرٜلر ٍيلٛطٔ ٚيلٝض ٍآاؾصل١
ٍ٫قتؽادَ ١ٜع ٍقتؽاد ٍيلآٖٚ .ٚا ػاع ٍٱظاع ٠لإٔ ٍيؽلرٍع ٍ٫قتؽلادٟ

َع ٍقتؽاد ٍيلا ٖٛ ٚؼرٍع َع ٍقتؽلاد ٍيرأزلايٝلٍ ١يػر ٝل ١لَُٗٛلا ٍيليت

ًكت ٍيهٝإ ٚلاعُ٘ ٚؼ ً٫ٛإىل محاٜت٘ٚ .قا أؼل ٖلذٍ ٍيٓفلاٍ أٜفل ًا
ـا ناٌَ ٍقتؽاد ٚشٝاشلات ٍيثلٛعٍ ٠افلاد ٚ ٠اؼل ١أاْ ٗلا ٍيؽلْٗٞٛٝ

ٍيلر ٍ ٞيذٜٗ ٟر ٍٚيًتط ٝع شٝاشٝاً ٍٚقتؽادٜاً ٚيف نٌ َصتَ ٣ٛع ٍيلا.ٚ

ٍٚ يثاْٚ ٖٞٚ :١ٝأٛب ٍْ٫ت ا ٙإىل ٍيتفًٍ ٌٝاكؽلٛد أٍ ٚيصلاذج لإٔ ٖٓلاى
ؾرؼ" ١يًتٍُٓ "١ٝيتكًٝا ١ٜيف ٍحملتٌ  1967يف ظٌ ٍلؿاقلات أٚشلً ٛنُلا للردد
أد ٝات ٍيًٝدلٍيٝنيٍ/ت يف شًطٍ ١ؿهلِ ٍيلذٍل ٚ ٞللض "ٍيٝصلاعٜني" ٍيلذٜٔ

ٜر ٕٚذيوف  ٚاؼلَ ١لٔ ٜلر ٕٚحتل ٢يف ٍيصٝاشلات ٍ٫قتؽلاد ١ٜيصلًط١
ٍؿهِ ٍيذٍل ٞعً ٢أْٗا قادع ٠عً ٢ؼكٝل "ٍيتُٓ "١ٝإذٍ َا طُِّكت "نُا هل "(!)1
ٖٚذٍ ٜطرح ٍيصٍ ٍٍ٪يتٓاقفٍ ٞارنسٍ ٌٖ :ٖٛٚ ٟيتُٓٚ ١ٝحتٍ ٢يُٓل ٛؼلت
ٍ٫حت٫ٍ ٍ٬قت٬ع ٞممهٓ ١حت ٢املسٍ عٔ ٍ٫شتعٗاد تجر  ١ع ع قرٕ!

أر ٣لؽٍُ ِٝيصٝاش٫ٍ ١قتؽاد ١ٜيًلا ٚعٝ

ٜتِ ٍيتكٜٛض ٍاصلتُر ٫قتؽلاد

ٍآللاطل ٍحملتًللٚ .١دٍ ٕٚيللا  ٍٛيف ٍيتؿاؼللٌٝف ؾكللا نللإ أحللا َؿاؼللٌ ٖللذٍ ٙيصٝاشلل١
ٍَتؽاؿ قٍ ٠ٛيلٌُ ٍحملً ١ٝيًلٌُ يف ٍقتؽاد ٍيلا َٔ ٚأأٌ:

 .1لؿرٜؼ ٍَٛقع ٍيتعػٍ ٌٝحملً ١ٝنجس َٔ ٤شٝاش ١لكٜٛض ٍَٛقع ٍٱْتاج ٚذيو

سغرٍٍ ٤يلُاٍ أأٛع لؿٛم نثرلًٍ َتٛشط ٍ٭أٛع ٍحملً١ٝف ٚيهٓٗا لكلٌ نلثرلًٍ
عٔ أأٛع ٍيلُاٍ حاًَ ٞأٓصٍ ١ٝيهٝإ!

(1) https://kanaanonline.org/ebulletin-ar/wp-content/uploads/2015/05/ADEL-SAMARACRITIQUE-OF-DEVELOPMENT-PALESTINE.pdf

053

ٍَٚ .2تؽاؿ ٍيع اب لٝاًٍ عٔ ٍاعاعن ١يف ٍيٓفاٍ ٍيٛطين نلطٍ ٠ٛحذلٍزٜل١
َٔ شًطٍ ١يهٝإ اٍٛأٍٗ ١اكا.١َٚ

امٛأ ٖذٍ ٙيصٝاشل١ف ألر ٣لرنٝلس ٍيلُلاٍ ٍيؿًصلطٝٓٝني يف ٍيلُلٌ ٍ٭شلٛدف
ٍي ٓا٤ف لٓعٝـ ٍيعٍٛعع ٍٚي ٛٝتف قطاف ٍحملاؼٍ ...ٌٝخلٖٚ .لذٍ "عؾلع" ٍيكطاعلات ٍيلاْٝا
َٔ ٍيلُايٍ ١يؽٗ ١ْٝٛٝإىل َعرؾني عًٍ ٢يلُايٍ ١يؿًصط١ٝٓٝف مما ٜلين عًلٍ ٢٭قلٌ َرٍل ٝل١
ط ك )1(١ٝلك ّٛعً ٢أشاط ؾٛقٍ ١ٝيٛٗٝد ٟأ ٚحاٌَ أٓصٍ ١ٝيهٝإ ٚحكل ٫قتؽاد ٍيللاٚ
ؾا٥ض ق ١ُٝعاٍ أاًٍ ْعرًٍ يؿاعم ٍ٭أٛع ٍٚـاَات ني ٍيلاٌَ ٍيؿًصطٝين ٍٚيلاٌَ َلٔ
دٍ ٌ ٍيهٝإ ٍيؽٗٚ .ْٞٛٝعً٘ٝف ؾسٕ َ ادعٍ ٠يلُاٍ اكاطلٍ ١يلٌُ دٍ ٌ ٍقتؽاد ٍيللاٚف
َ ٖٛٚا أزلٝت٘ "ٍْ٫صخاب إىل ٍياٍ ٌ عُايٝاً" ٍٚيذ ٟلرلل عًٝل٘ ٍْصلخاب ٍيلُلاٍ إىل
ٍياٍ ٌف إىل ٍيصٛم ٍحملً١ٝف ٍشلتٗ٬نٝاًف ٚل لتل٘ لايط ع َكاطلْ٫ٍ/١صلخاب إىل ٍيلاٍ ٌ
ٍشتٗ٬نٝاً َٔ شٛم ٍيلا َٔ ٚق ٌ َلعِ ظرٍ ٥أ" ٚط كات" ٍجملتُع َ ٖٛٚا أؿل أـلرٍعًٍ
ٍقتؽاد ١ٜاقتؽاد ٍيلا ٚطايت كتًـ ٍاعاعٜع ٖٓاى ٍييت لٓتا يًتصلٜٛل دٍ لٌ ٍ٭عض
ٍحملتً ٖٞٚ 1967 ١ايط ع غاي اً َٔ ٍيدلأٍٛزٜل ١ذٍت ٍ٭ؼلٍ ٍٛيٛٗٝدٜلٍ ١يعلرقَٚ ١ٝلٔ
ٍياعأٍ ١ياْٝا ؼٓاعٝاًف أ ٟإْتاج ٍاٍٛد ٍيػذٍٝ٥ل١ف ٍٚ٭يلا ٍ ...خل .نُلا أؿكلت أـلرٍعًٍ
ايلُايٍ ١يٛٗٝد ١ٜيف ٍاؽلاْع ٍَٛٚقلع ٍيلُلٌ ٍيؽلٍٗ ١ْٝٛٝيليت لٴٓلتا يًتصلٜٛل يف ٍحملتلٌ
ٜٚ 1967ٴكاع عاد َٔ ناْت لعػًِٗ يف ح ٘ٓٝل  750000عاٌَ.
يلللٌ ٍيٴلللا ٍ٭ٖللِ طااللا ْٓللاقغ ٍْ٫تؿاـللٖ ١لل ٛإٔ ٍْ٫صللخاب إىل ٍيللاٍ ٌ
ٍشتٗ٬نٝاً()2ف ٚظٴػ )3(ً٬ف ٜؿذلض أٜ ٚلين ايفرٚعٍ ٠يذٖاب إىل ْعلاطات قًٝل" ١لُٜٓٛل"١
( )1حُٓٝا أْٗٝت أطرٚحيت يًُاأصترل يف رٜطاْٝا عرـتٗا عً Zed Books ٢يًٓعرف ؾأأا  ْٞٛأْٗا قا ً ١يًٓعر
عرط ؼٍ ٌٜٛيؿؽٌ ٍـاَض إىل للا ٕٚني ٍيلُاٍ ٍيؿًصطٝٓٝني ٍٚيٛٗٝد اٍ نٍ ٕٛيل٬قلَ ١رٍل ٝل ١أٍ ٟيلُلاٍ

ٍيؿًصط ٕٛٝٓٝاـل٫ ٕٛشتػ ٍ٬ط كٚ ٞق .َٞٛأ ٟنإ ٍاطً

ٖٖ ٛاّ أٖٛر ٍ٭طرٚحٍ ١يكلا ِ٥عًل ٢علاّ

ٚأٛد للا ٫ٚ ٕٚؼايـ ني ٍيلُاٍ َٔ ٍيطرؾنيٚ .ط لاً عؾفت ٍ٫قذلٍحٍ .ـطرعت يًٗرب َٔ رٜطاْٝلا للا
ٍغتٝاٍ ْاأٍ ٞيلًٚٚ ٞـلت أٚعٍق ٞياٍ ٣يرؾٝل ٍٱٜريٓا ٟل ٞ ٛظً ٞحٝل

أعشلًٗا إىل عٍّ ٍهلل َلع ٍحملاَٝل١

ٍيذلٚلصه ١ٝي٦ٝا لصٌُٝف يهٓين ٚأات إٔ ٖذٍ ٙيرشايٚ ١أَٛع ٖاَ ١أ ر ٣قا ؾُكات!

( )2حص

أرلٚزٍمل ٛشت  ٖ 1988-3-1طت َ ٝلات ٍآتجات ٍيؽٓاع ١ٝيف قطاعلات َلٓٝلَ ١لٔ ٍقتؽلاد

ٍيهٝإ يف ٍيعٗر ٍيثاي

يْ٬تؿاـٓ ١ص  30 ١اا.١٦

( )3حت ٢أ ٍٚر ٍيعٗر ٍيثاي

يْ٬تؿاـٚ ١ؼًت ْص ٍ ١يلُاٍ ٍيؿًصطٝٓٝني ٍاكاطلني يًلٌُ دٍ لٌ ٍيهٝلإ إىل

 43ااَٛ( ١٦ظ ١ٝنتصافف يف أرٚزٍمل ٛشت )1988-3-1ف عٔ ٍؿُاٍ ١ٜيعل ١ٝف ؿ.90
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ٱْتاج َا ميهٔ إْتاأ٘ ن اٍ ٌ٥يًٍٛعدت َٔ شٛم ٍيلا ٚأٍ َٔ ٚ٭شٍٛم ٍيؽاٜك ١يًللاٚ
ٍٚييت ٜٴخعر عًٍ ٢يؿًصطٝٓٝني ٍيتٍٛؼٌ َلٗا َ اظر ٠إٚ ٍ٬ َٔ ٫شٝط ؼٗ.ْٞٛٝ
خ ر ر ـا ٍقتؽاد ٍآاطل ٍحملتًٖٚ ١لٍ ٛيلاٚع
ٚيف ٖذٍ ٙاصأي ١ايتخاٜا ٜهُٔ ؾ ٻ

ٍيذ ٟيل ت٘ ظروٍ ١يؿٍ ١٦يثاٍْ َٔ ١ٝيهُدلٍدٚع ٍحملًٍ ٖٞٚ )1(ٞيعروٍ ١يليت لٛشلطت لني
ٍ٫قتؽادٍٚ ٜٔيصٛم ٍياٚي ٞؼت إظرٍف ٍيصٝاشات ٍيؽلٗ ١ْٝٛٝحٝل لرنلس دٚع ٖلذٙ
ٍيعرو ١يف لٗرٍٚ/ ٜشتُرٍع لصٜٛل َٓتجات ٍيلا ٚإىل ٍيصٛم ٍحملً ١ٝمملا يلل

إعاقٍ ١يتُٓ ١ٝاؿُاٍ ١ٜيعل ١ٝف أ ٟـرب ٍْ٫تؿاـٍ َٔ ١ياٍ ٌ ٍجملتُل.ٞ

دٚعًٍ يف

يف ٍاصتٍ ٣ٛيلصهرٍٚ ٟ٭َينف ؾكا أٓٻا ٍ٫حتَٓ ٍ٬ذ عا 1967 ٍٕٚععلرٍت
ر٫ف ٍؾٓٛد ٍٚيف اط ٍٚالا رٍت ٍٚيلٍُ ٤٬حملًٝني يف ط ٍيٛـع ٍَٛٚأٗلٍ ١اكاَٚل ١يف

ٍ٭عض ٍحملتًٖٚ .١لذ ٙط للاً ؾلرؿ عُلٌ شللٚ ٤٫٪نًؿل ١عًلٍ ٢قتؽلاد ٍيللاٚ .ٚيهلٔ
ٍْ٫تؿاـ ١غرلت ٍالادي ١عٝ

زٍدت عاد ٍؾٓٛد ٍٚالا رٍت ٚحرط ٍؿلاٚد ٍٚيعلرط١

ٍيذ ٜٔمت ػٓٝاِٖ ٱمخاد ٍْ٫تؿاـ ١مما نًـ ٍيلاٍ ٚيهثرل.

ٚإذٍ نإ نٌ ٖذٍ ٍيتجٓٝلا ق لٌ ٍْ٫تؿاـل ١قًٝلٌ أَ ٚللاٍ ّٚيهًؿل ١طاالا ٜلتِ

ٍشتػٍ ٌ ٍ٬حلت  ٍ٬شلٛم ٍآلاطل ٍحملتًل ١ت لادٍ غلرل َتهلاؾ ٤٢ؼلت ٍيصل٬حف ؾلسٕ
ٍْ٫تؿاـ ١قا نًؿت ٍيلاٍ ٚيهثرل ح: ٝ

 َٔ أٗ ١حؽًت َكاطلٍ ١يلٌُ ٫ٍٚشتٗ٬ى َٔ أشٍٛم ٍيلا.ٚ
 َٔٚ أٗ ١ياْ ١ٝمت ػٓٝا ٚؼرٜو أعاٍد ـلُ َٔ ١قٍٛل٘ يكُع ٍْ٫تؿاـ.١
 ٫لتٛؾر ٚمل لتٛؾر َلطٝات ٭عقاّ صا٥ر ٍيلا٫ٍ ٚقتؽلاد ١ٜألرٍْ٫ٍ ٤تؿاـل١ف
ٚيهٔ مما مت لكاٜر ٙحٗٓٝا ْكتطـ َا :ًٜٞ
 ٖ طت ؼادعٍت ٍيلا ٚإىل ٍيصٛم ٍحملًَ ١ٝلٔ ًَٝ 900ل ٕٛد٫ٚع إىل يًل

ٖذٍ ٍا ًؼٚ .ػاع ٍٱظاع ٠إٔ شلا ٍيلجلس ٍيٓلاأِ علٔ ٖلذٍ ٙيلٍٛعدٍت إىل

(َ ) 1رت عًٍ ٢يفؿٍ ١يػر ٍ ١ٝحملتً ١ي٬ي ١ظرٍَ ٥تتا لٍ َٔ ١يهُدلٍدٚعف ٍ٭ٚىل َرل طل ١ايٓعلاّ ٍ٭عدْل ٞق لٌ
1967ف ٍٚيثاَْ ١ٝرل ط ١اؿهِ ٍيلصهرٍ ٟيؽٍٗ ْٞٛٝا اظر َلا لني 1993-1967ف ٍٚيثايثلَ ١رل طل ١صلًط١
ٍؿهِ ٍيذٍلٍ ٞيؿًصط١ٝٓٝف  ٚايط ع لاٍ ًت ْؿض ٍيعرٍ٥
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لفٗا.

ٍ٫قتؽاد ٍحملًل ٞنلإ ٜلتِ َلٔ أألٛع ٍيلُلاٍ ٍحملًلٝني ٍيلذٜ ٜٔلًُل ٕٛيف

قطاعات ٍقتؽاد ٍيلا.ٚ

 يف عاّ ٚ 1988حا ٙناْت نًؿ ١ؼرٜو أٝغ ٍيلا ٚـلا ٍْ٫تؿاـلٖ ١لٞ
 ًَٕٛٝ 800ظٝهٌ.
ٚ ؼللًت صللا٥ر قطللاع ٍيصللٝاحٍ ١يؽللٗ ْٞٛٝعللاّ  1990إىل ًَٝ 530للٕٛ
د٫ٚع.
 ٚ صر قطاع ٍيسعٍعٚ ١قطلاف ٍيسٖلٛع يًتؽلاٜر َلٔ ألرٍ ٤لٛقلـ عُلاٍ
قطـ ٍيسٖٛع يًتؽاٜر ٍيذٚ ٜٔؼٌ عادِٖ إىل  15أيـ عاَلٌ َلٔ ٍحملتلٌ

ٜ 1967لًُ ٕٛيف ٍ٫يتكاط ٍٚيتؽٓٝـ(.)1

نُا لفرعت قطاعات أ ر ٣نكطاع ٍيٓصٝا ٍٚي ٓلاٍ ...٤خل ٖٚلٍ ٛ٭َلر ٍيلذٟ

دؾع ٍيلا ٚإىل ٍشتج٬ب عُاي ١أأٓ  )2(١ٝيًخً ٍٛقٌ ٍيلُايلٍ ١يؿًصلط .١ٝٓٝنلإ ٍ٭َلر
ؼل اً عًٍ ٢يلا ٚحٝ

إٔ ٍاكاطلٍ ١يلُايٍ ١ٝيؿًصط٫ ١ٝٓٝقتؽاد ٙناْت ؾجلأ٠ف ٚمل ٜهلٔ

َٔ ٍيصٗٛي ١امهإ ًَٖ ٤٢ذٍ ٙيعٍٛغر  َٔ ٫حٝ

شلرع٫ٍ ١شلتج٬ب َ ٫ٚلٔ حٝل

نؿاٚ ٠٤لهٝـ ٍيلُايٍ ١٭أٓ َ ١ٝع ط ٝلٍ ١يلٌُ  َٔ ٫ٚحٝ
أأٛع ٍيلُاٍ ٍيؿًصطٝٓٝنيف  َٔٚحٝ

دؾع أأٛعِٖ ٍ٭عًَ ٢لٔ

لٛؾرل إقاٍَ ٤٫٪ٖ ١يلُاٍ حٝ

قًل ؼٗ ْٞٛٝإٔ ٍٖ ٤٫٪يلُاٍ ٍ٭أاْ

اأ ٍؿلاٜ

علٔ

قلا ٜتخٛيل ٕٛإىل أايٝلات أأٓ ٝلٚ !١أٜلٔ يف

ْعاّ عٓؽلر ٟحتلٍ ٢يلعلِ ميلاعط عٓؽلرٜت٘ شل ٤ٍٛايكلاْ ٕٛأ ٚايثكاؾلَ ١لٔ ٍيٗٝلٛد
ٍٱظهٓاز ـا ٍيٛٗٝد ٍيعرقٝني ٍ َٔٚيٛٗٝد ٍي ٝض ـا ٍيٛٗٝد ٍيصٛدٍ ...خلُٓٝ .لا نلإ
ٍيلُللاٍ ٍيؿًصللطٝٓٝني ٜلًُلل ٕٛدٍ للٌ ٍيهٝللإ ٜٚلللٛد ٕٚإىل َٓللازشلِ يف ٍآللاطل ٍحملتًلل١
.1967
(ٍ )1٭عقاّ ٍٚالًَٛات ٖذَ ٙصتكا َٔ ٠نتاب ٍْ٫تؿاـل َ ١لادع ٠ظلل  :١ٝدعٍشل ١٭دٍٚع ٍيكل٫ٍ ٣ٛأتُاعٝل١ف
إعاٍد فُٛعٍ َٔ ١ي احثنيف 1990ف د ٕٚدٍع ْعر.

( )2اأ ٍ٫شتج٬ب ظً

 450عاَ َٔ ً٬أٓٛب ي ٓإف (أرلٚزٍمل ٛشت .)1988-3-1
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يلٌ أِٖ َٓجسٍت ٍْ٫تؿاـ ١ق  ٌٝلٛقٝؿٗا يف لٛقـ ٍ٫شتٝطإ ٍٚـطرٍع قٍٛت

ٍيلا ٚؿُا ١ٜلٓكٌ ٍاصتٛطٓني َلٔ ٍاصلتٛطٓات ٍاكاَل ١يف ٍحملتلٌ  1967إىل ٍحملتلٌ علاّ

ٖٚ .1948ذٍ ٍيتٛقـ ٍٖ ٛيفر ٍ ١ؿكٝك ١ٝيًُعرٚع ٍيؽٍٗ ْٞٛٝيذٜ ٟكل ّٛأٚ ً٫ٚأ لرلًٍ
عًٍ ٢غتؽاب ٍ٭عض  َٔٚيِ طرد/إ ٤٬ف إزٍح ١أًٖٗا.

058

انتصارات مهزومة

059

071

نُللا ٓٓٝللا شللا كاًف ٖللَ ٞرحًللٍْ ١تكايٝلل ١أزلٝتٗللا للانرًٍ َكرْٚلل ١ايصٝاشللات
ٍيٓٛٝيٝدلٍي ١ٝناعأ ١أعًٍ َٔ ٢ٱَدلٜايٝل١ف ٖٚل ٛأَلر ىتًلـ ؾٝل٘ نلثرل ٕٚحٝل ٜلرٕٚ
ٍيلٛا ١طٛعًٍ َٔ ٍٱَدلٜاي)1(١ٝف شٹُٳتٴٗا ٍيرٝ٥ص ١ٝعًٍ ٢يؽلٝا ٍياٚي ٞاٍ ١ٜلؿلرټد ٍيكطل
ٍيٍٛحا ٍيرأزلاي ٞأٍ ٟيٜ٫ٛات ٍاتخا٠ف ٚإٕ نلإ ي٬يلٍ ٞيذلنٝل (ٍيٜ٫ٛلات ٍاتخلا٠
٫ٍٚؼاد ٍ٭ٚعٍٚ ٞ ٚيٝا إ) ايلامل لا إٔ متهٔ َلٔ ٖسميلٍ ١يكطل ٍ٫ظلذلٍنٞف ٚيهلٔ
ٖذٍ ٙيكط ٍ ١ٝاتؿردٚ ٠ٴيات َؽا  ١صًصً ١أزَلات ٍقتؽلاد ١ٜنلإ  ٫لا شللا إٔ ؽًكٗلا
ٝاٖاف إٔ ؽًل ْكٝفٗاف ح ٝزل ٍيتؿرټد شلذٍ ٙيكط ٝل ١لاشلجٍ ّٛيٛحعل ٞيلٝض عًل٢
ٍيؽلٝا ٍيلااٍ ٌ ٞيلاٍ ً ٞأٜفلاًف أٍ ٟؾعلع يف للعلَ ِٝللاٍ ٍيلر عًل ٢حصلاب
ٍاهاش ٍيتاعى  ١ٝيًط كٍ ١يلاًَلٖٚ ١لٍ ٛيلر ٍيلذ ٟنلاط يٓل تٗلا ٍاتفلا ١ً٥علادٜاًف
ٍٚآتؿلل ١يلرٍ ٤لرًْٜٛٝلات ٍيللا٫ٚعٍت ٍيليت لرٍنُلت نللأَ ٍٍٛنصلٛيَ ١لٔ أٗلل ١أ ٚمت
لعػًٗٝا يف ٍافاع ات ٍالٛا َٔ ١أٗ ١ياْٝل ١يف ظلهٌ ٍاٛيٓل ١أٍ ٟيتؿلاقِ ٍشلا٥لٌ يلرأط
ٍااٍ ٍاايٚ ٞلٛيٝا ٍااٍ َٔ ٍااٍ َفاع الٝاً د٫ٍ ٕٚشتثُاع يف قطاعات ٍٱْتاجف َٚرٍنُ١
لرًْٜٛٝات أؼ لعػًٗٝا َأزقاًٚ .ؽؽٝؾ أسع يٮٍَ ٍٍٛشلاٍ ١ً٥شلاع لَ ١لٔ ٍيفلرٍ ٥ف
ؾأ٬َ ٟذٍت!
 ٍ٬ ٚللُل ٖذٍ ٙ٭زَ٫ٍ ١قتؽاد ١ٜنإ ٍيسَٔ ٜؽٓع أحاٍي٘ ٚيلٌ أُٖٗا:
 لٓاَ ٞأقطاب أ ر ٣ااؿٍٗ ّٛيرأزللاي ٞط للاًف مملا أد ٣إىل لٓاؾض/لللاد
قطيب د ٕٚأشاط ٍقتؽادٚ ٟأٜاٜٛيٛأ ٞيًتٓاقض عًلٍ ٢٭قلٌ نُلا  ٜلاٚ
حتٍ ٢ي .ّٛٝؾا٭قطاب ٍي ازغ ٚ ١اؼلٍ ١يؽلني ٚعٚشلٝا لكل ّٛعًلْ ٢ٴعُلِ
ٍقتؽاد ١ٜعأزلايٝل ١ل٬قلات إْتلاج عأزلايٝل١ف ٚإٕ لؿلاٚت دٚع ٚللا ٌ
ٚحؽٍ ١ياٚي ١ني لفٗا ٍي لضف ٖٚذٍ ٜٓط لل إىل دعأل ١أقلٌ عًل ٢كٝل١
دٍ ٍٚيدلٜهض.
(1) Beyond De-Linking: Development by Popular Protection vs Development by State, 2005.
Palestine Research and Publishing Foundation, P.O.Box 5025, Glendale, CA 91221, USA., and AlMashreq, Ramallah, 2005.
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 لٍٛؼٌ ـلـ دٚع  َٔٚيِ حؽٍ ١يلٌُ َكا ٌ عأط ٍااٍ.
 لٓاَ ٞحرنات ؼرع ٍأتُاع ٞيف ٍحملٝط ٚيهٔ دٚ ٕٚؼٛشلا ٖٓا أٖٓ ٚاى إىل
َرحً ١لٗاٜا تػٝرل ٍيٓعُِ ٍيرأزلايٍ ١ٝحملٝط١ٝف ٍيتا ل.١

 لٗايو نثرل َٔ أْعُ ١حهِ ًإٍ ٍحملٝط عًٍ ٢يت ل ١ٝيًكط

ٍاصٝطر َت ٓ١ٝ

ٍيتؽخٍ ٝشلٝهً ٞأٍ ٚشلج ّٛعًٍ ٢يط كات ٍيعلل  ١ٝمملا زٍد ؼٜٛلٌ ٍيثلر٠ٚ
يًُرنس نؿا٥ض ْكاٟف َٚع ذيو مل ٜتِ لٛظٝـ ٖذٍ ٍشلج ّٛيف للاع ِٝدٚع

ٍيط كٍ ١يلاًَٚ ١قٍ ٣ٛيٝصاع يتػٝرل لًو ٍ٭ْعُ.١

 لٛؾر ؾا٥ض ق ٠ٛعٌُ ع ٝؽ ١إـاؾً َٔ ١ٝإٍ ٍيكط

ٍ٫ظذلٍنٍ ٞاؿهلو

َذلٍؾكاً َع ٍْؿتاح أشٍٛقٗا لايط عف ٚإٕ ناْلت لًلو ٍ٭شلٍٛم أقلٌ قلاع٠
ٍشتٗ٬ن١ٝف يٓاعٍ ٠يصٛٝي١ف َكاعْ ١صلٛٝيً ١لإٍ ٍيرٜلع ٍيٓؿطل ٞيف ٍيلٛطٔ

ٍيلر .ٞ


ا تؽاع ٍْتكاٍ َلعِ ًإٍ ٍ٫ظذلٍنٍ ١ٝحملكك َٔ ١قا٫ٚت ؾلو ٍ٫عل لاط
ايٓعاّ ٍيرأزلايٍ ٞيلاا ٞإىل ٍ٫نرٍط ٍيتا ع ٍيطٛع ٬ ٞظلرٚط يف حايل١

َٔ ٍيصكٛط ٍاتٗايو ؼت أقاٍّ ـٍٛع ٟعأط ٍااٍ.

نٝـ نإ ٭ْعُ ١لت ٓ ٢قاعًٍ َٔ ٍ٫ظذلٍن ١ٝإٔ لتؿهو ٖهلذٍ حتل ٢د ٕٚعٓلـ

ط كَ ٞكا ِّٚأمل لهٔ ٖٓاى ط ك١ف ظروٍ ١أتُاع١ٝف حس لاًف للض ٍؿلسبف لكلاٖ ّٚلذٍ

ٍيتؿهوٍ/يتؿهٝو ٍيذٍ ٟؽذ ظه ً٬أقرب إىل ٍيتؿهو ٍيلذٍل ٞنلإ  ٫لا َلٔ َكاَٚل١
يتجرټع ٍشلسمي ١عرف ٌٖ .ناْت ٖذٍ ٙ٭ْعَُ ١تخًً َٔ ١دٍ ًٗا إىل ٖلذٍ ٍؿلا ٖلٌ مت

ٍيعػٌ عً ٢لؿهٝهٗا عًَ ٢اٍع عكٛد ٚنٝـ ميهٔ يٓعاّ أق َٔ ِٝأأٌ ٍيط كلٍ ١يلاًَل١

إٔ لٓٗض ـاْ ٖٞ ٙؿصٗا ٌٖ نإ نٌ ٖذٍ أٗلٍٚ ً٬مطلاط ٚعل ٞط كلٖ ٞلٌ نلإ
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ٛشع إعٍ ّ٬يثٛعٍ ٠افاد ٍ ٠ذلٍم ٍيٛعٍ ٞؾُل ٞيًط كٍ ١يلاًَ ٌٖ ١نإ ٖٓلاى أٗلٌ

ظٖٛر ٍيرأزلايٍ ٌٖٚ ١ٝؾٌٗ ذيو ْاأِ عٔ عاّ َرٚع نٌ أ ٚللض لًهلِ ٍي ًلإٍ

اارحًٍ ١يرأزلاي ٌٖٚ ١ٝناْت ٍؾُاٖرل َٓكطل ١علٔ عصلـ عأط ٍالاٍ َٓلذ ٍارحًل١

ٍيتجاعٚ ١ٜحت ٢حني شلكٛط أ ٚإشلكاط ٖلذٍ ٙؾُلاٖرل يٮْعُلٍ ١يلُايٝل ١يف ًلاٍْٗا
ٚنٝـ ميهٔ ٍيلٛد ٠إىل ٍيهٓٝص ٫ٚ ١شُٝا يف أٚع ٚا ٚلاعٜخ ٍيهٓٝصَ ١لرٚف َلٔ حٝل

دٚعٖا ٍيرألٚ ٞؼايؿٗا َع ٍيط كٍ ١ٱقطاع٫ٚ ١ٝحكلاً َلع ٍيرأزلايٝل ١يف ؾلذلٍ ٠يتخلٍٛ

ٍيذ ٟمل ٜهتٌُ ص
ٍ ٖٞٚاذٍ

ٍيثٛع٫ٍ ٠ظذلٍنْ ١ٝاٖٝو عٔ َلذٍ

ٍييت ظهًَّت ٍارألٍ ١ٝيرٝ٥ص ١ٝاذٍ

ٍيط٥ٍٛلـ سظلرٍف ٍيهٓٝصل١

ٍيكاعاٚ ٠دٍعلغ لٌ ٚكتًلـ أْعُل١

ٚقٍ ٣ٛياٍ ٜٔيصٝاش ٞيف ٍيٛطٔ ٍيلر  .)1(ٞؾٌٗ نلإ  ٫لا إٔ ٜهتُلٌ أمل ٜٴًخلغ دٚع

ٍيهٓٝص ١اٍ َٔ ١ٜدعُٗا يٓكا " ١لفأَ" يف ٛيٓاٍ أّ إٔ عزلًٍ ١يا ٜٔيف أٚع ٚلا ٍيػر ٝل١

ٍٚيٜ٫ٛات ٍاتخاٚ ٠ؼ ٍٛعأاٍ ٍيا ٜٔإىل ٍؾسٍ ٤يلاٜين َلٔ ٍالثكؿني ٍيلفلٜٛني يلرأط

ٍااٍ متعٗر عهٌ أظا عأل ١ٝيف أٚع ٚا ٍيعرقٚ ١ٝعً ٢ظهٌ "د ٜٔشٝاش"ٞ

ٚيهٔ ٌٖ /ناْت لًو ٍ٭ْعٍُ ١ظلذلٍن ١ٝأ ٚذٍت لٛأل٘ حكٝكل ٞي٬ظلذلٍن١ٝ
ايط ع ٫ف ٚي ٛناْت نذيو اا نإ َٔ ٜثٛع ـاٖا ِٖ ٍيلُلاٍٚ .حتل ٢يل ٛنلإ ٚعلٞ
ٍيلُاٍ َعٖٛاً ُٓٝا ٍيٓعاّ ٍظذلٍن ٞؾٗذَ ٙلفًَ ١ا ناْت يتٓتا ي ٛنإ ٍيٓعاّ ٍظلذلٍنٝاً
االٍٓ ٢يتط ٝكٚ ٞيٝض امجرد ٍيرطاْ .١قا ها ٍار ٤لض ٍٱأا  ١يف َا ريت إي ٘ٝأٚع ٚلا
ٍيعرق ١ٝاؼ ١لا شكٛط ٍ٭ْعُ٫ٍ ١ظذلٍنٚ .١ٝيٝصت ٖذ ٙش ٣ٛلض ٍ٭ش.١ً٦
أٚعد ٫حك ًا لض ٚقلا٥ع ٍاعلٗا ٚـلُٓٗا َلرٍأليت يهتلاب "ٍيػلاع أٝ ٚاْل١
ٍ٫ظذلٍن ١" ٝعٔ ريٝات لؿهو ٍ٫ؼلاد ٍيصلٛؾٝٝيت املا ٖلٍ ٛالٵًلِ ٍيرٝ٥صل ٞشللذٍ ٍيصلكٛط
ٍاأشاٖٚ .ٟٚذٍ ٙارٍأل ١لتفُٔ ؾُٝا لتفُٔف ٍيؽاَ َٔ ١عاّ حؽَ ٍٛكا ١َٚيًثلٛع٠
(ٍ )1يط٥ٍٛـ ٍٚيتطٜٛـ ٚأير عأط ٍااٍ يف ػُٝاٖا ٚإمخادٖا دٍ ٕٚشت٦ؽاشلاٚ .دٚع ٍؿس ٝل ١يف ذيلوٚ .غٝلاب
ٖذٍ ٙٯياع يف ٍيٛطٔ ٍيلر ٚ ٞنذب َٔ ٜرَ ٍٚاـ ٞدٍعغ يف ٍيٛطٔ ٍيلر  ٞلٌ يف ٍيػلرب ٍ٭ٚع ٚل ٞؼاٜلاًٍ

ٚيف ٍ٫شتٝطإ ٍ٭ ٝض يف أَرٜها٫ .حغ إٔ ٍيؽرٍع يف ٍيٛطٔ ٍيلر  ٞنلإ يف قُلٍ ١ؿهلِ ٚيلٝض يف ٍيكاعلا٠

ٍيعل  ١ٝشٓٚ ١ظٝل ١ش ٪َ ٣ٛرًٍ.
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ٍافادَ ٠ع إٔ ٍيعٛٝعٝني ناْ ٍٛيف ٍيصًطٚ ١عًُ ًا إٔ ؽرٜ

ٍيٓعاّ لاأ َلٔ دٍ ًل٘ َلٔ

أٗ١ف ٚمل لتٛيا َٔ دٍ ً٘ أٜف ًا َكا ١َٚذٍت قٚ ١ُٝدٚع.
ٍيتخ٫ٛت يف ظرم أٚع ٚا:
ْٴعر إىل ٍيتخ٫ٛت يف أٚع ٚا ٍيعرق َٔ ١ٝي٬

زٍٜٚا كتًؿ:١

ٍ مرٍف عٔ ٍ٫ظذلٍنٍْ( ١ٝعر أدْا)ٙ
 يٛعَ ٠فاد٠
ًٝ ط ني ٍيرأ زلايٝل٫ٍٚ ١ظلذلٍن( ١ٝطرٜلل يايل ) لكًٝلا َتلأ ر ٚقتجلس
ي٬ظذلٍنٍ ١ٝياميكرٍط ١ٝيف أٚع ٚا ٍيػر  ١ٝعاما عٚشٝا ٍ٫ؼاد.١ٜ
ٚيهٔف ػض ٍيٓعر عٔ أٜٗا ٍيؽخ ٝف أ ٚإٔ ٍيؽخٖ ٝل ٛلاٍ ًلٗا َللاًف ؾلسٕ
َيٍ لًو ٍآطك١ف اشتثٓا ٤عٚشٝا ٍ٫ؼاد ٜ ١ٜني إٔ َا حؽٌ َلٔ لػلرل نلإ عًُٝلاًف يف
ٍاصتٜٛات ٍيصٝاد٫ٍٚ ١ٜقتؽادٍٚ ١ٜٱأتُاعٍٚ ١ٝالٝع١ٝف َثا  ١لرٍأع إىل ٍـًـ  ٚاؼل١
َٔ حٍ ٝيت لٝلٍ ١يصٝاشلٚ ١ٝد لَ ٍٛلعُٗلا حًلـ ٍيٓلالٍ ٛيللا ٚ ٍْٞٚاؼلٛ ١يٓلاٍ
ٚلعٝهٝا ٍٚجملر ٚشًٛؾٝٓٝا ًػاعٜا ٚعَٚاْٝا مما أٚؼً٘ حٍٛف ٍ٫ؼاد ٍيرٚشٞف ْاٖٝو عٔ
ٍْٝٗ٫اع ٍ٫قتؽادٍٚ ٟيتلًللٌ ٍ٫أتُلاعٍٚ )1(ٞيتخل ٍٛإىل شلٛم ٜصلتًٗو َٓتجلات
ٍيػرب ٜٚؽاع ق ٣ٛعاًَ ١ع ٝؽٚ ١ناشٍ ١يٓصا .)2(٤يكا أؼ خت لًو ٍآطكل ١شلاح١
(ٚ ..." )1حٝ

ٖ َٔ ٞني ًإٍ َا لا ٍيعٛٝع١ٝف (عَٚاْٝلا – ع.ط) ؾكلا ٍشلتٗافَ/رنس ظلٛعػ ٍيٓعلاّ

ٍيتلً ُٞٝاؼتٗا .ؾؿٍ ٞيؿذلَ ٠ا ني 1994-1990ف نإ ؼٓاٚق٘ –  ٖٛٚعاما أندل ؼٓاٚم ؼٛټط يف ٍيللامل –

ع.ط – َعػ ً٫ٛيف ؼٝاغ" ١نت

ٍآاٖا" – ٍييت نُت ت َٔ قٹ ٌ أعفا ٤يف ٍيؽٓاٚم ايتللاَ ٕٚلع ٚزٍعٍ ٠يذل ٝل١

ٍٚيتلًThe Soros reign: a Romanian example-katehon.com."ِٝ

(" )2ذنر ٍارٍق

ععٓإ ناشيب ٍيفا ط يف ٚحاٍ ٠يتخرٜات يف ٍيعرطٍ ١ٱشرٍٍ ٍ٬ ١ًٝٝ٥أتُاع يًجٓ ١رااْٝل١

ح٫ٍ ٍٛػاع ايٓصا٤ف إٔ  850أأٓ  ١ٝنٔ ٜلًُلٔ نللاٖرٍت أ ٚيف لاَات ٍارٍؾكل ١مت إ للادٖٔ َلٔ إشلرٌٍٝ٥

ٚإعشاشلٔ إىل دٚشلٔ ٍ٭ؼًٗٓٝ َٔٚ ... .١ٝا أٚز هصتإ َٛٚياٍؾٝا ٬ٝ ٚعٚشٝا ٚعٚشٝاٚ ...أ ًلؼ دٍْٝٝلٌ َلاعّٚ

عٝ٥ض دٍ٥رٍ ٠آعُات ٍياٚيٚ ١ٝحكٛم ٍٱ ْصإ يف ٚزٍعٍ ٠ـاعأٝلٍ ١ٱشلرٍٍ ١ًٝٝ٥يًجٓلٍ ١يدلااْٝل ١علٔ ٍيعلرٚف
ٍيكاشٍ ١ٝييت لتلرض شلا ٍٖ ٤٫٪يٓصا"٤ف أرٜاٍ ٠يكاط عٔ ٖيعلضٍْ .عر عادٍ زلاع٠ف لأْٝ

ٍٚٱيػا٤ف َٓعٛعٍت دٍع ٍيرٍٚدف دَعل َٚرنس ٍاعرمٍ/يلاٌَف عٍّ ٍهللف  .2011اب ٍي ػا.٤
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ٍارأ ٠لني ٍيؿٗلِ

ًؿ ١ٝيتُاعط ؾٗٝا ٍٱَدلٜاي ١ٝناؾ ١أظهاٍ ٍ٫شتػٍٚ ٍ٬يتلرٜل ٍٚيتليَر عًلٍ ٢يللامل
اعأٖ ١ا َٔ ١ً٥حرٍ ١ٜيؿًتإ َٚا لصٍُ ٢يثٛعٍت ٍيدللكاي١ٝف ٚيف نٌ ٖذٍ ٜه ٕٛيًهٝلإ
ٍيؽٗ ْٞٛٝدٚع(.)1
حتٍ ٢يّٛٝف ٚعغِ إؿام أٚع ٚا ٍيعرق ١ٝايػر ٝل١ف ؾلسٕ كتًلـ ٍيهتا لات ٍيليت

ؼٌُ لصُ ١ٝأٚع ٚاف َكؽٛد ٗا لطٛع أٍ ٚيتأعٜخ يتطٛع أٚع ٚا ٍيػر ٍٚ ١ٝيعلُاي ١ٝط لل ًا

ٖٚذٍ أشاط ٍارٍنسٍٍْ ١ٝ٭ٚع١ٝ ٚف ٜ ٫ٚٴكؽا ذيو أٚع ٚا ٍيعلرقٍ ١ٝيليت كٝلت َتلًؿل١

حت ٢ح ٘ٓٝعٔ ٍيػر .١ٝ

ميهٓٓا ٍيتأعٜخ يتأ ر أٚع ٚا ٍيعرق ١ٝعٔ ٍيػر  ١ٝلايلٛد ٠إىل ٍيكلرٍ ٕٚيث٬يل١

يًرأ زلايٍ ١ٝارلنٓت 1500( ١ًٝٝلل  .) 1800نإ ٍؿا

ٍاؿؽً ٞيف ل ًٛع ٍيرأزلاي١ٝ

نُرحً ١لاعى ١ٝقطلت َع ٍٱقطاع لٓـ ٖ ٛيف ْٗا ٍ ١ٜيكرٕ ٍيثأَ ععر َع حاٚ

ٍيثٛعٍ ٠يؽٓاعٍ ١ٝٱلًٝسٍ ١ٜييت ٍ ذلعت ٍيؽٓاعٍ ١ٯي١ٝف ٚنذيو قٝاّ ٍيثٛعٍ ٠يؿرْص١ٝ

ٍييت ٍ ذلعت ٍيصٝاشٍ ١ؿاٜث .١يكا نإ ٫ؾتاً ذيو ٍيتطٛع ٍاتهاؾٍ/٤٢اتٍٛزْ ٟص ٝاً َٔ
حٝ

ٍيسَٔ ٍٚاصت Even Development ٣ٛني ًلإٍ أٚع ٚلا ٍيػر ٝل ١لٝلاًٍ علٔ

أٚع ٚا ٍيعرقٚ ١ٝحتٍ ٢ؾٍٓ . ١ٝ ٛاِٗ إٔ ٍيكرٕ ٍيتاشع ععر محٌ ٍيٓكًٍ ١يٓٛع ١ٝيًتطٛع

ٍيرأزلايٖٓ ٞاى حٝ

ؾرض لرٍنِ عأط ٍااٍ ظهً٘ ٍيٓٗا ٞ٥يٝهٍ ٕٛيكاٍْ ٕٛ٭شاشٞ

ٍيذٜ ٟتخهِ يف ٍيتطٛع ٍ٫أتُاعَٓٚ .ٞذ ٍي اٍ ١ٜنإ ٖذٍ ٍيعهٌ َٔ ٍيذلٍنِ يف ٍيٛقت
ذٍل٘ف ٓا٤ٶ ٖٚاٍَاًٚ .قا لٛؼٌ َاعنض شلذٍ ٙا٬حعٍ ١ا هرٍ ٠ييت لكلٍ :ٍٛيذلٍنلِ ٜلاَر

ٍ٭شاشني ٍيًذ ٜٔلك ّٛعًُٗٝا ٍيثرُٖٚ ٠ٚا ٍيهاٍ ٔ٥ٱْصاٍْٚ ٞيط ٝلٚ .١يللٌ ٖلذٍ نلإ

حاؾس َاعنض ٍيذ ٟأْؿل حٝال٘ يف ٍي خ

ٍٚيتٓعرل ٍٚيٓفاٍ يتكٜٛض ٖذٍ ٍيٓعاّ.

ٚيف ٖذٍ ٍيصٝام هاع ٓا ٍشتلادَ ٠صلأي٫ٍ ١شلتلُاع ٍيلذٗٓ ٟل

ٍاصلتلُرٍت

دؾع ٍيذلٍنِ ٍيرأزلاي ٞدؾلات ٖا ١ً٥ناْت ْتٝجتٗا ٍ٫شتكطاب عًٍ ٢يؽلٝا ٍيللاا ٞأٟ

ٍْؿؽاّ ٍيلامل إىل َرنس َتطٛع ٚإىل قٝط َتلًـ ٚللا ع٫ٍٚ .شلتلادٖٓ ٠لا لعلتٌُ عًل٢

ْٗ

يرٍٚت ٍحملٝط ٍٚيذ ٟأزلاٍ ٙيرٍحٌ أْٛع ع لا ٍاًلو "ؾلا٥ض ٍيكُٝلٍ ١يتلاعى"ٞف أٟ

( )1اأت يف  3حسٜرٍٕ َٓ 2018اٚعٍت عصهرَ ١ٜعذلن ١يف ٛيٓاٍ ني ٍيٓالٍٚ ٛؾٝغ ٍيؽٗ.ْٞٛٝ
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حصاب لاعٜخ طْٗ َٔ ٌٜٛ

ٚؼٍ ٌٜٛيثرٍٚت َٔ ٍحملٝط إىل ٍارنسَ ٖٛٚ .ا مل ٜٓت ٘ إيٝل٘

أحا ٚنإٔ ؾا٥ض ٍيك ١ُٝمل ٜتخؽٌ ش ٣ٛعً ٢ؼلٝا ٍياٚيلٍ ١يكَٝٛلٍ ١يٍٛحلا ٠يؽلاحل
ٍيط كٍ ١يرأ زلاي ١ٝعً ٢حصاب عُاٍ ٍي ًا ْؿص٘ أ ٚنإٔ ٍيٓٗ
ٖٓٚا ميهٓٓا ٍيك ٍٛإٔ ٍيٓٗ

ٖ ٛيف ٖذٍ ٙيؿذل ٠ؾكط.

ٍ٭ٚعٍ ٞ ٚيػر  ٞنإ لٝاًٍ إىل حا َا علٔ أٚع ٚلا

ٍيعللرقٍ ١ٝيلليت ناْللت ؽفللع ٱَدلٍطٛعٜللات أعاقللت لطٛعٖللا إىل إٔ ؾههتٗللا ٍؿللرب
ٍٱَدلٜايٍ/١ٝيػر ٍ ١ٝ٭ٚىل .يكا د ًت ٍٱَدلٍطٛعٍ ١ٜيُٓصاٍ ١ٜٚجملر ١ٜلا ٍؿرب ٍيلااٝل١

ٍ٭ٚىل َرحً ١لرْ ٚـلـ ٍشتُر حت ٢عاّ  1918حٝل قصلُت ايهاَلٌ لني علا٠
دٍ :ٍٚيُٓصا ٍٚجملر ٜٛٚغٛش٬ؾٝا ٚلعٝهٛشًٛؾانٝا ٚأألسٍ ٤ؼلػرل ٠إىل إٜطايٝلا ٛ ٚيٓلاٍ

ٚعَٚاْٝا .ؾتُسقت ٍٱَدلٍطٛع ١ٜاالٍٓ ٢ؿريف يًهًُٚ .١ناْلت ٍٱَدلٍطٛعٜلٍ ١يلثُاْٝل١
قا اأت لؿكا شٝطرلٗا عًٍ ٢٭أسٍٍ ٤ييت ٍشتلُرلٗا َلٔ أٚع ٚلا ٍيعلرق ١ٝق لٌ ٍؿلرب

ٍ٭ٚىل سَٔ ممتا.

ظٌ إذٕ لطٛع أٚع ٚا ٍيعرقَ ١ٝتأ رًٍ ٫ٚحكل ًا يتطلٛع أٚع ٚلا ٍيػر ٝل ١شل ٤ٍٛيف

َرحًيت ٍٱقطاع ٍٚيرأزلاي ٚ ١ٝكٝت ٍيل٬ق ١ؾُٝا ٜع ٘ َرنس /قٝطٚ .ناْت ؾذلٍ ٠يٓعلاّ
ٍ٫ظذلٍنٍ ٖٞ ٞيتخرٜر ٍيٓصيب ٭ٚع ٚا ٍيعرقٍ َٔ ١ٝيت لٝل ١يًػلرب ٍيرأزللايٞف ٚيهلٔ
شرعإ َا عادت يًت ل ١ٝلا لؿهو ٍيهتً٫ٍ ١ظذلٍن.١ٝ
نت

نرٍٚشس ْٚاعٍ:ٟ

" ...نعـ َصاع ٍ٭حاٍ

أْٗا "نثلٛع ٠لؽلخٝخٖٚ - "١ٝلذٍ َلا ٚؼلؿ٘ ٜلٛعغٔ

ٖا رَاط أْ٘ ٜٓكٌ ٍيٓاط َٔ ػر  ١ؾاظً ١إىل علامل رألٛزٍ ٟدميكرٍطل .ٞإٕ ٍاٛدٜلٌ –

ٍْ٫تكاي - Transitology -ٞح ٝشلادت ٍ٭د ٝلات ٍيتُٜٓٛل ١يف ٍيتصللٓٝات ٍٚياٍعٝل١
يٹل "ٍيًُخام" " ايرنل " ٍيتُٓل ٟٛؾُلاٖرل ٚشٝاشل ٞٝظلرق ٞأٚع ٚلا ٚإٔ ذيلو ٜٛؼلٌ إىل

ٍيًخام امصتٜٛات ٍ٫شتٗ٬ى ٫ٍٚزدٖاع ٍ٭ٚعٍ ٞ ٚيػر ل ٞحاالا ٜت ٓل ٢مجاعلٍ ١يًخلام
يًُٓطك ١مناذج ٍا٪شصات ٍيصٝاشٍٚ ١ٝيرأزلايٍ ١ٝ٭ٚعٝ ٚلٍ ١يػر ٝل .١نلإ ٖلذٍف لايط عف

ُٖٚاً"(.)1

(1) Tamás Krausz and Róbert Nárai, Searching for Alternatives in Eastern Europe
monthlyreview.org/2019/04/01/searching-for-alternatives-in-eastern-europe 1 April 2019.
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ٚهادٍ يَٛاط نرٍٚشس ٚع ٚرت ْاعٍ:ٟ
"ؾعًت ػر ٍ ١يدلأٍٛزٍ ١ٜياميكرٍط ١ٝ٭ْٗا مل لٴ ٓ ٢عًل ٢رأٍٛزٜل ١دميكرٍطٝل...١

ؾؿٍ ٞجملر ً ٚإٍ أ ر َٔ ٣ظرق ٞأٚع ٚلاف ؾلسٕ أٚي٦لو ٍيلذ ٜٔيف ٍيصلًط ١قلا لؿُٗلٍٛ

ٍؿاأ ١يت ين أْعُ ١شلًطٍ ١ٜٛيليت ٛشللٗا ػٜٛلـ ٍيعلهٌ ٍيدلالاْْٚ ٞعلاّ ٍ٭حلسٍب

"
ٍيصٝاش.)1(١ٝ

يهٔ ٍيصٍ ٍٍ٪يذ ٟمل ٜتٛقـ ٍيتلاعٜخ علٔ ٍجملاديل ١ـلاٖ ٙلٖ :ٛلٌ ٍيدلأٍٛزٜل١

دميكرٍط ١ٝدٍُ٥اً أّ إٔ دميكرٍطٝتٗا َرل طَٛٓٚ ١ط ١لاّ ٚأٛد َلاعـ ١قٜٛل ١شللا لٗلاد

شٝطرلٗا ٚيٝض ؾكط ُٖٓٝتٗا

"ميهٔ ٚؼـ ظرم أٚع ٚا ٍٯٕف أْ٘ يف ٚـل ١ٝظ ٘ قٝط يًٓعاّ ٍيللاا"ٞف حايل١

ٚشط ١ٝعاما نُا ناْت دٍُ٥اً!

ٖٚذٍ ٜطرح ٍيصٍٍ٪ف َا ٍاكؽٛد احملٝط قا ٜٴؿِٗ ٖذٍ ٍيتٛؼٝـ ؾكلط يف حلاٍ

ٍعتدلْا ٍحملٝط دعألاتف أ ٟإٔ لًلو ٍآطكل ١ظل ٘ قلٝط َكاعْلَ ١لع إؾرٜكٝلا ٍيؽلخرٍ٤

نُخٝط.

ٍٯٕ أؼ

َٔ ٍاصًِ ٘ إٔ لػٝرل ْعاّ أٚع ٚا ٍيعرق٫ٍٚ ١ٝؼلاد ٍيصلٛؾٝيت نلإ

نذيو ٜٓ ٫ؿؽٌ عٔ إعادٖٝ ٠هًٍ ١يٓٛٝيٝدلٍي ١ٝيًٓعلاّ ٍيرأزللايٍ ٞيللااَٚ ٞلٔ ٍؾاٜلا
أظهاٍ ٚؼاٜات ٍيكٍ ٠ٛيرأزلايٍ ١ٝاتلادٍ ٠ؾٓصٝات.

يلٌ َٔ ٍي٬ؾت إٔ لطٛع أٚع ٚا ٍيػر  ١ٝنإ إىل حا َا َتٍٛزٜلاً َتٍٛزْلاً .ؾلرغِ

ٍؿرٚب ٍيطاحٓٗٓٝ ١ا إ ٫أْٗا كٝت َؿتٛح ١ػا ٙلفٗا ٍي لض َٔ حٝل

ل لادٍ لكٓٝل١

ٍيتطٛع ٍيؽٓاعٍْٚ ٞتكاشلا/ع ٛعٖا عهٌ َتصاَ/ٟٚتهاؾْ ٤٢ص ٝاً إىل ٍيثلٛعٍ ٠يؽلٓاع١ٝف

ٚإٕ نإ ٖٓاى ٍشتثٓاْ ٤صيب ؾٓٛب أٚع ٚا أٍ ٟيْٛٝلإ ٍٚيدللػلاٍ ٚإشل اْٝا حٝل

نلإ

(1) Tamás Krausz and Róbert Nárai, Searching for Alternatives in Eastern Europe
monthlyreview.org/2019/04/01/searching-for-alternatives-in-eastern-europe 1 April 2019.
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ؿاقٗا أٚع ٚا ٍيػر  ١ٝأشرع َٔ ؿلام أٚع ٚلا ٍيعلرقٚ ١ٝإٕ مل لؽلٌ ٍيًخلام ٍاطًلٛب

حت ٢يف ظٌ عفٜٛتٗا يف ٍ٫ؼاد ٍ٭ٚع .)1(ٞ ٚأَا سلاٍ أٚع ٚا ؾهإ أشلرع يف ٍيًُخلام
ٌ ٚحاؾغ عً ٢لؿرد َلني عدل قٝادٍ ٠٭حسٍب ٍياميكرٍط٫ٍ ١ٝأتُاعٝل ١يهلٔ ؼلُٛدٖا

يف ٖذٍ ٍ٫ػاٜ ٙتفا ٍ٤عً ٢ـٍ ٤ٛ٭زٍَ ١يلاَ ١يًرأزلايٚ .١ٝعً٘ٝف ؾسٕ ٍاكٛيٍ ١يتطٛعٜل١

ٍييت لكٜ ٫" :ٍٛا إ لا ٍيٝا إ" ٖ ٞأٖٛرٜاً " ٫أٚع ٚا  ٫ٚأَ ٟهإ لا أٚع ٚلا ٍيػر ٝل."١

يذٍ نإ ٍي اٍ ٖٛ ٌٜيتطٛع ٍ٫ظذلٍنْٚ ٞؽـ ٍي ا ٖٛ ٌٜطرٜل أٚع ٚا ٍيعُاي.١ٝ

يكا قاد ٍيتطٛع ٍاتأ ر ٭ٚع ٚا ٍيعرق ١ٝش ٤ٍٛق لٌ ٍؿك ل٫ٍ ١ظلذلٍن ١ٝأ ٚللاٖا
إىل دمي ١َٛيلٍٓ ١يتأ ر عًٖ ٢ذٍ ٍؾس َٔ ٤أٚع ٚا.
قا ْؽٌ إىل لض َٔ حٌ يػس لٗاؾت ٖذٍ ٍؾس َٔ ٤أٚع ٚلا ٚدٚعٍْل٘ يف ذٜلٍٛ
ٍيت ل ١ٝإذٍ ٫حعٓلا أ ٕ ٖلذٍ ٍؾلس ٤محلٌ َلٛعٚ

فلٛع٘ ٱَدلٍطٛعٜلات مل لٓجلسف أٚ

لأ رتف ٍيل ٛع إىل ٍيثٛعٍ ٠يؽٓاع١ٝف أٍ ٟيلثُاْ ١ٝناشتلُاع َ اظر ؾسٖ َٔ ٤ذٍ ٙآطكل١
ٚإَدلٍطٛعٖٖٓٛ ١ٜسٚيرٕ ٚإَدلٍطٛع ١ٜرٍ عَٚاْٛف.
يذٍ نإ ميهٔ ٍيك ٍٛإٔ فٛع أٚع ٚا ٍيعرق ١ٝشلذٍ ٙٱَدلٍطٛعٜات يلل
أشاشللً ٝا يف ؽًؿٗللا ٍيللذ ٟكلل ٞنُللٛعٚ

دٚعًٍ

حتلل ٢لللا إٔ ٍْتٗللت ٚلؿههللت لًهللِ

ٍٱَدلٍطٛعٜات إير ٍؿرب ٍيلااٍ/١ٝٱَدلٜايٍ ١ٝ٭ٚىل.
نُا أظرْا أعٙ٬ف عًٍ ٢يلرغِ َلٔ ؼلػر ٍيكلاعٍ ٠٭ٚعٝ ٚل ١إ ٫إٔ ٍيتؿلاٚت يف
لطٛع أٗالٗا ٍٚـ ف  ٚاؼٍ ١يؿاعم ني ٍؾٍٗ ١يػر ٍٚ ١ٝيعرقْ ١ٝاٖٝو علٔ إٔ سلاشللا
ٚأٓٗ ٛا أٜفاً أؾفٌ ٚأش ل لطٛعًٍ َٔ ظرقٗا.
مل ٜهٔ ٍيتطٛع قتجسًٍ ني أأسٍ ٤أٚع ٚلا ٍيػر ٝل ١عغلِ ٍؿلرٚب ٍيطاحٓل ١ؾُٝلا
ٗٝاٚ .يٝصت يآٜا ٍٱأا  ١إٕ نإ ش

ٍْػل٬م أٚع ٚلا ٍيعلرق ١ٝعلٔ ٍيتطلٛع ٍيػر لٞ

( )1نإ أحا ظرٚط ٍْفُاّ إش اْٝا لا ؾرٍْه ٛإىل ٍ٫ؼاد ٍ٭ٚع ٞ ٚإٔ للذلف ايهٝإ ٍيؽْٗٞٛٝف ٚيهٔف إذٍ
ناْت لرنٝا قا ٍعذلؾت انرًٍ ٗذٍ ٍيهٝإف ؾٌٗ عؾض ـُٗا لٝاًٍ عٔ دٚع ٖاّ يكٍ ٣ٛياٍ ٜٔيصٝاش ٞيف أٚع ٚا

ٚيف لرنٝا عً ٢حا ش٤ٍٛ
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ٍا٬ؼل شلا ٖ ٛغرل لكازلٗا ني ٍٱَدلٍطٛعٜات ٍيث٬يٍ ١يليت مل للتخطِ إ ٫للا ٍؿلرب
ٍٱَدلٜايٍ ١ٝيلااٍ ١ٝ٭ٚىلٚ .يهٔ ميهٔ ٍيك ٍٛأٜفاًف إٔ ٖذٍ ٙآطك ١يٝصت نتًَ ١تجاْصل١
قَٝٛاً ايط عف ٌ َٖ ٞتعع ١ٝن كاٜا ٍ٭َِ ٚأنثر عًُ ًا إٔ ٍيتععٜ ٞلٝل ٍيتطٛع أنثر َٔ
حايٍ ١يتعه٬ٝت ٍيه رل.٠
ٚقا لف ٤ٞعًٖ ٢لذٍ ٍ٭َلر ٍاكٛيلٍ ١ياٍعألٜ ٫" :١ا لإ للا ٍيٝا لإ" املٓل ٢إٔ
أٚع ٚا َٚصتلُرٍلٗا ٍيرأزلايٍ ١ٝي ٝفا ٤مل ٜٴؿًت َٔ دٚعٖا/إشلذلٍلٝجٝتٗا يف ٍحتجازٖلا
لطلٛع ٍيللامل شللٍ ٣ٛيٝا لإٗ .للذٍ ٍالٓل٢ف لهللٍ ٕٛٱَدلٍطٛعٜلات ٍيث٬يلل ١قلا للاَت
ٍارنسٍٍْ ١ٝ٭ٚعٍ ١ٝ ٚيػر  ١ٝيف ؽًـ ٍيعرم ٍ٭ٚع.ٞ ٚ
د ٍ ٍٛيٝا إ ؼت حهلِ رٍ َٝجل ٞإىل ٍيرأزلايٝل ١لٝلاًٍ أ ٚأقلٌ إعاقلَ ١لٔ
ٍيػرب ٍيرأ زلاي ٞعاما نإ ٍحملاٚيٍ ١٭ٚىلٍ/ا هر ٠يف "ٍ٫عتُاد عًٍ ٢يلذٍت" ٍيليت طٛعلٗلا
َاعشٍ ١يت ل"ٚ Dependency School ١ٝؾو ٍ٫عل اط" ٍ De-linkingييت طرحٗلا ٍارؼلٌ
زلرل أَني(.)1
قا ٜتؿِٗ ٍارٚ ٤أٛد عٌٍَٛف أ ٟق ٣ٛدٍ ً ١ٝيف أٚع ٚا ٍيعرق ١ٝيل لت دٚعًٍ يف
لأؼټٌ ؽًؿٗا إذٍ َا ْعرْا إىل ٍيؿذلَ ٠ا ني ٍؿلر ني ٍٱَدلٜلايٝتني ٍيللااٝتني ٍٚيليت ٜٴطًلل
عًٗٝا ؾذل ٠لرٍ ٍ ٞيك فٍ ١ٱَدلٜايٍٚ ١ٝيليت ٍْتٗسلٗلا ًلإٍ َثلٌ ٍاهصلٝو ٍٚ٭عأٓلتني
ٍٚيدلٍزٚ ٌٜلعٚ ًٞٝأشصت يٓٗف ١ؼٓاعَ ١ٝتكاَْ ١ص ٝاًٚ .ذيو نل٬ْ ٞحلغ إٔ ٖلذٍ مل
وؽٌ يف أٚع ٚا ٍيعلرقٍ ١ٝا٬ؼلك ١٭ٚع ٚلا ٍيػر ٝل ١اشلتثٓا ٤لعٝهٛشلًٛؾانٝا (٫حكلاً
ٍْكصُت إىل لعٝوٚ/شًٛؾاى!)ف نُا مل وؽلٌ لطلٛع يف ٍيلٛطٔ ٍيلر لَ ٞلع ؾلاعم إٔ
ٍ٫شتلُاع ٍيلثُاْ ٞشًَِّ ٍيٛطٔ ٍيلر  ٞي٬شتلُاع ٍٱلً – ٛؾرْص ٞلصًُٝاً ااؿتاح(.)2
(ٍْ )1عر عادٍ زلاع ٠نتاب De-linking., 2005ف َؽاع ش ل ذنر.ٙ

(ْ ) 2كؽا ٗذٍ إٔ ٍ٫شتلُاع ٍيلثُاٍْ ٞيذ ٟلٍٛؼٌ عًٍ ٢يٛطٔ ٍيلر  ٞ٭ع ل ١قر ٕٚقلا لرج َٗسَٚلاً َلٔ
ٖذٍ ٍيٛطٔ لا إٔ أًٖو ٍؿر

ٍٚيٓصٌ مما ألٌ شٝطر٫ٍ ٠شتلُاع ٍيػر " ٞشَٗٚ ."٬ع ذيو لسعِ قٍ ٣ٛيأٜ

ٍيصٝاش ٞإٔ ٍيلرب " اٍْ "ٍٛـ٬ؾٍ ١ٱشٍ ١َٝ٬يلثُاْٖ !١ٝذٍ ٚنإٔ ٍ٫شتلُاع ٍيلثُلاْ ٞنلإ َلدلٻعٍ ؾكلط ٭ْل٘

ٍشتلُاع ثٛب إش !َٞ٬عًُاً إٔ ٍيا ٜٔيٝض ؼاح

ٍياٚع ٍ٭شاط يف أْعٍُ ١ؿهِ ٍٚيل٬قلات ٍ٫قتؽلاد١ٜ

ني ٍجملتُلات ٌ ٍ٭شاط ٖ٫ٍ ٛقتؽاد قادًٍ يف ٍاؽاحل ٍ٫قتؽادٖ .١ٜلذٍ إـلاؾ ١إىل إٔ ٍٱشلّ٬ف ْكل ً٬علٔ

ٍيرشٍٛف وؽر ٍـ٬ؾ ١يف قرٜغف أ ٟيف ٍيلرب.
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ناْت ٍؿايٍ ١يؿرٜا ٠حملاٚيٍ ١يتطٛع َٔ اعج ٍؿايٍ ١٭ٚعٖ ١ٝ ٚلَ ٞؽلر قُلا
عًٚ ٞيهٔ ؼلايـ ٍ٫شلتلُاع ٍيرأزللايٍ ٞيػر ل ( ٞرٜطاْٝلا ٚؾرْصلا) َلع ٍ٫شلتلُاع
ٍيلثُاْ ٞحٗٓٝا أد ٣إىل لاَرل لًو ٍيتجر .١
يذٍف لٛقع ٍي ٬ظؿ١ف أ ٚظ ٘ لأناٍٚف ٓا ٤عً ٢ؼًَ ٌٝاعنضف إٔ ٍيثلٛع ٠شلٛف

لأ ذ فرٍٖا يف ٍااْٝا ٍاتطٛع ٠ؼٓاعٝاًف ٍٚيكر ٜلَ ١لٔ عٚشلٝا حٝل

ٍيٛألٛد ٍاٛـلٛعٞ

ٍٚيذٍل ٞيًدلٚيٝتاعٜا ٚحس ٗا ٍيعٛٝعٞف ٚمل ٜرٍٖٓ ٍٛعً ٢أٚع ٚلا ٍيعلرقٍ ١ٝيًؽلٝك ١أٜفلاً
ا٫ؼاد ٍيصٛؾٝٝيتٚ .حٝ

لأ رت ٍيثٛع ٠يف أااْٝا ٍٚلف أْٗا مل ؼؽٌ يف حٓٝل٘ف د لٌ

ٍيصٛؾٝٝت يف أاٍ حاد َٚؿؽً ٞؾُٝلا ىلؾ ٍيثلٛع ٠يف ًلا ٍٚحلا أّ لٍٛؼلٌ ٍيثلٛع٠

ٚدميَٛتٗا ط كاً ارنسٍ ١ٜيامي ١َٛيف أطرٚحات َاعنض ٍٚييت ٍيتكطٗا لرٚلصه ٞإىل دعأل١
ٚؼؿٗاف َٔ ق ٌ أْؽاع ٙعًٍ ٢٭قٌف أْٗا َٔ عٓاٜات لرٚلصهْ ٞؿص٘.

ٖٓٚاف لا ع ثاً يف ٍاصأي١ف ؾايثٛع ٠ايٓص  ١ااعنضف لٌ ْٚعلرًٍ يط ٝللٍ ١يثلٛعٍت

ٖ ٞدٍ ١ُ٥أشاشاً ٍعلهازًٍ عً ٢قٍْٛني ٍياٜايهتٝوٚ .غرل ٍياٍٖ ِ٥لِ مجاعلات أ ٚأحلسٍب
أ ٚقادٍ َٔ ٠يثٛعٜني .أ ٟإٔ ٍيثٛعَ ٠صأي ١حا

َٛـٛعَ ٞتؿاعٌ ى لٜٚ ٛتلأأا يهلٔ

قاٍْ ْ٘ٛيلاّ ٍٖ ٛيامي١َٛف َٚا ٜلٝل ذيو ٍٖ ٛيلاٌَ ٍيذٍل ٞإَلا عجلسًٍ َٓل٘ ٚإَلا ٍمرٍؾلاً

املٓ ٢إٔ ٍمؽاع ٍيثٛع٫ٍ ٠ظذلٍن ١ٝيف ًا ٍٚحا يٝض ٍ تٝاعًٍ.

 ٚكٍ ٞؾاٍ ػا٫ٍ ٙظذلٍن ١ٝيف ًا ٍٚحا حتٍ ٢يٝل ٫ .ّٛلٌ ٖٓلاى َٓٚلذ علا٠

عكٛدف أ ٟق  ٌٝلؿهو ٍ٫ؼاد ٍيصٛؾٝٝيتف ٍشتلاد ٠يًلطاب ٍٱؼ٬ح ٞيف ٍااعنصل ١ٝلٌ

يف ٍيعٛٝع ١ٝعَُٛاً ف ا ًٍ٤اؿٓني إىل ناعٍ ناٚلصهَٚ ٞا ؾٛم /لا ٍٱَدلٜايٝلٚ ١ؼلً٫ٛ
إىل ٍيثٛعٍ ٠ياٍ ١ُ٥ط لتٗا ٍيذلٚلصهٍ ...١ٝخلٚ .نلإٔ ٖلذٍ ٍيتٝلاع ٜأشلـ عًل ٢حؽلٍٛ

ٍيثٛعٍ ٠ي ًعؿٜٚ ١ٝر ٣يف ٍْتؽاعٖا ٓ ٚا٫ٍ ٤ؼاد ٍيصٛؾٝٝيت ط ١٦ٝنإ ه
ٚنإ ه

إٔ  ٫ؼؽلٌ

ٍيذٖاب يف ٍ٫ػاٍ ٙيًٝدلٍيْ٫ٍ ٞلاَاأ ٞيف ٍيػلرب ٍيرأزللاي .ٞأٍ ٚيلذٖاب

ايثٛع ٠إىل َػاَرٍت دؾع ٍيثٛع ٠إىل أٚع ٚلا ٍيػر ٝل ١لايكٍ ٠ٛيليت مل ٜهلٔ ٛشلع ٍ٫ؼلاد

ٍيصٛؾٝٝيت لٓؿٝذٖاف ٖذٍ إذٍ نإ لؽاٜر ٍيثر ٖٛ ٠ٚأَر َعرٚع .يكا نتل

يٝلٓني ٛـلٛح

إٔ ٍاعهً ١يف للأ ر أ ٚعجلس ٍيعلٛٝعٝني  ٚاؼل ١يف أااْٝلاف ٖٚلَ ٛلا عاٜعل٘ شلتايني
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ٛـٛح ٚيلكٛد  ٚكٍ ٞ٭َر َلًَّكاً حتٍ ٢ؿرب ٍيلااٍ/١ٝٱَدلٜايٍ ١ٝيثاٍْٚ ١ٝيليت لٛيلات

عٓٗا "ٍظذلٍن "١ٝأٚع ٚلا ٍيعلرقٖٚ .١ٝل ٞػر ل ١ل٪نلا إٔ علاّ ْفلٛج ٍيكلٍ ٣ٛيعلٛٝع١ٝ

ٜٛيا "ٍأٗاـاً" ٜلٝغ َ٪قتاً"  ٫يٛع ٠حكٝكٍٚ .١ٝؼٌ عٍؾف٫ٍ ٛظذلٍن ١ٝيف ًلا ٍٚحلا ْكلا

ٍ٫ؼاد ٍيصٛؾٝٝيت أْ٘ " إ" ٍيثلٛع٫ٍ ٠ظلذلٍن١ٝف َٚلع ذيلو مل ٜٓعلر ٍٚإىل دٚع ٙيف ؼرٜلر
أٚع ٚا ٍيعرقٚ ١ٝدعُ٘ قٝاّ أْعُ٫ٍ ١ظذلٍنٖٓ ١ٝاى عً ٢ػاٚز ي٬ظذلٍن ١ٝيف ًلا ٍٚحلا
حٝ

ْٴعر إىل دٚع ٙناٚع َٗ!ُٔٝ

عاما نإ ؼرٜر ظرم أٚع ٚلا ؼرٜلرًٍ شلٛؾٝٝتٝاً أنثلر مملا ٖل ٛؼلرع ذٍللٞف ٖٚلٛ
َٓصجِ َع نْٗٛا حاي ١قٝط١ٝف عًٍ ٢٭قٌ َٔ حٝ

َصتٚٚ ٣ٛلرل ٠لطٛعٖلا ٍيؽلٓاعٞ

اؼ٫ٍٚ ١قتؽاد ٟعاَ١ف يف كتًـ ٍارٍحٌ ٚقا ٜه ٕٛذيو أشاش ٞيف كا ٤عاّ ػلذع
لطٛعٖاٚ .عاما شلذٍ نإ ـرب ٍارنس ٍيصلٛؾٝٝيت َلٔ ل ٍ٬قٝطل٘ ٍ٭قلرب أ ٟأٚع ٚلا
ٍيعرقٖٚ .١ٝذٍ ٍيتؿصرل إٕ ؼ ف ٖ ٛأقرب إىل لؿصرل زلرل أَني يُٓط ٍٱْتلاج ٍالتًلـ
عٔ ٍٱقطاع ٍ٭ٚعٍ ٞ ٚيذ ٟلؿهو َٔ َرنلس .ٙط للاً قؽلا زللرل أَلني منلط ٍٱْتلاج
ٍـرٍأٞف َٚا ْكؽآٖ ٙا ٖ ٛلعا ٘ َٛقع ٍيتؿهو ٚيٝض شلخ

ٍيلُٓط ٍـرٍأل ٞعًل٢

ظرم أٚع ٚا.
ميهٔ ٚؼلـ أٚع ٚلا ٍيعلرق ١ٝأْٗلا "ٍحمللٝط" ٍيًؽلٝل ا٫ؼلاد ٍيصلٛؾٝٝيتف ؾكلا
ظهًت ٍارحًٍ ١يثاْ َٔ ١ٝلؿهٝو ٍيهتً٫ٍ ١ظذلٍن ١ٝلا ٍْؿهاى قٝط ٍ٫ؼلاد ٍيصلٛؾٝٝيت
ٍ٭ لا يف رشٝا ٚإؾرٜكٝا َٗٓٚلا ًلا ٍٕ َلٔ ٍيلٛطٔ ٍيلر ل ٞط لل ًا حٝل

حاؾعلت لًهلِ

ٍي ًإٍ عً ٢ع٬قات شٝاشٚ ١ٝعاما لصًٝخَ ١ٝع ٍ٫ؼلاد ٍيصلٛؾٝٝيتف يهٓٗلا ٍنرطلت يف
ٍيصٛم ٍيرأزلايٚ ١ٝناْت َتاأرلٗا  ٚاؼٍٚ ١عدٍلٗلا ٖل ٞعلهٌ أشاشلَ ٞلع أٚع ٚلا
ٍيػر َ .)1(١ٝا ْكؽآٖ ٙا إٔ لؿهو ٍارنس ٍ٫ظذلٍن ٞلاأ َلٔ أطرٍؾل٘ ٍي لٝلا ٠ؾاا اظلر٠
ٚؼ ً٫ٛإىل ٍيكً .
(ٍْ )1عر عادٍ زلاع٠ف ٍيدلٜصذلٜٚها ٍٚيل٬قات ٍيلر ٍ ١ٝيصٛؾٝٝتٍ :١ٝيٓعاّ ٍيلااٜ ٞلٝا إْتاج ْؿصل٘ف َٓعلٛعٍت
َرنس إحٝاٍ ٤يذلٍ

ٍيلر ٞف ٍيط١ ٝف ؾًصطني ٍحملتً1948 ١ف 1991ف ؿ ؿ.113-101
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ٍؿر ني:

مل لتُهٔ أٚع ٚا ٍيعرقٍ َٔ ١ٝشتثُاع لطٛعٖ ٜٔلاَني يف ٍيللامل يف ؾلذلَ ٠لا لني
ٍْ تؽاع ٍيثٛعٍ ٠ي ًعؿ١ٝف حتٚ ٢إٕ ٍمؽرت يف ٍ٫ؼاد ٍيصٛؾٝٝيت
ٚ لرٍ ٍ ٞيك فٍ ١ٱَدلٜاي ١ٝني حر ٗٝا ٍيلااٝتني.
 ٚكٝت ؼاَ ١أ ٚدؾلٍ ١يتطٛع قتجس٪َ ٠أً ١إىل حني ٍْتؽاع ٍ٫ؼاد ٍيصلٛؾٝٝيت

عًٍ ٢يٓاز١ٜف ٍْ٫تؽاع ٍيذ ٟحككت٘ دٚيَ ١تُٗ ١أْٗا دٚي٫ٍ" ١ظذلٍن ١ٝيف ًا ٍٚحا".

إير ٍْتٗاٍ ٤ؿرب ٍيثاْ ١ٝناْلت أٚع ٚلا ٍيعلرق ١ٝقلا أؼل خت ـلُٔ ٍالصلهر

ٍيصٛؾٝٝيت أ ٟأؼ خت قٝط٘ ٍيًؽٝل يكرٍ  ١مخص ١عكٛد َٔ ٍيسَٖٔٚ .ذٍ ٜطرح ٍيصلٍٍ٪
املٓ ٌٖ :٢ناْت ع٬ق٫ٍ ١ؼاد ٍيصٛؾٝٝيت أٚع ٚا ٍيعرق ١ٝقا ١ُ٥عًل ٢ػلاٚز ٍ٫ظلذلٍن١ٝ
يف ًا ٍٚحاف حٖ ٝهلذٍ ٜٴؿلذلضف أّ إٔ أٚع ٚلا ٍيعلرق ١ٝناْلت فلرد قلٝط ي٬ؼلاد
ٍيصٛؾٝٝيت ياٍ ٣يذلٚلصهٝني ؾسٕ لًهِ ٍي ًإٍ ناْت فرد قٝط.
ٌٖ نإ ٭ٚع ٚا ٍيعرق ١ٝدٚعٖا يف ٍمطاط ٍيثٛع ٠أعًلَ ٢لٔ دٚعٖلا يف ٍيثلٛع٠
ْؿصٗا ٖذٍ َا ٜؿٝا ٘ للاٖٛع ٍيثلٛع ٠عًل ٢ؼللٝا علااٖٚ .ٞل ٛللاٖٛع ىتًلـ عًٝل٘

ٍيثٛعٜني يف ٍيلامل حٜٓ ٝص ٘ ٍي لض إىل ؾذل ٠قٝاد ٠شتايني يف ٍ٫ؼاد ٍيصٛؾٝٝيتف ٜٓٚصل ٘
ٍي لض إىل َا لا شتايني اْٝ َٔ ًٍ٤هٝتا رٚلعلٛفٚ .يهلٔ عغلِ ٍؾلاٍ ٍؿلاد ؾُٝلا

ىؾ شتاينيف إ ٫إٔ ؾذلل٘ ناْت ؾذلٍ ٠يؽللٛد ٍاعلٛب لايكُع ٍيلذ ٟنُلا  ٜلا ٚنلإ
َدلعًٍف ٚمل ٜهٔ ٖا ً٬٥نُا ٜهذب ٍيػرب ٍيدلأٍٛزٍٚ ٟاتصاقطني َلٔ ٍؿرنلٍ ١يعلٛٝع١ٝ
نُلعِ ٍيذلٚلصهٝنيٚ .عاما ـَّؾ ْٚصت ٕٛلعرظٌ ؾذل ٠شتايني لل" :شلتايني ٖلٍ ٛيلذٟ
ْكٌ ٍ٫ؼاد ٍ يصٛؾٝٝيت َٔ ٍحملرٍ

ٍـعيب إىل ٍيلؽر ٍيٓ."ٟٚٛ

ٚيهٔف َٔ ٛشل٘ ٍيسعِ إٔ ٍيكُع نلإ يف ٍيعلرم ؾكلط ٜهؿل ٞإٔ ٍيٜ٫ٛلات
ٍاتخا" ٠عَس" ٍؿرٜات ٜ ٫كٌ عاد ٍيصجٓا ٤ؾٗٝا علٔ ًَٝل ْٞٛظللؾ يٝصل ٍٛمجٝلل ًا َلٔ

ٍجملرَني ٍٚيًؽٛؿ ؾٍٗ ٞيصًطٍ ١ييت ًكت لٜٓٛلاً ٖاَ ً٬٥لٔ ٍيكُلع ٍيصٝاشلٍ ٞاػطل٢
ْاٖٝو عٔ ؽؽٝؾ ٍيصٛد اـطٗاد َتلادٖ .ذٍ إٕ مل ْذنر حرٗ ٚا عً ٢ؼللٝا َللٛمل
ـا لطٛع كتًـ ٍ٭َِ!
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يلٌ لاٖٛع ٍيثٛعٍ ٠يلااٍ ١ٝيذ ٟيف أس َ٘ٓ ٤ش ٘ لٌ عٍْٓٛل٘ ٍ٫ؼلاد ٍيصلٛؾٝٝيت

ػض ٍيٓعر عٔ ٍـ٬ف عً ٢شتايني أّ َا للاٙف ٚيهلٔ ٍؾلس ٤أٍ ٚيصل

لاٖٛع قٝط ٍ٫ؼاد ٍيصٛؾٝٝيت امصتٍ ٜ٘ٝٛي لٝا ٍٚيًؽٝل.
أعغ

ٍٯ لر ٖلٛ

ٖٓا سياعْ ٠كط ١يٝصت ياٍ ٟارٍألع ؿصلُٗا ٖٚل :ٞأُٜٗلا نلإ ؼلرٍع

ط ك ٞيف أٚع ٚا ٍيعرقٍ ١ٝيتخام ٖذٍ ٙآطك ١ا٫ؼاد ٍيصٛؾٝٝيت يته ٕٛأسٍ َٔ ًٍ٤يهتًل١

ٍيعرق٫ٍ ١ٝظذلٍن١ٝف أّ ٍيردٍٚ ٠يصكٛط َع ْٗا ١ٜمثآْٝات ٍيكرٕ ٍيلعر ٜٔأّ ٌٖ ناْلت

ٖذٍ ٙآطك ١يف حايٍ ١جملرٚع ٚيٝض ٍؾا ټع عًلٍ ٢يلاٍّٚف أٚ ٟعٍٍ ٤يصلٛؾٝٝت للا ٍؿلرب

ٍيثاْٚٚ ١ٝعٍٍ ٤يػرب ٍيرأزلاي ٞلا لؿهو ٍ٫ؼاد ٍيصٛؾٝٝيت

 ٫ؼٌُ ٖذٍ ٙيتصا٫٩ت غُطاً أٍ ٚشتٗآْ ١فا٫ت ٍيعلٛب ٍٚيكلٍ ٣ٛيثٛعٜل١

ٖٓاىف ٚيهلٔ  ٜكلٍ ٢يصلٍ ٍٍ٪الًلل ٖلَ :ٛلا ٣أؼلاي ١د لٖ ٍٛلذٍ ٙآطكل ١يف ٍاصلاع
ٍ٫ظذلٍنٞف َٚا ٣نٍ ٕٛيتخاقٗا ايػرب  ٚاؼٍ ١٭طًصٝ ٖٛ ٞاع ظليبف ٚإٕ حؽلٌ

ؾٌٗ ٖٛ ٛع ٞشٝاش ٞط ك!ٞ

قا لصاعا عًٍ ٢ٱأا  ١أٍ ٚيتؿٗټِ عًٍ ٢٭قٌ قرٍَ ٠٤ا ريت إيٝل٘ لًهلِ ٍآطكل.١

ؾٌٗ مت ْكٌ ٍيتهٓٛيٛأٝا ٍيػر ٍ ١ٝيرأزلايٝل ١إىل أٚع ٚلا ٍيعلرق ١ٝنُلا حؽلٌ يف ٍيؽلني

َث ٌٖٚ ً٬مت ٍل اع "ٍياميكرٍطٍ "١ٝيػر  ١ٝيف لًهِ ٍي ًإٍ ٖٚلٌ نلإ ٍيللاٍ ٍٕٚ٭طًصلٞ
عًٜٛ ٢غص٬ؾٝا ٗاف "دَكرطتٗا" أّ لؽؿْ ١ٝعاّ نإ وا ٍٚؼلا ٍيػلرم ٍٚي كلا ٤لاعج

ع اٍ ٠٤يػرب ٍيرأزلايٞ

ٚقا ٜصاعا عًٍ ٢ٱأا  ١أٜفلاًف ؼلٍ ٍٛؾُٗٛعٜلات ذٍت ٍ٭نثرٜل ١أٍ ٚ٭قًٝل١

ٍاصلًٍُ( ١ي ٛشللٍٓٚ ١شلرشللو) ٍآؿؽًٍ/١اؿؽللٛي ١عللٔ ٜٛغصلل٬ؾٝا ٚغرلٖللا إىل َٝللادٜٔ
ي ٬للذلٍم ٍيػر للٍ ٞالللا رٍلٍٚ ٞيؿهللر ٍيٖٛللا ٍٚ ٞيتللاعٜ

عًلل ٢للٌ ٍٚيتخلل ٍٛإىل

َٝاد" ٜٔيًثٛعٍت" ٍيدللكايٚ ١ٝلصْٗ ٌٝعاطات ٍٱعٖاب ٍيؽلٗ ٚ ْٞٛٝاؼلٍ ١اٛشلاد(.)1

ٖذٍ إىل أاْ

ؼ ٍٛمجٗٛعٜات ٍي ًطٝل إىل فرد قُٝات أَرٜهٚ ١ٝعلٛدٛ ٠يٓلاٍ يتهلٕٛ

( ) 1أٚـ ٍ٭َثً ١عً ٢لٍٛطٖ ٪ذٍ ٙ٭ْعٍُ ١شلع ١متهني ٍاٛشاد ٍيؽٍٗ َٔ ْٞٛٝغتٝاٍ ٍآاـٌ ٍيؿًصطٝين عُلر
ٍيٓاٜـ دٍ ٌ شؿاع.ّ ٠ت.ف يف ٍيلاؼٍُ ١ي ًػاع.١ٜ

082

ٍيلاٍ ٚيتاعىٍ/ٞيكاعا ٠ـا عٚشٝا شٍ ٤ٍٛيكٝؽلر ١ٜأٍ ٚيعلٛٝع ١ٝأٍ ٚيرأزلايٝلٍ ١ؿايٝل١
حٝ

لعهٌ لٗاٜاًٍ َ اظلرًٍ ي٬ؼلاد ٍيرٚشل ٞصل٬ح أَرٜهل .ٞأظلرْا إىل للض ٖلذٍ

أعٙ٬ف ٚشٓهٌُ ٫حكاً يف ٖذٍ ٍي اب.
حص

لكرٜر ٍيؽخؿَ ٞانض ًَٓٛثاٍ إٔ أَرٜها أقاَلت يف َلصلهر نأْؿلاط

يف ًػرٍد َلٗا أٜٓعتا ٜٔسظرٍف أني ظاعب يتاعٜ

غٍٜٛاٚ ٚأَثاي٘ ـا ؾٓس.٬ٜٚ

ٖٚذٍ ٙيا ٚ ٍٚاؼً ١ػاعٜا أؼ خت ا٥لٍ ١يص٬ح يٲعٖلاب شل ٤ٍٛيف شلٛعٜا

أٍ ٚيلرٍم أ ٚؾٓس.٬ٜٚ

ميهٔ ٍيك ٍٛإٔ ٖذٍ ٙآطكٍْ ١تكًت/ؼٛيت أٜف ًا إىل أشٍٛم يًعلرنات ٍيػر ٝل١

ش ٤ٍٛتؿهٝو ٓٝتٗا ٍيؽٓاع١ٝف نُا أظرْا رْؿاًف أ ٚنأشٍٛم ٍيتٗاّ ٍيصًع أ ٚأشٍٛم للٛؾرل
كس ٕٚعُاي ١ع ٝؽ ١لٴطً

ٍيً.)1(ٌٝ

عٓا ٍيًسّٚ

ٖذٍ ْاٖٝو عٔ ؼ ٌٜٛنلثرل َلٔ ٍيلُايلٍ ١يٓصلاٍ ١ٝ٥يعلا  ١إىل قٍٛؾلٌ ؾرٍظلات
أَا ٍيتػط ١ٝعً ٢نٌ ٖذٍ ٍـرٍب ؾهإ اشتلاٍّ َ ١ٜ٬عأزلايٝل١

ٝثل ١أُطًلل

عًٗٝا "ْٗاٍ ١ٜ٭ٜاٜٛيٛأٝا" .يهٔ حكٝكٍ ١٭َر ٖ ٞشٝطر ٠أٜاٜٛيٛأٝا ٍيصٛم ٫ٍٚشذلقام.

ٚنإ أنثر َٔ عٚج شلذٍ ٍيعلاع ِٖ ٍيًٝدلٍي ٕٛٝاملا ٖلِ ٍـلاّ ٍاٗلذ ني يلرأط

ٍالللاٍ يف ٍارنلللس ٍٚ٭دٍٚت ٍيتا لللل ١يف ٍحمللللٝط .ناْلللت َللللسٚؾتِٗ ٍيرٝ٥صلللٖ ١ٝلللٞ
شكٛط "ٍيتٛلايٝتاع "١ٜنُا ٜصُْٗٛا حٝ

ًط ٍٛني ٍيؿاظٍٚ ١ٝ٭ْعٍُ ١يك٫ٍ ١َٝٛظلذلٍن١ٝ

 ٚني َا أ زلٖٛا ِٖ ٍٚيذلٚلصو "ٍيصتايٚ "١ٝٓٝمل لٓاٴ َِٓٗ ٍاا ١ٜٚأٜفاً .عاملا ٜٓتعلر ٍيللامل

َِٓٗ ٍيٍ ّٛٝشتٓ اط لصُ٥٫ ١ٝك ١ايٓعاّ ٍٱعٖا ٍ ٞ٭َرٜهٍ ٞيلذٜ ٟهلرع شٴللاع ٍيٓازٜل١

ـا ناؾٍ ١٭َِ حتٍ ٢يؽاٜك ١٭َرٜها أ ٟأٚع ٚا ؾُا ايو ت ٍٛلٗا َٔ ٍ٭ْعٍُ ١يلر ٝل١

 ٚاؼٍ ١يٓؿط.١ٝ

(ٍْ )1عر عادٍ زلاع٠ف لأْٝ

دَعلف 2011ف ٍيؿؽٌ ٍيرٍ ع.

ٍارأ ٠ني ٍيؿٗلِ ٍٚٱيػلا٤ف َٓعلٛعٍت دٍع ٍيلرٍٚدف لرلٚتف لٛزٜلع دٍع ٍيلُٓرلف
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ٚقا٥ع/ظٍٖٛا:
ٜتِ ٍشتلاٍّ ؾذل ٠قٝاد ٠شتايني يف ٍ٫ؼاد ٍيصٛؾٝٝيت نُٓؽ ١يًٗج ّٛعً ٢فُلٌ

ٍيتجر ٖٚ ١لٖ ٛجلٜ ّٛتؽلـ اا ايػلات ٍٚيتعلٍ ٜ٘ٛيدلألٍٛزٍ ٟيػر ل ٞيف حر ل٘ ـلا

ٍ٫ظذلٍنٚ ١ٝـُٔ ٖذٍ ٍيتع ٜ٘ٛنثرلًٍ َا مت ٍشتلاٍّ ٍيهثرل َلٔ ٍالسٍعِف عغلِ لفلُٓٗا

لض ٍؿكا٥لف عٔ ؾذل ٠شتايني اؼٖ .١ذٍ َٔ أٗ َٔٚ ١أٗ ١ياْ ١ٝغض ٍيطرف ْصل ً ٝا

عٔ دٚع رٚلعٛف يف ٍيتأشٝض يتؽؿٍ ١ٝياٚي٫ٍ ١ظذلٍنٍ ١ٝيصٛؾٝٝت.١ٝ

ْكرأ َث َٔ ..." :٬ني َٓ 1966ا ٚاً إىل ٍا٪متر ٍيصلا ع ععلر يًخلسب ذيلو إٔ

ٍآتؽر 1108 ٕٚناْلت قلا متلت لؽلؿٝتِٗٚ .نلذيو َ 98لٔ لني َ 139لٔ ٍيًجٓل١

ٍارنس ١ٜمت ٍْتلا ِٗ يف ذيو ٍا٪متر .يكا مت لأنٝا ٖلذٍ ٙ٭عقلاّ َلٔ ق لٌ رٚلعلٛف يف
حاٜث٘ "ٍيصرٍ "ٟيذ ٟقاَ٘  24 ّٜٛظ اط  .1956مت ْعلر ٍيلٓؾ ٍٱلًٝلس ٟيف حسٜلرٍٕ
َٔ ق ٌ ٍٱدٍعٍ ٠٭َرٜه.)1("١ٝ

ٚحٍ ٍٛا ايػ ١يف لاٖٛع ٍ٫قتؽاد ٍيصٛؾٝٝيت نت

دٍْ ٌٝٝشلٓجر ..." :إٕ ٍيتكلاّ

ٍ٫أتُاع ٞي٬قتؽاد ٍيصٛؾٝٝيت نإ يف لرٍأعف ٚنإ َعٗا ٍؿؿس ٍيتُٗٝين َتلاْٝاًف نُلا

وتعا يف ٍاؽاْع ٍٚاهال

 ٚلٝا ٠عٔ لٛقلالِٗ"(.)2

ظ ا اً ٜعلر ٕٚأِْٗ حؽً ٍٛعًٚ ٢ظا٥ـ أقٌ َٔ نؿلاٍ٤لِٗ

يهٔ ااكا ٌف ؾسٕ ٍيؿذلٍ ٠يصا ك ١عً ٢ؾذل ٠رٚلعٛفف أ ٟؾلذل ٠شلتايني ناْلت

ٍٖ ٞيؿذلٍ ٠ييت ٚؼٌ لطٛع ٍ٫ؼاد ٍيصٛؾٝٝيت ؾٗٝا إىل َصت ٣ٛلطلٛع ٍيػلرب ٍيرأزللايٞ

نُا نت

لعاعيس تًٗا ِٜيف نتا ٘ ٍيتخٍ ٍٛيلع ِٝإىل ٍ٫ظذلٍن.١ٝ

ٚؾُٝا ىؾ دٚع ٍااعٍ ٤نعروَ ١تٓؿذ ٠يٝصت ٍظذلٍنٍ ١ٝيتٛأ٘ ْكرأ:
"ْ َٔٚ ...اح ١ٝأ ر٣ف ؾلسٕ ٍؿهلاّ ٍؿكٝكلٝنيف ٖلِ ٍيلذٜ ٜٔلاٜرٍ ٕٚاؽلاْعف

ٜصتػًٍ ٕٛيلُاٍف ٜٚلٝع ٕٛعًٍ ٢يؿلا٥ضف ٚيف ٍيصلا ل مل ٜهلٔ ٛشللِٗ ٍَلت٬ى لًلو

(1) See anti-Stalinist Campagin and International Commission (New York: Columbia University
Press, 1956). P.23.
(2) Ibid.
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ٍ٭َلل٬ى أْ ٚكًللٗا ٭٫ٚدٖللِٚ .يف مجٝللع أٚع ٚللا ٍيعللرق١ٝف َُٗللا ناْللت ٍيرظلل٠ٛف
(ٍيهْٛ ٛاتف ٍؿؽؾ ٍؿر٠ف يلاد َٔ ٍ٭شِٗ ٍؿر)٠ف ؾسٕ ٍيلُاٍ مل ٜٴطً

ظ ٤ٞشلِ"(.)1

َلِٓٗ أ لذ

يلٌ ٍاؿاعق ١إٔ ٖذٍ ٙيعلرو ١لػٛٻيلت يف ؾلذل ٠رٚلعلٛف ٍيليتف نُلا أظلرْاف

أشصت يتؿهو ٍ٫ؼاد ٍيصٛؾٝٝيتٍ َٔٚ .اِٗ ٍٱظاع ٠إىل إٔ لػٛټٍ ٍالاعٍٖ ٤ل ٛظلاٖر ٠يف
ٍارنس ٍيرأ زلايٍ ٞيػر  ٞعلهٌ ٫ؾلت نُلا ٍلفل ذيلو إيلر ٍ٭زَلٍ ١يليت لاأتف ٚمل
لتٛقـ عاّ  .2008ؾلايتٓعرل يف ْكلا ٍي رلٚقرٍطٝل ١لاأ غاي ل ًا ـلا ػلذعٖا يف ٍيػلرب
ٍيرأزلاي.ٞ
"ٖ ...ذٍ ٙيٓل ٍ ١ؿاؼً ١عًٍَ ٢تٝازٍتف ٚط لاً امٔ ؾٍ ِٗٝيرؾامف ٍ ِٖٚاعرؾٕٛ
ٍ٭شاش ٕٛٝيف ٍؿسب َٔ ٍاهت ٍيصٝاش ٞؾُا د ٕٚإىل ٍاصتٍ ٣ٛحملًٜٚ .ٞتفلُٔ أٜفلاً

ٍيل َْٓٛه٬لٛعٍف ذيو ايكٍٛف إٕ ٍيٓلاط ٍيلذ ٜٔيلاٚ ِٜٗظلا٥ـ ناؾٝل ١متهلِٓٗ َلٔ إٔ
ٜطً ٍَٛ ٍٛؾكٍ ١ؿلسب عزلٝلاً .إْٗلا لٴُلاٻد إىل مجٝلع ٍالاعٍ٤ف إىل ٍيعلؽلٝات ٍيلًٝلا يف
ٍياٚيٚ ١يف ٍٱدٍعٍت ٍحملً١ٝف إىل أٗلاز ٍيكصلر (ٍْكل٬ب ٍيفل اط يف ٍؾلٝغ ٍٚي لٛيٝض)
ٚإىل َٔ ٜك ٍَٛٛاياعا( )2("١ٜؿ.)33
ٜرد شٓجر عً ٢إطرٍٍ ٤ااعٍ ٤لا لؿهو ٖذٍ ٙ٭ْعُ:١
" ...يٛؼـ َاعٍٍ ٤اؽاْع نُاٍؾلني عٔ ًَهٍ ١ٝياٚيلٖ ١لَ ٛثا ل َ ١ايػل١ف يلذٍ

ٚؼٵؿِٗ االتا ٖٛ ٜٔأنثر دق .١إٕ طُٛحِٗ ٖ ٛإدٍعٍ ٠اؽاْع ٍييت أدٍعٖٚا نرأزللايٝني

اٍ إٔ ناَْ ٍٛاعٍ ٤ممثًني يًخسبف إٕ يسّ لا ؾذلٍْ ٠تكايٝل ١يًاٚيلٍ ١يرأزلايٝلٚ .١شللذٍ

ٍيص ؼاٜاًٍف ؾسِْٗ مل ٜرٜا ٍٚنصلر ٍاًهٝلٚ ١إٔ ل لاع ع ٝؽل ١يٮأاْل  .يكلا ٍعتُلا
ٍيؽاَٜ٪َ( ٕٛٝاٍ ٚيلل٬ج ايؽلاَ )١عًل٫ٍ ٢عتؽلاع ٍالاي ٞنل ٞولٛز ٍٚعًل ٢لًلو

ٍ٭َ٬ى امصاعاٍ ٠افاع ني ٍ٭أاْ

ٍٚيػعاظني ٍحملًٝنيف (ٚيف أحصلٔ ٍ٭حلٍٍٛف  ٫لا

َٔ إـاؾ ١دٚع ٍااؾٝا ٍيرٚشٍ ١ٝييت ٫حكاًف لٍٛأات يف ٍيطرؾني)(.)3

(1) See, Daniel Singer, Whose Millennium? Theits or Ours, Monthly Review Press, New York,
1999: p. 31.
(2) Singer, p. 33.
(3) Ibid, p. 36.
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َع شكٛط ٍ٭ْعٍُ ١ؿانُٖٓ ١اى ٚلػًُّل

ٍيكل ٣ٛذٍت ٍيتٛأل٘ ٍيرأزللايٚ ٞيف

ع٬قتٗا ايػرب ٍيرأزلاي ٞؾكا ل ٓت ٚؼؿات ٍ٫قتؽلادٍ ٜٔيدلألٍٛزٜني ٜٝجلٛع نٝلاٍع
ٚأؿر ٟظا ض ٍاصُاٍ" ٠يل٬ج ايؽاَٖٚ "١لٍ ٞيليت مل ٜهلٔ شللا يتلٓج ف لٌ مل ٜٴكؽٳلا
لاحٗا أؼً٬ف طااا إٔ ٍي ٓ٫ٍ ١ٝقتؽادْ ١ٜؿصٗا مل لهٔ عأزلاي ١ٝأاٖس ٠مما أد ٣إىل حايل١
َٔ ٍٱٖ٬ى ٍ٫قتؽاد.ٟ

" ...نإ ٍيكا٥ا ٍا هر يًؿذلٍ ٠٭ رل٠ف ٍاصُاٍ" ٠يل٬ج ايؽلاَ"١ف ٜٝجلٛع نٝلاٍعف

ٖ ٛإٕ نإ ٛشع ٍارٚ ٤ؼؿ٘ف ٍؾٝلٌ ٍيثايل

َلٔ ٍ٫عشلتكرٍط ٍيعلٛٝع .ٞؾايؽلإَٛٝ

(َٜ٪اٍ ٚيل٬ج ايؽلاَ )١املٓلَ ٢لاف ميثًلٍ ٕٛيٓكلٛد ٍافلاع ال١ٝف ُٓٝلا ٍافلاد ٜٔشللِ
ٜاٚع ٕٚحٍ ٍٛااعٍٍ ٤يلذ ٜٔؽٓلاق ٍٛيف َؽلاْلِٗ .نلإ ٍيؽلرٍع لني ٍيلذٜ ٜٔرٜلإٚ
ٍ٭ ذف ٚأٚي٦و ٍيذ ٜٔوٛزٚ ٕٚميصه ٕٛاما وٛز( .ٕٚؿ)35

ٖٚهذٍف ؾلسٕ َكتفلٝات ٍ٫يتلسٍّ لايل٬ج ايؽلاَ ١قلادت إىل ..." :يف دعٍشل١

 OECDأ ٚإ ٟش ٞدٟف اسٍد ٍيهْٛ ٛلات أظلاعت لإٍٔ" :يكُٝلٍ ١يصلٛق ١ٝيًُصلتلاٳّ يف
ٍيعللرنات ٍيؽللٓاعٍ ١ٝ٭َرٜهٝللٖ ١لل 1000000 ٞد٫ٚعًٍُٓٝ .للا يف ٍيعللرنات ٍيرٚشلل١ٝ
ٍآاظر ٠شلا ٚؼًت ٍيكُٝلٍ ١يصلٛق ١ٝيًُصلتلاّ ٍيٍٛحلا إىل  100د٫ٚع .ؾايؿلاعم ٖلٛ

 100ـلـ(.)1

ٚعًٖ ٢ذٍ لرل ت ايفرٚع ٠أعُاٍ ٍيصرق ..." :١أحا ٍ٭َثًلٍ ١يؽلادَ ١نلإ إٔ

 ًَٕٛٝ 170د٫ٚع قا دؾلت َٔ ق ٌ ٍْٚهٝصُٝاْوف ٍاًُٛى َٔ ق ٌ ؾ٬دميلرل ٛللاْنيف

ٍ٭نثر ٍعل اطاً ل ظٓ اٚطف َٔ أأٌ  38اا ١٦نخؽل ١يف ْٛعشًصلو ْٝهلٌف ٍيليت لٓلتا
 20ااٍ َٔ ١٦يٓٝهٌ أٍ ٚيه ٛايت  42ٚااٍ َٔ ١٦ي ٬لْٝٛلّٛف لر
ًَ ٕٛٝد٫ٚع يف ٍيصٍٓ ١يصا ك ١عًٍ ٢يتخ.)2(ٌٜٛ

قلاع ٙحلٍٛي700 ٞ

ُٓٝا ناْت ٍيٓل ٍ ١ؿس  ١ٝظ ٘ كؿ ٞيرٍٗ٥ا إ ٫إٔ ٍيٓل ٍ ١يػٓٝل ١لتؿلا ر عْٝ٬ل١

ايًُٛٝزُٓٝ ٜٔا ٍاتكاعلا ٜٔظل ٘ ألٛع٢ف ٚإذٍ ناْلت ٍااؾٝلا قلاٚدٚ ٠شلرٖ ١ٜلا ٖلٞ
أؼ خت َٴرنَّ .١
(1) OECD, Mass Privatization: An Initial Assessment (Paris: OECD, 1995), 171.
(2) See Business Central Europe, February 1996.
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يلٌ ٍاؿاعقٍ ١يهدل ٣إٔ ٖذٍ ٍيتلٛعط ٍٚشلرٚيلَ ١لٔ فتُللات أٚع ٚلا ٍيعلرق١ٝ

اػاٍ ٙيرأ زلاي ١ٝعًٍ ٢يُٓط ٍيػر ٍ ٞيكا ِ٥مل للرف أ ٚمل ؼا ٍٚإٔ لللرف َلاٍ ٣يؿصلاد

ٍا ٬زّ يًرأزلاي ١ٝيف ٍيػرب ْؿص٘ف ْاٖٝو علٔ دَٜٛتل٘ .يكلا غلاب عٓٗلا ْكلا َلاعنض
نت

يًرأزلاٍ حٝ

َاعنض" :يكلا ألا ٤عأط ٍالاٍ إىل ٍيللامل ٜكطلر دَلاً ٚقلذٍعَ ٠لٔ

كتًـ َصاَال٘ف َٔ عأش٘ إىل أمخؾ قاَ( .")1(٘ٝلا ع أدْا)ٙ

 ٫ٚلٓخؽر ٌ  ٫ل اأ دَ ١ٜٛعأط ٍااٍ َلٔ دٚع٫ٍ ٙشلتلُاعٟف لٌ ل لاأ َلٔ

دٍ ٌ فتُع ٍياٚيٍ ١يكٍ ١َٝٛيٍٛحا ٠عدل ٍ٫شتػٍ ٍ٬يط كٍ ٞيدلأٍٛز ٟيًط كلٍ ١يلاًَل.١
ٖذٍ ٍ٫شتػَٚ ٍ٬ا ٜٛيا َٔ ٙؾصادف ٚشٔ قٍْٛني يف اٍَ ١يكطلاع ٍـلاؿٍ ...خل ٖلٞ

ْؿصٗا َثا  ١حرب ط ك ١ٝعً ٢أ ٚـا ٍيط كات ٍيعل ٚ .١ٝيلٌ أؾفٌ ؼٛع ٠عٔ ذيو َلا

نت ٘ إلًس َ هرًٍ عٔ أحٍ ٍٍٛيلُاٍ يف َاْعصذل دلٜطاْٝا.

لكـ ٍيٜ٫ٛات ٍاتخا ٠عً ٢قُ ١دَ ١ٜٛعأط ٍااٍ اٚع:ٜ٘
ْٗ 

ٍيللاملف دٚعٖلا يف ٍيصلٝطرٍ ٠يلصلهرٍٚ ١ٜشلُٓٝل٫ٍ ١قتؽلادٚ ١ٜلط ٝلل

شٝاشلات ٍؿُاٝ٥ل ١دٍُ٥لاًف ٚعؾلٗلا إىل أقؽل ٢دعألات ٍيتخلا ٟللاؿرب
ٍيتجاعٍ ١ٜييت لاٜرٖا إدٍع ٠لرٍَ

حايٝاً أ ٟعاّ .2018

ٚ دَ٫ٍ ١ٜٛشتػٍ ٍ٬ياٍ ًٍٚ ٞيؿصاد عدل لٗرب ٚلصٗ ٌٝلٗلرب ٍيعلرنات
ٍيهدلٍ َٔ ٣يفر ١ ٜحٝل

لؽلٌ ْصل  ١لٗر ٗلا إىل  25اا٦ل ١مملا هل

إٔ

لاؾل٘ ٚإيكلا ٤عل ٍ ٤يلاؾع ٍيفلرٜيب عًلٍ ٢الٍٛطٓنيف أَ ٟلٔ ٍؿٝتلإ إىل
ٍيؽػاع نُا نت

ٍ٫قتؽادٍ ٟ٭َرٜه ٍٛ ٞنرٚمجإف ( 4أنتل ٛر )2018

َكللا ً٫عللٔ لر ٝللَٚ ١صللرلٍ ٠يؿصللاد ٍٚيتٗللرب ٍيفللرٜيب يف حٝللاٍ ٠يللرٝ٥ض
ٍ٭َرٜه ٞدْٚايا لرٍَل

ٚع لط ذيلو لايتٗرب ٍيفلرٜيب يٮنثلر يلرٍ ٤يف

ٍجملتُع ٍ٭َرٜهُٓٝ ٞا ٜكع ٍيل ٍ ٤يفرٜيب عًٍ ٢يؽػاع(.)2

(1) Karl Marx, Capital, vol. 1 (London: Lawernce and Wishart, 1970), p.760.
(2) By Paul Krugman Opinion Columnist, Oct. 4, 2018
A version of this article appears in print on Oct. 5, 2018, on Page A29 of the New York
edition with the headline: Trump and The Aristocracy Of Fraud
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هَٛ ّ٬أسف ٖذٍ ٍٖ ٛيُٓٛذج ٍيدلٻٍم ٍيذُ ٟأ ذت ل٘ مجلاٖرل أٚع ٚلا ٍيعلرق١ٝ

ؾاْتكًللت إىل أخلل٫ٍ ِٝشللتػٍٚ ٍ٬يت لٝللٍٚ ١يتؿهٝللو ٍجملتُلللٍْٚ ٞتلللاػ قللٍ ٣ٛيللأٜ

ٍيصٝاش.ٞ

يل ت قٍ ٣ٛياٍ ٜٔيصٝاش ٞدٚعٖا يف لفًٍ ٌٝؾُاٖرل ـلٝؿٍ ١يلٛعٍ ٞيصٝاشلٞ

ٍيط ك ٞإذ أرٻٖا ٍاثكؿٍ ٕٛيلف ٕٜٛٛيرأط ٍااٍ يف ٛيٓاٍ  ٚاؼ١ف َلٔ عألاٍ ٍيهٓٝصل١

ٚعً ٢عأشِٗ ٍي ا ا حٝ

غات ٍيهٓٝصٍ ١اأٍٚ ٣ٚؿاَ ٞآعُْ/١كا  ١لفأَ:

" ...أدٍع ْعاّ عهإ شل ام ٍيتصلً ٍٚيلذ ٟمت لٛأٗٝل٘ ٗلاف إؾل٬ط ٍ٫ؼلاد

ٍيصٛؾٝٝيت ٍيذٍ ٟنرط ؾ ٘ٝرغ ت٘ٚ .يف أٚع ٚا ٍيعرقٚ ١ٝؼاٜلاًٍ ٛيٓلاٍف يلل
دٚعًٍ حازللاً دعاٜٚلاً َٚادٜلاً حٝل

ؼل

ٍيؿالٝهلإ

َٜ٬للني ٍيللا٫ٚعٍت ٍ٭َرٜهٝلل ١عللدل ٚنايلل١

ٍالا رٍت ٍ٭َرٜهCIA ١ٝف يؽاحل َٓعُ ١لفأَ .يكا ؼ

ٍافلاعب ٍي ًٝلْٛرل ألٛعج

ظلٛعػ َٜ٬لني ٍيلا٫ٚعٍت يف أٚع ٚلا ٍيعلرق ١ٝيتجٓٝلا َثكؿلٍ ٞيتعلٝوف ٍٚشلٓػلاعٜني

ٍٚي ٛيٓللاٜني ٍيللذ ٜٔأؼ ل خ٫ ٍٛحك لاً َٜ٪للا ٜٔغٝللٛع ٜٔيؽللاحل شٝاش لات ٍيرأزلايٝلل١

"
ٍٚيٓالٍْ( .)1(ٛعر ٍجملر ٫حكاً).
نُا يل

ٍياٚع ْؿص٘ ٍ٭أاْل

ٍيلذٜ ٜٔكلاَ ٕٛأَل .ً٫ٍٛيللٌ ٖلذٖ ٙل ٞحلاٍ

ٍ٫مطاط ٍيط كٍ ٞيلُايٞف ٍمطاط حكٝك ٚ .ٞاعِ نٌ ٍٖٚ ٤٫٪شتصَٗ٬ا شلِف ٍْتكًلت
لفأَ َٔ قاٚيٍ ١اعاعن ١إىل ٍيتؿرد.

٫حكاً لػرلت قٝاد ٠لفأَ َٔ  1980عُا لاٖا عاّ ٍ .1990يهٓٝص ١مل ٜهلٔ

شلا ٍياٚع ٍؿاشِ يف ؼ ٍٛلفأَ حني لصلًُت ٍؿهلِف لٌ ٍآعُلات ٍيلااٝلٍ ١اُثًل١

اؽاحل ٍ٭عُاٍ ٍيهدل٣ف ذيو ٭ٕ لفأَ لًكت أََ ً٫ٍٛلٔ ٍـلاعج َلٔ ٍيػلرب َٓلذ
اٍٜتٗا ٚحتٍ َٔ ٢ؼادٍت ٍيلُاٍ ٍيػر ٝنيف ٍٚي لض َٔ أْعُ ١عزلَ ١ٝثٌ أَرٜهاف ؾكلا

أْؿكت  ًَٕٛٝ 50 CIAد٫ٚع"(.)2

(1) See James Petras & Henry Veltmeyer, Globalization Unmasked: Imperialism in the 21st
Century, Zed Boos, 2001. P. 47.
(ٍْ )2عر حٍ ٍٛيل٬ق ١ني ٍيؿالٝهإ ٚإدٍع ٠عٜػإ  ٚاؼ ١أأٗسلٗا ٍيصر ١ٜحلٛ ٍٛيٓلاٍCarl Bernstein & :
Marco Politi , His Holiness (New York: Doubleday).
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" ...نإ َٔ ٍيؽل

ٍي اٍ١ٜف ٚحٝ

عً ٢لفأَ ٍ٫دعا ٤أْٗا ناْت ـا ٍيل٬ج ايؽآََ ١لذ

أَٓ ٚذ طً ١صرلٚؾتس مل ٜهلٔ قلا مت لؽلُُٗٝا ـلا َلاعـلٗٝا .نلإ

أؾفٌ َا ميهٔ ٍيٓكاػ ٘ إٔ ٖذٍ ٍيدلْاَا نإ قا مت لصر ٘ ٜإىل ٍؿرن َٔ ١ق لٌ عٓاؼلر
غر .١ ٜإِْٗ يٝص ٍٛلا ٍٛت أٝلاَ ٫ٚ ٜٔصلٝخٝني أٝلأٜف ٖلِ متلاطٚ .يهلْ ٞفللٗا
ٛـٛحف ٜٛٗدًٍٖٓٚ .اى ع ٫ ٌٍَٛقاع ٠يًكٝادٍ ٠يصٛؾٝٝتٝٸ ١عًٍ ٢يتأيرل ؾٗٝلاف َثلٌ ٍآلا

ٍَٛٚشِ ٍيكُ ٍيصٝٸ ١٦يف ٍيص لٝٓٝٸات ٍييت دؾلت ايكٝادٍ ٠يصٛؾٝٝتٝٸ ١إىل ٍيتٓازٍ َلٔ أألٌ

ٍؿؽ ٍٛعً ٢قُ َصتٛعد (نإ ٍ٫ؼلاد ٍيصلٛؾٝٝيت ٜصلتُ ٸر يف لؽلاٜر ٍيكُل إىل دٍٚ
ظٛٝعٝٸٍٚ ١ظذلٍنٝٸ َٔ ١اب ٍيتفأَ ٍ٭مم ٞؾُٝا نإ ٖ ٛوتاج شللا)ٍٚ .يعلل

يف لًلو

ٍيا٫ٍ ٍٚظذلٍنٝٸ ١نإ عرـ ١ياعا ١ٜغر ٝٸَ ١هثٸؿ ١أيٸرت ؾ ٘ٝنثرلًٍف ؾُٝلا مل لهلٔ ٍياعاٜل١

ٍيصٛؾٝٝتٝٸ ١عًْ ٢ؿض ٍاصتٍ َٔ ٣ٛاٗاع٠ف َلٔ ٍيتفلًٍٚ ٌٝيهلذب .نلإ عْٚايلا عٜػلإ
ٜك ٍٛإٕ عًٓٝا إٔ ْؽٛٸع اٍٛطين ٍيلا٫ٍ ٍٚظلذلٍنٝٸٍ ١ؿٝلا ٠يف أَرلنلا حٝل

ميًلو نلٌ

ٍَٛطٔ َٓسَ ً٫ع حاٜك ٚ ١رن ١ش اح( .١أْلا أشلتاذ يف أاَلل ١أَرلنٝٸل ٫ٚ ١أًَلو مثلٔ
َٓسٍ َع رن ١ش اح١ف نُا إٔ َٜ٬ني ٍ٭َرٜهٝٸني  ٫ميًه ٕٛمثٔ َٓسٍ ٖٓٚاى َٜ٬لني ٫

ميتًه ٕٛلأَٓٝاً ؼخٝٸاًْ ...اٍ ؾاْٚصا أا٥سَ( ٌ ْٛ ٠ؽلادؾٚ ) ١شلكط ٍيٓعلاّ يف .0222

يهٔ ٍيعل

ـام ذععاً ؿاْٚصا لا شٍٓٛت حهُ٘ .ر ر َرٸ ٠لرظٸل يف  7111مل ٜٓلٌٵ

إٍ َٔ %1.01 ٫٭ؼٍٛت .يهٔ ٛيٓاٍ كٝت عً ٢شهٍ ١يرألٝٸٍ ١ييت أعٍدلٗا أَرٜها َلع

إٔ عادًٍ ٍٚؾرًٍ َٔ شهإ د ٍٚأٚع ٚا ٍيعرقٝٸ ١ات ٜٓعر عٓني إىل شلٍٓٛت ٍيعلٛٝعٝٸ .١إٕ

ٍيهتاب ٍيؽادع حاٜثاًف ٍ $يلٌُ ٍيصرٸ :ٟعٜػإ $ٚش ٞر ٟإْٚ #ٟفاٍ ٍؿرب ٍي اعد ٠يف
ٛيٓاٍ #ا٪يؿ٘ (ٍيرأل )ٞشٝ

أْٛسف ميلٝط ٍيًثلاّ علٔ ٍيهلثرل َلٔ َ ٬صلات  ٚؿاٜلا

ٍؿربٚ .يهٔف لا ٍشلسمي١ف  ٫ميهٔ علكٗا يف فع شٍٓٛت.

" ...نإ ٍاثكؿ ٕٛأنثر رٚزًٍ يف ٍجملُٛعٍ Meritocracy – ١ييت ٖل ٞذٍت ألاٍع٠

ذٍل .١ٝؾؿٍ ٞيؿذلٍ ٠٭ٚىلف أٍ ٟؾ٬شٓٛشتف يل

ٍاثكؿ ٕٛدٚعًٍ لكاَٝاًف حٝل

دؾلل ٍٛإىل

ٍ٭َاّ حاٚد ٍؿرٜاتٚ .حُٓٝا ٚؼًت ٍ٭َلٛع إىل ٍيدلٜصلذلٜٚها ٍ٫قتؽلاد١ٜف حاع لت

ٖذٍ ٙجملُٛع َٔ ١أأٌ َؽاؿٗا ٚ .ااؽطًخات ٍااد١ٜف ؾكا عًُت عهٌ أٝلا يف ظلٌ
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ٍيٓعاّ ٍيصا لف يهٓٗا لأًَت إٔ للُلٌ علهٌ أؾفلٌ نل ٞؼلٛز عًلٍَ ٢تٝلازٍت أنلدل

ٚحؽٍ َٔ ١يصًطٍ ١ؾاٜا.)1("٠
أي اْٝا:

لعهٌ أي اْٝا منٛذأاً عً ٢لؿهٝو ٚإؾكاع ٍجملتُع إيلر شلكٛط أْعُل٫ٍ ١ظلذلٍن١ٝ
ٍحملككٍٚ ١شتعرٍٍ ٤يؿصادف ؾكا صلر ٍاٍٛطٓلًٝ ٕٛل ٕٛد٫ٚع يف ي٬يل ١أٜلاّ علاّ 1997
حني ٍْؿجرت ٍيؿكاع ١اا لصٍُ ٢يدلٍَا ٍشلرَٝل١ف ٚؾكلا ٍاٍٛطٓلَ ٕٛلا رٍلِٖٗ .لذٍ إىل
أاْ ٍيصرقات ٍيرزل ١ٝيؽاحل  ٚايٓٝا ل ١علٔ ؼلٓاٚم ٍيٓكلا ٍيلاٚيٍٚ ٞل لاع شٝاشل١
ٍيتكعـف َ ٖٛٚا حؽٌ يف َلعِ ٍيهتًٍ ١يعرق ٚ ١ٝاؼل ١يف عَٚاْٝلاف ٍْٗٝلاع ؼلٓاٚم
ناعٜتاط ح ٝؾكا ٜ٬َ 4ني عَٚاْ ٞأنثر َٔ ًَٝاع د٫ٚع َٔ َا رٍلِٗ.
للٌُ ٖذٍ ٙيدلٍَا ٍشلرَ١ٝف حٜ ٝكلرع ؾرٜلل َلٔ ٍيط كلٍ ١ؿانُلٍ ١ؾاٜلا ٠يف
ٍيعرم "ٍ٭غٓٝاٍ ٤ؾاد" ٚمنط ٍيعٛٝعٝني ٍيكاٍٍَ ٢يُٓٓه٬لٛعٍ ٍيذ ٜٔؼٛي ٍٛإىل عأزللايٝني
إقاَ ١ؼٓادٜل للا إٔ لكاّ عا٥اًٍ ٓص  100-30 ١اا٦ل ١ظلٗرٜاً عًلٍ ٢يٓكلٛد ٍاصلتثُر٠
يؿذلٍ َٔ ٠يٛقلت .يكلا دؾلع ٍالاعٍ ٤يؿلذلَ ٠لٓٝلٚ .١للذٖ ٖلذٍ ٙ٭َلَ ٍٍٛلٔ ٍ٫ؼلاد
ٍيصٛؾٝٝيت ٚأٚع ٚا ٍيعرق ١ٝإىل ٍيػرب.
نت ت ؾآٜٓعاٍ لاميس  1997-1-29إير ٍْٗٝاع ٖذٍ ٙيؽٓادٜل:
" ...ناْت للتدل أي اْٝا أحا منلاذج ٍيٓجلاح يف أٚع ٚلا ٍيعلرق١ٝف  ٚأْٗلا ٍيتًُٝلذ
ٍيُٓٛذج يؽٓاٚم ٍيٓكا ٍياٚيٞف ٚذيو َٔ ل ٍ٬لط ٝلل ٍـؽلؽلٚ ١لصلج ٌٝأعًل٢
َلاٍ منٚ ٛأقٌ َلاٍ لفلِ يف ٍآطك."١
عٓللاَا ٖللاج ٍيعللل ٚشللكط ٍيٓعللاّ ٍ٫ظللذلٍن ٞمت ْٗل ٚشللً نللٌ ظلل٤ٞ
ؼٓاعٞف ٚأردت ٍي ٬د َٔ ٍ٭ٍَ ٍٍٛآكٛيل ١يف ٍاعلاعٜع ٍيؽلٓاع ١ٝأَ ٚلسٍعع ٍياٚيل.١
ٚحتٖ ٢ذٍ ٍي ّٛٝؾسٕ أحعاٖٝٚ ٤انٌ َؽاْع َٚسٍعع ٍياٚي َ ١لثر ٠يف ٍ٭عٍـٍ ٞ٭ي اْٝل١
َٔ أقؽاٖا إىل أقؽاٖا"(.)2
( )2فً ١نٓلإف ٍيلاد 85ف ْٝصإ 1997ف ؿ.67

(1) Singer, p. 34.
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ً ٜؼ عاد شهاْٗا ٜ ًَٕٛٝ 303لٝع ٕٛعً ٢ؼ٬ٜٛت ي٬ي ١أع اع ًَٝل ٕٛعاَلٌ

ٜلًُ ٕٛيف ٍاٗجر ِٖٚ .قرٍ لْ ١ؽلـ قلٍ ٠ٛيلُلٌ  400أيلـ َلِٓٗ للُلٌ يف ٍيْٛٝلإ

ٚأااْٝا ٚإٜطايٝا ٚأَرٜهاَ .لعِ أَلٍ ٍٍٛاعلاعٜع ٍشلرَٝل ١يٮشلر ٍيليت ٜلُلٌ أ ٓاٖ٩لا يف
ٍـاعج أ ٟمتت ٍشتلادٍ ٠٭َ ٍٍٛيًػرب

يًُؿاعق١ف ؾسٕ ٍيرٝ٥ض ؼاحل اعٜعلٖ ١لٍ ٛاعلرف عًلٍ ٢يؽلٓادٜل يف أي اْٝلا!

ٜٚلس ٚاعٜعٍ ١يؿعٌ يلاّ دلٍ ٠يعل

يف ٍقتؽاد ٍيصٛم.

نٛشٛؾ:ٛ
"ٜ ...عٗا َٔ ٜتج ٍٛيف َكاطل ١نٛشٛؾٍ ٛيؽر ٍ ١ٝييت وتًٗا ٍيٓال٬ٖ ٛناً لاَلاًف

دٚي ١ؾاظً ١هٌ ٍالاٜرل .إْٗا قاعلا ٠يتٗرٜل

ٍاللاعٍت إىل ٍااؾٝلا ٍ٭ي اْٝل١ف نُلا أْٗلا

لٓسف ر٫ف ٍيٓاط شٜٓٛاً ٍيذٜٗ ٜٔر ل ٕٛإىل ٚشلط ٚغلرب أٚع ٚلا يًٓجلاَ ٠لٔ ٍيلاَاع

ٍ٫أتُاع .ٞلك ّٛدٍعغ ٍٚيٖٛا  ١ٝعَُٛاً اْتٗانات ٖٓاىٖٓٚ .اى لٛف حكٝكل ٞلإٔ
ٜتخ ٍٛنٝإ نٛشٛؾ ٛإىل َرنس أٚع ٞ ٚيًُجاٖأٜف  ٚاؼ ١ص

ٍياعِ ٍيهاَلٌ َلٔ

ٍاعرؾني ٍ٭َرٜهٝني يف َلصهر ْٛاشتْ ٖٛٚ( ٌٝؿص٘ ٍيلذٜ ٟعلرف عًلْ ٢ؿلض قلٍٛت

ناَْٛٛف ٍٱعٖا  .)١ٝنُا  ٫ميهٔ ٭حا ٍيتٓ  ٪نٝـ شت ٍٚ٪أاعلٗا ٍؾ ٌ ٍ٭شٛد(.)1

اٚعٖاف ؽلؽت قلٍٛت ٍ٫حلت ( ٍ٬اشلِ ٍ٭َلِ ٍاتخلا )٠ناؾل ١ظلرنات

ٍيكطاع ٍيلاّف يف نٛشٛؾٛف ٍـاـلع ٱدٍعٍ ٠ٱحلت َ ٍ٬اظلر٠ف ٚأٖلِ ٖلذٍ ٙيعلرناتف

َٴجُٸع "ؾرلْٝٚهً "ٞيًتلأٜف ٜٓٚتا م 12 ٛأيـ طٔ َٔ ٍيٓٝهٌف  َٔ ٖٛٚأغًٍْ ٢اللادٕف

يف ٍ٭شٍٛم ٍيلاا١ٝف نُا متت ؽلؽٍ ١٭عٍـٍ ٞييت ناْلت متتًهٗلا دٚيلٜٛ ١غصل٬ؾٝا

ٍٱؼاد.١ٜ

ٚعدت ٍيلاٜا َٔ ٍي ٝاْلات ٍٚ٭عقلاّ يف ٍيؽلخٝؿٍ ١٭َرٜهٝلْٜٛٝ" ١لٛعى للاميس"ف

ٍٚيدلٜطاْ" ١ٝغاعدٜإ" ٍٚيؿرْص" ١ٝيَْٛٛا"ف طًٝل ١ؾلذلٍ ٠ؿلربف إـلاؾ ١إىل للض ٍاكلا٫ت
(1) Russia and China to Liberate Balkans from Unipolar Influence, By Andrew Korybko, Global
Research, February 16, 2016, Oriental Review 15 February 2016.
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ٍٚياعٍشات ٍييت ؼاعت شلٓ2009 ١ف للا ععلر شلٍٓٛت َلٔ ٍيللا ٍٕٚاٱـلاؾ ١إىل
ظرٜط ٚيا٥ك َٔ ٞإ رٍج "ٖاعٚيا ٹ ٵٓذل"ف ثٸت٘ ظ ه ٞ ٞ " ١ش "ٞشٓ.1999 ١
ٍجملر:
ٜرنس ٍيهال إ يَٛاط نرٍٚشس ٚع ٚرت ْاعٍ ٟيف قرٍ٤لُٗا يًخايٍ ١جملرٜل ١عًل٢
أطرٚح ١يٛنالغ ٛأٛب للٍٛز ٟدميكرٍطٝلٍ ١ٱْتلاج ٫ٍٚشلتٗ٬ى يف ٓلا٫ٍ ٤ظلذلٍن١ٝف
يهُٓٗا ٜصتاعنإ ٜٚهٍُ ٕ٬يك ٍٛل:
" ...إٕ لَ٬لذ ٠يٛنلالغف َثلٌ  János KisأGyörgy Bence ٚف ٍيلذ ٜٔنللاٍْٛ
ًَتسَني يف ٍي اٍ ١ٜامعلرٚع٘ إ ٫أْٗلِ يف ٍيثُاْٝٓٝلات َلٔ ٍيكلرٕ ٍااـلٞف ٚؼلت يل٤ٍٛ
ٍيًٝدلٍي ١ٝأؼ خٍ ٍٛااٍؾلني ٍيرٝ٥صٝني عٔ ٍشتلادٍ ٠يرأزلاي .١ٝيكلا ٍْتٗل ٍٛي٬عتكلاد لإٔ
ٍياميكرٍطٍٚ ١ٝيرأزلايَ ١ٝذلٍدؾتني"(.)1
 ٜا ٚإٔ ٍٖ ٤٫٪يتَ٬ذ ٠قا أدعن٫ ٍٛحكاً أِْٗ مل ٜاعن ٍٛشا كاًف إٔ ٍيرأزلايٝل١
 ٫لؿرز شل ٣ٛدميكرٍطٝتٗلا ٍيليت  ٫للطل ٞأٝ ٟلاع الٔ ٜت ٓلٍ ٢يرأزلايٝل ١غلرل ٝلاع
دميكرٍط ١ٝعًَ ٢كاط عأط ٍااٍ.
ٚيف ٚؼؿُٗا يًٓعاّ يف ٍجملر:
"ًٜ ...تسّ ٍيٓعاّ اؾع ٍياٍ ٕٜٛاصتخك ١نُا َٖ ٛكرعف ٜٚلط ٞإعؿاٍ٤ت ـلر١ٝ ٜ
ٍٚشلٍ ١يٓطام يًعرنات َتلادٍ ٠ؾٓصٝات ٫ .للرف أغً ٍ ١ٝيصهإ عٔ ٖذٍ ٭ٕ َلعلِ
ٚشاٍ ٌ٥ٱعٜ ّ٬صٝطر عًٗٝا َ .Orbánا ه إٔ لؿُٗ٘ ٍيٓاطف لإٔ ْعلاّ أٚع لإ ٖلٛ
ػصٝا يًُٝني ٍيعل ٍ ٟٛؾاٜا ٍاتطرفف  ٚأْل٘ ٜلتُهٔ َلٔ لٓؿٝلذ شٝاشلات ْٛٝيٝدلٍيٝل١
لكٝٝا ١ٜؼت ي ٤ٍٛمح٬ت أٜاٜٛيٛأ ١ٝـا ٍيلٛا ١لعاد عًٍ ٢ياؾاع علٔ ٍيكلٍ ِٝاصلٝخ١ٝ
ٍ٭ٚعٍ ١ٝ ٚاسع ...١َٛيكا غاٍ ٍٚـخاً ٍي ّٛٝلإٔ ٍيلتػرلٍت يف أٚع ٚلا ٍيعلرقٍٚ ١ٝيٓعلاّ
ٍيصٛؾٝٝيت نإ  ٫ميهٔ ؾؽً٘ عٔ إعادٍ ٠شلٝهًلٍ ١يٓٛٝيٝدلٍيٝل ١يًٓعلاّ ٍيرأزللايٍ ٞيللااٞ
ٚعٔ أظهاٍ ٍيتخاٜات ٍييت لؿرـٗا ٍيكٍ ٠ٛيرأزلاي ١ٝيًعرنات َتلادٍ ٠ؾٓص.١ٝ
(1) Tamás Krausz and Róbert Nárai, Searching for Alternatives in Eastern Europe Monthly
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ناْت ٍ٭ٖاٍف ٍيرٝ٥ص ١ٝيًاٚي ١يف اٍٜلٍ ١يؿلذل٫ٍ ٠ظلذلٍنٖ ١ٝلٍ ٞيكفلا ٤عًل٢

ٍيدلأٍٛزٍ ١ٜحملًٚ ١ٝإيػاٍ ٤اًهٍ ١ٝـاؼ .١نإ غرل قاْ ْٞٛلاٍ ٍٚممتًهات ٍياٚيٚ .١ناْلت

ٍاتاأر ٠أَ٬ى ٍياٚي ١ممٓٛع .١يهلٔ ٍيٓعلاّ ٍؾاٜلا ٜلُلٌ يف ٍ٫ػلاٍ ٙاللانض .ؾ ُٓٝلا
ناْت ٍالاعـٍ ١ياميكرٍط ١ٝيف عاّ  ٫ 1987لسٍٍ لتخا

عٔ "ٍاًهٝلٍ ١التًطلٚ "١يهلٔ

عً ٍٛعاّ 1990ف دعُت مجٝع ٍيكٍ ٣ٛيصٝاشلٍ ١ٝيرٝ٥صل ١ٝشٝاشلات ٍـؽلؽل ١عًل٢

ْطام ٍٚشع.

إٕ ٍؿك ٍ ١٭ٚىلف ٍييت نإ  ُٜٔٝٗعًٗٝا ٍيتخايـ ٍ٫ظذلٍنٍ ٞيًٝدلٍيٖ ٞلٍ ٞيليت

أشصت يًجٍ ٌٝؾاٜا َٔ ٍيرأزلايٝني ٍحملًٝني .يف ٍي اٍ١ٜف قاَت ؾٝاشس Fideszف ْؿصلٗا
نٓاقا ٭َرٍض ٍـؽلؽ١ف ٚيهٔ شرعإ َا ٍلف
اؼ.ِٗ ١

أِْٗ ٜرٜا ٕٚؾكط إْعلا ٤رأٍٛزٜل١

يكللا ٍٚؼللً ٍٛؽلؽللٍ ١ـللاَات ٍجملتُلٝللٍٚ ١٭عٍـللٚ ٞغرلٖللا َللٔ أْللٍٛع

ٍاُتًهات يؽاحل رأٍٛز ١ٜأاٜا٠ف ًكتٗا ٍؿهْ ١َٛؿصٗاٚ ...نٓتٝجل ١يلذيوف ؾلسِْٗ

أعاد ٍٚلرنٝ

ْعاّ ٍيتٛزٜع ٚعُكل ٍٛعلاّ ٍاصلا٫ٍ ٠ٍٚأتُاعٝلٍ – ١يثكاؾٝل ١يف ٍجملتُلع.

ٚميهٔ قٍ ٍٛيعْ ٤ٞؿص٘ عٔ ٍآطكٍ ١اه َٔ ١ْٛأٚنرٍْٝاف ٫ٚلؿٝاف ً ٚػاعٜلاف ٬ٝ ٚعٚشلٝا

"
ٚعَٚاْٝا(.)1

عاما ٜعهٌ ٍاكتطـ ٍيتاي ٞأؾعلع ٚأٚـل ؼلٛع ٠يٛحعلٍ ١ٝيٓعلاّ ٍيرأزللايٞ

ٍيلاا ٚ ٞايط ع َرٍل ٝتل٘ .أ ااْٝلا لٓتكلٍ ٞيصلٛعٜني ٍالًٖ٪نيف ٚللذلى غلرل ٍالًٖ٪ني نلٞ
لًتُِٗٗ ٍجملر ٍاتلًؿَ ١كاعْ ١أااْٝاٍ .اٍ ًٕٖٛ٪جملرٚ ٕٜٛغرل ٍجمللرٜني َلٔ ظلرم أٚع ٚلا

ٜٗر  ٕٛإىل أااْٝا ٚغرب أ ٚع ٚا عَُٛلاًف  ٚرٜطاْٝلا لطلرد ٍيلُايلٍ ١اتاؾكلَ ١لٔ أٚع ٚلا
ٍيعرق ١ٝإىل دعأ ١إٔ لاؾل ٍٖ ٤٫٪يلُاٍ ٖلَ ٛلٔ دٍٚؾلع لرٚج رٜطاْٝلا َلٔ ٍ٫ؼلاد

ٍ٭ٚع .ٞ ٚيف ٍيٓٗا١ٜف ٍيػرب ٍٚيٖٛا ٝلٚ ١قلٍ ٣ٛيلاٍ ٜٔيصٝاشل ٞللاَر ٍيلٛطٔ ٍيلر لٞ

ٚلأ ذ قٍ ٠ٛيلٌُ ٍااٖرٍٚ ٠يلاد ١ٜإىل ٍيل ٛد ١ٜيف ٍيػلرب .ؾٝؽل

ٍي ًلا ٍاتطلٛع شلٝاًٍ

عً ٢عُايٓا ٍاٗرٍٚ ٠ي ًا ظ ٘ ٍحملٝط ٞشٝاًٍ عً ٢عُايٓا غرل ٍاٗر٠ف ٚل ك ٢أْعُلٍ ١ؿهلِ
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ٍيلر  ١ٝلا ل ١يًػرب عؾٝل٘ ٚٚـٝل٘ف  ٜٚك ٢نثرل َٔ َثكؿٓٝلا َتللاعأني َتػلر ٓني! ٚيف

نٌ ٖذٍ ٙيتعا هات ل ك ٢قٍ ٠ٛيلُلٌ ٖلٍ ٞيليت ؼُلٌ نلٌ ٖلذٍ ٍ٫شلتػٍٚ ٍ٬يٛحعل١ٝ
٫ٍٚحتكاعف َلعُ٘ عً ٢عُايٓا ٚأقً٘ عًٍ ٢يلُايٍ ١يػر .١ٝ

"ٍ َٔ ...اعهٛى ؾ ٘ٝإٔ أٚع إ شٍٛٝؼٌ َٓع ٍاٗاأر َٔ ٜٔد لٍ ٍٛجمللر ر لذًٍ
يف ٍ٫عت اع إٔ  10اا َٔ ١٦ظ اب ٍيط كٍ ١يلاًَ ١قا غادعٍ ٍٚي ٬د يف ؾذل ٠قؽرل ٠ألاًٍ.
إٕ عأط ٍااٍ عاأ ١إىل ق ٠ٛعُلٌ ع ٝؽل ٚ ١ايتلاي ٞإىل ٫أل٦نيٖٚ .لذٍ لاٚع ٙشلٛف
ٜكًؾ شلر قٍ ٠ٛيلٌُٜ .لتكا نثرل ٕٚإٔ ٍيًٝلدلٍيٝني ٫ٍٚظلذلٍنٝني ٖلِ ٍيلذ ٜٔهً لٕٛ
ٍاٗاأرٜٔف ٚيهٔ يف ٍؿكٝك١ف ؾسٕ ٍيرأزلايٍ ٖٞ ١ٝييت لكتًع ٍي عر دٍ ٌ  ٚاعج أٚع ٚاف
 ٚإٔ ٍؿرٚب ٍياٍَ ١ٜٛييت لكٗ ّٛا ٍيٜ٫ٛات ٍاتخاٍٚ ٠يٓالٍ ٖٞ ٛييت لٓتا ٍي٬أ٦ني"(.)1
عٚشٝا:
إـاؾ ١اا أظرْا ؾ ٘ٝأع ٙ٬عٔ عٚشٝا ٍ٫ؼاد١ٜف إ ٫أْٗا لعهٌ ٍؿايٍ ١يُٓٛذأٝل١
ٍٚيهدل ٣يتجر  ١أٚع ٚا ٍيعرق.١ٝ
رٚلعلٛف َثا ل ١اٍٜلٍ ١مطلاط ٍ٫ؼلاد
ميهٔ ٍعت اع عح ٌٝشتايني ٚلٓؽلٝ
ٍيصٛؾٝٝيت  ٚاؼ ١يف ٍاصت٫ٍ ٣ٛقتؽادٚ .ٟميهٔ ٍيك ٍٛإٔ ٍيصًطٖٓ ١لاى قلا لٛعطلت
يف عؾاٍ ٙيرٜع إير ٍْ٫ؿجاع ٍشلا ٌ٥٭شلاع ٍيلٓؿط للا علاّ 1973حٝل شلاد لٝلاع منلط
ٍيٍ٬شتثُاع يف ٍ٫ؼاد ٍيصٛؾٝٝيت ٍٚيذ ٟاأ َٓذ ٍيص لٓٝاتف حٍ ٝلصلع ٍيتٛأل٘ ٍيرٜللٞ
ٍَٚتا إىل إٔ ٚؼٌ ٍؿاٍ عاّ  1990إىل ؼٍ ٍٛي ٍٓ ١ٝيؽلٓاعٍ ١ٝ٭شاشلٍ ١ٝيصلٛؾٝٝت ١ٝإىل
فرد نٍ َٔ ١َٛـرد ٠ح ٝـر ت ٖذٍ ٙيصٝاش ١أٜفاً قطاعٍ ٞيٓكٌ ٍٚيطاقلٚ ١ـللؿت
ؼٓاعٍ ١٭غذ ١ٜؾازدٍد ٍ٫شترلٍد  ٚاؼٍ ١ؿ ٛب ٍٚؿ ٛب ٍي٬زَ ١يًػذٍٖٚ ٤ذ ٙلتطًل
َسٜاًٍ َٔ لؽاٜر ٍيطاقل ١يلاؾع مثٓٗلاف ٍٚشلترلٍدٖا ٚدؾلع مثٓٗلاف ٚيهلٔ أٜلٔ يف ًلا
ٜٴؿذلض أْ٘ أندل َٓتا ٍؾذلٍـ ٞيًكُ يف ٍيلاملً ٚ .ا ٍظلذلٍنَ ٞلٔ أٚيٜٛلات شٝاشلال٘
إْتللاج ٍؿاأللات ٍ٭شاشلل ١ٝيًُجتُللع .للٌ ٖللً ٛللا نُللا نت ل لعللاعيس تًللٗا ِٜيف
نتا ٘ "ٍيتخ ٍٛإىل ٍ٫ظذلٍن "١ٝإٔ لًو ٍيؿذل ٠ؼاٜلاًٍ ٚحلاٖا ٍيلذٍ ٟقلذلب ؾٗٝلا لطلٛع
ٍ٫ؼاد ٍيصٛؾٝٝيت َٔ ٍيػرب ٍاتكاّ.
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عع ١ٝلؿهو ٍ٫ؼاد ٍيصٛؾٝٝيتف حلا ٍٚع٥لٝض ٍيلٛزعٍ ٤حٗٓٝلا ؾًٓلتني لاؾًٛف

لط ٝلل شٝاشللٍ ١يدلْلاَا ٍيصللرٜع يؿلرض ٍ٫شللتثُاعٍت يف ٍيؽلٓاعٍٚ ١ي ٓٝللٍ ١٭شاشلل١ٝ
ٍٚيسعٍعٚ ١لط ٝل لهٓٛيٛأٝا أاٜا ٠يتخكٝلل ٍْ٫تللاػ .يهلٔ لػًل

عًٝل٘ ؾرٜلل ر لر

()1

ايتصً ِٝيؽٓاٚم ٍيٓكا ٍياٚيٍ ٞيذٍْ ٟتٗ ٢اياٚيٍ ١يلعُ ٢إىل ناعي. ١

أحا أظا أٚأ٘ ٍيع ٘ ني َيٍ حاٍ ؾٓسٍ ٬ٜٚيَٚ ّٛٝيٍ حاٍ ٍ٫ؼلاد ٍيصلٛؾٝٝيت

نُا ٚعد أعٙ٬ف ناْت شٝاشٍ ١يٓؿط َكا ٌ ٍيكُل  .حٝل

ٍعتكلا ٍيهلثرلَ ٕٚلٔ ٍيكلاد٠

ٍيصٛؾٝٝت إٔ شلر ٍيٓؿط ش ٝك ٢عايٝاً إىل ٍ٭ ا ٜٚ .ا ٚأِْٗ مل ٜهْٛل ٍٛقلا قلرأ ٍٚلكٝلِٝ
مجاٍ ع ا ٍيٓاؼر يًًُُهٍ ١يصلٛد ١ٜأْٗا ٍيلاٍ ٚ٭ طر ـا ٍ٭ٍَ ١يلر ٖٚ .١ٝلذٍ ميهلٔ
شخ ٘ عً ٢نْٗٛا ٍ٭ طر عً ٢كتًـ ٍيٓعِ يف ٍيلامل ٍيثاي

نُا ْر ٣حايٝاً.

ؾُا إٔ حٌ عاّ ٍْٗٚ 1986اعت أشللاع ٍيلٓؿط لٝكٓلت َٛشله ٛإٔ َلٔ ٜكلرع

أشلاع ٍيصًع ٍيلااَٗٓٚ ١ٝا ٍيٓؿط ٍٖٚ ٞظلٓطٔ ٚيٓلإ ٚر لاع ٍيلٓؿط ٍيصللٛدٖٚ .١ٜهلذٍ
ٍْٗاعت َتاأرٍَٛٚ ٠زٍ ٜٔااؾٛعات ٍيصٛؾٝٝت ...١ٝنإ ٍْٝٗ٫اع ٜصر ٟشرٜلاًف ؾكلا نلإ

قؽٍ ٍٛيكُ يلاّ ًَٝ 154.7 ٖٛ 1991ل ٕٛطلٔ ُٓٝلا نلإ علاّ ٖ 1990ل211 ٛ

ًَ ٕٛٝطٔ.

ٖٓٚا َٔ ٍاؿٝا ٍيتذنرل تجر ٍ ١٭زَ٫ٍ ١قتؽاد ١ٜيف أٓٛب ظرم رشلٝا ٚلؿلا ر

ٍافاع ني ٍيه اع اما حكك ..." :ٙٛق  ٌٝأش ٛع ٍٚحا عًٍْ ٢ؿجاع ٍ٭زَ ١يف أٓلٛب ظلرم

رشٝا 1997ف زٍع أٛعج ظٛعػ نٛ َ٫٫ٍٛع ٚلؿلا ر لإٔ ؼلٓاٚق٘ ع ل ًَٝ 2.5لٕٛ

د٫ٚع َٔ أزَ ١لاْ٬ٜا"(.)2

ٖذٍ ٙ٭زٍَ ١ييت ٚقـ ٚعٍٖ٤ا ٍافلاع َ ٕٛثلٌ ألٛعج ظلٛعػ ٚأَثايل٘ ٍيلذٜٔ

حٛي ٍٛعُل٬ت ًلإٍ أٓلٛب ظلرم رشلٝا إىل حطلاّف ٚيهلٔ ٖلذٍ ٙيؽلٓادٜل ْؿصلٗا
للرـت ْٝٗ٫اع ص

ٍيؿٛـ٫ٍ ٢قتؽادٍ ١ٜييت شاعات عً ٢حؽٛشلا(.)3

(ٍْ )1عرف ؾؽً" ١ٝنٓلإ" ٍيلاد 93ف لعر ٜٔيإ 1998ف ؿ ؿ.115-113

(2) Janashakti vol -7 no.2 January 1999, p. 31.

( )3ؾؽً" ١ٝنٓلإ" ٍيلاد  94ناْ ٕٛيإ  1999ؿ 19-118
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نت ت ٍيتاميس ٍيًٓاْ:١ٝ
" ...يلٌ أشٛأ ٍيفر ات ٍييت أؼا ت ٖ ٤٫٪حتٍ ٢ٯٕف إٔ ظٛعػ ْؿصل٘ ٍيلذٟ
ل اعز َع عٝ٥ض ٚزعٍَ ٤ايٝسٜا قاـر قُا ٍيلذٍ ٟلٗلِ ظلٛعػ تلاَرل عُل٬ت ٚقلِٝ
ٍ٭شِٗ ؾُٝا لصٍُ ٢يُٓٛع ٍٯشٚ ...١ٜٛٝإٔ ظٛعػ ْؿص٘ لًكل ٢ـلر  ١عٓلاَا عجلست
عٚشٝا عٔ ٍٱٜؿا ٤اْٜٗٛا يف أعكاب ٍْٗٝاع ٚعجس شلٛم ٍيصلٓاٍت ٍيرٚشل ١ٝيف  17رب

.)1(1998

ٚحا ٙعٝ٥ض ٚزعٍَ ٤ايٝسٜا حٗٓٝا قاـلر قُلاف ٖلْ ٛؿصل٘ ٍيلذ ٟعلاد َل ٪رًٍ
يًُٓؽ

ْؿص٘ف نإ قا عؾض إٍَ٤٬ت أٚغاد ؼٓاٚم ٍيٓكا ٍيلاٚي ٞعلاّ ٚ 1997للا

ًاٍ َٔ ٙ٭زٍَ ١ييت حاقت ا ٍٚأٓٛب ظرم رشٝا ٚ .اآاش ١ف ؾٗلٜ ٛؽلر ٍيٝل ّٛعًل٢
ٍعتُاد ٍيذٖ

ٚحت ٢ؼو عًُ ١ذٖ  ١ٝإش ١َٝ٬اعألاً عًل ٢شلٝطرٍ ٠يلا٫ٚع ٚحتل٢

رٜتٚٚ ٕٛدز ٚؼٍ َٔ ً٫ٛيٓاحٍ ١ٝيصٝاش ١ٝإىل عؾض د لٚ ٍٛؾلا عٜاـل ٞؼلٗ ْٞٛٝإىل
٬دٚ ٙشخ

قٍٛت ٬دٍ ٙييت لصاِٖ يف ٍيلا ٍٕٚعًٍ ٢ي.ُٔٝ

ٜعهٌ نتاب "ٍ٫ظذلٍنٍ ١ٝاػاٚعَ :٠لا ٚعٍٍْٝٗ ٤لاع ٍ٫ؼلاد ٍيصلٛؾٝٝيت"( )2أؾفلٌ
ظاٖا عً ٢ري ١ٝرٍب ٍيهتً٫ٍ ١ظذلٍن١ٝف ٍٚيتايَ ٞرٍأل ١شلذٍ ٍيهتاب ٚأاْا َٔ ٍاؿٝلا
لث ٝتٗا يف َنت ٖذٍ ٍيلٌُ.
يلٌ ٖذٍ ٍيلُلٌ َلٔ أنُلٌ ٍياعٍشلات يف لؿهلو ٍ٫ؼلاد ٍيصلٛؾٝٝيت نتجر ل١
ٍظذلٍن ١ٝعٍ٥ا ٠يف ٍيتاعٜخ ٍؿاٚ . ٜدعٍش ١نٗلذ ٙذٍت قُٝل ١عايٝل ١يلٝض ؾكلط ٭ُٖٝل١
ٍيتجر ٍ ١يصٛؾٝٝت ١ٝيف ٍ٫ظذلٍن ٌ ١ٝنذيو ٭ٕ ٍ٫ظذلٍن ١ٝلػا ٚعٍٖٓٝلَٜٛ ١ل ًا للا ر لر
(ٍ )1يتاميس  28أنت ٛر .1998

( )2نٓلإ ٍيٓعرٍ ٠ٱيهذلٍ Kana’aan – The e-Bulletin ١ْٝٚيصٍٓ ١يصا ل ١ععرف ٍيلاد 4464ف  16أٜٸاع (َا)ٜٛ
 .2017قرٍ ٠٤يف نتاب "ٍ٫ظذلٍنٍ ١ٝاػاٚعَ :٠ا ٚعٍٍْٝٗ ٤اع ٍ٫ؼاد ٍيصٛؾٝٝيت"
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عً ٢ـ ٤ٛلٛحغ ٍيرأزلاي٫ٍ ١ٝحتهاعٍْٚ ١ٜتكاشللا ٍاتٍٛؼلٌف ٚإٕ مل ٜهلٔ ٍيٓٗلاَ ٞ٥لٔ
ٍٱْتاج إىل ٍافاع ٚ ١ؼؽٍ ٌٝيكٍ ١ُٝيسٍ٥لا ٠عٜلٝل ًا عًلٍ ٢يؽٴللٴا ٍحملًٝلٚ ١عًلٍ ٢يؽللٝا
ٍيلااٞف ٚلينٌ حك ٍ ١يلٛاٍ ١يرأ زلايٝلٍٚ ١شلتؿخاٍ ٍ٭زَلٍ ١ؾاعٜل ١يًٓعلاّ ٍيرأزللايٞ
ٍيلاا ٞأنًُ٘ف ٚمتهُّٔ ٍيثٛعٍ ٠افادَ َٔ ٠لعِ ػر ٍ" ١ظذلٍنٍ ١ٝيكرٕ ٍيٍٛحلا ٍٚيلعلر"ٜٔ
يف أَرٜها ٍؾٓ١ٝ ٛف  ٚااكا ٌ ؼُٛد ًإٍ ظٛٝع ١ٝؼػرل ٠نه ٛا ٚنٛعٜا ٍيعلُاي ١ٝعغلِ
نٌ َا حؽٌ  ٚكا ٤ظلٛٝعٝني عًل ٢قٓاعلالِٗ عغلِ لٗلا ٟٚأْعُلٚ ١أحلسٍب َٚلثكؿني
ظٛٝعٝني شا كاًف ٚأ رلًٍ ٚيٝض ر رًٍ كاطر ؾٍ ٤ٛيرأزلاي ١ٝإىل لٛظٝلـ أٚشلع  َٚاظلر
٭ْعُٚ ١قٍ ٣ٛياٍ ٜٔيصٝاشل ٞللا إٔ ناْلت لرعاٖلا علٔ للا ٍٚعتُلاد ٖلذٍ ٙيكل٣ٛ
نجٝغ أَرٜه ٞياي

اٍ َٔ ًٍ٤يٛطٔ ٍيلر ٍَٚ ٞتاٍدًٍ إىل ٍيؽلٝا ٍيلاا.ٞ

يٝصت ٖذٍ ٙيلجاي ١عرـاً يًهتاب ؾُٛـٛع٘ ٚعٜٓ ٍْ٘ٛػٓٝإ عٔ ٍيللرضف لٌ
ٖ٬َ ٞحعات لتٓا ٍٚلض َا ٚعد يف يٓاٜا ٚ ٙلض َا نإ ه إٔ ٜلرِد ٜٛٚـٳل  .ؾل٬
ٜػين عٔ ٖذٍ ٍيهتاب ظ٦ٝاً ش ٣ٛقرٍ٤ل٘.
ٚعدت يف ٍيهتاب لض ٍاكاعْات َع د/ٍٚػلاعب ٍظلذلٍن ١ٝأ لرٚ ٣يف علا٠
ٍَٛـع َٓ٘ف ٚيهٔ لًو ٍاكاعْات ناْت قاٚد٠ف عًُلاً لإٔ ٍيتٛشلع ؾٗٝلا نلإ شلٝػين
ٍيهتاب يٲـا ٠٤عًٍ ٢يتجر ْ ١ؿصٗا شل ٤ٍٛٱْؽلاؾٗا أْ ٚكلاٖاف ٚنلٌ ذيلو ٜؽل يف
لكٍ ِٝٝيتجاعب ٍ٫ظذلٍن ١ٝعَُٛاً.
ٚإذٍ ؼ إٔ ٜٴٓص ؾعٌ ػر ل ١عجلِ َٚلاٍ ٣يتجر لٍ ١يصلٛؾٝٝت ١ٝ٭ظللاؿ
ش ٛ ٤ٍٛاع ٚ ٜٔرٚلعٛف ٚأٛع العٛف نٌ يف َرحًلَ ١لٔ َرٍحلٌ لطلٛع ٚؼلرٍع
ٍ٫ؼللاد ٍيصللٛؾٝٝيتف ؾللسٕ دٚع أٛع العللٛف ٖللٍ ٛ٭ طللرٚ .إذٍ َللا لكٝللاْا لٓللٍٕٛ
ٍيهتاب "ٍ٫ظذلٍنٍ ١ٝاػاٚعٝ /٠اْ٫ٍ ١ظذلٍن"١ٝف ؾلسٕ أٛع العلٛف ٖلٍ ٛ٭ألاع ٓصل
 ٫إىل علاّ ٍيكطلع لإٔ دٚع أٛع العلٛف
ٍـٝاْ ١إي .٘ٝيهٔ ٍيهتاب كَ ٞذلددًٍف ٌ َٝلا ً
نإ آ٥اً أ ٚؼَ ٍٛع فرٜات لٛعط٘ إىل ٍـٝاْ َٔٚ ١يِ ٍٱؼرٍع عًٗٝلا حتلٍ ٢يٓٗاٜل١ف
مما أ كٍ ٢يكطع امٛقؿ٘ َلًكاً اا لا ْٗاٍ ١ٜيهتابٍٚ .يطرٜـ إٔ عٍٓ ٍٕٛيهتلاب ٚفرٜالل٘
ل٪ظر إىل ٚأٛد ٝاْ ١يهٔ مل للتِ ٍٱظلاع ٠إىل أ ٟظللؾ أ ٚؾ٦ل ١أ ٚطلرف أْل٘ نلإ
آ٥اً.
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 ٫حاأ ١يًتٛـٝ

إٔ ٍيهال ني َتلاطؿإ َع ٍيعٛٝعَٚ ١ٝع ٍيتجر ٍ ١يصلٛؾٝٝت١ٝ

اؼٖٚ .١ذٍ َا ٜػر ٟايتٛقع أُْٗا مل ٜكطلا عإٔ أٛع العٛف ْ ٫ؿً ٝا  ٫ٚإها ًا عغلِ

إٔ ظ

ٍـٝاْٜ ١ػطٍ ٞيهتاب َٔ ٍيلٓ ٍٕٛإىل ٍـامت.١

ؼخ ٝإٔ إؼاٍع لٍُٗ ١ـٝاْ ١يٝصت عُ ً٬عًُٝاً ٚحت ٢أنادميٝاً عؼٓٝاًف ٚيهلٔ

ٍيٛقا٥ع امجُٛعٗا ٚنُا عرـٗا ٍيهتاب لٓف

يٛعٜاً.

عاما ش

ذيوف مما هلٌ ٚأٛب ٍيتخاٜلا عُلً٬

عاّ ٍيكطع ٫ٍٚنتؿا ٤اٱوا ٤عا٥ا إىل ؼؿغ ٍيهلال ني علٔ لأنٝلا إٔ

عُ ً٬ٝمتهٔ َٔ ٍ ٫ذلٍم ٍٚيٛؼ ٍٛإىل قٝاد ٠دٚيٍ ١ظذلٍن ١ٝععُ ٢مملا ٜكًلٌ َلٔ قُٝل١

ٍيتجر ٚ .١عاما ٍيص

للاطـ َع َلاعـ ٞأٛع العٛف ٍيعلٛٝعٝني َلٔ لاب أْٗلِ مل

ٜتٛقل ٍٛأٖاٍؾ٘ َصل كاً أ ٚلانرًٍ ف ٍيلذ ٜٔنُلا ذنلر ٍيهال لإف مل ٜؿُٗل ٍٛلانرًٍ َلا أعٍدٙ

أٛع العٛف ٚإٕ نإ ذيو نذيوف ؾٗ ٫ ٛظو نعـ عٔ حكٝكَ ١ٴرٖٚ ٠لٍ ٞيذلٍ لٞ

عغِ أ ٕ ٍياٚيٍ ١يصٛؾٝٝت ١ٝناْلت طل ٍٍٛعكٛدٖلا ٍيصل ل ١يف حً ل ١ؼلرٍعات َٚكاَٚل١
يًلاٍ ٚيرأزلاي ٞمل لتٛقـٖٚ .ذٍ ٜذنرْا عرؿ ناشلذلٍ ٚ٭َلين ل ٍ٬حلرب ٍيػلٍٛع

حٝ

نإ ٍيعو قاُ٥اً عل نٌ َٔ ىرج َٔ َهإ ٍيػلٍٛعٜني شل ٤ٍٛيف َُٗل ١أّ ٫ف أٟ

إٔ ٍؿذع ٍٚيعو ٍٱها  ٫ ٞغٓ ٢عُٓٗا أيٓاٛ ٤ض َلاعى لاعىَ ١ٝاٜا.٠
ٚعاما نإ ش

عاّ ٍعت اع أٛع العٛف آ٥اًف ٖ ٛحرؿ ٍيهال إ ٚط لاً َلٔ

قا ُٖ٬ا َٔ ٍيعٛٝعٝني ٍيصٛؾٝٝت عً ٢إ ؿا ًٌ ٤يف ٍٓ ١ٝيٓعاّ ٍيصٝاشٍٚ ٞيليت لللينف
إٕ ؼ لكاٜرْاف إٔ ٍيصًطٍ ١ي رلٚقرٍط ١ٝناْت َصتؿخً ١إىل ٍؿلا ٍيلذ ٟأللٌ ٍ٭َلني

ٍيلاّ يًخسب نأعًَ ٢ص ٍٚ٪لٓؿٝذ ٟيف ٍياٚي ١ؾٛم ٍيٓكا ٍٚيعو أ ٚإٔ شلطٛل٘ قلادت

َلاعـ ٘ٝإىل ٍيًج ٤ٛيلاّ ٍ٫نذلٍ

نٌ يرأش٘ف ٚقا ٜٓصخ
ٌ عاما إىل محاٍّ ١ٜ

ٖذٍ عًل٢

كتًـ ٍارٍل ! ٚـُٔ غض ٍيطرف ٖذٍ ايط عف دع ًٍ٤يتُٗلٍ ١يعلُٛي١ٝف ؾطاالا ألر٣

ْكا ٍيتجر ٫ٍ ١ظذلٍن ١ٝلاّ ٍياميكرٍط ١ٝعًلٍ ٢يطرٜكلٍ ١يعلهٍ ١ْٝ٬يػر ٝلٍ ١يرأزلايٝل.١

ٖٚذٍ َا عد عًٍ ٘ٝيهال إ يف أنثر َلٔ َٛـلع لإٔ ٍياميكرٍطٝل٫ٍ ١قتؽلاد ١ٜيف ٍيتجر ل١
ٍيصٛؾٝٝت ١ٝناْت َتكاَ ١عًٍ ٢ياميكرٍطٍ ١ٝيعهٍ ١ْٝ٬يػر .١ٝ
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ٖٚذٍ ٜكٛد إىل طرح ٍيتصا ٌٖ :ٍ٩نإ أٛع العٛف كادعلاً َٓٚلاٚعًٍ امٗلاع ٠أّ

إٔ ٍاعهً ١يف ٍ ٖٔٚيكٝادٍت ٍيعٛٝع١ٝ

يف للاٍد عٍ ٌٍَٛيؿعٌف  ٫ ٖٞٚظو َتلادٚ ٠يٝصت فرد ٝاْل ١ؾلردف ٜٓصل

ٍيهال إ ؾعٌ ٍيتجر ٍ ١يصٛؾٝٝت ١ٝإىل ٍـًؿٝلٍ ١يؿ٬حٝل ١يً ًلاٖٚ .لذٍ ٜللين إٔ ٍيؿ٬حلني
يٝصَٓ ٍٛاش ني ي٬ظذلٍنٚ .١ٝإذٍ ؼ لكلاٜرْا أ ٚلؿصلرلْا يًُكؽلٛد اـًؿٝلٍ ١يؿ٬حٝل١

يً ًاف ؾٜٗ ٛلين َا :ًٜٞ

٫ٍ شتُرٍع يف َكٛيَ ١اعنض لاّ يٛعٜل/ٚ ١أٍ ٚظلذلٍنٍ ١ٝيؿ٬حلنيف ٖٚلٞ
َصأي ١أي تت ػاعب أ ر ٣عاّ دقتٗاف أٍْ ٚط اقٗا ؾكط عًلٍ ٢ارحًلٍ ١يليت
عاظٗا َاعنض ْؿص٘.

 لايټر ٍيهال إ ايًٛيٍ ١يذلٚلصه ١ٝـا ٍيؿ٬حني.
ٖذٍ َٔ أٗ١ف  َٔٚأٗ ١ياْ١ٝف ؾسٕ ٖذٍ ٍيتؿصرل َٔ ٍيهال ني  ٜني إٔ ًَ ً٬لا يف

ٍيتجر ٫ٍ ١ظذلٍنٍ ١ٝيصٛؾٝٝتٍ ٖٛ ١ٝٱ كا ٤عًٍ" ٢يذلٍ " ٍيؿ٬ح ٞعغلِ شل ل ١عكلٛد عًل٢
ٍيتجر ٫ٍ ١ظذلٍن١ٝف ٚعاما عاّ لكًٝؾ ٍيؿج ٠ٛني ٍيرٜـ ٍٚاا١ٜٓ

ٚعغِ إٔ يٓا ْكاظاً عً ٢دق ١زعِ ٍيهال ني إٔ ٍيؽلني ٍؿايٝلٍ ١ظلذلٍن١ٝف إ ٫إٔ

ًؿٝتٗا ٍيؿ٬ح ١ٝمل ؼٌ د ٕٚكاْ ٤صيب ي٬ظلذلٍنٖٓ ١ٝلاىٖ .لذٍ إذٍ مل ْٴعلر إىل إٔ ن ٛلا

أٜفاً ًٖ َٔ ٞؿ ١ٝؾ٬ح١ٝف أ ٟمل لهٔ ٍ ٫يؽني  ٫ٚن ٛلا ًلاٍْاً ؼلٓاع ١ٝق لٌ ٍيثلٛع٠

ٍ٫ظذلٍنٜٚ .١ٝؽ ٍيك ٍٛعً ٢نٛعٜا ٍيعُايٍ ١ٝييت ٖ ٞأؼل ً٬ؾكلرل ٠زعٍعٝلاً مملا دؾلٗلا
يًذلنٝس عًٍ ٢يتطٛع ٍيؽٓاع.ٞ

َٔ ٍي٬ؾت إٔ ٍيهال ني مل ٜرنسٍف ْ ٫كاًٍ  ٫ٚإها لاًف عًل ٢أُٖٝلٚ ١دٚع ٍيتل ٦ل١

ٍيؿهر ١ٜا٫ظذلٍن ١ٝيف ٍجملتُع نهٌ ٍٚؿسب اؼ١ف عًُاً لإٔ ٖلذٍ ٙاصلأي ١أشاشل ١ٝيف

ٍي ًإٍ ٍ٫ظذلٍن ١ٝيف ٍَٛأٍٗ ١يؿهر ٍٚٱعلٍٚ ّ٬يػلسٍ ٚيرأزللايَ ٞلٔ أٗل١ف ٚنلذيو
ٍـًؿٍ ١ٝيؿ٬حٍ ١ٝييت أظاع إيٗٝا ٍيهال ني .أ ٚا تؽلاع ٍيؽلرٍع ٍيؿهلر ٟلني ٍيٓعلرٜتني

ٍيهدلٜني يف ٍيلامل ٍالاؼر.
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َٔ أاْ ٓاف عاما نإ ٖذٍ ٍيكؽٛع ٖ َٔ ٛأِٖ عٍَٛلٌ ًلًلْ٫ٍ ١تُلاٍ ٤ؿس لٞ

ٍيعٛٝع ٚ ٞايتاي ٞـلـ َكاٍَٛ ٌ ١َٚأٗ٫ٍ ١مرٍف ٚيٝض ؾكط ٍيتخرٜؿ.١ٝ

لؿٝا ٍيتجر ٍ ١يه ١ٝ ٛإٔ ٍيذل ٫ٍ ١ٝظذلٍن ٖٞ ١ٝأشاش ١ٝيف ؼُٛد ن ٛلا يف طلٔ

ٍيٛحغ ٍ٭َرٜهٖ .ٞذٍ ْاٖٝو عٔ إٔ َٔ ؼُا نعٛٝع ٞلا لؿهو ٍ٫ؼلاد ٍيصلٛؾٝٝيت
ٚقٝط٘ ِٖ ٍ٭نثر ٚعٝاً ٚعُكاً يف ٍيٓعرٜلٍ ١ااعنصلٍ – ١ٝيًٝٓٝٓٝل١ف ٖٚلذٍ علا ذٍلل٘ ْؿلٞ
يتلٍُ ِٝيهال ني ٍافاد يثٛع ١ٜأ ٚظٛٝعٍ ١ٝاثكؿني.

ٖٚذٍ ٜٓكًٓا إىل لرنٝس ٍيهال ني نثرلًٍ عً ٢إٔ ٍالثكؿني نلاْ ٍٛـلا ٍ٫ظلذلٍن ١ٝأٚ

ـا ٍياٚيٍ ١يصٛؾٝٝتَ َٔ ١ٝا ٌ ٍياميكرٍط٫ٍ ١ٝأتُاعٍٚ ١ٝقتؽاد ٍيصٛم.

إظهايٖ ١ٝذٍ ٙيٓكط ١نل رل ٠ألاًٍ ف ٚنأْٗلا لكل ٍٛلإٔ َطًلل َلثكؿني ٖلِ ـلا

ٍ٫ظذلٍن١ٝل! ؾُث٬ف مل لا َ٬حعلات لكل ٍٛلإٔ قطاعلاً نل رلًٍ َلٔ ٍالثكؿني ٖلِ ـلا

ٍ٫ظذلٍنٛٗ َٚ ١ٝع ٕٚا٫شتٗ٬نٍ ١ٝيػر ٍ ١ٝيرأزلايٝل١ف أ ٚإٔ قطاعلاً َلٔ ٍالثكؿني ٖلِ
ظٛٝعٚ ٕٛٝقا لؽا ٍٚيًتخرٜؿٝني يهِٓٗ مل ٜه ٍْٛٛامصتٍ ٣ٛاُٗ.١

ٖٓاى إظاعٍت يف ٍنثر َٔ َٛـع إىل يٝجالعٝٝـ نكٝاد ٟـا ٍيتخرٜؿ١ٝف ٚيهٔ

يٝض نُثكـ أ ٚقٝلاد ٟالثكؿني .ؼلخ ٝإٔ يف ٍالثكؿني إظلهايٍ ١ٝيلرٚح ٍؿًكٝل ١نُلا
أزلاٖا يٓٝنيف ٚقا ً٫ٍ ١ٝملرٍف ٍٚيٓل ٜٛل١ف ٚيهلٔ ٖلذٍ  ٫ميهلٔ للُُٝل٘ عًل ٢مجٝلع
ٍاثكؿنيف ٚإ ٫ـاع لرٍ

ٍاثكـ ٍيثٛعٍٚ ٟيٓكاٍٚ ٟاثكـ ٍاعت و ايط ع.

ٌ ميهٔ يًثٛعٍ ٠افاد ٠إٔ لسعِ أْٗا ٚحاٖا ٍييت شلا َثكؿٗٝلا  ٚلإٔ ٖلذٍ ٙيؿ٦ل١

ٍيٓل  ٫ ١لًٝل ش ٣ٛايثٛعٍ ٠افاد ٚ ٠إٔ ٍ٫ظذلٍن ١ٝيٝصت أذٍ  ١ش ٣ٛيً صلطاٖ .٤لذٍ
َع إٔ ٍااعنصٍ – ١ٝيً ١ٝٓٝٓٝلرنس عًٍ ٢يثكاؾٍٚ ١يثٛعٍ ٠يثكاؾَ ١ٝلٔ يٝلٓني ٚحتلَ ٢اٚلصلٞ
لْٛؼ .ه ّ٬ر رف ٚنإٔ ٍاثكؿني ٍٚيؿ٬حني ِٖ ااطًل ـا ٍ٫ظذلٍن!١ٝ

ٌ إٕ ٖذٍ ٙٱظهاي ١ٝيف ٍيهتاب ل ني ٚنإٔ ٍيعلٛٝعٝني عَُٛلاً  ٫عُكلاً يكاؾٝل ًا

شلِ ٚ .ايط عف ؾسٕ ٖذٍ طرل عًَ ٢صتك ٌ ٍ٫ظذلٍنٍٚ ١ٝٱ اٍع  ٫ٍٚتهاع ٍيٓعر.ٟ

لٓاٍ ٍٚيهال إ ٍيٛـع ٍياٍ ً ٞيف ٍ٫ؼاد ٍيصلٛؾٝٝيت ايتخًٝلٌ ٍاٛشلعف ٖٚلذٙ

َٔ أِٖ إلازٍت ٍيهتابٚ .يهٔ ٜٴ٬حغ ٍيكاع ٤٣إٔ ٖٓلاى لكًٝلٌ َلٔ دٚع ٍـلاعج أٟ
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ٍيلاٍ ٌ ٚيثٛعٍ ٠افادٍ ٠ييت ناْت ؼاعب ٍ٫ؼاد ٍيصٛؾٝٝيت اشتُرٍع  ٚايتلايٜ ٞلٓلهض

عً ٢لكً ٌٝدٚعٖا يف إؾعاٍ ٍيتجر  ١عغِ إظاعٍت يف ٍيهتاب ياٚع ٍٱَدلٜايٍ ١ٝ٭َرٜهٝل١
يف ٍؿؽاع َٚعهً ١أؾػاْصتإٍ ...خل.
ٍٚيػرٜ

إٔ ٍيهتاب ىً َٔ ٛأ ١ٜإظاع ٠إىل دٚع أْعٍُ ١يلاٍ ٜٔيصٝاشلٍ ٞيلر ٝل١

 ٚاؼٍ ١يصلٛد ١ٜيف ٍيت٬عل

أشللاع ٍيلٓؿط يف ٍيصلٛم ٍيلااٝل ١حٝل

يل لت دٍُ٥لاًف

أ " مملا شلاِٖ علهٌ عٝ٥صل ٞيف
 ٚاؼ ١يف مثآْٝات ٍيكرٕ ٍيلعلر ٜٔدٚع "ٍآلتا ٍالر ٳ
صا٥ر َايٖ ١ٝا ١ً٥ي٬ؼاد ٍيصٛؾٝٝيتف ٚلك ّٛذيو ٍي ّٛٝـا عٚشٝا ٍ٫ؼادٜلٚ ١ؾٓلس٬ٜٚ

ٚإٜرٍٕ ٍٚؾسٍ٥رف ْاٖٝو عٔ دٚعٖا ٍاتٍٛؼٌ يف اٍَ ١يثٛعٍ ٠افاد ٠عً ٢ؼللٝا علااٞ
اما يف ذيلو يف دٍ ٍٚيهتًلٍ ١يعلرق ١ٝق ٝلٌ لؿهلو أْعُتٗلا ٍ٫ظلذلٍنٚ ١ٝحتلٍ ٢يٛقلت

ٍيرٍٖٔ.

مت ٍيذلنٝس عً ٢دٚع ٍٱَدلٜاي ١ٝيف ظٝطٓ" ١شتايني" اشتلاٍَٗا َؽطً "ٍيصلتاي"١ٝٓٝ

ٍيذ ٟنُا أعتكا ٜلٛد يذلٚلصهٞف نُا متت ٍٱظاع ٠إىل دٚع رٚلعٛف يف ذيوف ٚيهلٔ
عاما نإ هل

ٍٱـلا ٠٤أنثلر عًلٖ ٢لذٍ ٙاصلأيٍ ١يليت مل لتٛقلـ للا ٍٱَدلٜايٝل ١علٔ

ٍشتلاٍَٗا ٍٚا ايػ ١ؾٗٝاف ٌ لصتلاَٗا ـا ٍيثٛعٍ ٠يثكاؾ ١ٝيف ٍيؽلني َتُٗلَ ١لا ٚلصلٞ

لْٛؼ ق ٌ  ٍ٬ ٚلًو ٍيثٛع ٠كتٌ أعاٍ ٺد ٖا١ً٥ف نُا للٴصتلاّ ٍيٝل ّٛـلا ٍؾُٗٛعٜلات
ٍيلر ٝللٚ ١قادلٗللا َللٔ َللا ٌ ٍيتػطٝلل ١عًللٚ ٢دعللِ أْعُللٍ ١يللاٍ ٜٔيصٝاشللٍ ٞيلر ٝلل١
ٚقرٚشطٝتٗا.

يلٌ َصلأي ١شتايني ايػٍ ١٭ُٖ ١ٝ٭ْٗا لرل ط ايللاٍ ٍٕٚيرأزللايٍ ٞٱَدلٜلايٞ

ـا ٍياٚيٍ ١يصٛؾٝٝت َٔ ١ٝؿعٍ ١يثٛع ٠إىل ٍي ٓاٚ ٤حتلٍ ٢يصلكٛطف أ ٟمل ٜلتِ ٍيذلنٝلس املا

ٜهؿل ٞعًل ٢إٔ ٍيصللٛؾٝٝت ٚألا يف ٍظلت اى دٍ٥للِ َلع ٍيٓعلاّ ٍيلللاا ٚ ٞاؼلٍ ١يػللسٚ
ٍٱَدلٜاي َٔٚ ٞيِ ٍؿؽاعف ٍْٚتكاٍ ٍ٫ؼاد ٍيصلٛؾٝٝيت شل ٤ٍٛلايتلطٝط أٍ ٚيتجر ل ١إىل

أُٖ ١ٝؾو ٍ٫عل اط ايصٛم ٍيلاا١ٝف ٍ ٖٛٚ٭َر ٍيذ ٟأعاد ٙأٛع العٛف عهٌ اؿ.

ُٓٝا للرٻض ٍيهتاب إىل ـللـ ٍحمللٝط ٍ٭قلرب ي٬ؼلاد ٍيصلٛؾٝٝيت أ ٟظلرم

أٚع ٚا ٚنْٗٛا ع ٦اً عً ٘ٝإىل حا َاف  َٔٚيِ لأيرل لؿههٗا ٍيصرٜع عً٫ٍ ٢ؼاد ٍيصٛؾٝٝيت
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ْؿص٘ف إ ٫إٔ ٍيهتاب مل ٜتلرض يًُخٝط ٍ٭ لا ي٬ؼاد ٍيصٛؾٝٝيت ٚلأيرل لؿهه٘ أ ٚؼٛيل٘

ٍ٫نرٍط ٞيف ٍيصٛم ٍيلاا١ٝف َؽر (ٍْ٫ؿتاح ٍ٫قتؽلاد)1()ٟف شلٛعٜاف ٍيللرٍمٚ .لرنلس

ل ادٍ ٖذٍ ٙيا٫ٍ ٍٚقتؽادَ ٟع ٍيػرب ٍيرأزلايٚ ٞنثرل َٔ ٍي ًلإٍ يف رشلٝا ٚإؾرٜكٝلا

َ ٖٛٚا أير عً ٢قاع٫ٍ ٠ؼاد ٍيصٛؾٝٝيت ْؿص٘  ٚايط ع ل ع ذيو لؿهلو قٝطل٘ ٍ٭قلرب.
ٚلهُٔ أُٖ ١ٝلٓاٍ ٍٚحملٝطٝٵٔ يت ٝإ إٔ ٍارنس ٍيرأزللاي ٞنلإ ٜكاللٌ ٍ٫ؼلاد ٍيصلٛؾٝٝيت
لسَهاْال٘ ٚاما  ٘ ٜٗٓأ ٚوؽٌ عً ٘ٝايت لادٍ ٍيَ٬تهلاؾَ ٧لع ٍحمللٝط ُٓٝلا نلإ ٍ٫ؼلاد

ٍيصٛؾٝٝيت ٜلتُا عً ٢إَهاْال٘ ؾكط.

 ٫ظو إٔ ٍيكاع ٤٣نإ ٜلٛد للض ٍاكاعْلات َلع ٍيتخل٫ٛت يف ٍيؽلني ملٛ

ٍيصٛم ْ٫ٍٚؿتاح ٍ٫قتؽادَٚ ٟسٍٚأٍ ١يصٛم اـطْ ١كاًٍ يًتخرٜؿ ١ٝيف ٍيؽني  ٫شلُٝا

ٚإٔ ٍيهتاب ؼاع لا شٍٓٛت َاٜا ٠عً ٢أ ذ ٍيكٝادٍ ٠يؽٖ ١ٝٓٝذٍ ٍيطرٜل.
إىل أاْ

لأيرل لؿهو ٍحملٝطٝٵٔ ٍ٭ للا ٍٚ٭قلرب ي٬ؼلاد ٍيصلٛؾٝٝيتف نلإ َلٔ

ٍاٗللِ ٍٱظللاع ٠إىل ل لٝللٍ ١يلاٜللا َللٔ ٍ٭حللسٍب ٍيعللٛٝعٍٚ ١ٝيلُايٝلل ١يف ٍيلللامل ي٬ؼللاد

ٍيصٛؾٝٝيت مما أعَُ ٢لعُٗا عٔ َ٬حع٫ٍ ١مرٍف ْٚكا ٙيف حَ ٖٛٚ ٘ٓٝلا نلإ شلٝاعِ
ٍيتٝاع ٍيعٛٝع ٞيف ٍ٫ؼاد ٍيصٛؾٝٝيت ْؿص٘ يف ؼرٍع٘ َع ٍ٫مرٍفٍٚ .يػر ٜف إٔ َا متلت

ٍٱظاع ٠إي ٘ٝيف ٖذٍ ٍيصٝام ٖ ٛؼرٜؿٍ ١ٝيعٛٝعٍ ١ٝ٭ٚع.١ٝ ٚ

ؾللا٭حسٍب ٍيعللٛٝعٍ ١ٝيلليت حًللت ْؿصللٗا ٓللا ٤عًلل" ٢إعظللادٍت" رٚلعللٛف

ٚل ل ين "طرٜللل ٍيتطللٛع ٍي٬عأزلللايٍ ..."ٞخلف يل للت دٚعًٍ ٚيلل ٛغللرل َ اظللرف يف إَلللإ
ٍيتخرٜؿٍ ١ٝيصٛؾٝٝت ١ٝيف طرٜكٗا ٍيتؽؿٚ ٟٛط لاً ٖٖ ٞٴسَت يف ٍَٛقلٗا.

َا نإ هاع ذنرٛ ٙـلٛح ٖلٍ ٛيٓكلا ٍؾلرٍ ٤ٟيلذٚ ٟأٗل٘ لعل ٞأٝؿلاعٍ إىل
(ٍْ )1عر عادٍ زلاع٠ف ٍيدلٜصذلٜٚهاف حرب ٍـًٝا ٍٚيل٬قات ٍيلر ٍ-١ٝيصلٛؾٝٝتٍ:١ٝيٓعاّ ٍيللااٜ ٞلٝلا إْتلاج
ْؿص٘ف 1991ف ؿ ؿ 108-101ف َٓعٛعٍت َرنس إحٝاٍ ٤يذلٍ

ٍيلر ٍ-ٞيطٍْٚ 1991 ١ ٝعر:

Adel Ssmara, The USSR From Revolution to Collapse, in The Collapse of the Soviet Union, Causes
and Lessons, Internationaç Communist Seminar Brussels – Belgium, 1998 p.p. 223-236.
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ٍيتجر ٍ ١يصٛؾٝٝت ١ٝعاّ  ٫ ..." :1965ميهٔ إٔ ل كل٫ٍ ٢ظلذلٍن ١ٝد ٕٚلػلٝرل يف ٍيفلُرل
هذلح َٛقؿاً أ ٜٛاً أاٜاًٍ مٍ ٛٱْصاْ ...١ٝإْٓا ْ َٔ٪إٔف َصاعاٍ ٠ي ًإٍ ٍيٓاَٝل ٫ ١لا

إٔ ٜتِ ٍيتلاطَ ٞل٘ ٗذٍ ٙيرٚح  ٫ٚيس ّٚ٭ ٟحلاٜ

زٍ٥لا َثلٌ لطلٜٛر ٍيتجلاعَ ٠لٔ

أأٌ ٍآاؾع ٍات اديٍٚ ١يكا ١ُ٥عًٍ ٢٭شلاع ٍؾاَا ٠عً ٢حصلاب ٍي ًلإٍ ٍاتلًؿل١ف ٓلا٤
عً ٢قاٍْ ٕٛيكٍٚ ١ُٝيل٬قات ٍياٚي ١ٝيًت ادٍ ٍيَ٬تهاؾ٤٢ف ٍيٓامج ١عٔ قاٍْ ٕٛيك.)1("١ُٝ

ٖٚذٍ ٜؿت عًٍُٖ ٢اٍ َصأيٖ ١اَ ١يف قلرٍٍ ٠٤يتجر لٍ ١يصلٛؾٝٝتٖٚ ١ٝل ٞحلاٚد

كاٍٚ ٤عتُاد  َٔٚيِ ػاٚز قاٍْ ٕٛيك ١ُٝيف ٍياٚي٫ٍ ١ظذلٍنَ .١ٝع أْٗا قف ١ٝقٛعٗ ١ٜلا

ميهٔ قٝاط َا ٣لٛأ٘ ٍياٚي٫ٍ ١ظذلٍن ١ٝم٫ٍ ٛظذلٍن ١ٝؾل ٍ٬ َٔ ً٬قطلع ظلٛط يف

ػاٚز ٚإيػا ٤قاٍْ ٕٛيك ٌ .١ُٝيلٌ ٍُٖاٍ رٚلعٛف يٛأٛب ػاٚز قلاٍْ ٕٛيكُٝلٖ ١لٛ
َا ميٝس دٚع شتايني ٪ٜٚنا ٍمرٍف أٛع العٛف.

إٕ لرنٝس ٍيهتاب عً ٢دٚع رٚلعٛف يف ٍ٫ملرٍف ٍا٪شلض ٖٚلَ ٛلا ٍعلهلس

عً ٘ٝأٛع العٛف ٖ ٛقرٍ ٠٤دقٝكٚ .١يهٓٗا قرٍٜ ٠٤لٛزٖا ٍيذلنٝلس عًلَ ٢كَٛلات أ لر٣

ي٬مرٍف َٓٗا:

 لرنٝس رٚلعٛف عً ٢دٚع ٍااعٍ٤
 للل ين ْعرٜلل ١إؾللس ٟيٝدلَللإ( )2يف ٍعتُللاد ٍؿللٍٛؾس ٍاادٜلل ١يف ٍ٫قتؽللاد
٫ٍٚشتؿادْ َٔ ٠عاّ ٍ٭ع اح َٚلا٫ت ٍيؿا٥ا٠ف ٚؼ ً٫ٛإىل عؾلض ٍ٫ؼلاد

ٍيصلللٛؾٝٝيتف يف ٍي اٍٜللل١ف متٜٛلللٌ ٍيصلللا ٍيللللاي "ٞيف َؽلللر حٝل ل

قلللاٍ

رٚلعٛف ٜٓ ..." :ػ ٞيٓا إٔ ْتأنا إذٍ َا نإ متٍ ٌٜٛيصا ٍيللايَ ٞرعلاً أّ

"
.)3(...٫

ٚعغِ ٍٱظاع ٠إىل ٍ٫مرٍف ٍا هر يف ٛيٓاٍ ش ٤ٍٛتأيرل ٍ ذلٍم ٍيط كلٍ ١يلاًَل١
(1) Guevara, C 1965, A Common Aspiration: The Overthrough of Imperialism Unites Cuba with
Africa and Asia, Bertrand Russel Peace Foundation, Notingham.

( )2زلاع٠ف .1991

(3) Kidron Michael, 1972, In Documents submitted to UNCTAD Pakistan’s Trade with Eastern
Block Countries, New York: Prager.
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ٓكا  ١لفأَ ٚدٚع عأط ٍيؿالٝهإ ٍٚٱعٍ ّ٬يػر ٍ ٞالادٟف يهٔ مل ٜلتِ ٍيذلنٝلس عًل٢

دٚع ٍيتٝاعٍت ٍيذلٚلصه ١ٝيف ٍشلج ّٛعً٫ٍ ٢ؼاد ٍيصلٛؾٝٝيتف شل ٤ٍٛعلدل ٍنلرٍط للض
قٝادٍت ٖذٍ ٍيتٝاع يف ٍحملاؾعني ٍؾاد يف ٍيٜ٫ٛات ٍاتخا٠ف ٖٚج َ٘ٛعًَ ٢صاعا٫ٍ ٠ؼلاد

ٍيصٛؾٝٝيت يًخسب ٍ٫ظذلٍن ٞيف أؾػاْصتإف ٚدعُِٗ آعُل ١لفلأَ يف ٛيٓلاٍ إىل حلا

ٍْ ٗاع ٍ٫قتؽادٍ ٟيه رل رعْصت َاْاٍ ٗا(.)1

كلل ٞإٔ ْكلل ٍٛللإٔ ٍيهتللاب َللٔ عٍْٓٛلل٘ "ٍ٫ظللذلٍنٍ ١ٝاػللاٚع/٠أ ٚغُللاع

ا٫ظذلٍن/١ٝأٝ ٚاْ٫ٍ ١ظذلٍن "١ٝيهٓٓا مل ْؿِٗ َٓ٘ ؼاٜاًٍ َٔ ٖلٍ ِٖ/ٛـْٛلٖ !١لٌ ٖلٛ

ؾردف حسبف ط ك١ف ؾرٜل قًٞف أعاٍ ٤اعأٝنيف أّ َٔ نثرل َٔ ٖ.)2(٤٫٪

ٖٚهذٍ ريت ٖذٍ ٙآطكلٍ ١يرأرٍألَ ١لٔ ٍيللامل يتهلَ ٕٛرللل ًا يتلرٜل

ٍيللامل

اشتلاٍّ ٍيثٛعٍ ٠افاد ٠كٝادٍ ٠ٱَدلٜايٍ ١ٝ٭َرٜه .١ٝؾٍٗ ٞاللسٕ ٍشلا٥لٌ َلٔ ٍ٭شلًخ١

ٍييت مت لٗرٗ ٜا إىل شٛعٜا إىل أٜاٍ ٟالاعـٍ ١يلُ ١ًٝـا ٍياٚيٍ ١يصلٛع١ٜف  ٚلايط ع نلإ

ٍٱْؿام َٔ أْعُلٍ ١ـًلٝا ٍيٓؿطٝل ١مجٝلٗلا  ٚاؼلٍ ١يصللٚ ١ٜٛقطلر ٍٚٱَلاعٍت ط كلاً
يًتلًُٝات ٍ٭َرٜهٚ .١ٝمل ٜهٔ ٛشع ٖ ٤٫٪إٜؽلاٍ ؼلؿكات ٍيتلرٜل
ي ٫ٛللاٍ ٕٚ٭عدٕ ٚي ٓإ  ٚاؼ ١لرنٝا نا ٍٚحاٚد َٔ ١ٜشٛعٜا.
لتهرع ٍيتجر ٍٚ ١ياٚع ـا ؾٓس ٬ٜٚنُا نت

إىل ٍٱعٖلا ٝني

ٝيب إشه ٛاع:

"مٔ يآٜا َلًَٛات إٔ ٍيٜ٫ٛلات ٍاتخلاٚ ٠ظلرناٗ٥ا يف ٍيٓلالٜ ٛرل ل ٕٛؼٜٛلٌ

ٚلصً ِٝنُٝات ن رلٍ َٔ ٠٭شًخ ١يًُلاعـٍ ١يؿٓسًٜٝٚلٍٚ ١يليت شل٪ٝلٗ ٢لا َلٔ ًلإٍ

أٚع ٚا ٍيعرق.)3("١ٝ

(ٍْ )1عر عادٍ زلاع٠ف ظ-ٜٛٗ ٍ٬ؼٗ-ٛٝلرلٛلصه ١ٝيف ٍحملاؾعٝلٍ ١ؾاٜلا٠ف َٓعلٛعٍت َرنلس ٍاعلرم ٍيلاَلٌ
يًاعٍشات ٍيثكاؾٍٚ ١ٝيتُٓ2014 ١ٜٛف ؿ ؿ 74-68

( )2عً ٢ش ٍ ٌٝاكاعْ١ف ظاعنت فُٛعٍ َٔ ١يعٛٝعٝني امكا٫ت عاؾت ْؿض ٍاٛـٛع يف نتاب:

The Collapse of the Soviet Union, Causes and Lessons, International Communist Seminar Brussels
َٚ – Belgium, 1998لِٓٗ Ludo Martene, Nina Andreyeva, James Klugmann, Armando Lowanag,

ٚ .Ismael Rinashe, Vijay Sibghر رٕٚ

(3) Kashmir, Korea, Venezuela, Iran: hot, cold, hybrid war
)Pepe Escobar (cross-posted with the Asia Times by special agreement with the author
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ٜت ع ٖذٍ ٍيصٍ َٔ :ٍٍ٪يذٜ ٟاؾع غرل قطر ٍٚيصللٛدٍٚ ١ٜٱَلاعٍت ٍٚيهٜٛلت
يذٍ  ٫لٴجسٍِّ ٍٚ٩٭عاٍ ٤ؾايثٛعٍ ٠افادَ ٠لصهر ٍٚحا.
 ٜٚا ٚإٔ ٍيثٛعٍ ٠افاد ٠لصتٗاف ٍؾسٍ٥لر ٍيٝلّٛف (أيٓلا ٤نتا لٖ ١لذٍ ٙيصلطٛع)ف
حٝ

نت ت يٓٝا نٓٛػ ٍيث٬ياْٝ 16 ٤صإ  2019طلر ٍ$يثلٛعٍت ٍاًْٛل #١يف ٍؾسٍ٥لر:

لصا٫٩ت عٔ $عَٛزٍ #ؿرٍى ٍيعليبف قلذعَ ٠لٔ َٓعُلات ٍ٭للس..." :٠ؾلسٕ أمحلا لٔ
شلا٠ف َ٪يـ $أعٍ ٝصو – ؼكٝل عٔ دٚع ٍيٜ٫ٛلات ٍاتخلا ٠يف ٍْ٫تؿاـلات ٍيلر ٝل#١ف
ٜر ٣أْ٘ يف حاي٫ٍ ١حتجاأات يف ٍؾسٍ٥رف ٜٴًجأ حايً ٝا إىل $ديٝلٌ عُلٌ ْعلرَٗٓٚ ٟجلٞ
َٓٚعِٚ .#عص

ٔ شلا٠ف ؾكا أأرٍ ٣ارنس ٍيؽر $ ٞناْؿلاط ٚ #لدلٍ ٤يف ٍيتٍٛؼلٌ

ٍ٫أتُاع ٞدٚعٍت لاع ١ٝ ٜؾُٝا ٜصلٍُ$ ٢يرٍ طلٍ ١يلر ٝل ١يٲْذلْلت# ...ف ُأشٸلض َرنلس
$ناْؿاط #نٛعٜ

ؿرن$ ١أٚل ٛعٍ #يؽر ١ٝف ٍيصٸاق ١إىل ٍعتُاد ٍيٓفاٍ ٍي٬عٓؿلٍ ٞيلذٟ

أطًل ٍْ٫تؿاـ ١عً ٢حهًَٛٝ ١َٛزٜؿٝتغ ٚأطاحٗا عاّ .)1(2000

ٚطااا ٜلٓٓٝا ؾِٗ ٖذٍ ٍيػرض ٍ٭َرف ؾسٕ ٍيتػرلٍت ٍيثٛع ١ٜحٝ

لأ لذ َصلاعٖا

أَاّ أعٓٓٝا ؾسْٗا لٴلًُٓا دعشاً ٍٚـخاً :إٔ ٍجملتُللات ٍالكلا ٠علاأس ٠علٔ إعلاد ٠إْتلاج
ْؿصٗا إٕ مل لػادع َٓطل ٍقتؽاد ٜفِّط ْؿص٘ عدل شٝطرٍ ٠يصٛم ...يكا قاّ يٓلا نلٚ٬ط
أٚؾ ٘ٝللًٝكاً شا رًٍَ/ؿاعقاً عًٍ ٢يطرٜكلٍ ١يليت ٍل لٗلا ٍٱمجلاع ٍيصلا٥ا علإٔ ٍ٭ٖلاٍف
ٍ٫أتُاعٍٚ ١ٝيصٝاش ١ٝحُٓٝا نت ٓلاٚ" :طاالا إٔ ٚـلع أْعُل٫ٍ ١ظلذلٍنٍ ١ٝحملككلٜ ١تسٍٜلا
ٍيٝأ ط َٓ٘ ٜٚتسٍٜا ٍحتفاعٙف ؾسْٓا شٛف ْػا" ٚظٛٝعٝني" طااا أْٓا عاأس ٕٚيف ٍيٓٗا ١ٜعٔ
ٍيتلًؾ َٔ ٍٖتُآَا ايعإٔ ٍيلاّ ٚلرع ٓا ٍيتطٛعٍت ٍيهاعيٍ ١ٝحملتًُ ١جملتُع َلٛمل"(.)2
ٖٚهذٍف لٛؼًٓا فرٜات ٍ٭حاٍ

ٍٚيٍٛقع ٍؾاٜا شلذٍ ٍؾسٍ َٔ ٤يلامل يف حك ل١

ٍيلٛالل ١إىل إٔ ٍْتؽللاعٍت ٍيثللٛعٍ ٠افللاد ٠يف أٚع ٚللا ٍيعللرق ١ٝللٌ ٚيف كتًللـ ٍيللاٍٚ
ٍ٫ظذلٍنٍ ١ٝييت ٍْٗاعت أْعُتٗاف إٔ ٖذْٝٗ٫ٍ ٙاعٍت ٍْٖ ٞتؽاعٍت َ٪قتٖٚ ١سٍ ِ٥عًل٢
(1) https://www.al-akhbar.com/Morocco/269409

(َ )2ا ٍيذ ٟللٓ٫ٍ ٘ٝظذلٍنٍ ١ٝيٍ ّٛٝيثٛع٫ ٠شتلادٍ ٠يتلايف ٍٚؿاأ ١يتؿهرل أاٜا

)(in After the Fall, ed by Robin Blackborn, Verso, 1991. P.40
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ٍااٍ ٣يتاعىٞف ٭ٕ ٍيلامل ٜذٖ

يف ٍيتخًٍ ٌٝ٭ رل حٝ

ٍيفرٚعٍ ٠يتاعى ١ٝيف ٍيؽللٛد

ٍياٜايهتٝه ٞؿرنٍ ١يتاعٜخ.

 ٚايً ٝدلٍيٍ ١ٝؾاٜاٍٚ ٠يلٛاٚ ...١عيت ٍيثاْ١ٝ
اٍ١ٜف ٖذٍ ٍي اب ٜصتهٌُ أٖٛرٜاً ٍي اب ٍيصلا ل ٭ٕ ظلرم أٚع ٚلا ٖل ٛأحلا

َصاعح َٛأٍ ١يكٍ ١َٝٛيثايثٚ ١أنثرٖا َثاعًٍ يًجاٍ.

يٝصت ٍاؽطًخات يف ٍيصٝاشَ ٬ ١لٓ٢ف طااا ٖٚ ٞؼلـ أحلاٍ

ٚأٚـاعف طااا ٖ ٞلأعٜخ يٮحاٍ

ٚحلا٫ت

يف أُطر يػ ١ٜٛلعلرحٗا ٚللِّلر عٓٗلا ٗلذٍ ٍاصلت٣ٛ

ٍي ٬غٍ ٞؿاع أ ٚذٍىٚ .يف غاي ف إٕ مل ْكٌ َطًل ٍؿا٫تف هرٍ ٟيتلأعٜخ عًل ٢يصلإ

ٚغطٛط أٜاٍ ٟا ٓتؽرٜٔف ؿعْ٫ٍ ١تؽاع َٚا لا ٙأ ٟلٍ ٍ٬شلتكرٍع ْعلاَِٜٗٚ .تًلٛ
ٍ ٬يل٬ق ١ني ٍآتؽر ٍٚاٗسٍ َٔ ّٚيصلٝطر ٠إىل ٍشلُٓٝلٍ ١يليت
ذيو ايط ع لرشٝخ يػت٘ ْاق ً

يف ٍيػاي

ل٪ذٚ ٟلٴلفٹع أنثر مما ؾلًت ٍيصٝطر ٠حني ٍْتؽاع طرف ٖٚسمي ١ر لر .يهلٔ

ٍيصٝام ٍيسَين ٍي٬حل  ٫ا إٔ  ٜني إٕ نإ ٍؿا

يف ؼاحل ٍي عر ١ٜأّ ـلاٖاف ٚذيلو

عدل قٍْٛني ٍياٜايهتٝو ٍيليت ٖل ٞيف ٍيتخًٝلٌ ٍ٭ لرل ل٪نلا ٍيؽللٛد ٍي علر .ٟؾتلاعٜخ

ٍي عر٪ٜ ١ٜنا غً ٍ ١آخٍ ٢يتطٛع.ٟ

يف ٖللذٍ ٍيصللٝام ل ًللٛعت يػللٍ ١يػللرب ٍارنسٍْللٍ ٞ٭ٚع ٚلل٫ٚ ٞحك ل ًا ٍ٭ٚع-ٚ

أَرٜهٞف ؾأُعطت أزلاٚ ٤لٛؼٝؿات التًـ ٍ٭حاٍ ف حتٍ ٢يصلا ل َٓٗلا عًل ٢عؽلر

عأ ط ٍااٍف أزلاٚ ٤لٛؼٝؿات نُا عرٖا ٚقرٻع ٍيػرب إٔ لٴؽ

َ٪نلا ٠يهْٛٓٝتل٘ ْٚاؾٝل١

يه ١ْٛٓٝكٍ ١ٝيلامل هٌ للادٖا ٍٛ ٚؼٗاٚ .يٝض ٍ٫شتعرٍم ش ٣ٛأحا ػًٝات لؽلٓٝع

لاعٜخ يًتاعٜخ.

ٍاٛأات ٍيك١َٝٛ
أحا ٖذٍ ٙاؽطًخات َا نرشل٘ طلاب ٍيػلرب تصلٍُ ١ٝيكلرٕ ٍيتاشلع ععلر
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ل "عؽر ٍيكَٝٛات" يف لٛؼٝـ يًثٛعٍت ٍييت حؽًت يف أٚع ٚا يف َٓتؽـ ٍيكرٕ ٍيتاشع

ععر َذلٍؾكَ ١ع ٍيثٛعٍ ٠يؽٓاع ١ٝحٝ

ٍيك ١َٝٛيف أٚع ٚا ٍيػر  ١ٝاؼ.١

ل ًٛعت أنثر ٚعزلٝلاً حلاٚد ٚشلٝادٍت ٍيلاٍٚ

يٝض َٛـٛعٓا ط ٝل ١لًو ٍيثٛعٍت ٍيكا ١ُ٥عًٍ ٢يثٛعٍ ٠يؽلٓاعٍ ١ٝيليت ألسلٗلا

أٚع ٚا ٍيػر  ١ٝعهٌ َتٓاش َ/تٍٛز لكر ٜاًف ٚإمنا ٜرلهس ْكاْا عً ٢للُ ِٝلًلو ٍيتصلُ١ٝ

ٍحملاٚد ٠أػرٍؾً ٝا عً ٢شا٥ر ٍيللاملٚ .أ  ٟعلامل كٝلٍ ١يللامل أَ ٚلعُل٘ ٍيلذ ٟنلإ نًُلا
لكاَت أٚع ٚا ٍيػر  ١ٝاؼ ١نًُا مت ٍقتخاَ٘ ٍٚشتلُاع ْٗٚ ٙل٘ امطًلل ٍيٛحعلَٚ .١ٝلع
ذيو ٜتِ للٍُ ِٝيتصُ ١ٝعًٍ ٢يفخاٜا ٜٚتِ لاعٜض ٖذٍ ٙيتصلٍُ ١ٝالُُل ١يف نلثرل َلٔ
ًإٍ ٍحملٝط مما ىًل حايٍ َٔ ١يتلٍُ ١ٝيتثكٝؿ ١ٝيتٍٛعٜخ ٖذٍ ٙ٭َِ طٗٝلا يؽلاحل للأعٜخ

مت لؽٓٝل٘ غر ٝاًف ؾذلٍ ٣٭أٝاٍ ٍؾاٜا ٠أْٗا يف عؽلر ٍيكَٝٛلات ٍ٭ٚع ٚلُٓٝ !ٞلا ٖلٞ

ؼت شكـ ٍ٫شتػٍٚ ٍ٬يتلًـ ٍٚيت لٖٚ .١ٝذٍ منط َٔ ٍ٫شتلُاع ٍيثكلايف ٖٚل ٛظلاٜا

ٍـطرف ؾاشترلٍد ٍيصًع حتٍ ٢الُرٍ ٠ييت  ٫للٝغ أنثر َٔ ععر شٍٓٛت أقٌ طلرًٍ َلٔ
ٍشلترلٍد يكاؾلل ١٭ٕ ٍيثكاؾلل ١للللٝغ قرْٚلاً أٜ ٚسٜلا .ؾًللٝض أقللاّ  ٫ٚأطلل ٍٛعُللرًٍ َللٔ
ٍيثكاؾٍ/١يؿهرٍ/يٓعرٜات شٍ ٣ٛيلٌُ ؾاٱْتاج.

ناْت َٛأٍ ١يكَٝٛلٍ ١٭ٚىلف أٍ ٚ٭ٚعٝ ٚل ١إذٕ ْتلاج ٍيثلٛعٍ ٠يؽلٓاعٚ ١ٝػلاٚز

أٚع ٚا َرحًٍ ١يذلٍنِ ٍي اٍٍ/ٞ٥٭ٚيٍ ٞيذْٗ ٟ

ٚنرٻط ريٝات ْٗل

ٍحمللٝط ٚ .لايتطٛع

ٍيؽٓاع ٞػاٚز ٍٱْتاج يف ٖلذٍ ٙي ًلإٍ حلاٚد ٍيصلٛم ٍيكَٝٛلٍ ١يليت حرؼلت ٍيلاٍٚ

ٍيصٝادٍ ١ٜؾاٜا ٠عً ٢لث ٝتٗا ٍٚيؽرٍع نٌ َٔ أأٌ حاٚدٙف أَ ٚا ٜؿذلض أْٗا حاٚد.ٙ

يف ٖذٍ ٍيكلرٕ أٍ ٟيتاشلع ععلرف لكلاطع يف أٚع ٚلا عأط ٍالاٍ إدَلاج ٍؾعلع

ايتكٓ ١ٝتٛظٝـ ٍيتطٛع ٍيؽٓاع َٔ ٞأأٌ ٍيٓٗل

يتٛظٝـ ٍيثٛعٍ ٠يؽٓاعْ ١ٝتا٥ا ؼكٝل:

ٍـلاعأ٫ٍٚ ٞشلتػٍ ٍ٬حملًل ٞؾهلإ

ٍ يتؿٛم ٍيتصًٝخٞ
ٍ يتؿٛم ٍٱْتاأ ٞاما ٜسٜا عٔ حاأٍ ١ياٚيٍ ١يك١َٝٛ
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ٍ يتٛشع ٍ٫شتلُاع ٟعدل ٍيػسٍ ٚيلصهر ٟي ٝلع ٍآتجلات ْٗٚل

ٍـاَلات

٫ٚحكاً لؽاٜر عأط ٍااٍ ٚؼ ً٫ٛإىل لؽاٜر عأط ٍالاٍ ٍيلاَلٌ ٍٱْتلاأٞ

ٍيذ ٟحٛٻٍ ٍيؽني إىل ٚعظل ١أَرٜهٝلٚ ١لرنٝلا إىل ٚعظل ١أٚعٝ ٚلٍ ...١خل.

ٚأ ك ٢لكر ٜاً عً ٢ناَلٌ ٍيللامل شلٛق ًا َؿتٛحل ١أَ ٚلا أع ٣أْل٘ قطلاع علاّ

عأزلايَ ٞلٛمل( )1ؼهُ٘ ٍيعرنات ٜٚلتِ ؾٝل٘ طػٝلإ ْٗل

ٍيرٜلع ٚلٛأل٘

عأط ٍااٍ َلٔ ٍٱْتلاج إىل ٍافلاع اتف ٚوهُل٘ ٍيٝل ّٛدٜهتلالٛع لاعُل٘

قطاعات ظلل  ١ٝعٓؽلرٚ ١ٜعأط ٍالاٍ تصلٍُ ١ٝ٭ لٝض َصلتلاَ ًا ٍيًلٕٛ

ٍٚيلرم ٍٚياٚ ٜٔنٌ َا ؾاض ٘ ٝاي٘ يٝؽل

َدلعًٍ حتٍ َٔ ٢هلل.

ٍيٓٗل

ٍٚيؿتلو ٍٚيلصلـ

ٍاٛأٍ ١٭ٚىل ؽًل ْكٝفٗا ٍاٛأٍ ١يثاْ:١ٝ
ي ٛنإ يٓا لصُ ١ٝقرٕ كرٕ ٍ٫شتلُاع يهاْت ٍيؿلذل ٠لني ٖ 1950-1850لٞ

عؽر ٍ٫شتلُاع ظاٍعٖٚ .٠ذٍ ٜ ٫لين إٔ ٍ٫شتلُاع اأ َع ٖلذٍ ٍيكلرٕ حؽلرًٍ نُلا مل

ٜٓت٘ ل٘ أ لاًٍ .ؾلًلٍ ٢٭قلٌ لاأ ٍ٫شلتلُاع ٍيرأزللايٍ ٞ٭ٚع ٚل ٞؼاٜلاًٍ َلع َرحًل١

ٍيرأ زلايٍ ١ٝارلنٓت ١ًٝٝش ٤ٍٛيف ؾلذل ٠شلٝطر٫ٍ ٠شلتلُاعٍ ٜٔٱشل اٍْٚ ٞيدللػلايٍ ٞاُتلا
عًَ ٢اٍع ٍيكرٍ ٕٚيث٬ي ١يًُرحًٍ ١ارناْت )1800-1500( ١ًٝٝأ ٚإيلر ٖسميتل٘ عًلٜ ٢لا

ٍيك٫ٍ ٣ٛشتلُاعٍ ١ٜيطايل ١رْذٍى  ٚاؼل ١رٜطاْٝلاف  ْ ٫ٚلايؼ إٕ قًٓلا مل ٜتٛقلـف ٚإٕ

للثر أحٝاْاً ٖٚٴسّ أحٝاْاً أ ر٣ف ٚيهٔ ٍيرٚح ٍيعرٜر ٠يًػرب ٍ٫شتلُاعٍ ٟيكا ١ُ٥عًل٢
ٍيٓٗ

٫ٍٚشتػٍ/ٍ٬اؽاحل ٍاادٜل١ف مل لٴكتلٌ للاٜٚ .هؿل ٞإٔ ْٴعلرل إىل إعشلاٍ ؾرْصلا

 ٚرٜطاْٝا(ٍ )2ي 2018 ّٛٝقٍٛت ـا شٛعٜا يف ذٜلٌ قلٍٛت ٍيللاٍ ٚ٭َرٜهل ٞيف قاٚيل١
(ْٛ )1قغ َؽطً قطاع عأزلاي ٞعاّ َلٛمل يف َٛـع شا ل.

( ) 2أَا ٫ٍٚشتلُاعٍ ٜٔيؿرْصٍٚ ٞيدلٜطاْٚ ٞقا ٖرَا نعلٛب أٜفاًف يهٔ ٍيلاٍٚ ١ٍْٝٚؾعع يًٓٗل

ٍٚيللٝغ

عً ٢عٜع َٔ ٍيػرل مل ٜتٛقـف يذٍ أظ ٘ دٚعُٖا ٍٯٕ يف قا٫ٚت ػاٜا دٚعُٖا ٚي ٛناشتلُاع لا ع اما نت ٘ أَرل
ٍيعللرٍٍ ٤يللرب أمحلا ظلٛق :ٞعأٜلت عًل ٢ؼللر ٠عكر لاًٚ ...قلا ألًلت ـلر ٗا دٜلاْا .ؾكًلت شللا إْٗللا

ؼلرٚ...٠ط لو َٔ ط لٗا أيٓٝا .ؾكايت ؼاقت ٚيهٓين...أعٜاٴ أعرِّؾٗا َٔ أْا.
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٫شتلادَ ٠اض ٍشلتلُاع ٟدَلٚ ٟٛيهلٔ للا إٔ لٗايهلت أْٝلاب ٖلذٍ ٙٱَدلٜايٝلات

ٍاتٗايه١ف ٚإٕ لاعهٝاً.

نإ ٍيكرٕ ٍيصا ع ععر حازلاً يف ؼلٛد ٍيرأزلايَٚ ١ٝا عٍؾكل٘ َلٔ ؼللٛد يلل
يٓإ  َٔٚيِ ْٜٛٛٝعىُٓٝ .ا عٍؾل ذيو إٖ٬ى إشل اْٝا ٖٛٚيٓلاٍ ي لفلُٗا ٍيل لض مملا
ؾص ٍجملاٍ يدلٜطاْٝا حٝ

اأت حك  ١شلٝطرلٗا ٍٱَدلٍطٛعٜل .١يهلٔ ٖلذٍ مل ًٜل ِؼ أ لاًٍ

حؽ ١التًـ ًإٍ أٚع ٚا ٍيػر  ١ٝيف ٍشتلُاع أَرٜها ٍؾٓٚ ١ٝ ٛإؾرٜكٝا ٚرشلٝا .أ ٟمحلٌ
ٍيكرٕ ٍيصا ع ععلر ٍاعلرٚع ٍ٫شلتلُاعٍ ٟ٭ٚع ٚلٍ ٞيػر لٍ ٞاللٛمل  ٚاؼل ١رٜطاْٝلا
ٖٛٚيٓاٍ ٚؾرْصا ٚإٜطايٝا ٚأااْٝا.
 ٚايط ع لرٍؾكت َع ٖذٍ ٍ٫شتلُاع لٓعرلٍت عٓؽر ١ٜلفؿ ٞعًٝل٘ دٚعًٍ لكلاَٝاً
ٱ رٍج ٍاصتلُرٍت "َٔ ٍيعًُات إىل ٍيٓٛع"! ٖٞٚ .لٓعرلٍت قاَت عً ٢عٓؽر ١ٜطاغٝل١
إىل حا إؼا َ ١اعنض ْؿص٘ ًٛيتٗا عغِ إلازٍ ٙيلع ِٝـلا عأط ٍالاٍ َلٔ حٓٝلٚ ١إىل
عؽٛع َك ً .١أ ذت ٍؿُاشٍ ١يرأٌ إىل حا ؽٝټٌ إٔ ٍ٫شتلُاع ٍيدلٜطاْ ٞشٓٝكٌ ٍشلٓلا
إىل "ٍؿفاع"٠ف حتٚ ٢ي ٛكص ٠ٛـا ٍٱْصإف ْاٖٝو عُا نت ٘ ٖٚ ٛإلًس عٔ ٍؾسٍ٥ر(.)1

ٚيهلٔف مل لهللٔ ٖللذ ٙقٓاعلل ١ظلللٛب ٍاصلتلُرٍت ٍيلليت قاَٚللت قللاع أٗللاٖا
ٍٚٚؼللًت ٍاكاَٚلل ١يتخكللل ٍْتؽللاعٍت عًللٍَ ٢تللاٍد ٍ٭عض  ٚاؼللَٓ ١للذ أع لٓٝللات
ٚمخصٓٝات ٚؼ ً٫ٛيص لٓٝات ٍيكرٕ ٍيلعرٜٔف ٖٚذٍ َلا أزلٓٝلاٍ ٙاٛألٍ ١يكَٝٛلٍ ١يثاْٝل١
ٍٚييت ٍَتات لكاٜرًٍ َٔ أع لٓٝات ٚحتْٗ ٢ا ١ٜش لٓٝات ٍيكرٕ ٍيلعر.ٜٔ
ٍاٛأٍ ١يثاْ ١ٝشٝاشٚ ١ٝطٓ ١ٝد ٕٚل ًٛع ط كٚ ٞإْتلاأ( ٞيلذيو ٍْهؿلأت) .يكلا
لرٍؾل َع لاحٗا ٚأٛد ٍيكط ٫ٍ ١ٝظذلٍن ١ٝمما محاٖا َٔ ٍيػس٫ٍ ٚشتلُاع ٟفلادًٍف يهلٔ
أْعُتٗا ذٖ ت يتث ٝت ْؿصٗاَ/ؽاؿٗا إىل ؼٜٛلٌ ٍياٚيل ١إىل دٚيل ١أَٓٝلٚ .١عًٝل٘ف قلاد
(ٍْ )1عر عادٍ زلاع:٠
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لؿهللو ٍيهتًلل٫ٍ ١ظللذلٍن ١ٝإىل ٚقللٛف ٖللذٍ ٙي ًللإٍ عاعٜلل ١أَللاّ عللاٜ ٫ ٍٕٚللذلدد يف
ٍقتخاَٗا.
ٖ ٞإذٕ يٛعٍ ٠اٛأٍ ١يكٍ ١َٝٛيثاٍْ/١ٝاصلتلُرٍت ـلا ٍاٛألٍ ١يكَٝٛلٍ ١٭ٚىل/
ٍ٫شتلُاع عًٜ ٢ا حرنات ٍيتخرع ٍيٛطين  ٚاؼ ١يف رشٝا ٚإؾرٜكٝا ح ٝناْت يلٛعٍت
أَرٜها ٍؾٓ ١ٝ ٛشا ك ١عً ٢يٛعٍت رشٝا ٚإؾرٜكٝا.
قادت ٖذٍ ٙاٛأ ١ق ٣ٛقً ١ٝيف ًلإٍ ٍحمللٝط ٖٚلً ٞلٝط ظلل  ٟٛيف َلعلِ
ٍؿا٫ت قادل٘ غاي اً ظرٍٍ َٔ ٥يدلأٍٛزٍ ١ٜيؽػرلٚ ٠قاعال٘ ٍيط كلات ٍيعلل  ٚ ١ٝاؼل١
ٍيؿ٬حني ٍيؿكرٍ .٤ناْت ٖذٍ ٙيثٛعٍت قؿٛز ٠اْ٫تُلاٍٚ ٤٭ٜلاٜٛيٛأٝا ٍيكَٝٛل ١نخلاؾس
ـا ٍ٫شتلُاعٚ .قا عنست ايط ع عًلٍ ٢يثكاؾلٍٚ ١يًػلٍٚ ١يتلاعٜخ ٍحملًل ٞيف نلٌ ًلا.
ٍٚعتُللات ٍيهؿللاح ٍاصللً يف َلعللِ ٍؿللا٫ت ٖٚلل ٛنًُللا نللإ أظللاف نًُللا ٍٚأٗلل٘
ٍ٫شتلُاع ٛحع ١ٝأعً٢ف ٚيلٌ أٚـ ٍ٭َثًلٚ ١حعل٫ٍ ١ٝشلتلُاع ٍيؿرْصل ٞيف ؾٝتٓلاّ
ٍٚؾسٍ٥ر يِ أَرٜها يف ؾٝتٓاّ ٫حكاً.
ْٓ ٫ص ٢يف ٖذٍ ٍيصلٝام إٔ ٍْؿل٬ت ٍيٝا لإ َلٔ ٍ٫حتجلاز ٍ٭ٚع ٚلٍ ٞيػر لٞ
يًتطٛع مل ميٓلٗا َٔ ٍيتخ ٍٛإىل ٍشتلُاع ٜ ٫كٌ ٚحعل ١ٝعلٔ ٍ٭ رٜلاتف ٖٚلذٍ ٍ٭َلر
ٍيذٍَ ٟتا يف دٚع ٍيٝا إ حتٍ ٢يّٛٝف يتخجس يٓؿصٗا ٍاكلا ٍيثاي
إىل أاْ

يف ٍيث٬يٍ ٞٱَدلٜلايٞ

ٍيٜ٫ٛات ٍاتخا٫ٍٚ ٠ؼاد ٍ٭ٚع.ٞ ٚ
يٝض ٖٓلاى َلٔ ٍلؿلام للاف إٕ نلإ شل

َلا ريلت إيٝل٘ ٖلذٍ ٙي ًلإٍ للا

ٍ٫شتكٍ ٍ٬يصٝاش ٞأ ٚلا ٍ٫شتلُاعف إٕ حؽٌ حكاًف ٖ:ٛ
٫ٍ مرٍف ٍاؽًخٍ ٞيط ك ٞيٮْعٍُ ١ؿانُل ١يف ٖلذٍ ٙي ًلإٍف لٝلاًٍ علٔ
ٍيتُٓٝللٍ ١حملًٝللٚ ١ؾللو ٍ٫عل للاطف عٍأللل ١إىل أ ٚفللاد ٠يل٬قللات ٍيت لٝلل١
ي٬شتلُاعف تخٛشللا إىل نُلدلٍدٚع لاٍ ٍيتُٓٝل١ف ا٫عتُلاد عًلٍ ٢يلذٍت
ٚؼ ً٫ٛإىل ؾو ٍ٫عل اط (زلرل أَلني)ف َٓلرطل ١علهٌ للا ع يف ٍيصلٛم
ٍياٚيْ ١ٝؿصٗا.
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 أ ٚإٔ ٖذٍ ٙ٭ْعُٚ ١عيت ٬دًٍ َرٖكٖ ١ايهٍ ١قتؽادٜاً مل ٜهلٔ ٛشللٗا إ٫
ٍ٫عل اط فادًٍ لاٖٚا ٍيذ ٟأعاد ؼٝاغ ١ؼهُ٘ ٗلا طلرم أاٜلا٠ف طاالا
إٔ ٍيكٝللادٍت ٍؾاٜللا ٠يٝصللت ذٍت َٓعللٛع لُٓلل ٟٛٱلللاز ٍ٫شللتكٍ٬

ٍ٫قتؽادَ ٟهتؿ ١ٝا٫شتكٍ ٍ٬يصٝاشٍ ٞيعلهًٍٚ ٞاعٗلرٍٚ ٟيلذ ٟأٖلِ

أٍ ٘ ٍْٛـطرل ٠لرنٝس ٍٱْؿام عًٚ ١ٝٓ ٢أَٔ ٚأٝغ ٍيصًط١ف ٚيلٝض عًل٢

إْتاج ٍؿاأات ٍ٭شاش ١ٝيًُجتُع .أ ٟمل ؽًل يٓؿصٗا إطاع ٍياعِ ٍيعلليب
ٌ ٍشت ايت٘ عسٍّ أَين!.

ٍ َٔ ٬يهتًٍ ١يعلرقٚ ١ٝقٝلادٍت نتًل ١علاّ ٍ٫مٝلازف ٍيليت ـلُت
 أ ٚإٔ ن ً
َلعِ ًإٍ ٍا ٛأٍ ١يكَٝٛلٍ ١يثاْٝل١ف مل لتُهٓلا َلٔ ًلل للرٍ ط ُٗٓٝلا يف
ٍَٛأٗللٍ ١يػللرب ٍيرأزلللايٞف شلل ٤ٍٛيفلللـ ٍيهتًللٍ ١يعللرقٍ ١ٝقتؽللادٜاًف

ٚٚؼٍ ٍٛيتخرٜؿٍ ١ٝـرٚلعلٝؿ ١ٝإىل ٍيصلًط ١يف ٍ٫ؼلاد ٍيصلٛؾٝٝيتف أ ٚ٭ٕ
قٝادٍت د ٍٚعاّ ٍ٫مٝلاز ٖلذٙف ْٚكؽلا ذٍت ٍيتٛأل٘ ٍيكلٍ َٞٛيتخلرعٟ

 ٚلفٗا ٍ٫ظذلٍن( ٞظ ٛإٕ ٟ٫ف ْٗرٚف ْاؼرف لٝتلٛف شلٛناعٍْ ...ٛخل) مل
لهٔ قادع ٠عًٍ ٢يكطع َلع ٍ٫شلتلُاع ٚمل لهلٔ ْاـلجٍ ١يتٛأل٘ ٍيؿهلرٟ

ٍ٫ظذلٍنٞف ٚؼاح ٗا ؾصاد قاد إىل ؼٛشلا َٔ رأٍٛز ١ٜإْتاأَ ١ٝؿذلـل ١إىل

ٍشتصٗاٍ دٚع ٍيهُدلٍدٚع َصلًخاً لأأٗس ٠قُلع ٖلٍ ٞ٭أٗلسٍ ٠ياْٝ٫ٚل١

ٍ٭نثر ٍعل اطاً اٱَدلٜاي.١ٝ

عً ٢إٔ َا حؽٌ ٖ ٛذ ٚإ ْتا٥ا ٖذٍ ٙاٛأٍ ١يك١َٝٛف مما أ كلَ ٢لعلِ ًلاٍْٗا

ًَخكاً ايصٛم ٍيلاا ٚ ١ٝايتايٞف ْٚعرًٍ يلاّ إلاز لُٓ ١ٝحكٝك ١ٝزعٍعٚ ١ٝؼٓاع١ٝف كٝلت

شٛقاً يًػرب ٍيرأزلايٞف َٚؽاعًٍ يًٍُٛد ٍـاّ ٍاطً ٛل ١يًػلرب ٍٚيليت ٜتسٍٜلا لذ لذب

شٛقٗا ٚلػرل َ اأ ٍيطً

عًٗٝلا ط كلاً ؿاألٍ ١يػلرب ٍات ايل١ف أٓ ٚلا ٤عًل ٢شٝاشلال٘

ٍيتاَرل ١ٜشلذٍ ٍيٓعاّ أ ٚذٍىف ٌ ؼَ ٍٛلعُٗا إىل َصتٛعد يًُٓتجات ٍيػر ٝلٍ ١يؽلٓاع١ٝ

ٚحتٍ ٢يسعٍع .١ٝأ  ٟهل ّ٬ر لرف علادت يتكٜٛلٍ ١يرأزلايٝلٍ ١يلااٝلٍٚ ١ـفلٛع يلٓؿض

ظرٚف ؾذل ٠نْٗٛلا َصلتلُرٍت يهلٔ ٖلذٍ ٙالرٻ ٠ك ل ٍٛإٕ مل ْكلٌ لٛشل٬ت ٍيط كلات
ٍيهُدلٍدٚعٍ ١ٜؿانُ ١يف لًو ٍي ًإٍ.
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ٚعً٘ٝف ؾسذٍ ناْت ٖذٍ ٙيهتًٚ ١شط١ٝف ؾسٕ لرٍألع ٍ٫ؼلاد ٍيصلٛؾٝٝيت ْؿصل٘ إىل

ٍيٛشط ١ٝقا شاعا نثرلٖ َٔ ٜٔذٍ ٙيهتًل١ف ٍٚيليت نلإ ٍيلاٜلا َلٔ دٚشللا امثا لٍ ١حمللٝط

ٍـاعأ ٞي٬ؼاد ٍيصٛؾٝٝيتف إىل ػاٜا ٍعل اطٗا ٍيتلا ع يًُرنلس ٍيرأزللايٍ ٞ٭َلر ٍيلذٟ

ُٖٻغ ٍيكٍُ ١يصٝاش ١ٝيؽاحل ط ك ١عأط ٍااٍ ٍيهُلدلٍدٚعٍٚ ٟيطؿًٝلٞف ٍٚيلذٍْ ٟتٗل٢

أ رلًٍ إىل ل ل ١ٝيًُرنس اشِ ٍيٛطٍٓٚ ١ٝيك١َٝٛف أ ٟاٍ ٕٚيصٝطر ٠أٍ ٚيلؽا ٍ٫شلتلُاع١ٜ

ٍيصا ك١ف حٝ

٫
 ٢عً ٢ظل ٗا  ٚاَل ١يًللاٚف ٚؼلً ٛ
ؼٛيت ٍيكٝادٍت "ٍآاـً "١إىل عؽ ٶ

إىل ؼايؿٗا ٍا ًلٛع يف ٍيكطلاع ٍيللاّ ٍيرأزللايٍ ٞاللٛمل .يكلا ٚألا ٍيػلرب ٍيرأزللايٞ

ٍ٫شتلُاعْ ٟؿص٘ أَاّ ل لٚ" ١ٝطٓ "١ٝ٭ْٗا ممٗٛع ٠غامت حهلاّ ٖلذٍ ٙي ًلإٍ ْؿصلٗا متاَل ًا

نُا ٚألا ٍيػلرب ْؿصل٘ف ٫حكلاًف أَلاّ ل لٝل ١قلٚ ٣ٛأْعُلٍ ١يلاٍ ٜٔيصٝاشلٍ ٞيلر ٝل١
ٍٚٱش ١َٝ٬ممٗٛع ٠طا ع ٍيكاٍشٍ ١يا ٌ ١ٜٝٓحتٍ ٢ير اْ.١ٝ

ٚقا له ٕٛظاٖرٍ ٠ـًٝا ٍيلر ٞف فًض ٍيتلاٍ ٕٚـًٝجٞف حاي ١اؼ ١ألاًٍ يف

ٖذٍ ٍيصٝام املٓ ٢أْٗا مل "لصتكٌ" ٓفاٍ قَٞٛف لٌ مل ٜهلٔ ٖلذٍ ٍيتٛأل٘ َطرٚحل ًا يلا٣

حهاَٗا قطلاً اما ٖ ٞأْعُ ١لٓؽٝ

إَدلٜاي .ٞؾكا حؽًت عً ٢أنثر أظهاٍ ٍ٫شلتكٍ٬

ظله١ْٝ٬ف ٚيهٓٗلا أ فلللت ْؿصلٗا ٭نثللر أظلهاٍ ٍيتلللادّ غلرل ٍاتللٍٛزٕ َلع ٍارنللس

ٍٱَدلٜاي .ٞؾٗ ٞلهض غرلٖا َٔ ٍياٍ" ٍٚاصلتكً "١حلاٜثاً ذٍت ٍٱَهاْٝلات ٍيعلخٝخ.١
ٚعً٘ٝف مل لهٔ ٍيؿل٥ٍٛض ٍاايٝلٍ ١يٓؿطٝل ١شل ٣ٛعٜلل ًا مت لهرٜصل٘ ٭دٍٚع لا لل ٚ ١طلرل٠
ٚعاٖ َٔ ١ٍْٝٚذٍ ٙيهٝاْات ـا ٍيٛطٔ ٍيلر  ٞأنًُ٘ ٌ عً ٢ؼلٝا عاا.ٞ
مل لهٔ ٖذٍ ٙيهٝاْات عاأ ١يًل

ٖذٍ ٍياٚع إذٍ َا قرأْلا ٚـللٗا عًل ٢ـل٤ٛ

إَهاْٝالٗاف ٚيهٔ إذٍ قرأْا ٙعً ٢ـ ٤ٛن ٕٛأْعُتٗا لٓؽٝ

إَدلٜلايٞف ٚنْٗٛلا للر ٣يف

ٍيكٍ ١َٝٛيلر ٍ ١ٝيٛحا ١ٜٚطرًٍ عً ٢عرٚظلٗاف ٚعًل ٢ـل ٤ٛلعل ټر ٗا يكٓاعل ١أْل٘ يل٫ٛ
ٍ٫شتلُاع اا ناْت  ٫ٚنإ ٍيٓؿطف يؿُٗٓلا الاذٍ ٍؼلطؿت أْعُلٖ ١لذٍ ٙيهٝاْلات شلرًٍ

شا كاً ٚع٫ ١ْٝ٬حكاً ٍؼطؿاؾاً َفادًٍ يًكٍ ١َٝٛيلر ٚ ١ٝيل لت دٚع أدٍ ٠متل ٍٛناؾل ١قل٣ٛ

ٍٱعٖاب عً ٢ؼلٝا عاا ٖٞ .ٞأْعُ ١لكالٌ ٍٱْصاْْٝ ١ٝا  ١عٔ ٍٱَدلٜاي ٚ ١ٝاَل ١شللا.

ٚلهْ َٔ ٕٛتا٥ا ذيو ٍيهرٍٍٖ ١ٝيلاا ١ٝيًلرب ٍٚاصًُنيف ؾأ ٟدٚع شل!٤٫٪
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ػًت عِدٻً ٠إٍ ٍاٛأٍ ١يكَٝٛلٍ ١يثاْٝل ١يف ل ًلٛع "ؼلايـ" َللٛمل لني عأزلايٝل١

ٍارنس ٚنُدلٍدٚع ٍحملٝط َتلذًٍ:

 شٝاشٝاً :له ٜٔٛط كل ١عزلٝلَ ١لٛال ١عأشلٗا ٍيدلأٍٛزٜلٍ ١يػر ٝل ١لكٛدٖلا
ٍيعرنات ٍيهدلٚ ٣ذًٜٗا نُدلٍدٚع ٍحملٝط.

 ٍ قتؽادٜاً :ؼٍ ٌٜٛقتؽاد ٍيلامل إىل قطاع عاّ عأزلايَ ٞللٛمل يؽلاحل عأط
ٍااٍ له ٕٛحؽ ١رأٍٛزٍ ١ٜحملٝط َٓ٘ ٖلٍ ٞقتؽلاد ٍيتصلاقطٍٚ .اؿاعقل ١إٔ
لؿهو ٍيهتًل٫ٍ ١ظلذلٍن ١ٝألًلت ٖلذٍ ٍيكطلاع َلٛالا متاَل ًا( ٚ .)1ايتلايٞ

شٝاشٝاً ٍٚقتؽادٜاً ٚيكاؾٝاً ميهٔ ٍؿاٜ

عٔ ط ك ١عأزلايَ ١ٝلٛا.١

ٚ ؼهُللت ٗللذٍ ٍيتخللايـ ٍا٪شصللات ٍاايٝللٍٚ ١ٱدٍعٜللٍ ١يللث٬

ٍيهللدل٣

ٍاؽرف ٍياٚيٚ ٞؼٓاٚم ٍيٓكا ٍياٚيَٓٚ ٞعٍُ ١يتجاعٍ ٠يلاا .١ٝيهٔ ٖلذٍ

ٍيث٬يللٖ ٞلل ٛيف ٍؿكٝكلل ١يف اَلل ١شللًطَ ١لٛالل ١ظللهًٚ ١ٝأ للر ٣ؾلًٝلل.١

ٍٚيعهًٍ ٖٞ ١ٝيصًطات ٍيصٝاشٍ/١ٝيط كٍ ١الٛالٍ ١اسدٚأل١ف ُٓٝلا ٍيؿلًٝل١
ٖلل ٞقاعللالٗا أٝٓ ٚتٗللا ٍيتختٝللَ ١ايٝللاً ٚإدٍعٜللاً أٍ ٟيعللرنات ٍيهللدل.٣
ٚيًُؿاعقٜ ١رأط ٖذٍ ٙيعرنات ٍيهدل ٣عأط ٍؾذلٍـٍٚ ٞحلا ٖل ٛدْٚايلا
لرٍَ ٍ !ٚ/يذ ٟأؼ
عاا١ٝف ٜلاق

لا علاّ عًل ٢ع٥اشلت٘ َثا لٍ ١الاٜر ٍيللاّ يعلرن١

ٖٓا ٖٓٚاى ٜٚكاطع ٖٓا ٖٓٚاىٍ ...خلف ٌ ٜٚاٜر حر اً ػاعٜل١

عً ٢ؼلٝا عاا.ٞ

 عً ٢إٔ لؿصرل ٖذٍ ٍيلصـ ٍ٭َرٜه ٞكٝلاد ٠لرٍَل َٚ/رد ٙأشاشلاً ٍيصلر
ٍيلصهرٍ ٟيتصًٝخٍ ٞيذ ٟعلسز ٙيف اٍٜلٍ ١ـُصلٓٝات ٍيلرٝ٥ض ٍ٭َرٜهلٞ

دٍٜٚت أٜسْٗاٚعف ٍؾٓرٍٍ شا كاً()2ف ٍيذ ٟلٓٻ٘ إىل إَهاْ ١ٝرٚز د ٍٚلٓلاؾض

( )1قا ٜه ٕٛأؾفٌ ظاٖا عًٖ ٢ذٍ َا لك ٘ ّٛإدٍعٍ ٠يٜ٫ٛات ٍاتخاٍ ٠ؿاي١ٝف إدٍع ٠لرٍَ

َٔ ؾرض عك ٛات

ػاع ١ٜلكر ٜاً عً ٢نٌ ٍيلامل  ٚاؼ ١ظرنا ٤أَرٜها اما ٖ ٞعأط شٝطرٖ ٠ذٍ ٍيكطاع ٍيلاّ ٍيرأزلايٍ ٞالٛمل.

( )2عاما ٓ ٢أٜسْٗاٚع عكٝال٘ يف ٍيتؿٛم ٍيتصًٝخٍ ٞاطًل عًل ٢حكٝكلتنيف قٝلاّ أٚع ٚلا ٍاصلًخ ١أٝلاًٍ تلاَرل
 ٫إىل ٍ٫قتؽلادف يلِ
ٍياٍ ٍٚييت ناْت شا ك ١شلا يف ٍيتطٛع ٍ٫قتؽادٍ ٟيؽلني ٍٚشلٓلاف أٍ ٟعتُلاد ٍيكل ٠ٛد لً ٛ
رٚج أَرٜها ٍ٭ق ٣ٛلا ٍؿرب ٍٱَدلٜايٍ ١ٝيلااٍ ١ٝيثاْ.١ٝ
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ٍيٜ٫ٛات ٍاتخاٍ ٠قتؽادٜاً اٱْتاج ٍااْٞف ؾاػل٘ ٱقاَلٍ ١جملُلع ٍيؽلٓاعٞ

ٍؿر ٍ ٞ٭َرٜهٞف يت ك ٢أَرٜها َتؿٛق ١عصهرٜاً مما ٜفُٔ ٚوُٜٚ ٞؿرض
َؽاؿٗا ٍ٫قتؽاد١ٜف أٍ ٟشتلُاعٖا يًلامل .يذٍف ؾلاؿرب ٍ٫قتؽلادٍ ١ٜيليت

لعٓٗا إدٍع ٠لرٍَ  ٚ/حت ٢عًل ٢حًؿاٗ٥لا ٍ٭ٚع ٚلٝني لرلهلس عًل ٢نلٕٛ
أَرٜها ٍٖ ٞيكٍٚ ٠ٛيكٝاد ٠ؿًـ سللاٍ ٍ٭طًصلٍ ٞيلذٖ ٟل ٛحًلـ غلسٚ
كتًـ كاع ٍيلاملف ٜٚرلهس عً ٢إٔ متٖ ٌٜٛذٍ ٍؿًـ ٜلتُا ٓص  90 ١اا١٦
عًلل ٢أَرٜهللآٖٚ .للا لللدلز حاألل ١أٚع ٚللا ٍٚيٝا للإ ٭َرٜهللا عًلل ٢ؼلللٝا

اعأٞف مما ميٓلُٗا َٔ َعانص ١قرٍعٍت لرٍَ ٍيلا .١ٍْٝٚؾايرألٌ َلاٜر
ظرنٍ ٖٞ ١يكطاع ٍيرأزلايٍ ٞالٛملف ٜٚلرف عٔ َاذٍ ٜتخا .

 ميهٓٓا ٍ٫شتٓتاج إٔ حًـ سلاٍ ٍ٭طًص ٞنأْ٘ عهٌ َاف ٍَتلاٍدٷ اعلرٚع
َاعظاٍ ٱعاد ٠إٜكاف ٍقتؽاد أٚع ٚا ٍيػر  ١ٝعً ٢قاَ ٘ٝن ٫ ٞلتج٘ ظرقاًف

 ٚإٔ ؼُټٌ ٍيٜ٫ٛات ٍاتخا ٠يًل ٍ ٤ااي ٞشلذٍ ٍؿًـ َٖ ٛثا َ ١صلاعاٍت
عصهر ١ٜعً ٢منط َاعظاٍ ٍ٫قتؽاد ٟيؽاحل أٚع ٚلا ٍيػر ٝلٍ ١يليت مل لللا
قادع ٠عًٍ ٢يكتاٍ ٍيلا ٍْٞٚامؿردٖا عً ٢ؼلٝا َلٛمل(.)1

ك ٞإٔ ْعرل ٖٓاف إذٍ ناْت أٚع ٚا ٍيػر  ١ٝمل ؼتجلس ٍيت لادٍ ٍيتهٓٛيلٛأ ٞؾُٝلا

ٗٓٝاف مما قاد إىل لطٛع َتهاؾْ ٤٢ص ٝاًف نُا ْؿذلضف يهٓٗا ٚقا ٚؼًت نٌ ٍٚحلاَٗٓ ٠لا

لكر ٜل ًا إىل إْتللاج َللا ٜؿللٛم طاقللٍ ١يصللٛم ٍحملًٝلل١ف أ ٚنُللا قللاٍ َللاعنض "لللاٍْ ٞيكللاع٠

ٍ٫شللتٗ٬نٍ "Under-Consumptionism ١ٝيٓامجلل١ف أشاشل ًا ٚيللٝض ؾكللطف عللٔ لؽللاعا

ٍيكاعٍ ٠ٱْتاأٚ ١ٝػاٚزٖا يطاقٍ ١يصٛم ٍيك َٞٛعً٫ٍ ٢شتٝلابف ؾكا ٍٚؼلًت حرٗ ٚلا
ٍاؽًخٍ ١ٝي  ١ٝٓٝش ٤ٍٛدٍ ٌ أػرٍؾٝتٗا أ ٚاعأٗا حتْٗ ٢اٍ ١ٜؿرب ٍٱَدلٜايٝلٍ ١يلااٝل١

( ) 1يلٌ ٍ٫شتثٓا ٤ؾُٝا ىؾ قاع ٠د ٍٚأٚع ٚا ٍيػر ٝل ١عًل ٢ظلٔ علآٖ ٍٕٚلا ٖٓٚلاى ٖلَ ٛلٔ أٗلٍ ١٭َلر
ٍ٭َرٜه ٞشلاف  َٔٚأٗ ١ياْ ٍ ١ٝتٝاع حا٫ت َل ١ٓٝعٔ عا ٍٕٚقاٚد  ٚاظذلٍى َع د ٍٚأ رٖ .٣ذٍ َا حؽلٌ
َ ٪رًٍ امعاعن ١ؾرْص ١ٝيًلا ٍٕٚـا ٍي ُٔٝإىل أاْ

ٍيلاٍ ٍٕٚيصلٛدٍ ٟٱَاعٍل ٞحٝ

لعاعى ؾرْصلا يف ْلسع

أيػاّ إعاقٍ ١يلإٍٚف نُا أعشًت ؾرْصا قٍٛت عَس ١ٜـا شٛعٜا َصاعا ٠يًهلرد ٍيؽلٗا١ٜٓف ٖلذٍ ْاٖٝلو علٔ
َعاعن ١كتًـ دٍ ٍٚيٓال ٛؼت َعً ١أَرٜها يف لاَرل يٝ ٝا ٚإشكاط ْعاّ ٍيرٝ٥ض ٍيكذٍيف.
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ٍيثاْ ١ٝن ٞلصًِ ٍيكٝاد ٠لاٖا يًٜ٫ٛات ٍاتخاٚ ٠لٓخين يتًو ٍيكٝلاد ٠حتل ٢حٓٝل٘ ذٍٖ ل١

إىل "شٍ "ّ٬قتؽاد ٟؾُٝا ٗٓٝا أ٫ٍ ٟؼاد ٍ٭ٚع.ٞ ٚ

يلٌ إظهاي٫ٍ ١ٝؼاد ٍ٭ٚعٍ ٞ ٚي ّٛٝي٬ي:١ٝ
ٍ٭ٚىلٍ :يتٗاٜا ٍياٍ ً ٞتؿهو ٖذٍ ٍ٫ؼاد لا رٚج رٜطاْٝا ظ ٘ ٍا٪نا َلٔ

ٖذٍ ٍ٫ؼادف ٚزٜاد ٠شٝطر ٠أااْٝا عً٘ٝف َ ٖٛٚا ٍلف يف قُلع ٍيْٛٝلإ علرٚط فخؿل١ف
ٚزٜادٍ ٠يفػط ٍيعليب يف نثرل َٔ أعفا ٘٥يًلرٚج َٔ ٖذٍ ٍ٫ؼاد.

ٍٚيثاٍْ :١ٝيؽلٛد ٍيٍٛـ يًؿاظ ١ٝأٍ ٚيعل  ١ٜٛيتلؿٝـ ٍيٛقع إىل ٍيصلًط ١نُلا

يف إٜطايٝا اؼٚ ١لكٖ ١ٜٛذٍ ٙيتٝاعٍت يف ٍيلاٜا َٔ دٖ ٍٚذٍ ٍ٫ؼاد.

ٍٚيثايثٍ :١شلجٍُ ١يلك ٛالٍ ١ٝ٭َرٜه ١ٝكٝلاد ٠لرٍَل ٍٚ ٚ/يليت ٜٴؿذلض/عاملا إٔ

ل٪د ٟإىل متاشو ٖذٍ ٍ٫ؼاد أ ٚلف٘ف أٍ ٟيرأزلايٝات ٍ٭ٚع.١ٝ ٚ

يكا ٍ تتُت َٛأٍ ١يكٍ ١َٝٛيثاَْ ١ٝرحًتٗا أزََ ١سدٚأ ١يف ٍارنلس ٍٚحمللٝط مملا

ْكًٗا إىل ٚـلْ٫ٍ ١ٝتؽاعٍت ٍاٗس.١َٚ

ؾُٝا ىؾ ٍارنس ٍٱَدلٜايٞف يآٜا َعهً ١قلٍ ٣ٛيلتؿجرل ٍيلاٍ ًٍ ٞيليت للاؾع

يًتؿهوف رٚج رٜطاْٝلا َلٔ ٍ٫ؼلاد ٍ٭ٚع ٚلٞف ٚأزَلٍ ١يْٛٝلإ ٚإشل اْٝا ٍٚيدللػلاٍف

ٚذٖاب إٜطايٝا اػا ٙظل ٖ .ٟٛلذٍ َلٔ أٗل١ف ٍٚؿلرب ٍ٫قتؽلادٍ ١ٜ٭َرٜهٝل ١نْٗٛلا

ٍَتاٍدًٍ يٮزَ٫ٍ ١قتؽادٍ ١ٜاُٛيٓلَٓ ١لذ علاّ 2008ف مملا ٜٛأل

ٍيتُاشلو ٍ٭ٚع ٚلٞ

ٍياٍ ً َٔ ٞأٗ ١ياْ١ٝف ٚحاأٍ ١يدلأٍٛزٜات ٍيػر  ١ٝؿًلـ ٍ٭طًصلٍ ٞيللا ٍْٞٚشل٤ٍٛ

عً ٢ؼلٝا عاا ٞأ ٚـا عٚشٝا اؼ َٔ ١أٗ ١أ رٖٚ .٣ذٍ  ٜني لٓاقض ط كل ٞعًل٢

ٍيؽلٝا ٍ٭ٚع ٞ ٚحٝ

ٍيرأ زلايٝات عغِ ٍيلك ٛات ٍ٭َرٜه ٖٞ ١ٝيؽاحل كا٫ٍ ٤ؼلاد

ٍ٭ٚعٍٚ ٞ ٚيل٬قَ ١ع أَرٜهاف َكا ٌ ٍيفػط ٍيعليب ٍيذ ٫ ٟمتثً٘ ٍيعلرنات  ٫ٚمتثًل٘ف
إىل حا َاف َؽاحل أٚع ٚا ٍحملُ ١ٝعًـ ٍ٭طًص ٞعً ٢ؼلٝا عاا!ٞ

أَا عً ٢ؼلٝا ٍحملٝطف ؾأزَت٘ أنثر ظا٠ف ناَتاٍد ٭زٍَ ١ارنس إىل أاْل

ٍيتلسٍّ

ٖذٍ ٙي ًإٍ لاّ ٍعتُاد شٝاشات محا ١ٝ٥أٍَٚر َٔ ٍيث٬يٍ ٞالسدٚجٍ :يث٬يلٍ ٞيصٝاشلٞ
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ٍيط كٍ ٞيرأ زلايٍ" ٞيٜ٫ٛات ٍاتخا٫ٍٚ ٠ؼاد ٍ٭ٚعٍٚ ٞ ٚيٝا لإ"ف ٍٚيث٬يل٫ٍ ٞقتؽلادٟ

ٍاايٍ ٞيتجاع ٟأٍ ٟاؽرف ٍياٚيٚ ٞؼٓاٚم ٍيٓكا ٍياٚيَٓٚ ٞعٍُ ١يتجلاعٍ ٠يلااٝل .١يف
ٖذٍ ٍآا ذٖ

ٍارنس يتلًٝل ٍاٛأٍ ١يكٍ ١َٝٛيثايث.١

ٍاٛأٍ ١يكٍ ١َٝٛيثايث:١
إذٍ ناْت ٍاٛأٍ ١يكٍ ١َٝٛ٭ٚىل ٍٖ ٞيتل رل علٔ ٍيؽللٛد ٍيدلألٍٛز ٟيف أٚع ٚلا

ٍيػر َ ١ٝرلهسًٍ عً ٢قرى ٍيثٛعٍ ٠يؽلٓاعٚ ١ٝؾلٝض ٍٱْتلاج ٍيلذٜ ٟلاؾع ايفلرٚع ٠إىل

ٍي خ

عٔ أشٍٛم ْعرًٍ يلجس ٍيصٛم ٍحملً ٞيهٌ ًلا علٔ ٍشلتٝلاب َٓتجالل٘ ٖٚلَ ٛلا

أزلاَ ٙاعنض Under Consumptionismف ٚحاأت٘ يًٍُٛد ٍـلاّ غلرل ٍاتلٛؾر ٠ياٜل٘ف

ٚلٓاؾض نٌ ًا َع ٍ٭ رٜلات عًلٍ ٢٭شلٍٛم ٍَٛٚقلع ٍيثلر٠ٚف ٫ٚحكلاً لؽلاٜر عأط

ٍاللاٍٍ ...خلف ٚناْللت ٍاٛأللٍ ١يثاْٝللٖ ١لل ٞللس ِ ٍيللٛعٍ ٞيكلل َٞٛيف ٍحملللٝط ٚعصللـ
ٍ٫شتلُاع ط لاًف ؾسٕ ٍاٛأٍ ١يثايث ١كتًؿٍ ١آ ت عهٌ اؿ .ؾااٛأتإ ٍ٭ٚىل ٍٚيثاْٝل١
ُٖا َٔ دٜٓاَ ١ٝذٍل ١ٝشلذٍ ٍي ًا أ ٚذٍىف ْ ت قً ٞػض ٍيٓعر عٔ ٍاي٫ت ُٓٝلا ٍاٛأل١

ٍيثايث ٖٞ ١لؽٓٝع اعأٚٚ ٞيٝا شؿاح يَ٬تاٍد ٍيط كل ٞيًُٛألٍ ١٭ٚىل ٍيرأزلايٝل ١يف

حك ٍ ١يلٛا .١يذٍ ٍؽذت ظه ً٬ليَرٜاً عألٝاً  ٚطرلًٍ .ك ٍٛر رف ناْت ٍاٛألٍ ١يكَٝٛل١
ٍ٭ٚىل يٛع ٠عأط ٍااٍ قًٝاًف ْ٫ٍٚلاؾاع ٍيٓٗ ل٫ٍٚ ٟٛشلتػ٬ي ٞعااٝلاًف ٚناْلت ٍاٛأل١

ٍيثاْ ١ٝيٛعٍ ٠يعلٛب  َٔٚيِ لٍٛطٝ /٪اٍْ ١يدلأٍٛزٍ ١ٜحملًٍ ١ٝيليت ؼٛيلت إىل نُلدلٍدٚع
ٚطؿ١ًٝٝف ؾسٕ ٍيثايث ٖٞ ١ؼٓاعٍ ١يثٛعٍ ٠افاد٠ف أ ٖٞ ٟأدْلٚ ٢أحلط أظلهاٍ ٍيتخلايـ
ني ظرٍ٥

رأٍٛز ١ٜنُدلٍدٚعٚ ١ٜطؿ ١ًٝٝيف ٍحملٝط  ٚني عأزلايٍ ١ٝارنلسٖٚ .لٍ ٞيتلل رل

ٍيتط ٝك ٞٱحا ٣أِٖ زلات ٍيلٛا ١أ ٟإيػلاٍ ٤يصلٝادٍ ٠يكَٝٛل ١ي ًلإٍ ٍحمللٝط يؽلاحل

شٝادٍت ظهًٚ ١ٝلا ل ١ااطًل ٍٚاؿتٛح ؿرٍى عأط ٍااٍ ٍيعرنال ٞاؼ١ف  ٚايط ع َلع
 ٫إىل أعً ٢دعأ َٔ ١لط ٝلل ٍيصٝاشلات
حؽر ٍيصٝادٍ ٠يك ١َٝٛيف ٍارنس ٍٱَدلٜايٚ ٞؼً ٛ

ٍؿُاٚ .١ٝ٥نٌ ٖذٍ قا ِ٥عًلٍْ ٢تكلاٍ ٍٱَدلٜايٝل ١إىل حك لٍ ١يلٛال ١أشصلٗاٍ :يتؽلخٝ

ٍشلٝهًٞف ٍـؽلؽ١ف ٍيٓٛٝيٝدلٍي١ٝف عاّ ٍيتف ٝطف ؼرٜر ٍيتجاعٍ ٠ياٚيٍ ...١ٝخل.

ٍٚيٓٛٝيٝدلٍي ١ٝنتٓعرل ؾًصؿٍ ٞقتؽاد ٟيًلٛا ١عٍؾكٗا طاب ٚظػٌ عًل ٢لػلٝرل
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ٍياٚع ٍيط ك ٞيًلٌُ يف ٍَٛأٗ ١عأط ٍالاٍٖٚ .لذ ٙأ طلر ؾلرم ٍشلجل ّٛـلا ٍيثلٛع.٠

ْتخا

عُا ٜصُ ٢فتُع َا لا ٍيؽٓاعٞف ٍٚشلاف َٓ٘ ٍيٛؼ ٍٛإىل َا للا ٍيثلٛع ٠أٟ

إىل لأ ٝا ٍيرأ زلايٍ/١ٝيصٛمٖٓٚ .ا نإ ٍيذلنٝس عًٍْ ٢تٗا ٤دٚع ٍيط كٍ ١يلاًَ ١يف ٍيثلٛع٠ف
طرح قرٜ

أْ ٚصلل ١أ لرَ ٣لٔ أطرٚحلٖ ١ر لرت َلاعنٛز٠ف حٝل

ٍيدلٚيٝتاعٜا ٍيري.١

عأٍ ٣يثٛعٜل ١يف

ٜرنس ٖذٍ ٍيتٓع رل عًل ٢إٔ فتُلع ٍيؽلٓاع٫ٍٚ ١قتؽلاد ٍؾاٜلا املا ٖل ٛفتُلع

ٍ٭ٚلَٝٛعٓٔ ٚلهٓٛيٛأٝا ٍالًَٛلات قلا ًللف أ ٚٴًكلت عًلٖ ٢اَعل٘ ط كل ١عُلاٍ
ٍـاَات ٍييت ٜٓ ٫ط ل عًٗٝا نٌٴ َٔ للرٜـ ٍيط كٍ ١يلاًََ ١لٔ حٝل ظلرٚط للرٜلـ

ٍيدلٚيٝتاع ٟنط ك ١عاًَ ١ؼٓاع ١ٝاؼ١ف  ٫ٚنط ك ١ؼاح َ ١ؽلًخ َ ١اظلرَ/٠ٴًخٻ ١يف
ٍيثٛع٠ف مما ٜٴ ِّٗت دٚع ٖذٍ ٙيط ك ١يف ٍيثٛع . ٠ذيو ٭ٕ عُاٍ ٍـلاَاتف أ" ٚط كل "١عُلاٍ

ٍـاَات ٖ٪َ ٞقت١ف لعػ ٌٝأس ٞ٥ؼت ٍيطً  /عٓا ٍيطً ف غلرل عزلٝل١ف ل ٬عكلٛد
عٌُ عزل١ٝف  ٬للأَني ٚـلُاْات ناؾٝلٍ ...١خلٖ .لذٍ ٙيط كل ١للُلٌ يف اَل ١ط كل١

َتُاشه ١لر ٍل َُٓٝٗ ١ٝلٖ ١لٍ ٞيدلأٍٛزٜل ٚ ١اؼل ١يف ن لٍ ١يعلرنات ٍيهلدلٍ ٣يللا ر٠
يًكَٝٛات .ه ّ٬ر رف مجٛع ٖاٍ ١ً٥يلاد ؼت ٍ٫شتػٍ٬ف ظاٜاٍ ٠يتؿهو (حتل ٢حٓٝل٘
عًٍ ٢٭قٌ) ٜتِ لعػًٗٝا َٔ َٓ ١ٝتخهَُٓ ١عًُٛ َٚ ١ع ٠لكر ٜاً يف ط كَ ١لٛا.١

إىل أاْ

أَاّ ٍٱأٗاز ٍيدلأٍٛز ٟيف ٍارنس عًْ ٢فاٍ َٚهاش

ٍيط كلات ٍيعلل ١ٝف أٚ

ذيو مت ٍيتٛأ٘ف  ٫ٚشُٝا لا لؿهلو ٍيهتًل٫ٍ ١ظلذلٍن ١ٝإىل إعلادٍ ٠شلتلُاع

ٍحملٝط ٍيذ ٟغادع إها ٝات ٍاٛأٍ ١يكٍ ١َٝٛيثاَْ ١ٝتٗاؾتاً إىل َرحًلٍ ١ي ٝلام/يًرٴ ٖٓٚ .لا

ناْت ٚؼؿٍ ١ي٬شلٝاد ٠عًل ٢ؼللٝا علاا ٞيتجرٜلا ٖلذٍ ٙي ًلإٍ َلٔ كاٜلا قلا٫ٚت
ٍ٫شتكٚ ٍ٬يت ك ٢كتًـ ًإٍ ٍحملٝط ؾاؼ ١أشٍٛقٗا يًر. ٜ
عًلل ٢قاعللاٍ ٠ي٬شللٝاد٠ف مت ٍشت٬ٝدٍ/شللتلادٚ ٠إحٝللاْ ٤سعللات إيٓٝللٚ ١طا٥ؿٝلل١

َٚذٖ  ١ٝأنثر مما ٖ ٞق١َٝٛف لرؾع ظلاعٍلٗا ظرٍٍ َٔ ٥يهُلدلٍدٚع َلٔ أٗل١ف َٚثكؿلٞ
ٍيطا ٛع ٍيصادط ٍيثكايف يًتٓعرل شلا َلٔ أٗل ١ياْٝل١ف ٚلٛنٝلٌ أأٗسَٓ/٠عُلات ٍ٭للس٠
يًتصٜٛل ٍيتٓؿٝذٚ .ٟنٌ ٖذٍ امكادٜر لاؾٍٗ َٔ ١يتُ.ٌٜٛ

أَا لٓؿٝذٜاًف ؾٗٗ ٞاف لؿتٝت كتًـ ٍياٍ ٍٚييت مل لٓف ِٛؼت ع اٍ ٠٤ٱَدلٜاي١ٝ
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ٍ٭َرٜهٝللٍٚ ١يث٬يللٍ ٞيػر لل ٞعاَلل ١ح ٝل إٔ ٍيللا٬ٜٚت أٍ ٚيهٝاْللات ٍيؽللػرل ٠لا للل١
ٚـلٝؿَٚ ١لتُا ٠عً ٢محاٍ ١ٜيػرب ٚيهٔ ٍ٭ِٖ أْٗا لؿت أشٍٛقٗا ااطًلٖ .ذٍ إـلاؾ١
إىل إٔ نٌ نٝإ أاٜا يف ًا نإ ٍٚحاًٍ ٜؽ يف حاي ١حرب َع أاع ٙمما هلٌ ٍؾُٝلع
يف حاأًَ ١خ ١يًػرب َٔ أٗٚ ١أدٍ ٠لصٗ ٌٝدٚع ٍيكطلاع ٍيللاّ ٍيرأزللايٍ ٞاللٛمل َلٔ
أٗ ١ياٍْٚ ١ٝيذ ٟيف ْٗاٍ ١ٜيٓٗاٜات ىاّ ٍياٚع ٍاللٛمل يًعلرنات ٍيهلدلٍ ٣يليت ٚإٕ لاأ
دٚعٖا يف ٍيعٗٛع يف اٍ ١ٜش لٓٝات ٍيكرٕ ٍيلعر ٜٔنُا نت عٓٗا شلتٝؿٔ ٖلاميرف ؾسْٗلا
ٚؼًت قُ ١شٝطرلٗا َع حك ٍ ١يلٛاٍ ١ييت ميهٔ ٍيتأعٜخ شللا ٓٗاٜلات ٍيكلرٕ ٍيلعلر.ٜٔ
 ٖٞٚشٝطر ٠قاط ١غطاب ٚإطرٍ ٤أٜاٜٛيٛأًٝ ٞؼ ًٜلؾ دٚع ٖذٍ ٙيعرنات.
" ...إٕ ٍيرأاٍ ٍيذٜ ٜٔاٜرٍ ٕٚيعرنات ٍالٛاٍ ِٖ ١٭ٚي ٕٛيف ٍيتاعٜخ ٍيهؿلٜٔ٪
َٔ حٍ ٝيتٓعِٝف ٚحٝازٍ ٠يتهٓٛيٛأٝاف ٍيٓكٛدف ٚأٜاٜٛيٛأٝا متهِٓٗ ظلاٍعَ ٠لٔ ٍيلُلٌ
عً ٢إدٍعٍ ٠يلامل نٛحاٍ ٠قتؽادَ ١ٜتهاًَل ...١إٕ َلا ٜطً ْٛل٘ أٖٛرٜلاً ٖل ٛحلل ػلاٚز
ٍياٚيٍ ١يكٚ ١َٝٛعًُ ١ٝؼًٜٗٛا(.)1
ٗذٍ ٍالٓ ٢ؾسٕ ٍيعلرنات ٖلٍ ٞيليت ٍيتُٗلت شلٝادٍ ٠يلاٚ .ٍٚيهلٔ ٖلٌ نلٌ
ٍيا ٍٚايط ع ٫ف عغِ أناذ ٜأْعٍُ ١ارنس  ٚاؼٍ ١يٜ٫ٛات ٍاتخا.٠
ٖٚذٍ ٪ٜنا ط ٝل ١أ ٚأٖٛر ٍاٛأٍ" ١يكَٝٛلٍ "١يثايثل ١حٝل للاٜر ذيلو ٍيصٝاشل١
ٍ٭َرٜه ١ٝشٝاشات ٖذٍ ٙيهٝاْلات ٍؾاٜلاٍ ٠ـايٝلَ ١لٔ ٍيصلٝاد ٠مملا ٜصلُ يًعلرنات
اؿرنٍ ١ؿر ٠ؾٗٝا ْاؾ ١ٝأ ٟدٚع حكٝك ٞيًصٝادَ ٠ا  ٬شطٍ ٠ٛيكُع ٍحملً.ٞ
" ...إٕ ٍؿاٚد ٍيصٝاش ١ٝيًاٍ ٍٚيك ٖٞ ١َٝٛـٝك ١أاًٍ ٚقاؼر ٠عٔ للرٜـ أؾلل
ٚأْعطٍ ١٭عُاٍ ٍيلؽرٚ ...١ٜعًٍ ٢يلُ ّٛؾسٕ ٖذٍ ٙيعرنات ٍييت ألست عٜ٩لَ ١لٛال١
يلًُٝالٗا مت ٌٝإىل ٍيتلاٌَ َع عامل يٝض ؾكط ٍيصًع ٌ نٌ عٍ ٌٍَٛٱْتلاج عٝل ميهلٔ
إٔ ؼٚ ٍٛلتٓكٌ امٓتٍٗ ٢ؿر.)2("١ٜ
(1) Richard J. Barnet and Ronald E. Muller,Global Reach: The Power of the Multi-national
Corporations (New York: Simon and Schuster, 1974), pp. 13, 15-16, as cited in Howard M.
Wachtel, The money Mandarins: The Making of Supra-national Economic Order (Armonk, N.Y.:
M.E. Sharpe, 1990), p.6.
(2) “ Cosmocorp: The Importance of Being Stayeless,” Columbia Journal of World Business 2, no.
6 (November-Decemberc1967), as quoted in Jeff Frieden, “The Trilateral Commission: Economics
and Politics in the 1970s, in Holy Sklar (ed), Trilateralism: The Trilateral Commission and Elite
Planning for World Managemant (Boston: South End Press, 1980), pp. 63-64.
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َ ٫هإ يً ٫ ٤٫ٛيًُهإ  ٫ٚيًجُاع( ١أ ٌ /ٟيًعرن)١
مل ٜهٔ ٍيكطاع ٍيلاّ ٍيرأزلايٍ ٞالٛمل ٚيٝا حك ٍ ١يلٛاٖٚ ١سميٍ ١يلُلٌ يؽلاحل

عأط ٍااٍف ٌ ٖ َٔ ٛؼً

ٍؾعع ٍٚيصٝطرٍ ٠يرأزلاي.١ٝ

يف ٍاذنر ٠عقِ ٍ E-B34يؽلادع ٠علٔ فًلض ٍيل٬قلات ٍـاعأٝل ١يف ٍيٜ٫ٛلات

ٍاتخاَٛ ٠أٗل ١إىل ع٥لٝض ٍٱدٍعٍ ٠٭َرٜهٝل ١يف  24متلٛز  1941مت لًللٝؾ أ ٚإمجلاٍ

ؾهر " “The Grand Area” ٠إٔ ٍؿا ٍ٭دْ ٢شلا َٖ ٛلعِ َا يٝض ـُٔ شلٝطر ٠أااْٝلاف

أْ ٟؽـ ٍيهرٍ ٠يػر ٍ ٞاًُهلٍ ١اتخلا ٚ ٠كاٜلا ٍيهَٛٓٛيل
ٍٚيؽني ٍٚيٝا إ".

ٚظلرم ٍْ٫لاٜس ٍشلٛيٓلاٟ

َاذٍ ْصُٖ ٞذٍ غرل أْ٘ ؼٍ ٌٜٛيلامل إىل قطاع علاّف يًعلرنات ط للاًَ .لٔ ٖٓلا

ْؿِٗ ااذٍ مت ٍشتٗاٍف ٍياٍ ٍٚييت مل لهٔ َصتصًُ ١متاَاً ي٬نرٍط يف ٍيصلٛم ٍيلااٝل ١أٟ

شٛم شٝطرٍ ٠يعرناتف ٍ٫ؼاد ٍيصٛؾٝٝيت ٍيصا لف ٜٛغصل٬ؾٝاف ٍيللرٍمف شلٛعٜا ف يٝ ٝلاف

ٍيٍ ...ُٔٝخل.

ٖذٍ إىل أاْ

حؿاظ ٍيثٛعٍ ٠افاد ٠يف حك ٍ ١يلٛا ١عًٍ ٢يهٝاْات ٍيع  ١ٗٝلاييت

ٜتِ لؽٓٝلٗا يف ٍاٛأٍ ١يكٍ ١َٝٛيثايثَ ١ثٌ قطرف ٍٚٱَلاعٍت ٍيلر ٝلٍ ١اتخلاٍٚ ٠ي خلرٜٔف

ٚأعٜذلٜاٍ ...خل  ٫ٚشُٝا دٚعٖا حٝ

لصتلاّ نرأط حر  ١ـا أْ ٟعاّ لكاَ.ٞ

ٚط ك ًا ياٚع ٚمماعشلات دٜٚل٬ت ٖلذٍ ٙاٛأل١ف ميهٓٓلا ٍ٫شلتٓتاج لإٔ ٍيهٝلإ

ٍيؽَٗ ٖٛ ْٞٛٝثًٗا ٍ٭عً٢ف ٚقا ٜه ٕٛقرى ٍَٛقؿٗلا ٍيصٝاشل ٚ ١ٝلايط ع علدل دٚع ٙيف

ٍشذلٍلٝجٍ ١ٝيثٛعٍ ٠افاد.٠

ؽًٝل ٖذٍ ٙاٛأٍ" ١يكٜ "١َٝٛؿرض ٍيتصا :ٍ٩لرٖ ٣لٌ ٚألٛد قطل

أ ر ٣ميهٔ إٔ ًٜجِ ٖذٍ ٍيتلًٝل ٚدٚعٙ

أ ٚقط ٝلات

االٍٓ ٢يلاّ ٍٱأا ْ ١لِ حت ٢عغِ إٔ ٍيكط ٝات ٍ٭ رٜات عأزلايٝل ١أ ٚعًل٢

ٍيطرٜل لاعهً ٝا إىل ٍيرزلًل .١ؾتلًٝلل ٖلذٍ ٙاٛأل ١لرٍؾلل َلع ٍْتكلاٍ ٍيرأزلايٝلَ ١لٔ

ٍٱَدلٜاي ١ٝإىل ٍيلٛا١ف ٚلؿهو ٍيهتً٫ٍ ١ظذلٍن ١ٝمملا أعطل ٢عأط ٍالاٍ ؾرؼلٍ ١ٱأٗلاز
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عً ٢كٍ ١ٝيصلٛم ٍيلااٝلٖٚ .١لذٍ ٜؿلت عًل ٢لصلا٫٩ت حلَ ٍٛلا ٣متهُّلٔ ٍيكط ٝلات

ٍيؽاعا ٠أ ٟعٚشٝا ٍٚيؽنيف َٚلا ٣ألاٜتٗا يف ٍَٛأٗلٍ ١يػلرب ٍيرأزللايٞف ٚحلاٚد

ل٬قَ ٞؽاحل ٍيطرؾنيف ٚأ ٜٔميهٔ إٔ ٜتلاؼُاٍ ...خلف مما ٜكٛد ٍَٛ ٬ع  ١إىل ٚألٛب

إٔ للتُا نٌ أَ ١عًْ ٢ؿصٗا أ ً٫ٚد ٕٚإٔ لرنٔ نثرلًٍ ٭ ٟدعلِ لاعأ ٞيف علامل عأط
ٍااٍ حٝ

ٍيتخايؿات ُٓٝا قلٛع ٍيثلٛعٍ ٠افلادٖ ٠ل ٛأنثلر ٍْصلجاَاً فلػط َؽلاؿ٘

ٚلٍٛزٕ ع٬قال٘ ٍييت َف ٢عًٗٝا ٍيسَٔ ٍيهايف يًت ًٛع.

إٕ ٍؿر ٟاْ٫صجاّ ٍياٍ ًٍٚ ٞيتُاشو ٖلٍ ٞ٭َلِ ٍٚيعللٛب ٍيليت لتللرض

ي٬شتػٍٚ ٍ٬يتؿتٝت ٚحت ٢ي٬حتٍ ٍ٬ا اظر أ ٚاٱْا َ ١لٔ ق لٌ ٍيثلٛعٍ ٠افلاد ٠٭ْٗلا

لكالٌ أ ٚلكا َٔ ّٚأأٌ ٍي كاٚ ٤دؾاعاً عٔ حكٛم أً.١ٝ
إٕ َا  ٜل

ٍ٭َلٌ سَهاْٝل ١ؾلِ ٍيثلٛعٍ ٠افلادٚ ٠أدٍٚلٗلا َلٔ طلرٍز ٍاٛأل١

ٍيكٍ ١َٝٛيثايثٍ ٖٛ ١يؽلٛد ٍيصرٜع يًلٛاٚٚ ١ؼلٛشلا شلرٜلاً أٜفل ًا إىل َأزقٗلا  ٫ٚشلُٝا
ٍْٝٗ٫اع ٍ٫قتؽادٍ ٟاايَٓ ٞذ عاّ ٍٚ 2008يذ ٟمل ٜتِ ػاٚز ٙلا.

ٜٚهٍ ٕٛيص ٌٖ :ٍٍ٪حك لٍ ١يلٛالٖ ١لٍ ٞ٭ لرل ٠يًرأزلايٝل ١أّ إٔ ٍيلُلٌ أٚ

ٍيثٛع ٠يٝصا َٗ٦ٝني لا!  ٚاؼ ١عً ٢ـ ٤ٛـلـ ٍيكٍ ٣ٛيتكاَ ١ٝيف ٍارنلسف ٍْٚتٗازٜل١

َا ٜصٍُ ٢جملتُلع ٍالاْ ٞيف لٍٛط٦ل٘ َلع ٍشلتػ ٍ٬عأط ٍالاٍ يًُخلٝط شل ٤ٍٛايت لادٍ
ٍيَ٬تهاؾ ٤٢أ ٚحت ٢ظٔ حرٚب ٍشلتلُاع ١ٜعصلهر َ ١ٜاظلر ٠أ ٚاٱْا ل ١ـلا ٍحمللٝط

ٍيذ ٟؾلًت ؾ ٘ٝحك ٍ ١يلٛا ١عدل أدٍلٗا ٍاٛأٍ ١يكٍ ١َٝٛيثايث ١ؾلًٗا حٝ

ٍٚاذٖ

حًت ٍيطا٥ؿٝل١

كٝاد ٠قٍ ٣ٛيلاٍ ٜٔيصٝاشل ٞقلٌ ٍيط كلٍٚ ١شلٜٛلات ٍاتؽلاغر ٠قلٌ ٍشلٜٛلات

ٍيهدلٚ ٣قٌ ٍيصردٜات ٍيهدل .٣أ ٟحًٜ َٔ ٍٛصتاع٫ٍ ٞشلتلُاع قلٌ َلٔ هل

ٜكا.َ٘ٚ

إٔ

ٍْتٗ ٢عؽر ٍ٭حهاّ ٍيكطلٚ ١ٝؼٍ ٌٜٛيتٓ ٍ ٪يلًُ ٞإىل لأنٝاٍت شتأ ذ فرٍٖلا

عًٍ ٢٭عضٚ .يهٔ ااكا ٌف ؾسٕ ٍيك ١ُٝيف ٍَٛؼلًٍ ١اكاَٚلٍ ١الٛال١ف ٖٚلٍ ٞيصلرلٚع٠

ٍييت لتخ ٍٛإىل حا

ٚط ٢ ٛأ ٜهٔ ألاٖسًٍ ٫يتكلاط َؿلالٍ ٝؿلا

ٜأ ذ فرٍ ٙؾٗٝاف ٚحٗٓٝا ٜهٍ ٕٛيتخٍٚ ٍٛيتػٝرل لاعىٝاً إىل ٍ٭َاّ.
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ٍٚارحًلٍ ١يليت

:
ٍؿا

يف ٍ٭عض ؼلٓع علرٜ ٟلأل ٞيف أغًل

حا٫لل٘ ؼلاؾٚ ١ؾجلأٚ ٠دٕٚ

إْذٍع .أَٸا َا يٝض ؾجأ ٠ؾٗ ٛلؿاعٌ ٍٱْصإ َل٘ شٍ ٤ٍٛؾُلاٖرل عَُٛل ًا ٖلذٍ ٙيط كل ١أٚ
لًو أٖ ٚذٍ ٍؿسب أ ٚذٍىف ٖذٍ ٍاؿهر أ ٚغرل .ٙيذٍف َا ٚؼٌ إيٍ ٘ٝيؿهر ٍي علر ٟيلٝض
ش ٣ٛقرٍ ٠٤يًٍٛقع ٚقا٫ٚت ٫شتكرٍٍ ٤يكادّ أ ٚعشِ طرٜل اا ٖل ٛرتف أ ٚنُلا هل
إٔ ٜهٖ .ٕٛهذٍ ه

إٔ ْكرأ أطرٚحلات َؿهلرٍ ٟيثلٛعٍت ٚقادلٗلا َلثً٬ف َلاعنض يف

ٍيعٛٝع١ٝف ٚيٓٝني يف ٍيثٛع٫ٍ ٠ظذلٍن١ٝف ٚشتايني يف لث ٝلت ٍياٚيلٍ ١يصلٛؾٝٝتَٚ ١ٝاٚلصلٞ
لْٛؼ يف يٛع٫ٍ ٠ظلذلٍن ١ٝذٍت ٍيلاٚع ٍيهل رل يًؿ٬حلني ٍٚافلٍُ ٕٛيكلٍ َٞٛيتخلرعٟف
ٚؾرٍْس ؾاْ ٕٛيف ٍيلٓـ ٍيثٛعٟف ٚزلرل أَلني يف ؾلو ٍ٫عل لاطف ٚناشلذل ٚيف ٍظلذلٍن١ٝ
ٍياٚيٍ ١يٍٛحا ٠يف ؾو ٍيٛحغ ٚلع ٞأٝؿلاعٍ يف أممٝلٍ ١اكاللٌ ٍٚؾسٍ٥لر يف إذ ٍ٫دٚيل١
ععٍُٚ ٢قت٬ع نٝإ ٍشتٝطاٍْٚ ٞيكاؾً ١لط.ٍٛ
َٔ ٖٓا ٚأٛب ٚؾا٥لاٍ ٠ٱـلا ٠٤عًل ٢ػلاعب ٍيثلٛعٍت يف ٍيللامل امللسٍ علٔ
َي٫لٗا ٍا اظر ٠أ ٚغرل ٍا اظر ٚ ٠اؼ ١عً ٢ـٍ ٤ٛيع ٘ ني لاٍٜات ٍيكلرْني ٍيلعلرٜٔ
ٍٚؿادٍٚ ٟيلعر ٜٔحٝ

أُؾتتخا ؽلٛد قٍ ٣ٛظذلٍن١ٝف ػلض ٍيٓعلر علٔ ٍْتؽلاعٖا يف

ٍ٭ٍْٚ ٍٚتٗاٗ٥ا ٗسمي ١للا شل ل ١عكلٛد ٚلرٍألٗلا يف ٍيثلاْ ٞحٝل

ْ ٫لاعَ ٟلي٫ت

ٍيذلٍأع ٍؾاع ٟحايٝاًف ٭ٕ ٍيلدل ٖٞ ٠إٔ ٍي علر ١ٜيلٔ لتٛقلـ علٔ ٍيٓفلاٍ َلٔ أألٌ
ٍ٫ظذلٍنَُٗ ١ٝا ناْت ٍيعرٚف فاؾٖ .ً١ٝذٍ َا نإ ٚعٍ ٤قرٍٍ ٠٤٭حاٍ
 ٖٞٚيٝصت ش ٣ٛمناذج مما حا

يف ٖذٍ ٍيهتلاب

يف ٖذٍ ٍيلامل.

َع ْٗاٖ ١ٜذٍ ٍيهتابف ما ٍٚلهثٝـ ٍياعٚط ٍاصتؿادٍ َٔ ٠يلرض ٍالٛزع لني
ػر ٚ ١أ ر٣ف حٝ

للرـٓا ي٘ ٍٚٱظاع ٠إىل لكاطلات كتًـ أ ٚللض ٍيتجلاعب ٍيليت

عٛؾت يف َنت ٍيهتاب.
عاما َعًٍ ١َٝٛيثٛعٍ ٠يثكاؾَ ١ٝكاعَْ ١ع نُ ١ْٛٝلاعٜض ٍٚيثلٛعٍ ٠يطٝ ٬ل1968 ١
ْ٫ٍٚتؿاـٍ ١يؿًصط 1987 ١ٝٓٝأْٗا ٚحاٖا ٍييت مل ٜتٛقـ ٍـ٬ف حٛشلا حٝل
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ٍْ٫كصلاّ

ػاٖٗا ظاٜا ٍؿٹاٻ٠ف ؾرٜل ـاٖا لااطًل ٚؾرٜلل َٴؿللِ ع ٗلا ُٓٝلا ٍ٭حلاٍ

ٍيث٬يل١

ٍ٭ ر ٣نإ ٍؾاٍ ػاٖٗا أقٌ ني َٔ َٖ ٛلٗا  ٖٛ َٔٚـاٖا.
ناْت نُ ١ْٛٝاعٜض أ ٍٚحرب غٍٛع ٍاإ قاَت ٗا ٍيدلٚيٝتاعٜا ـلا دٚيلتني

ععُٝني ؼايؿت ـاٖا رأٍٛزٜتُٗٝا عغِ نُْٗٛلا يف حايل ١حلربٚ .يهلٔ إذٍ مل ٜهلٔ

ٖٓاى َا ٜٛأ

ٍيهُ ١ْٛٝلٛأ

ؼايـ ٍيدلأٍٛزٜتني ٍ٭ااٍْٚ ١ٝيؿرْص ١ٝعغِ حر ُٗا ؾسٕ أحلا ظللاعٍت
عًٍ ٢يدلأٍٛزٜتني ٍيتخايـ حٝ

ٜكٝ ٍٛاْٗا ٍ٭" :ٍٚه

إغ٬م لاب

ٍؿرٚب ٍٚيػس ."ٚنٝـ ٫ف ٍٚيهُْٛٝل ١حلني يلاعت ناْلت يٛعلٗلا َتسٍَلَ ١لع ٍيتٛشلع

ٍٚيػس٫ٍ ٚشتلُاعٚ ٟد ٍ ٍٛيرأزلايَ ١ٝرحًٍ ١ٱَدلٜاي.١ٝ
َعهًٍ ١اثكـ:

عغِ ٍْ٫اغاّ ٍـطرل ني ٍٱعٍٚ ّ٬يثكاؾٍ ٌ ١حتٍ ٍ٬ٱعَ ّ٬صاحات ٍٚشلل١

َٔ ٍيثكاؾٍٚ ١حت ٘٥ٍٛأعاٍدًٍ ن رلٍ َٔ ٠اثكؿنيف ل كل ٢يًُثكلـ ٍيثلٛعٍ ٟاعلت و َصلاح١
يًؿلٌف َصاح ١يًُكاٍٚ ١َٚيثٛع .٠ذيو ٭ٕ ٍاثكلـ ٍاعلت و ٖل ٛحايل ١حفلٛع ٚيلٝض

فرد حايٚ ١أٛدف ٜ ٫هتؿ ٞامكٛي ١دٜهاعت "أْلا أؾهلرف إذٕ أْلا َٛألٛد" .ؾاؿفلٛع ٖلٛ
ٍيؿلٌ ٍاعت وٍٚ .ؿفٛع ٖ ٛحايٍْ ١تكاٍ ٍاثكـ َٔ ؾرٍدل٘ف نُا ٜت ِٖٛللض ٍالثكؿنيف
ٌ ؾردٜت٘ إىل لٛشط٘ ني ٍيذٍت ٍٚجملُٛع ٚؼ ً٫ٛإىل ٍنلرٍط ٍيلذٍت يف ٍجملُلٛع أَ ٟلٔ

ذٍلٍ ١ٜٛيؿرد إىل فُٛعٍ ١ٝ٭ؾرٍدف ٍيٓلاطف ٍيط كل .١يف ٖلذٍ ٍآلا لتخكلل ٍيذٍلٝلٍ ١يلًٝلا

يٝهٍ ٕٛيؿرد زٖر ٠ني َا ١٥زٖرَ ٠تؿتخ.١

عاما ٍٖ ٞي ّٛٝظاٖرَ ٠لٛا ١لتُعٗر يف يلٍ ّٛاثكلـف ٍٚيتصلا :ٍ٩أٜلٔ ٍالثكؿنيف

أ ٜٔدٚعِٖ َا َٛقؿِٗ ٍٚ .يص ٍٍ٪عٔ ٍاثكـ أَ ٚصاً٥ت٘ َصأيَ ١سدٚأ:١

 ٖٞ إَا حرؿ عًٍ ٢يٛعٍ ٞؾُلٍٚ ٞشتػايٚ ١يْ ٛكا ١ٜااثكـ.
 أ ٚطلٓاً يف ٍيثكاؾ ١عَُٛاً ٚإ فلاع ٍيثكاؾل ١٭أٗلسٍ ٠ٱعلٍ ّ٬يليت لصلٝطر
عًٗٝا ٍيرألٍٚ ١ٝيدلأٍٛزٍ ١ٜالٛا.١
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يهٔ يف ٍؿايتني ٖٓاى ؼٍُ ٌٝاثكـ َا يٝض ذْ ٘ .ؾااثكـ يٝض ؼاح

ٍيصٝاشٚ .ٞحتٍ ٢اثكـ ٍيلف ٟٛيًصًطٍ ١يط كٝلٍ ١ؿانُل ١يلٝض ؼلاح

ٍيكلرٍع

ٍيكلرٍعف ٚإٕ

نإ ادَاً شلاَ ٖٛ .ٴصتلاٳّ ٚيٝض َٴصتلاٹَاًٖٚ .ذٍ ٜ ٫لؿٝل٘ َلٔ ط٦ٝتل٘ قلطف ٚيهلٔ
إيكاٍ ٤يً ّٛعً ٖٛ ٘ٝإعؿا ٤يًصٝاشلَ ٞلٔ لصلًط٘ ٍٚمرٍؾل٘ ٚحتلٝ ٢اْتل٘ ٚيف ٍيتخًٝلٌ
ٍ٭ رل لٓعٝـ/لًُٝع ٍيصٝاش ٚ ٞكاٍ ٤يٛـع ٍيكا.ِ٥

قادت شلٝطرٍ ٠ٱعلٍٚ ّ٬شلتلاٍّ َثكؿلٍ ٞ٭ْعُلٍٚ ١اؽلًخ٫ٍٚ ١عللسٍم إىل

ٍيتػط ١ٝعًٍ ٢يكُع ٍٚيطُض ٍيلذٜ ٟتللرض يل٘ ٍاثكلـ ٍاعلت وف ْٚكؽلا ل٘ ٍيلٛطين
ٍيثٛعٍ ٟيٓكاٍٚ ٟيعٛٝعٍ/ٞيلر ٞ ٚأٍٚ ً٫ٚ٭مم ٞأ رلًٍٖ .ذٍ ٙيؿ ١٦ؼاٜاًٍ ٖلٍ ٞيليت للتِ
ٍيتػط ١ٝعً ٢طرحٗا  ٚعهٌ َكؽٛد َٔ أأٗسٍ ٠ٱع ّ٬تٓٛعالٗا.
ٚيف ٖذٍ ٍيصلٝام أؼل

دٚع ٚشلاٍ ٌ٥يتٍٛؼلٌ ٍ٫أتُلاع ٞيف اَلٍ ١الثكؿني

يًتل رل عٔ رعٍِٗ٥ف ٚيهٔ يف ٍيٛقت ْؿصل٘ ـلا ٍيثلٛع ٠٭ْٗلا لٴعلػٌ ٍؾُٝلع يف عًٓٝل١

عٓه ٛل ٫ ١ٝلٴثُر ؾل ً٬أ ٚللٝل ٍيتثُرل يٛعً ٜا املٓ ٢إٔ ٍيثلٛع ٠ؼتلاج لٌ لعلذلط ٍيلُلٌ

ٍيصرٚ ٟيٝض لكاٍ ِٜيعلؾ طٍٛع ١ٝنٌ َلا ٜلٛد إٔ ٜلًُل٘ لًٓٝل ٫ ١حلاٚد شللاٚ .يف
ٍيٓٗا ١ٜللتُا حاٚد ٍيلًٓ ١ٝشً اً أ ٚإها اً ط كاً يعرٚف نٌ ًا.

ٚعً٘ٝف ٜهٍ ٕٛ٭َرف َٔ ٍيلذٜ ٟصلتلاّ/ميتطٍ ٞٯ لرف ٍاثكلـف ٚنلٌ إْصلإ

اعأ ١أ ٚأ ر٣ف يف فاٍ أ ٚأ رف َثكؿاً أّ ٚشٍ ١ًٝيتٍٛؼٌ ٍ٫أتُاعٍ ٞيليت لكٛدٖلا ٫

ظو أأٗس ٠كا رٍلَ ١ٝلٛاَٚ ١فاد ٠يًثٛع.٠
ٳعٛٵدٷ إىل َثكؿٍ ٞي خ

ٖذٍف يٲـا ٠٤عًٍ ٢يؿٍ َِٗٓ ١٦افلاد ٠يًثلٛع ٠نُلا ٚعد

يف ٍيهتاب ْؿص٘ .ؾًٝض ٍيهتاب يف ٍاثكؿني ٍٚيثكاؾ ١عَُٛاًٖ .لذٍ َلٔ أٗل١ف َٚلٔ أٗل١
ياْ١ٝف ؾسٕ َا حؽٌ َٔ لطٛع ٚعاما ٍحت ٍ٬لهٓٛيٛأ ٞيٲعٜٓ ٫ ّ٬ط ل عًلٍ ٢يؿلذلٍت

ٍيسَٓ ١ٝاٛـٛعات ٍيهتاب يهٓ٘ ٜٓ ٫ؿ ٞأُٖ ١ٝقرٍ ٠٤دٚع ٍاثكـ نٌٷ يف زَاْ٘.

يف ػر  ١نُ ١ْٛٝاعٜض دعِ ٍاثكؿ ٕٛغرل ٍآاـًني عهٌ علاّ قؽلر ؾرشلاٟف

ٚأغً ِٗ عٌُ عَ٬ات ؾاعق ١نُا ٜكل ٍٛلاد( ٜٛؿَ 132لٔ لادٖ ٜٛاٛ ٜيٝصلض – أٟ
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ٍيؿرـٍ ١ٝيعلٛٝعٚ – BADIOU HYPOTHESIS VERSO, 2015 )١ٝشلته ٕٛنلٌ إظلاع٠

رقِ ؼؿخ ١يف ٖذٍ ٍيؿؽٌ َ كؽٛد ٗلا ْؿلض ٖلذٍ ٍيهتلاب)ٖٚ .لذٍ ٪ٜنلاف ق لٌ ؾلذل٠

أطرٚح ١غرٍَع ٞعٔ ٍاثكـ ٍيلفٟٛف إٔ نلٌ َثكلـ ٖلَ ٛثكلـ عفل ٟٛيط كل ١أٟ

شًط ١ط كَ ١ٝاٚ .عاملا ٭ٕ ٍيدلأٍٛزٜل ١يلاٜٗا ٍيصلًطٍٚ ١الاٍ ٚؾلرؿ ٍيتلًلٚ ِٝإعلاد٠

ٍيتثكٝـف ناْت َٴ هر ٠يف ػٓٝا َثكؿٗٝا ٍيلفٜٛني ق ٌ ٍيط كٍ ١يلاًَلَٚ .١لٔ ٖٓلا نلاٍْٛف
نُا  ٜاٚف أاٖس ٜٔيًكتاٍ ٍيؿهر ٟيؽاؿٗاٖٚ .ذٍ ٜ ٫لين غٝاب َثكؿٍ ٞيط كٍ ١يلاًَل.١

يهٔ ٍاِٗ ٍٖ ٛيتلٓام ٍا اظر اثكـ ٍيدلأٍٛز ١ٜيف اَتٗا.

ني نُ ١ْٛٝلاعٜض ٍٚيثلٛعٍ ٠يثكاؾٝل ١يف ٍيؽلني َ 1965ا٥ل ١علاّ َلٔ ٍيسَلإ

حؿًت تطٛعٍت ن رل ٠امٔ ؾٗٝا ٍيتطٛع ٍيثكلايف ٍٚيؿهلرٍ ٟيٓعلرٖٚ .ٟل ٛقلرٕ ٍيؽلرٍع

ٍ٭ظا ني ٍيثٛعٍٚ ٠يثٛعٍ ٠افاد ٠ش ٤ٍٛؼرٍع ٍ٭ؾهاع ٍٚيٓعرٜلات ٍٚيتلٓلام ٍٚيكل.٣ٛ

ٚناْت ٍيػً  ١ؾ ٘ٝيرأط ٍااٍ عًٍ ٢يلٌُ عً ٢ؼلٝا عاا .ٞيهٔ ٖلذٍ ٍْ٫تؽلاع يلرأط

ٍااٍ ٜٓ ٫ؿ ٞحكٝكتني أشاشٝتني:

ٍ٭ٚىل :أْلل٘ ٍيكللرٕ ٍ٭ ٍٚيف ٍيتللاعٜخ ٍيللذ ٟأللر ٣ؾٝلل٘ ٍيتفللاد ٍٚيؽللرٍع للني

ٍ٫ظذلٍنٍٚ ١ٝيرأزلاي١ٝف ني ٍيؿهر ٍٚ٭ْعٍُ ١يصٝاشل٫ٍٚ ١ٝشلذلٍلٝجٝات يهًُٗٝلاف لني

ٍ٫ظذلٍنٍ ١ٝيٛيٝاٚ ٠عأزلاي ١ٝلاأت ق لٌ علا ٠قلر ٕٚلٌ لني ٍظلذلٍن ١ٝلًػلٍ ٞاًهٝل١

ٍـاؼٍ ١ييت ٜلٛد لاعٜخ شٝطرلٗا إىل عا ٠أيؿٝات.

ٍٚيثاْ :١ٝإٔ ٖسميٍ ١يلٌُ  ٫للين ْٗاٍ ١ٜيؽرٍعف ٌ لهرع ٚشٝتهرع ٍ٫ظت اى.
ٖسميٍ ١يلٌُ ٍٖ ٞيػً ٍ ١ييت نعلؿت علٔ ؽٓلام طرٍ٥كٝل ٛعأط ٍالاٍ يف قٝلاد٠

ٍؿسب ٍيعٛٝعٍ ٞيؽٝينٍ َٔٚ .يطرٍؾ ١امهإ إٔ َا قاي٘ َا ٚلص ٞلْٛؼ إٔ ٖذٍ ٍيتلٓلام

نإ أعُل يف ٍ٫ؼاد ٍيصٛؾٝٝيت حٗٓٝاف يهٔ مل ٜكِ أحا ٖٓاى َٔ قٝادٍت ٍؿسبٍ/ياٚيل١
هعـ أ ٚؼا ٟذيو.

َا إٔ ٖٴسَت ٍيثٛعٍ ٠يثكاؾٚ ١ٝعحٌ َا ٚلص ٞلْٛلؼ ٍيلذ ٟنلإ دٚع ٙقلا عحلٌ

ق ٌ عح ٌٝأصا ٙنُا  ٜا َٔ ٚؼً ٌٝادَٓ ٜٛذ علاّ  ٚ 1968-1967كل ٞظًل٘ف حتل٢
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ؾُت ٍيطرٜل يرقؾ ٍيعٝاطني ٚأقؽا اؼٖٓ ١لا يف ٍٱعلٍٚ ّ٬يثكاؾلٛ .١شلع ٍيكلاع٤٣

ٍيلٛد ٠اا ٚعد عٔ ٍيثٛعٍ ٠يثكاؾٚ ١ٝنٝـ ٚقلـ ٍٱعلٍ ّ٬يرزللٍ ٞيؽلٝين َلع ٍيللإٍٚ
ٍ٭َرٜه ٞـا ٍيلرٍم ٚنٝـ مت ٍيذلٜٚا يًهٝإ ٍيؽلْٗٞٛٝف ٍٚ٭َلر ْؿصل٘ ؾُٝلا ىلؾ
َثكؿنيَ .ٴاٖغ ٖذٍ ٍ٫مطاط يؽاحل ًاٜ ٜٔعهٍ ٕ٬اثاٍ ٍ٭ظا ق خاً يًثٛعٍ ٠افلاد.٠

ؾًٝض ٖٓاى َٔ إْصلإ ذَٛ ٟقلـ ٚٚعل ٞإْصلاْ ٞميهلٔ إٔ ٜلاٍؾعف ؾُلا ايلو ٜٶلرِّٚج
يًٜ٫ٛات ٍاتخاٍٚ ٠يهٝإ ٍيؽٗ.ْٞٛٝ

يف ػر  ١يٛع ٠أٜلاع  1968لهلرع دٚع ٍاثكلـ ٍيلفل ٟٛيلرأط ٍالاٍف َٚثكلـ

ٍيطا ٛع ٍيصادط عهٌ أنثر ٚـٛحاً َٔ ٍيثٛعٍ ٠يثكاؾَ ١ٝلٔ حٝل

ؼلرٍع ٍ٭أٓخل ١يف

ٍؿسب ٍيعٛٝعٍ ٞيؽٝينف ٚيهٔ عهٌ َعا ٘ اا نت ٘ َثكؿ ٕٛلا عحَ ٌٝا ٚلص ٞلْٛلؼ.
يكا لعا ٘ ٍيصكٛط ٫ٍٚشتلذٍ ٤يف ٍؿايتني ٌ لعا ٗت ٍيردٍٚ ٠يٓاّ ٚؼ ً٫ٛإىل ٍـٝاْ.١

"يكا أٜكعت حهَٝ ١َٛذلٍٕ كتًـ ٍ٭عٍٚح ٍيعلرٜر ٠يف ٍيٝصلاع ٚأشاشلاً سؾصلاد

أس َٔ ٤أ ٚظكؿَ ١لٔ ٍيدلأٍٛزٜلٍ ١يؽلػرل ٠لاعٛلٗا إىل ٍيتكلرب َلٔ ٍيصلًط١ف (حتل٢

دٚيٛز ق ٌ دع ٠ٛعًٍ ٢يلعاَ ٤ع ٍيرٝ٥ض) َٚلٓ عؼلٝاًٍ "ا٪شصلالٗا" ٍيليت ناْلت لتلٛم

إيٗٝاٍ" .يصٝاشٍ ١يثكاؾ "١ٜٛناْت ٍ٫شِ ٍؾٝا شلذٍ ٍيٓعلاّ َلٔ ٍ٭ٖٚلاّف نُلا ٜكل ٍٛلادٜٛ
ؿ.12

 ٫ىتًـ َٛقـ دٚيٛز يف ٍْ٫ط ٤ٍٛؼت أٓلاح ٍيصلًطٍ ١يدلأٍٛزٜلٍ ١يؿرْصل١ٝ

عٔ َٛقـ أدٚعٍْ ٛيذ ٟحُٓٝا اأ مترد ٍيطً  ١ؼ ٍٛإىل كدل يًعرط !١مل ٜتلٝلٌ أدٚعْلٛ
أْ٘ نإ اما نت

ٜٴؿجر ْ لاً ؾاعلل

حني لؿجر ذيو ٍيٓ ع.

أَا نٖٛني ٓاٜت :ؾكاٍ لا ٍشلسمي ٚ ١لا إٔ ٍحتٛل٘ َانٓٝل٫ٍ ١ؼلاد ٍ٭ٚع ٚلٞ

نُ٪شص ١ط ك ١ٝرأٍٛز ١ٜحاٚيت ًل "أمم ١ٝعأط ٍااٍ" "إْض أٜلاع 1968ف ؾكلا أؼل

ٍٯٕ شٝاشٝاً عادٜاً .إْٓلا ْللٝغ يف علامل كتًلـف لػلرلت ٍؿايل ١متاَلاًف ٛ ٚشللٓا للذنر
ٍيصٍٓٛت ٍؾٝا َٔ ٠حٝالٓا علٛع دٍ ًٍٚ ٞـ َ .ا َٔ ظ ٤ٞحا

حٗٓٝا يل٘ أ ٟؾللٌ

حكٝك ٞعًٓٝاْٛ .شتاؾٝا ٚؾٛيهًٛع ...إْٓا ْتلذنر  1968٭ٕ ٍي طلٌ ٍؿكٝكل ٞيلل 1968

ٖ ٛأْٗا نصرت قٛٝد ٍيرأزلايٍ ١ٝيٓٛٝيٝدلٍي ."١ٝؿ َٔ 33اد.ٜٛ
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مجٌٝف ٚيهٔ ٓاٜت عاد ٚقٝا ْؿص٘ تًو ٍيكٛٝد.
ٚيه ٞمتؿٌ ل  1968نُا ٜاعْٛا أْاع ٜ٘أًٛنصُإ لإٔ متؿلٌ ايٓٛٝيٝدلٍيٝل١

ٍيػر  ١ٝإٔ ٍؾٝغ ٍ٭َرٜهٜ ٞاٍؾع عجاع ١عٔ ٍيدلٍ ر .٠ؿ َٔ 34اد.ٜٛ

Daniel Singer, WHOSE MILLENNIUM? THEIRS OR OURS. MR 1999.

َا قاي٘ أًٛنصُإ عٔ ٍؾٝغ ٍ٭َرٜهٞف نرعٓ ٙؿض ٍيهًُات ؼاٜاًٍ َثكؿلٕٛ

ؼ ٕٛٝٓٝأيٓاٍ ٤يلاٍ ٍٕٚ٭َرٜه ٞـا ٍيلرٍم .إٕ ٍشل ٛط إىل ٖذٍ ٍاصتٍ ٣ٛيذي ٌٝيؽلاحل
ٍٱَدلٜاي ١ٝيراما للؿـ عٓ٘ قاد ٠أ ٚحهاّ َٔ ٍ٭ْعٍُ ١يلر ٍ ١ٝيتا ل ١يًُرنس ٍيرأزللاي!ٞ

حكاًف ؾطااا نٌ ظْ ٤ٞصيب ٚنٌ ظَ ٤ٞتخٍٛف ؾسٕ ٍيصلكٛط  ٫قلاع يل٘ ٍٚيتخل ٍٛشلً اً
ٜعتٌُ عً ٍ ٢تهاعٍت شً  ٬ ١ٝحاٚد شلا  ٫ٚقاع.
مل ٜهٔ كتًؿاً حاٍ َثكؿني َٔ ٍ٫ؼاد ٍيصٛؾٝٝيت  ٚ ٍ٬لا لؿهه٘ نُا لؿهلو
ك ١ٝأْعُ٫ٍ ١ظذلٍنٍ ١ٝحملكك ١يف أٚع ٚا ٍيعرقَٚ ١ٝثكؿني ٚأحسٍ ًا ظلٛٝع ١ٝيف ٍيلاٜلا َلٔ

ًإٍ ٍيلامل حٖ ٝرٍ ٍٚيهثرل َِٓٗ إىل ٍَٛقع ٚقٚ ٣ٛأْعٍُ ١يلاٍ ٜٔيصٝاشل ٞؾلتػرلت
أ زلاٍ ٤٭حسٍب ٚلػرلت لٓعرلٍت ٍاثكؿني ٤٫٪ٖٚ .يف حكٝكٍ ١٭َر َٗلا ٍٚنلثرلًٍ اكٛيل١
ؾٛنٜٛاَا ٍييت لٛعط ٗا عٔ ْٗاٍ ١ٜيتاعٜخ.

يهٔ طٛعٖ ٠ذ٫ٍ ٙعلاٍدٍت ػصٝاًٍ عًُٝاً َٝاٍْٝاً عًٍ ٢٭عض ٌ عًلٍ ٢يلاّ

ناْت يف ٍيٛطٔ ٍيلر  .ٞؾُلٔ أٗل١ف قلادت ٖسميل ١حسٜلرٍٕ  1967إىل لرٚج َلعلِ
ٍ٭ْعٍُ ١يلر ٍ َٔ ١ٝؿرب َع ٍيهٝإ ٍيؽٗ ْٞٛٝاملٍٓ ٢يٓفاٍ يتخرٜر ؾًصطنيف ٚأؼ

ٍيعلاع ٖ ٛإزٍي ١رياع عا .1967 ٍٕٚيهٔ ٍ٭ طر َٔ ٖذٍ نإ متاٖ ٞأحلسٍب َلع ٖلذٍ
ٍيتٛأ٘ إـاؾ ١إىل ٍشتلذٍَ ٤لعِ ٍيكٍ ٣ٛيكَٝٛلٍٚ ١يعلٛٝعَ ١ٝذلٍألل ١علٔ أطرٚحالٗلا

ٍيثٛع ١ٜش ٤ٍٛٹل:

 ؽؿٝض شكؿٗا ٍيٓفاي.ٞ
 أ ٚؼٛشلا إىل َانٓٝات يًٗج ّٛعًٍ ٢٭ْعٍُ ١ؾُٗٛعٍ ١ٜييت ٚإٕ ناْلت قلا
ؿَّفت شكؿٗا إىل إزٍي ١رياع ٍيلا ٍٕٚؾلسٕ لفلٗا كل ٞعٍؾفل ًا ٍ٫علذلٍف
ايهٝإ ٍيؽٍٗٚ ْٞٛٝيتط ٝع َل٘.
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 أٍ ٚيؽُت ٍٚـرٚج َٔ ٍاٝإٍ.
ٗ ٖٞٚذٍ ؾتخت ٍيطرٜل ٭ْعُٚ ١قٍ ٣ٛياٍ ٜٔيصٝاشٍ ٞييت ٍظلتػًت َانٓٝتٗلا

ٛقٛدَ ٜٔلاً:

ٍ يٛقٛد ٍيثكلايف ٍيصلًؿٍٚ ٞيلتهؿرلٍٚ ٟالرل ط اشلجُلٍ ١يثكاؾٝلٍ ١٭َرٜهٝل١
اؼ١

ٍٚ يٛقٛد ٍااي ٚ ٞاؼ ١إيلر طؿلر ٠أشللاع ٍيلٓؿط شل٫ٚ 1973 ٤ٍٛحكلاً يف
ٍيثُآْٝات.

نإ لتلٜٛا ٖلذٍ ٍيذلٍألع ٍيرٖٝل

يف ٖجلٍ ّٛيثلٛعٍ ٠افلاد ٠ؼلت ظللاع َلا

ٜصٍُ" ٢ير ٝع ٍيلر ٍْٚ "ٞفٍ ٤ٍٛيهثرل َٔ ٍاثكؿني ٍيٓاؼلرٜني ٍٚيعلٛٝعٝني ٍٚيٝصلاعٜني يف

ؼؿٛف ٍيثٛعٍ ٠افادٖ ٠ذ.)1(ٙ

 ٫ٚظو نإ اثكؿني ؾًصطٝٓٝني ْؽٍ ِٗ ٝيه رل يف ٖذٍ ٙيردٻ٠ف ٌ ظلهً ٍٛحايل١

ٍ تهاع شًيب ؾاعم .ػً ٢ذيو يف َصتٜٛني أشاشٝني:

ٍ٭ :ٍٚؼٍ ٍٛاثكؿٍ َٔ ٤٫٪ٖ ٕٛيتٓعرل يًهؿاح ٍاصًَّ ٚغا لٍ ١ي ٓلادم ٚؼرٜلر

نٌ ظدل َٔ ؾًصطني ٍٚيتٓعرل إٔ "َٔ ىرج "عً ٢قٝاد.ّ ٠ت.ف أَ ٚلا لصلٍُ" ٢يعلرع١ٝف

ىرج عٔ ٍٱْصلاْ "١ٝنُلا زعلِ قُلٛد دعٜٚلغف ٍٚيلتػين اْتؿاـل 1987 ١إىل َلدلِّعٜٔ
٫لؿاقات أٚشًٍ ٛييت ٍعذلؾت امٛأ ٗا ّ.ت.ف إٔ ٍحملتٌ عاّ  ٖٞ 1948أعض يًهٝلإ
ٍيؽٗ ٚ ْٞٛٝايتاي ٞؼٍ ٤٫٪ٖ ٍٛاثكؿ ٕٛنُا ؼٛيت ٚعغ لت قٝلاد.ّ ٠ت.ف إىل ٍيلسعِ
اْتٗاَ ٤رحًلٍ ١يتخرٜلر ْ٫ٍٚتكلاٍ إىل ٍ٫شلتا !ٍٍٚؾ للا َل٪متر َاعٜلا ٖٚ 1991سميل١

ٍيلرٍم ٚإ رٍأ٘ َٔ ٍيهٜٛت ٱعادٍ ٠حت٬شلا ظٛٝػ ٍيٜ٫ٛات ٍاتخاٍٚ ٠يػرب  ٚللض

ٍيلربف ٍنرط ٖ ٤٫٪يف يكاٍ٤ت َٚل٪مترٍت لط ٝلٝلَ ١لع َلثكؿني ؼلٗا١ٜٓف َٓٗلا َل٪متر

غرْاطٍ ١يذ ٟحفر ٙسلل ٕٛرلط َع ًَو إش اْٝا ٚحفلرَ ٙلٔ ٍيؿًصلطٝٓٝني عسَلٞ

(ْ )1ذنر عً ٢ش ٍ ٌٝاثاٍ ٍ ٫ؿؽرف رٖإ غًٕٛٝف ؼادم أٍ ٍ٬يلعِف شل َ٘٬نًٝل١ف عسَل ٞعلاع٠ف ؾلٍٛز
طرٍ ًصٞف ٍيلؿٝـ ٍ٭ فرف حصٔ ع ا ٍيلعِٝف محا ٜٔؼ احٍ ...ٞخل.
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عاع َٔٚ ٠شٛعٜا أدْٝٚض ٚغرلُٖا ط لاًَٚ .ا إٔ مت لٛقٝع ٍلؿاقات أٚشلً ٛحتل ٢ؼلٍٛ

ٍٖ ٤٫٪الثكؿني إىل دٴعلا ٠يًتط ٝلع ٫ٍٚعلذلٍف ايهٝلإ ٍٚيتٛقلـ علٔ َكاطللٍ ١يهٝلإ

ٍيؽٗٚ ْٞٛٝإْٗاْ٫ٍ ٤تؿاـ ٚ ١اأ ٍؿاٜ

عٔ َا ٜصُ ٢شٍ ّ٬يعجلإٍ ...خل(.)1

ٍؿسب:
ٜ ٫كٌ ٍؾاٍ ح ٍٛدٚع ٍؿسب أٍ ٚؿرنٍ ١يصٝاش ١ٝيف ٍيتجاعب ٍييت للرض شلا

ٍيهتاب عٔ ٍؾاٍ ح ٍٛدٚع ٍاثكـ ٌ .إٕ ٍيٓكا عً ٢دٚع ٍؿسب ٖ ٛأعًلَ ٢علرٚع١ٝ

َٔ ٍيٓكا ـا ٍاثكؿني ش ٤ٍٛؾرٍد ٣أ ٚنؿْ ١٦عرًٍ اا ٜٴؿذلض إٔ ميثً٘ ٍؿسب َٚاذٍ ٜٗلاف

َٚا ٜك ٘ ّٛشً اً أ ٚإها اًف لكاَٝاً أّ يؽاحل ٍيثلٛعٍ ٠افلاد .٠ؾُٗلاّ ٍؿلسب ٍٚٚأ الل٘

أندل َٔ َٗاّ ٍ٭ؾرٍد ٚحتلٍ ٢يؿ٦لاتف ٭ٕ ٍؿلسب ٖل ٛايفلرٚع ٠ممثلٌ ط كلٚ ١أحٝاْلاً
ؼايـ ط كات ٚؾ٦ات ٖٛ .حاٌَ َعرٚع ٍأتُاعٍ ٞقتؽاد ٟشٝاشٍ ...ٞخل.

َثً٬ف حٝ

عاْت ػر ٍ ١يهُ َٔ ١ْٛٝعاّ ل ًٛع قٍ ٣ٛيهُ ١ْٛٝيف أحلسٍب لاالٍٓ ٢يًٓٝلٝين
ظهٌ غٝاب ٖذٍ ٍيُٓط ٍؿس ْ ٞكط ١ـلـ يف ٓٝتٗا .ناْلت ٍيكلٍ ٣ٛ٭ لرز

ؾٗٝا ٍٖ ٞي ْ٬هٝلٍٚ ١٭ْاع ٝل١ف ُٖٚلا قٛللإ يٛعٜتلإ ٚيهُٓٗلا  ٫لعلهٍ ٕ٬يُٓلٛذج

ٍ٭ْص

ْ٫ٍٚتعاّ ٍاٝاٍْ ٞحٝ

يًثٛع ٠املٓ ٢نٌ َٔ ٍيتهتٝو ٍآاش

لهؿٍ ٞي ٪عْ٫ٍ ٠كْ٫ٍ ٫ٚ ١ٝ ٬اؾاعٍ ١اٝاٍٍْ ١ٝؿُاشٍٚ ١ٝؾرأ.٠
ىتًـ ٍ٭َر يف ٍيثٛعٍ ٠يثكاؾ ١ٝحٝ

مل لهلٔ ٚمل لللا

مل لهٔ ٍاعهً ١يف غٝلاب ٍؿلسب ٍيٓاـلا

أٍ ٚاهتٌُ إٕ ؼ ٍيتل رلف ٌ يف ٍيٛأٛد ٍيثك ٌٝيًخلسبف يف نلٍ ٕٛؿلسب قلا أؼل

شًط١ف ٍْاغِ يف ٍيصًطٍ/١ياٚي ١أٍْ ٚاغُت ؾ٘ٝف ؾأؼ

نُلا ٍشلتٓتا َلا ٚلصل ٞلْٛلؼ

َلٝكاً يًثٛع ٠اٍ إٔ نإ قا٥اًٍ شللا يف ؾلذلٍ ٠يتخرٜلر ٚشٹلٓٹٝٵٔ ٍ٫شلتكٍ ٍ٬٭ٚىلٚ .عًٝل٘ف

(ٍْ )1عر عادٍ زلاع٠ف َثكؿ ٕٛيف اٍَ ١ٯ رف َٓعٛعٍت َرنس ٍاعرمٍ/يلاٌَ يًاعٍشات ٍيثكاؾٍٚ ١ٝيتُٜٓٛل١ف

عٍّ ٍهللف ٚ .2003عللادٍ زلللاع ٠ظللٜٗ ٍ٬لل-ٛؼللٗ ٛٝلرٚلصلله ١ٝيف ٍحملاؾعٝللٍ ١ؾاٜللآَ .٠عللٛعٍت َرنللس
ٍاعرمٍ/يلاٌَ يًاعٍشات ٍيثكاؾٍٚ ١ٝيتُٓ١ٜٛف عٍّ ٍهللف .2015
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ؼاع  ٫ا َٔ ٍيثٛع ٠عًٍ ٢ؿسب أ ٚلثٜٛر ٍؿسب اٍ إٔ نلإ ٍ٭َلر يف ٍيهُْٛٝلٖ ١لٛ

ٍي خ

عٔ ٍؿسب ٍات ًٛع يٝكٛد ٍيتجر .١

يف يٛع 1968 ٠نإ ٍ٭َر َسهل ًا لني أٍْٛل

ٍيؿعلٌ أٍ ٚيتكؽلرل يف نلٌ َلٔ

ٍيهٍُٚ ١ْٛٝيثٛعٍ ٠يثكاؾ .١ٝنإ ٍؿسب لٌ ٍ٭حلسٍب َٛألٛد .٠يهٓٗلا مل لهلٔ أحلسٍب
ٍيثٛع٠ف ٌ نإ َٛقؿٗا ـا ٍيثٛع ٠نُا ؾلٌ ٍؿسب ٍيعٛٝعٞف لٌ ٍٚيهلثرل َلٔ ٍالثكؿني
ٍٜفاًٚ .إذٍ ٍؾذلـٓا إٔ ٍؿسب ٍيعٛٝع ٞنإ يٝٓٝين ٍي ٍٓٚ ١ٝيتهتٝوف ٖٚل ٛعًُٝل ًا مل ٜهلٔ

حٗٓٝاف ؾسٕ ق ٣ٛيٛع 1968 ٠ناْت عٍؾف ١يًخس ٖ ١ٝذ ٙعاما ٓا ٤عً ٢أ ٚعِد ٠ؾلٌ عًل٢
ػر ٍ ١يتػٛټٍ ٍي رلٚقرٍط ٞيف ػاعب ٍ٭حسٍب ٍيعٛٝع ١ٝعاٍَٚ ١ييت يف ٍيصًط ١اؼ.١
ٚحٝ

كٍ ٞؿلسب ٍيعلٛٝعٍ ٞيؽلٝين يف ٍيصلًط ١لٌ ٍحتهرٖلا تَ٩٬ل٘ َلع

ٍيتٛأل٘ ٍيتخرٜؿللٍ ٞيٛشللط ٞيكٝادلل٘ لللا ٖسميللٍ ١ـللط ٍالا .ٟٚأَللا ٍؿللسب ٍيعللٛٝعٞ
ٍيصٛؾٝٝيت ؾتخ ٍٛإير لؿهو ٍ٫ؼاد ٍيصٛؾٝٝيت إىل ٍؿسب ٍيعٛٝع ٞيرٚشٝا ٚؼاع ْفلاي٘

َٔ أأٌ ٍٱَصاى ايصًط ١يف عٚشٝا ٍيرأزلاي ١ٝعلدل ٍيطرٜلل ٍيدلالاْ ٞيف ٖلذٍ ٙارحًل١

عًٍ ٢٭قٌ.

عؾفت يٛعٍ 1968 ٠يطرٜل ٍيًٝٓٝين يف ٍؿس ١ٝف يهٓٗا عجست عٔ ًٛع ٠حس ٗلا

أ ٚأحسٍ ٗا ٍـاؼ ١أٍ ٚا ١ُ٥٬يًفرٚعٍ ٠ييت أؾرزلٗا ٍيثٛعْ ٠ؿصٗا نخلا ٚ .قلا لهلٕٛ
َصاُٖتٗا يف ٚـع ٍاصأيٍ ١ؿس  ١ٝقٝا ْكاػ أٚشع نُصلأي ١علا ذٍلٗلاٚ .يهلٔ َثً تٗلا

ناْت يف عٛدٍ ٠يصٝطرٍ ٠يدلااْ ١ٝيًٍٛأٗٚ ١ؼٍ ٍٛيؽرٍع عًلٍ ٢يدلالإ ْؿصل٘ف مملا أعلاد

ٍ٭حسٍب ٍيٍٚ ١ُٝٓٝٝيتخرٜؿ ١ٝإىل ٍيٍٛأٗ ١فادًٍ.
ٍؿسب ٍٚياٚيْ/١كاػ أ ٕ٫اد:ٜٛ

يكا ْاقغ ادَ ٜٛط ً٫ٛإظهايٍ ١ٝؿسبٍ/ياٚيْ ١كاظاً ْٛد ٍيتٛشع ؾٖٓ ٘ٝا.
"ٚؼٌ َا ٚإىل عاّ إَهاْ ١ٝلطٜٛر إ اٍع شٝاش ٞيف ظٌ ٍؿسب – دٚي١ف ٚألادٍ

إٔ ٍ ت٬ف ٍاٍٛقـ  ٫وٌ ايلٓـ  ٫ٚايعهًٍ ١ٝيرزلٍ ١ٝي رلٚقرٍطٚ ١ٝيهٔ لايتخرى

ٍيصٝاشٍ ٞيعليب ٍؾُاع ."ٞأ ٍ ٟتٝاع طرٜل ٍيعل
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نُا نإ ٪ٜنا دٍُ٥اً.

يف ْكا ٙيًُٓٛذج ٍيًٝٓٝين يًخسب أادٍ اد:ٜٛ
" ...إٕ ٍيعللٍ ٤ٞيثايل

ٍي٬ؾللت أْٗللا (أ ٟيللٛع ٠أٜللاع  – 1968ع.ط) مل لأ للذ

اؿص إ ٍيعٍ ٤ٞيذٜ ٟدلٖٔ أْ٘ َؿتلاح كتًلـ ٍ٭َلٛع .إٕ ٍؿاِّٜلٍ ١يؽلرٍٍَ ١يًٝٓٝٓٝل١

ٍاتكادَ ١لذلنس ح ٍٛشٍ ٍٍ٪ؿسبف حٝ

ٍيا .ْٞ٫ٚيلً٘ ٍٚـ

ٍٜٛؼٌ ٍشتثٓا ٤أ ٚإؿلام ٍيصٝاشل ١لا٫مرٍف

إٔ َصأيٍ ١آعُ١ف ٍ ٖٞٚيعٍ ٤ٞيٛحٝلا ٍيلذٛ ٟشلل٘ مجلع نلٌ

َٔ ٍيصٝاشٍٚ ١يٛحاٍ ٠يلًُ ١ٝني ٍجملُٛعات ٍالتًؿٍ ١اتٓاقفل١ف نلإ يف ٍؿكٝكل ١دعشلاً

ٖاَاً ٭ٜاع  .1968مل ؼٌ ٍؿرنلْ ١ؿصلٗا أٜلاً َلٔ ٍاعلانٌ ٍيليت ميهلٔ إٔ للدلز لاالٓ٢

ٍيتاعىٚ .ٞيهٓين يف ٍاصام نٓت نت ت ح٘ٓٝف إٔ ٍ SYNTAGMؿسب ٍااعنصٍ–ٞيًٝٓٝين
ٛشل٘ إٔ ٜلٌُ نُؿتاح يهٌ ظ."٤ٞ

يهٔ ٖذٍ ؾِٗ أ ٍْ ٚط لاع لاد ٜٛعلٔ ٍؿلسب ٍيًٓٝلٝين أنثلر مملا ٖل ٛؾٗلِ يٝلٓني

يًخسبف املٓ ٢إٔ ادٍ ٜٛعلهس عًٍ ٢يتط ٝكات ٍيؿاظً ١أٍ ٚآخرؾل ١علٔ ٍيؿٗلِ ٍيًٓٝلٝين
يًخسب .ؾاؿسب يٝض ظرطاً إٔ ٜرٍ ٙيٓٝني إنصرل حٝا ٠نٌ ظ٤ٞف املٓ ٢إٔ ٍيٓعر ١ٜحلني
ٜتِ لط ٝكٗا ؽرج أٜ ٚتِ إ رٍأٗا اعأات َتؿاٚل ١عٔ أشصٗا ٍيٓعرٜل١ف إَلا ٓلا ٤عًل٢

ٍيعرٚفف أٓ ٚا ٤عًً ٢لٌ يف ٍيتط ٝلل نٝلـ عرَ ٙلٔ ٜكَٛل ٕٛلذيو .مل ٜهلٔ ٍيؿٗلِ
ٍيًٝٓٝين يًخسب إٔ ٜلٌُ لٝاًٍ أْٝ ٚا  ١عٔ ٍؾُاٖرل أ ٚنكٝاد ٠عًٝلا شللا .نُلا إٔ ٍيؿٗلِ
ٍيًٝٓٝين ٜ ٫لين إٔ  ٫له ٕٛيًثٛع ٠قٝاد ٠ش ٤ٍٛيف ٍيتهتٝو ٍيٍ ٍ٬ َٞٛٝؿا

ٍااٍ ٣اتٛشط ٚحت٫ٍ ٢شذلٍلٝج.ٞ

ٜتا ع ادٚ ..." :ٜٛيهٔ لا نتا تٗا ٛقلت قؽلرلف نتل

أ ٚعًل٢

للض ٍ٭ؼلاقاٚ ٤أْلا

ْؿصٞف نُا حؽٌف يف نرٍط لٓ" ٍٕٛم ٛحسب َاعنص – ٞيٓٝلٝين َلٔ طلرٍز أاٜلا" ...

ؼٝػ ١أ ٚأشاط يٓٛع أاٜا ٖ ٞإظاعٍٚ ٠ـخ ١إٔ يلآٜا للض ٍيعلهٛىٚ .يف ٍؿكٝكل١
ؾسْ٘ ْٛع ٍؿسب ٍيذ ٟه

ػاٚز ٙإُٖايل٘ :إْٗلا ٍارحًلٍ ١يصلتايٍ ١ٝٓٝيليت يلٝض ٛشللٗا

ٍيتلاطَ ٞع ْؿض ٍاعانٌ ٍييت لرزت َلٔ ٍشلتلاٍَٗا ٍْ٫تؽلاع ٟٚيف عٚشلٝا 1917ف

ٚيف ٍيؽني ٚ . 1949يف ٍيثٛعٍ ٠يثكاؾٝل١ف ٍيليت ذٴنلرت ؾُٝلا َفل ٢يف ْلؾ ٜرنلس عًل٢
َعانٌ ٍؿرنٍ ١يطٜٚ ١ٝ ٬ٴعٗر قاٚدٜت٘ ٍيٓٗا."١ٝ٥
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ٖٓا ٜكع ادٚ ٜٛعؾاق٘ يف إظهايٝتني:
ٍ٭ٚىل :عاّ ٍيتلًؾ مما حاٚي ٍٛعؾف٘ أٍ ٟؿسب ٍيًٝٓٝين.
ٍٚيثاٍْ :١ٝعتُاد ٍيعُاعٍ ١ييت عٴًكت عًٗٝا ناؾ ١أ طاٍ ٤٭حلسٍب ٍيعلٛٝع ١ٝأٟ

َا لٴصٍُ" ٢يصتاي ٖٞٚ "١ٝٓٝلصٍُ ١ٝؼات يف متٗا ٍٱَدلٜايٍٚ ١ٝيذلٚلصهٚ ١ٝذيو َٔ أألٌ
ل٬يف لٛأٍ ٘ٝيٓكا ـا يٓٝني َٔ أٗ١ف ٍٚاِٗ إٔ يف ٖذٍ ٍ٫شتلاٍّ يصلتايني ػلاٚز علٔ

ص
أ طاٍ ٤٭حسٍب ٍيعٛٝع ١ٝعآَ ١ٳ ٵ

أ طاٗ٥ا إىل "شتايني" عغِ أْٗلا ناْلت يف ٍَٛقلٗلا

قادع ٠عً ٢ؾرض ٍشتك٬يٝتٗا ي ٛأعٍدت .يلٌ َثاٍ ن ٛا ٖلاّ ألاًٍ يف ٖلذٍ ٍيصلٝام علدل
متٝسٖا عٔ ٍ٫ؼاد ٍيصٛؾٝٝيت ٚإٕ لا شتايني.

 ٫ظ ٤ٞيا ت ايط عف ٚػاٚز ٍيؽٝػٍ ١ؿس ٍ ١ٝيً ١ٝٓٝٓٝأَر ط ٝلل ٞيف ظلرف َلا

ٓ ٚا ٤عً ٢لطٛع ٍجملتُع ٍي عرٚ ٟع ٛعَ ٙرٍحٌ أاٜاَ ٠لٔ حٝل

ٍي ٓلٍ ٢يط كٝلٚ ١دٚع

ٍيلً ٚ ّٛاؼ ١لهٓٛيٛأٝا ٍ٫لؽاٍ ٍٚيتٍٛؼٌ ٍْٚتعاع ٍيثكاؾٚ ١لٛؾرٖا يًٓاط عاما ناؾل١ف

ٚيهٔ ػاٚز ٖذٍ ٙيؽٝػٜ ٫ ١دلع عاّ ٍيكاع ٠عً ٢حصِ أ ٍ ٚتهاع ؼلٝػ ١أ لر ٣أؾفلٌ
ٚأْص ارحًَ ١ا.
يف لٛقـ اد ٜٛعٓا ػاٚز أ ٚإُٖاٍ ٍيؽٝػٍ ١يًٚ ١ٝٓٝٓٝعاّ ٍ تهاع لا ٌٜيلٛعٟف
ٜتكاطع َع ٍيتؿهٝو ٍياٜرٜا/ٟدٜرٜاٍف املٍٓ ٢يتؿهٝو  َٔٚيِ ٍيؿعٌ يف إعادٍ ٠ي ٓلا ٤أٚ

ٍيذلنٝ

ـًل ٓ ١ٝأنثر لطٛعًٍ  ١ُ٥٬َٚاتطً ات ٍؿايٍ ١الطا ٠أٍ ٚيلؽر عَُٛاً.

ٍٜٛؼٌ اد:ٜٛ
"ٚ ...عغِ إٔ ٍيلُاٍ ٍٚالثكؿني ٍيعل اب قلا يلاع ٍٚـلا ٍؿلسبف ؾكلا ؾعلًت
يٛعلِٗ يف لػٝرل ٍؿسب ْؿص٘ف َع أِْٗف حُٓٝا شٴ ًٍٛ٦أ ٜٔلهُلٔ ٍيدلأٍٛزٜل ١يف ٍيؽلني

ٍ٫ظذلٍن١ٝف نإ قا أأاب َا" :ٚحكاً دٍ ٌ ٍؿسب ٍيعٛٝعْ ٞؿص٘"  ...ػاع إعلاد ٠قلرٍ٠٤
ٍؿرنٍ ١يلع ١ُٝيل أٜاع  1968عً ٢ـ٫ٍ ٤ٛشتٓتاج ٍيٍٛـ  :إٔ "حسب ٍيط كل "١نلإ يف
ؾذلَ ٠ا أشاشاً أ ٚؼٝػ ١ععٍٚ ١ُٝييت ْٖ ٞؿصٗا قا أُشتًٗهت .إٕ ٍيص ٍٍ٪ؽاد أ ٚعلٔ
ٍ٭ظهاٍ ٍييت شٝتلذٖا ٍيٓعاّ ٍيصٝاشٍ ٞيتخرعٍ ٖٛ ٟيصٍ ٍٍ٪ارنلس ٟيًعلٛٝعٍ ١ٝاك ًل"١

(ؿ ؿ.)54-52
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يهٔ اد ٜٛلا ٍعلهاز ٙعًٍ ٢نتعاف َا ٚـًٌ ٍؿسب ٜٓٛٝلاًف ٚيلرؾض حرنل١

 1968ؿسب ٍيط ك ١املٓ ٢إٔ ؼٝػت٘ قلا أُشلتًٗهتف يهٓل٘ لٛقلـ عٓلا ٍيتصلا ٍ٩علٔ
ٍيؽٝػٍ ١ييت لعذلطٗا أ ٚلك ٌ ٗا ٍيعٛٝعٍ ١ٝاك ًٖ .١ذٍ ٚنأْل٘ ٜهتؿل ٞلايك ٍٛيًعلٛٝع١ٝ

ٍاك ًٖ :١ا مٔ ْكاّ يهلِ أٓلازٍ ٠يعلهٌ ٍيكلاٍ ِٜاصلتٗٵًو يًخلسب َٴصلجٻا ٠أَلاَهِ
ؾاحذع ٍٚل ٓٗٝا ٚ .ايط عف ْ ٫كؽا ٖٓا ٍيتكًٝلٌ َلٔ ٍيتكلاط لاد ٜٛيرٜ٩ل ١نلٌ َلٔ َلاٚ

ٚحرن ١أٜاع 1968ف ٚيهٔ نإ  ٫ا َٔ ٍٱظلاع ٠إىل إٔ لاد ٜٛلٛقلـ عٓلا حايلَ ١لٔ
ٍ٫شتلؽاَُٗ !٤ا حا٫ ٍٚحكاً.

َا  ٜ ًٜٞني نٝـ ٜرٍٚح اد ٜٛيف ٍيدلز ْؿص٘ ني َا لٛؼٌ إيَ ٘ٝا ٚلص ٞلْٛلؼ

َٚا نعؿت٘ حرن ١أٜاع 1968ف  ٚكٝت َتجُا ٠عٓا:ٙ
َا ٚلص ٞلْٛؼ:
" ...إٕ ٍيعل ف ٍٚيعل

مٔ أْؿصٓا يف ٍيػاي

ؾكطف ٍٖ ٛيكٍ ٠ٛيؿاعًل ١يف ؼلٓع للاعٜخ ٍيللاملف ُٓٝلا

ؼ ٚ ١ٝأًٗ .١ؾسْ٘ ا ٕٚإعٖاب ْعرٟف  ٫ميهلٔ إٔ لهلٖٓ ٕٛلاى

يٛعٚ .٠يهٔ غٝاب حسب َاعنص – ٞيٝٓٝين حكٝكٍ ٖٛ ٞيذَٓ ٟع دٍُ٥لاً ٍيدلٚيٝتاعٜلا َلٔ

إٔ لؽلل

قٝللاد ٠أٜاٜٛيٛأٝللٚ ١شٝاشلل ١ٝيًؽللرٍع( .ؿ )64ف إٕ ٍْتؽللاع "ٍيطلل٬ب"

٫ٍٚحتٍ ٍ٬يذٚ ٟـلِٗ ٚأٗاً يٛأ٘ف عً ٢أ ١ٜحاٍف يف ٍَٛأَٗ ١علانٌ ؼلل ٍ ١ؿلٌ:

َعانٌ َٔ منط نٝـ ٜتِ لٓعٍ ِٝؿرن١ف ٓٝتٗا ٍ٭ٜاٜٛيٛأٝل١ف ٚأٖلاٍؾٗا ٍ٫شلذلٍلٝج.١ٝ

ؿ."65

ًٜتك ٞادَ ٜٛع َا ٚيف ٍعلهاز ٙعًل ٢دٚع ٍيعلل

ٍٚٱعٖلاب ٍيٓعلرٟف ٚيهلٔ

ىتًـ َل٘ يف متصو َا ٚاؿسب ٍااعنصٍ – ٞيًٝٓٝين .يهٔ ادٜ ٜٛهتعـ أًٜ ٚتكط لإٔ

حرن ١أٜاع ٚ 1968أات نٓسًٍ يهٓٗا مل لتكٔ ٍشتثُاع!ٙ

يٲْؽافف مل ٜتٛعط اد ٜٛيف ٍٗ ْ٫اع عرن ١أٜاع  1968حٝ

ٜٓتكاٖا اق:١

"...إٕ متسقِٗ لعتتتِٗ ني ٍٱؼ٬حٍ ١ٝيكفاٍ ١ٝ٥ييت لؿدلى أظها ً٫غلرل َتٛقلل١

َٔ ٍ٫شتكٍ ٍ٬يذٍلٞف ا ٕٚأ ٟؾِٗ حكٝك ٞاٝسٍٕ ٍيك٣ٛف  ٚني ْ٬هٍْ ١ٝكٝ ٬لَ ١كٓٻلل١
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نُكالً ٞحرب ٍ٭عٜافف ؾسْٓا ْتؽٛع إٔ لًو ٍ٭عُاٍ ٍالثرل ٠يًعلؿك ١جملُٛعلات َلٔ

ٍيع اب ٜلتُرٍ ٕٚـُٛذ َٚصًخني ايلؽ ٞميهِٓٗ إٔ ٜٴصكطٍ ٍٛؾٗلاز ٍيفللِ يًاٚيل.١

ؿ.66

ٖٓا ٜصت طٔ اد ٜٛيف ْكا ٙؿرن ١أٜاع ٍ 1968يٓكا ٍاٛأ٘ يهُ ١ْٛٝاعٜض ْؿصٗا

ش ٤ٍٛط ٝلٍ ١يكٍ ٣ٛييت قاَت ٗاف أ ٚحتٍ ٢يلجس عٔ ٍَٛأٗ ١أٗلاز ٍياٚيلٍ ١يفللِف
ٌ يف حايٍ ١يهُ ١ْٛٝأٗ ازٳٟٵ دٚيتني ؾرْصا ٚأااْٝا َلاًٖ .لذٍ َلع إٔ َٓاـلًٍ ٞيهُْٛٝل١

ناَْ ٍٛصًخني أ شلًخ ١ؼلخ ٝأْٗلا أـللـ َلٔ لصلً ٝألٝغ ٍياٚيلٍ ١يدلأٍٛزٜل١ف
ٚيهِٓٗ َصًخني ايٓاعف ُٓٝلا ٜكلاّ لاد ٜٛؼلٛع ٠ناعٜهالٛعٜل ١يعل اب ٍ 1968يلذٜٔ

حاٚي ٍٛػر  ١حرب ٍيػٍٛع أشًخ ١أـلـ هثرل َٔ ٍ٭شًخٍ ١ي صٝطٍ ١التاد ٠يف حلرب

ٍ٭عٜافف أ ٟايلؽٹٞٵ.

 ٫ظو إٔ أرألِٗ ٖ ٞظلاٖر ٠أٝلا ٠ايتأنٝلاف ٚيهٓٗلا مل لهلٔ ًَٖ٪ل ١حتل٢

٫شتُرٍع َتٛشط ٍاا .٣يهٔ ٍاؿاعقٍ ١يؿاعقل ١يف ٖلذٍ ٙيتجر ل ١إٔ لفلاً َلٔ "َؿهرٜٗلا"

ؼٛي ٍٛيٝض إىل َٜ٪لا ٜٔيًٓٛٝيٝدلٍيٝل ١لٌ عُل ٤٬يٲَدلٜايٝلٍٚ ١يؽلٗٚ ١ْٝٛٝلٛعطل ٍٛيف
اَ ١ناؾ ١أرٍٍ ِ٥يثٛعٍ ٠افاد٠ف  ٚاؼ ِٗٓٝ َٔ ١رْاعد ٖٓر ٟيٝؿ!ٞ
إىل إٔ ٜك٪َ ٍٛناًٍ َا ٍشتٓتج٘:
"َ ...ا ل ك ٢يًك ٍٛإٔ ٍيلاؼلؿٍ ١يثٛعٜل ١ناْلت يف ٍؿكٝكل ١عولاً دٍ٥رٜلٍ ١يكل٠ٛ

َرٹه ١أاًٍ لاٚع حٍ ٍٛيٓكطٍ ١يؿاعغل١ف أٍ ٟيػٝلاب ٍارنلسٖٚ ٟل٫ٍ ٛؾتكلاع إىل ٍآعُل١

ٍيعٛٝع "١ٝؿ.67

َهرعًٍ ٚأٛب ٍيصٚ ٍٍ٪نذيو علاّ ٍيتٛؼلٌ إىل ٍٱأا ل ١عًٝل٘  ٚاؼلَ ١لٔ

ٍيثٛعٍ ٠يثكاؾ:١ٝ

" ...إْٗا لعتٌُ عًٍ ٢يكطع ٍ٭نثر أذعَ ١ٜع ٍا٪شصات ٍيتكًٝاٚ ١ٜشٛف متلٓ

ؾرؼٍ ١يؽلٛد ا٪شص ١ؼت ٟٛعًٍ ٢يتطٛع ٍؿر َٔ ٍيؿلرد ٚحتلٍ ٢ؾُٝلع" ٚ .لا٭حر٣ف

ؾسٕ ٍاعهًٍ ١ؿكٝك١ٝف ٍٚييت َٖ ٞلكلا٠ف ميهلٔ إٔ لهلَ ٕٛلرؾل ١ؾُٝلا إذٍ ناْلت ٍيثلٛع٠
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ٍيثكاؾ ١ٝقا ٚـلت ايؿلٌ ْٗا ١ٜيًُؿٍٗ ّٛيثٛع ٟيًتُؿؽٌ لني ٍيصٝاشلٍٚ ١ياٚيلٚ .١يف

ٍؿكٝك١ف ٖذٍ ٍٖ ٛيصٍ ٍٍ٪يلعِٝف إْ٘ ٍؾاٍ ٍارنسٍٚ ٟؿاد.

َا" :ٚناْت ؾهرل٘ ايتأنٝا إٔ ٜ ٫تِ ٍيتجُٝع عدل ٍيكٍٚ ٠ٛيلٓـ ٗاف إلاز

ٍيذلٍنِ أ ١ٜنًؿ ١يف ٍاإ .يف ٍيٍٛقعف يكا نإ ٍ٭َر ايلهض ؾسْ٘ نٜ ٞتِ لؽٓٝع ٍيرٜـ

قًٝاًف  ٫ا َٔ إعطاٍ ٘٥شتكٍ ً٫٬قتؽادٜاً ْص ٝاًف ػٓ اً يًدللًٍ ١يلٓٝؿلٍ ١يٛحعلٍ ١ٝيليت
حؽًت يًُاٍٚ ١ٜٓييت لرل

عًٗٝا ظه ً٬ناعيٝاً يف ٍ٫ؼاد ٍيصٛؾٝٝيت" (ؿ.)8

يف ٍيٓؽللٛؿ ٍيتايٝللٜ ١كللذلب للادَ ٜٛللٔ لؽللُ ِٝمنللٛذج أاٜللا َرلهللسًٍ عًلل٢

ٍ تهاعٍت ٍيهٍُٚ ١ْٛٝيثٛعٍ ٠يثكاؾ:١ٝ

" ...يف ؾفاٍ ٤ؿسب – ٍياٚي١ف َع إٔ ٖٓاى ؾكط ظه ١ْٝ٬أ ٚإعٖا لاً .نلإ عًل٢

َاٚ ٚمجاعت٘ إٔ ؽذلع فر ٣يايثاً ر رف ٖ ٛفر ٣حرٍى شٝاشل ٞمجلاعٞف ٗلاف ٍيكطلع

َع ٍػا ٙممثًٍ ٞ٭نثر١ٜف  ٚعهٌ لاؿ قلا ٳدلٳِٗ يف ٍاصلتٍ ٣ٛ٭عًل ٢يًخلسب ٍٚياٚيل"١

(ؿ  ..." .)86ؾسٕ مجاعَ ١اٚف  ٚلا ؾذل ٠ن رلَ ٠لٔ ٍيلذلددف يف ٍؿكٝكل ١شلٛف لؿلرض
ق  ٍٛذيوف ٚيف ٍي ا ٤ؾسٕ ٍؾاَلات  َٔٚيِ يف ٍاؽاْعٚ .يهٔف يف حرنَٓ ١اقف١ف ؾسْٗلا

شٛف ؼا ٍٚمجع َلاً نٌ َٓعُات ٍٱ لاٍعات ٍيتٓعُٝٝل ١يًثلٛعٍت ٚيًثلٛع ٠عَُٛلاً يف

ٍيؿفاٍ ٤يلاّ يًخسب –دٚي "١ؿ ..." .86يكلا لاأت أظلٝا ٤أاٜلا ٠لايعٗٛع يف ٍيثلٛع٠
ٍيثكاؾٍ ١ٝيدلٚيٝتاعٍ ٖٞ .١ٜجملُٛعات ٍيثٛع١ٜف ٍيًجإف ٚأظهاٍ أ رٍ َٔ ٣آعُلات ٍيليت

ًكت عًٜ ٢ا ٍؾُاٖرل يف ٍيلاٜا َٔ ٍااٍعط ٍٚيٛحاٍت ٖ ٞأظهاٍ أاٜلا ٠عًل ٢إٔ

 ٫للتدل َ٪قتٚ ١عا ر٠ف مما ٜث لت لإٔ ٍجملُٛعلٍ ١ااٜٚل١ف يف رب 1966ف ٚـللت ْؽل

أعٗٓٝا لاَرل ٍ٫حتهاع ٍيصٝاش ٞيًخسبٚ .عً٘ٝف ؾلسٕ ٍيًجلإ ٍيثكاؾٝلٍ ١يثٛعٜلٍٚ ١ال٪متر

ه

إٔ  ٫لهَ ٕٛصأي٪َ ١قت ٌ ١دٍ١ُ٥ف إٔ لهَٓ ٕٛعُات مجاٖرل ١ٜدٍٚ .١ُ٥يف ٍيٓٗاٜل١ف

َ ٔ ٍيٍٛـ ٍيتلاٌَ َع َٓعُلات ٖل ٞاـلل ١ياميكرٍطٝل ١مجاٖرلٜل١ف ٚيٝصلت شلًط١
حسبف نُا حؽٌ يف نُ ١ْٛٝاعٜضف ٍييت ٖ ٞحاي ١رٚيٝتاع ١ٜشا ك ١عًْ ٢عرٍ ١ٜؿلسب

ٍيًٝٓٝين :إٕ َٔ ٍيفرٚع ٟلأشٝض ْعاّ ٍْ٫تلا ات ٍيلاَ١ف نُا ناْلت نُْٛٝل ١لاعٜضف

ْ٫تلاب أعفا ٤يًُجُٛعات ٍٚيًجإ ٍيثٛعٍ ١ٜيثكاؾٖ .١ٝذٍ ٙيكاٍ َٔ ١ُ٥ارظخني هل
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إٔ لٛـع يف ٍاكاَ َٔ ١ق ٌ ٍؾُاٖرل ٍيثٛع ١ٜلا ْكاػ ناٌَف ٚإٔ لتِ ٍْ٫تلا ات للا
إٔ لكٍ ّٛؾُاٖرل امٓاقعٍ ١يكَ ِ٥ٍٛرٍت َٚرٍت".

نإ منٛذج ٍيهَُٓ ١ْٛٝاش ًا نُلا  ٜلا ٚيف ظرؾل٘ ٍـلاؿ ٚ٭علاٍد علر ١ٜغلرل

ـلُ١ف يهٔ يف ػر ٍ ١يثٛعٍ ٠يثكاؾ ١ٝيف ٍيؽني مل ٜهٔ ٍ٭َلر شلٗ ً٬املٓل ٢ـل ط إٜكلاع
ٍيؽرٍع ا ٕٚحسب أنثر ٍْتعاَ ًا ٍٚشتثُاعٍ يًخا

ٍيٚٚ َٞٛٝـع لهتٝو ٍيٍ ّٛٝيتلاي.ٞ

ٖٚذٍ يف ٍؿكٝك ٖٛ ١أٖٛر ٍ٫شتلؽاٍ ٤يذ ٟمل ٜٴخٌ للا  ٫شلُٝا ٚإٔ ٍيعلهٌ ٍ٭ٚيلٞ

ٍيذَ ٟاعشت٘ ٍيهُ١ْٛٝف ٍٚيؽٝػٍ ١ييت طرحٗا َاٍٚ ٚقلذلب َٓٗلا لاد ٜٛمل لهتُلٌ ٜٚلتِ

ػرٗ ٜا َٝاٍْٝاً ٓجاح ٚيْ ٛصيب .يلٌ ؼرٍ أحلا ٍيكلادٍ ٠يهٝلاْٝني يف ٍيهُْٛٝل ١لٍ٬

ٍ٫ظت انات دي ٌٝعً ٢ـلـ ٍٓ ١ٝيكٝادٍ ٠اٝاٍْ ١ٝأيٓاٍ ٤يكتاٍف كٛي٘ :أٍ ٜٔ٭ٍَٚرٖٚ .لذٍ

أَر يٛأصيتف عاما ٜؽ
ٍيسَٔ.

حً٘ أؾفٌ عً ٢ـ ٤ٛلطلٛع ٍيتهٓٛيٛأٝلا يف ٖلذٍ ٙيؿلذلَ ٠لٔ

إٕ ؼر ٍ ١يكا٥ا ٍاٝاٍْ ٞيف ٍيهُ٫ٍ ٍ٬ ١ْٛٝظت اى لل ني ٍيؿلاعم لني َرْٚل١

عًُْ٫ٍ ١ٝتلاب ٍٚشلت اٍٍ غلرل ٍ٭نؿلا ٤يف ؾلذلٍ ٠شللا٤ٚف  ٚلني ٚألٛب ٍيكلاع ٠عًل٢

ٍيصٝطر ٠عً ٢حاي٫ٍ ١ظت اى ٫ٍ ٍ٬ظت اى ْؿص٘.

"ٚ ...إذٍ َلا أي لت ٖلٍ ٤٫٪آللا ٕٛ ٚلأِْٗ غلرل أنؿللا٤ف ميهلٔ ٍشلت اٍشلِ عللدل

ٍْتلا ات أٍ ٚشتاعا َٔ ِٗ٥ق ٌ ٍؾُاٖرل لا ٍيٓكاػ" ؿ.94

يف ْكا رلٚقرٍطَٚ ١ٝرٍل ٍ ١ٝؿسب نإ اد ٜٛقكاً يف ٍيتايٞف يف ٍيؽني ..." :ؾلسٕ

ْكا أ ٟظلؾ ذنر ٍزل٘ يف ٍيؽخاؾ١ف ه

إٔ ٜكرع لا َٓاقع ١يف ٍيًجٓلٍ ١ؿس ٝل ١يف

ذٍت ٍاصت٣ٛف ٚإٔ لٴرؾع إىل َصتٜٛات أعً ٢يف لض ٍ٭حٝإ ٱقرٍعٖا ".ؿ.96

ٖذٍ إىل إٔ ٜؽٌ اد ٜٛإىل رٚج ظهً٫ٍ َٔ ٞشتلؽآ ٤كلا َٴخلل يٰ لرٜٔف

ٚيهٔ د ٕٚلكا ِٜاٌٜف أ ٟإٔ ٍيرأٌ لكاّ ْؽـ ط:٠ٛ
"ْ ...لرف ٍٯٕ إٔ ٍيصٝاشٍ ١يتخرع ١ٜه

إٔ لفلع حلاًٍ يُٓلٛذج ٍؿلسبف أٚ

ٍ٭حسٍبف ٚذيو َٔ أأٌ لأنٝا شٝاش ٬ " ١حسب"ف ٚحت ٢يف ٍيٛقت ْؿص٘ لا ٕٚأ ٚنلٞ
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ْ ٫تٛعط يف منٛذج ٍ٭ْاع ١ٝف ٍيليت مل لهلٔ شلٍ ٣ٛيٓكلا ٍيؿلاعؽف أٍ ٚياً ٚل ١أٍ ٚيعلٌف

يٮحسٍب ٍيعٛٝع ١ٝمتاَلاً نُلا ٖلٍ ٞيرٍٜلٍ ١يصلٛدٍٍ ٤يليت ٖلٍ ٞياً ٚل ١أٍ ٚيعلٌ يًرٍٜل١

ٍؿُرٍ( .٤ؿ.)117
"

"إٕ ظهٌ – ٍؿسبف َثٌ ذيو ٍيذ ٟيل ٍياٚي٫ٍ ١ظذلٍن١ٝف مل ٜلا َٓاش اً يتسٜٚلا

لٛؾرل دعِ حكٝك ٞيًؿهر٫ٚ ...٠حكاًف أظها ً٫شٝاش ١ٝأاٜا٠ف ٍٚيليت مجٝلٗلا ٖلْ ٞعلاّ
ٍيصٝاش ١ا ٕٚحسب – ٍٚيذٜ ٫ ٟسٍٍ – ٜتِ ػر( "٘ ٜؿ.)193

ٖٓا ٜلًل اد ٜٛيف إظهاي٫ٍ ١ٝقذلٍب د ٕٚقؽلا مملا ٍْتٗل ٢إيٝل٘ َٝعلاٍ ؾٛنلٛف
َٛت ٍيصٝاش١ف ؾصٝاش ٬ ١حسب قا لكٛد إىل ؾٛـٍْٚ ٢ؿ٬ػ ٖٚذ َٔ ٙأظلهاٍ َلٛت

ٍيصٝاش ١أٍ ٚيصٝاشٍ ١يذٍٖ  ١يًُٛت ٝلاٖا! ٖٚل ٞيف أحصلٔ ٍ٭حل ٍٍٛشلته ٕٛظل ١ٗٝ
ايُٓٛذج ٍؿس ٍ ٞيؿفؿاض ٍيذ ٟطرح٘ أرلز ٍٚيذ ٟؿفؿاـٝت٘ ٜ ٫ٴثُر.
أ ٜٔلكع ٍْتؿاـ 1987 ١يف ٖذٍ ٍؾاٍ
يكا اأت ٍْ٫تؿاـ ١نخا

لٝاًٍ عٔ نْٗٛا لؽُ ِٝحسب أَ ٚؿهلرٖٚ .لذٍ ٫

ٜلللين إٔ أحللاًٍ مل ٜهللٔ يف ذٖٓلل٘ أ ٚعغ تلل٘ أللذَ ٠ٚكاَٚلل .١حٗٓٝللا ناْللت يف ٍيصللاح١

ٍيؿًصط ١ٝٓٝؾؽا ٌ٥عاٜلاَ ٠لٔ ٍيلُٝني إىل ٍيٝصلاعف أ ٟلهلض ٍيهُْٛٝل١ف نلإ ٍؿلسب

َٛأٛدًٍ ٖٞٚ .أظ ٘ عايٍ ١يؽني َٔ حٝل إٔ قٝلاد.ّ ٠ت.ف ناْلت علهٌ َلا شلًط١
ٚيهٓٗا مل لهٔ يٛعٜل١ف أ ٟأظل ٘ لاؿسب – دٚيل ١يف ٍيؽلنيٚ .حلني شل كتٗا ٍؾُلاٖرل

اْ٫تؿاض ٍْعػًت ٖلذٍ ٙيكٝلاد ٠يف ٍيًخلام اؾُلاٖرل ٚؾُٗلاف ٍ٭َلر ٍيلذ ٟأد ٣إىل
ؽْ٫ٍ ٞتؿاـ ١ن ٫ ٞلتٛيا َٓٗا قاعاٜاً حرن ١شٝاش.١ٝ

يكا قًكت قٝاد.ّ ٠ت.ف يف لْٛض َٔ ل ًٛع ا ٌٜيلٛع ٟشللا يف ٍ٭عض ٍحملتًل١
ٚمتهٓت َٔ ي ٟٛعٓل ٍْ٫تؿاـٍٚ ١يتخهِ ٗاٚ .ؼٜٛلٌ فلرٍ ٣ؿلرٍى ٍيعلليب يؽلاحل

ْؿض ٍيكٝادٍ ٠ييت ناْت قا غادعت رلٚت ٚ 1982لهًَّصت يف لْٛض .ناْت ْتٝجٖ ١لذٍ
نً٘ ٚقـ ٍْ٫تؿاـ١ف ٫ٍٚعذلٍف ايهٝإ ٍيؽلٗٚ ْٞٛٝلدلٜلر ٍيتط ٝلع َلع ٍيللاٚ ٚنًلٗا

لهثٻؿت يف ٍلؿاقات أٚشً.1993 ٛ

ٖٚهذٍف نُا كٝت قٝادٍ ٠ؿسب – دٚي ١يف ٍيؽني لا َلاٚ ٚذٖ لت إىل ٍيلُٝني
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عأزلايٝاً عًٍ ٢٭قٌف كٝلت قٝلاد.ّ ٠ت.ف ٚؼٛيلت إىل شلًط ١ؼلت ٍ٫حلتٚ !ٍ٬إذٍ

ٌ دٕٚ
حٝٵل ٳ
ناْت يٛع ٠أٜاع  1968قا عجست عٔ لٛيٝا ٍؿرنٍ ١يصٝاشٍ ١ٝييت لكٛدٖاف أ ٚٹ
ؼكٝكٗا ذيوف ؾسٕ ٖذٍ ٖ ٛلعا ٗٗا َع ٍْتؿاـٚ .1987 ١يف ٍؿلايتني علادت ٍيدلأٍٛزٜل١
ٍيؿرْص ١ٝيتخهِ عهٌ َتُاشوف ٚعادت ٍيكٝادٍ ٠يٍ ١ُٝٓٝٝيؿًصلط ١ٝٓٝيلتخهِ ٚللتخهِ
امٛأ ٍلؿام َع عاٍ ٚيعل ٍيؿًصطٝين ٚؽطٝط ٍٱَدلٜايٍ ١ٝ٭َرلن.١ٝ
ناْت ٍيهُ ١ْٛٝعدًٍ عًٍ ٢يدلأٍٛزٚ ١ٜعًل٫ٍ ٢حلتٚ ٍ٬ناْلت ٍْ٫تؿاـل ١ـلا

ٍ٫حت ٚ ٍ٬اعأ ١علٔ طلٛٵع رأٍٛزٜل ١لهًلض دٚعٖلا شل ٤ٍٛيف للْٛض أ ٚيف ٍ٭عض

ٍحملتًٍ ٖٞٚ ١يعروٍ ١يدلأٍٛزٍ ١ٜيهُدلٍدٚعٚ ١ٜظروٍ ١يتلاقلا َلٔ ٍي لاطٔ َلع ٍقتؽلاد

ٍيلاٚ .ٚناْت ٍيثٛعٍ ٠يثكاؾ ١ٝيٛع ٠عًلٍ ٢ؿلسب .ؼلخ ٝأْٗلا مجٝللا ٖٴسَلتف ٚيهٓٗلا
ااؿٍٗ ّٛيت اعىٍْ ٞتؽرت ناعٚط ٚإعٖاؼات يٛع ١ٜيسَٔ َٴك ٌ.

مت ْؿ َٔ ٞل كَٓ َٔ ٢اـًٍ ٞيهُ ١ْٛٝإىل ٍؾسٍ٥رٚ .يهلٔ ٖٓلاى نلإ ٍ ٫ت لاع

اا ٣يٛعٜتِٗ حٝ

ؼٛي ٍٛإىل ًَخل صٝاشٍ ١يصًطٍ ١يدلأٍٛزٍ ١ٜيؿرْصل ١ٝإذ ظلاعن ٍٛيف

قُع ٍاكاٍ ١َٚؾسٍ٥ر .١ٜأ ٟؼٛي ٍٛإىل عٓؽرٜني ٚأدٍ ٠يللاٍ ِٖٚيط كلٞف أ ٚيٓكلٌ غًَّ لٍٛ
ٍيعٛؾٍ ١ٝٓٝيكٍ ١َٝٛٱَدلٜاي ١ٝعًٍ ٢٭ممٍ ١ٝييت نُا  ٜا ٚمل لهٔ أؼ ١ًٝؾ.ِٗٝ

أَا َكالًٍ ٞاكاٍ ١َٚيؿًصطٍ ١ٝٓٝيذ ٜٔأرْ ٣ؿلَ ِٗٝلٔ لرلٚت إىل للْٛض علاّ

 1982ؾ ٝا ٚإٔ ػر ٍ ١يٓؿ ٞيٻطت عسميتِٗف يذٍ حُٓٝا أُعٝلا ٍٚإىل ٍ٭عض ٍحملتًل ١ؼلت
حرٍب ٍ٫حت ٍ٬إير ٍْتؿاـ 1987 ١ؾكا ؼٛي ٍٛإىل أأٗس ٠قُع ٚحتل ٢يًتٓصلٝل ٍ٭َلين
َع ٍيلا٬ْ .ٚحغ ٖٓا لعا ٘ ٍايٍ!

ٜك ٍٛر ٕ٫اد ٜٛا تؽاعف ميهٓٓا ٍيك ٍٛإٕٸ ٍؾاٜا ٍيصٝاشٍ ٞيذ ٟمحًت٘ أحاٍ

أٜاع (َاٚ 1968 )ٜٛل لالٗا يف ؾرْصا متثًت يف ٍ$ااٚ ...١ٜٚقلا ٍظلتًُت ٖلذٍ$ ٙااٜٚل#١
عً ٢ـرٚع ٠ؽطٍ ٞيؿؽٌ ني َهٛٸْات ٍؿايٍ ١يثٛعٍ ١ٜالتًؿٚ .١يتخكٝل ذيلوف لٛأٸل

ٓا ٤لٓعُٝات أاٜا٠ف َٔ أٗ ١عدل ٍٱؾادَ ٠لٔ ز لِ ٍؿلرٍىف َٚلٔ أٗل ١أ لر ٣علدل

ٍشت طإ ٍيٓعاط ٍيصٝاش ٞعهٌ دٍ ِ٥نخاي ١ؾهر ١ٜيف ٍآاطل ٍيعل  ١ٝحٝ

لتِ مماعشل١

ٖذٍ ٍيٓعاط .يذٍف نإ َٔ ٍيفرٚع ٟإٔ ٜٓتكٌ ٍاثكؿ ٕٛمٍ ٛاؽلاْع ٍٚاصلانٔ ٍيعلل .١ٝ
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نذيوف ٚٚؾكاً ٭حا أ رز ظلاعٍت ٍيثٛعٍ ٠يثكاؾ ١ٝيف ٍيؽنيف نإ عًٍ ٢يلُٸاٍ ٍ$يلا ٍٛ

إىل ٍؾاَلات#ف ٍٚيكا ّٚإىل أ ٍٛب ٍااٍعط يًتلرٜـ لًُِٗ  ٚتٓعُٝالِٗ ٍؾاٜلا .٠أَٸلا
ٍيعلاعٍت ٍيلاٍَ ١اتلًك ١ايفرٚعٍ ٠٭ٚىل (أٍ$ ٟيؿلٌ#ف ٍيكادع ٚحا ٙعً ٢إـؿا ٤طلا ع

يٛع ٟعًٍ ٢٭ؾهاع ٍيكامي)١ف ؾهاْت  َٔ$حكٓا إٔ ْثلٛع٫ٚ $ٚ #دٍ ٠يتٓعلَ ِٝلٔ عحلِ
ٍيؽرٍع ٍيط ك .#ٞأَٸا ٍيعلاعٍت ٍآاد ١ٜايفرٚعٍ ٠يثاْ( ١ٝأ ٟلٛؾرل َصاحات َٓعُ١

َعذلن ١ني ٍيلُاٍ ٍٚيع اب ٍاثكـ)ف ؾهاْت ٍ$ـط ٍؾُاٖرل $ٚ #ٟاٍَ ١يعلل #

 $ٚإْعاَ ٤صاحات شٝاشٚ .#١ٝنإ َٔ ٍيفرٚع ٟإٔ ٜهٍ ٕٛيسَٔ ٓؿص٘ أاٜاًٍَ .كا لٌ

ٍيلجًللٍ ١يلليت ٍلٸصللِ ٗللا َٓاؼللرٍ$ ٚؿللرٍى ٍيؽللرف( #أٍ ٟي٬شللًط ٕٜٛٛاملتًللـ
لٛأٗالِٗ)ف نإ ٍاآٜ ٕٜٛٚلاد ٕٚؿهلرٍ$ ٠ؿلرب ٍاطٛٸيلٚ .#١يف َكا لٌ ٍٚقلٝل ١أْؽلاع

ٍيصٝاشٍ ١يدلااٍْ ١ٝيتكًٝا١ٜف ٍيلذ ٜٔعأ ٍٚأْل٘  ٜٓػلْ٫ٍ ٞفل ٤ٍٛـلُٔ ٍ٭حلسٍب ٍيكاُ٥ل١

ٍٚاعاعن ١يف ٍْ٫تلا ات َٔ أأٌ ٍيلٌُ علهٌ مجلاعٞف نلإ ٍالاٜ ٕٜٛٚكلاٸَ ٕٛحجل١
َفاد ٠لتُثٌ يف شدل ٍيتجاعب ٍحملً١ٝف ٍييت ميهٔ للُُٗٝا لٓا١ٜف َصتٓاٖ ٜٔلذٍ ٙالر ٠إىل

ظلاع شتٝؿإ َا٫عٍَ$ ٘ٝيلٌُ ٍاف ٛط."#
ٍيلُاٍ:

نإ ٍيلُاٍ ِٖ ٍيلُٛد ٍيؿكر ٟيهُ ١ْٛٝاعٜض شل ٤ٍٛنجُٗلٛع أ ٚنُكلالًني.

ٚنإ دٍؾلِٗ ٚع ٞط ك ٞإىل أاْ

ٍْتُاٜٖٛ ٤ال ٞق َٞٛـا ٍحملتٌ ٍيدلٚشٍ/ٞ٭ااْ.ٞ

 ٚػض ٍيٓعر عٔ ٍط٬عِٗ عًٍ ٢ي ٝإ ٍيعٛٝع ٞيف ح٘ٓٝف نإ َلٛقؿِٗ َطلا ل

ؾٖٛر ٍي ٝإ إٔ ٍيدلٚيٝتاعٜا َٓتُ ١ٝقَٝٛلاً لاالٍٓ ٢يثلٛعٍٚ ٟؿفلاعٍ ٟيلذ ٟلصلتثُرٙ

اػا٫ٍ ٙظذلٍن ١ٝعًٍ ٢عت اع إٔ ٍي ًلا ٍيكلٍ َٞٛيكلٍٚ ٟٛاتطلٛع ٜعلتٌُ عًلٍ ٢يكاعلا٠

ٍآاش  ١يًا ٍ/ٍٛيتخ ٍٛإىل ٍ٫ظذلٍن ٫ٚ .١ٝظو لإٔ ٍ٫شلتػٍ ٍ٬يط كل ٞيًلُلاٍ يف

لًو ٍيؿذل ٠نإ عً ٢أظا ٙش ٤ٍٛيعرٚف ٍيلُلٌ أٍ ٚشلتل٬ؿ ٍيكُٝلٍ ١يسٍ٥لاٍ ٠اطًكل١
ٚطٍ ّٜٛ ٍٛيلٌٍُ ...خل ٚ .ػض ٍيٓعر إٕ نإ ٍيٛعٍ ٞيط ك ٞاالٍٓ ٢اادٍ ٟيلؿل ٟٛأٚ
االٍٓ ٢يؿهرٍ ٟيٓعرٍ ٟيلُٝلف إ ٫إٔ قتاشلِ َٔ أأٌ ٍيهُ ١ْٛٝنإ ـاعٜاً.
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ااكا ٌف نإ ٍيلُاٍ يف ٍيثٛعٍ ٠يثكاؾٚ ١ٝيٛعٍ 1968 ٠يردٜـ يًخرٍى ٍيط ٬ل.ٞ

ؼخ ٝإٔ ٍيلُاٍ مل ٜهٍ ٍْٛٛا ادعٚ ٜٔيهِٓٗ ناٍْ ٍٛيكٍ ٠ٛاادٍ ١ٜيليت ألًلت َلٔ نًليت

ٍيثٛعلني يٛعٍت حكٝكٚ .١ٝيهٔ يف حايٍ ١يثٛعٍ ٠يثكاؾ ١ٝنإ طرٍ٥ك ٛٝعأط ٍااٍ قا متهٓلٍٛ

َٔ ٍيتخهِ اؾٝغ ٍٚؿسب ٚمتهٓ َٔ ٍٛؼٝٝا ْصيب يًلُاٍف َا أد ٣إىل ٍْتؽاع طرٍ٥كٛٝ

عأط ٍااٍ .أَا يف يٛع ٠أٜلاع  1968ؾهلإ غٝلاب ٍؿلسب ٍيثلٛع ٟعاَلٌ حًٛٝيل ١دٕٚ
ٍشتثُاع يٛعٍ ١ٜيلُاٍ مما أد ٣نذيو ْ٫تؽاع عأط ٍااٍ.

ادع ٍيلُاٍ يف ٍْتؿاـل 1987 ١إىل ٍْ٫صلخاب إىل ٍيلاٍ ٌ لٝلاًٍ علٔ أَلانٔ

عًُِٗ يف ٍقتؽاد ٍيهٝإٚ .لفُٓت َكاطل ١أَانٔ ٍيلٌُ َكاطلٍ ١آتجلات ٍيؽلٗ١ْٝٛٝ

قاع ٍٱَهإٖ .ذٍ ٍْ٫صخاب إىل ٍياٍ ٌ ٍلصع يٝعٌُ َلعِ ٍجملتُلع يف ٍآلاطل ٍحملتًل١
حٝ

ظاعنت ٍ٭نثرٍ ١ٜيعل  ١ٝيف ٍاكاطل ١نأحلا ػًٝلات ٍْ٫تؿاـلٚ .١يهلٔ ٍيٓكا لات

ٍيلُاي ١ٝنُا ٍيؿؽاٍ ٌ٥يؿًصط ١ٝٓٝعادت يلتُخض ٗ٥٫ٚلا يكٝلاد.ّ ٠ت.فف مملا أد ٣إىل

لكٜٛض ٍْ٫تؿاـٚ ١أ ذ ٍيعاعع ٍيؿًصطٝين إىل ٍيك  ٍٛالؿاقات أٚشًٍ ٛييت ْؽلت عًل٢

ٍعذلٍف لًو ٍيكٝاد ٠ايهٝلإ ٍيؽلٗ ْٞٛٝعًلٍ ٢٭عض ٍحملتًل ١علاّ ٚ .1948نُلا علاد
ٍيُٝني يف ٍيؽني لا ٍيثٛعٍ ٠يثكاؾٚ ١ٝنُا قل ٟٛدٚع ٍيلُٝني يف ؾرْصلا للا  1968ؾكلا

عادت قٝاد.ّ ٠ت.ف ٍي ١ُٝٓٝٝأٜفاً إىل قٝادٍ ٠٭عض ٍحملتًَ ١َٝٗٓ 1967 ١كاطلٍ ١قتؽلاد
ٍيلاَٚ ٚهرشٍ ١يتط ٝع ٍٚيتٓصٝل ٍ٭َين َل٘ٚ .عً٘ٝف ؾسٕ ٍيلُلاٍ ٍيلذ ٜٔأ لاع َ ٍٛلادع٠

ٍْ٫صخاب إىل ٍياٍ ٌ امكاطلٍ ١يلٌُ يف ٍقتؽاد ٍيهٝإ ٍ ٖٛٚ٭َر ٍيلذ ٟلفلُٔ ٍيلاؾع

ٍجملتُل ٞإىل ٍيتُٓ ١ٝاؿُاٍ ١ٜيعل  َٔ ١ٝأٗ١ف ٚإىل علاّ لسٜٚلا ٍقتؽلاد ٍيللا ٚايكُٝل١

ٍيسٍ٥اٍ ٠ا ذٚيٚ َٔ ١قٛع ٍ٫شتػٍ ٍ٬يط ك ٞعًِٗٝف كًَ ٍٛخكني ايكٝادٍ ٠يدلأٍٛزٜل ١يلل
ّ.ت.ف ٍييت ٍْتٗت ِٗ إىل ٍلؿام أٚشًٛف أٍ ٟشتلذٍٍ ٤يدلأٍٛزٍٚ ١ٜيػاع اْ٫تؿاـ.١

يف حاي ١يٛع 1968 ٠متهٔ ٍؿسب ٍيعٛٝع َٔ ٞؽَٛ ٞقـ ٍيلُاٍ يف ٍيثلٛع٠

عدل قٝادل٘ يًٓكا اتف أ ٟشاِٖ يف ٖسميٍ ١يثٛع ٠أ ٚعاّ ل ًٛع َعرٚع قاد شلاف ٖٚلذٍ َلا
ٍلفخت ْتا٥ج٘ يف نص

ٍيُٝني يْ٬تلا ات ٍييت أعك ت ٍيثٛع.٠
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ٍيطً ٍٚ ١ارأ:٠
لٓؿرد نٌ َٔ ٍيثٛعٍ ٠يثكاؾٚ ١ٝيٛع 1968 ٠اٚع َرنس ٟيًط٬ب حٝ

ٍشلتًِٗ

ٍيطً  ١يف يٛع 1968 ٠دٚع ٍيطً  ١يف ٍيثٛعٍ ٠يثكاؾ .١ٝيهٔ ٖذٍ ٙا ادعٍت ٍيطٝ ٬ل ١نْٗٛلا
يٝصت َ لادعٍت ط كلَ ١لٔ حٝل

ٍا لاأف ٚيلٝض شللا َٛقلٗلا يف ٍيتعله٫ٍ ١ًٝأتُاعٝل١

ٍ٫قتؽادٚ ١ٜؼاٜاًٍ يف منط ٍٱْتاج ٍاُٗٔٝف ؾسٕ ْفاشلا مل ٜت ًٛع يف ٓ ١ٝحس َ ١ٝلٔ أٗل١

ٚمل ٜلطٗا َٛقلاً عً ٢طاٚيٍ ١يتصٜٛات ٍيصٝاشٍ ١ٝييت ْتجت عٔ ٍيثٛعلني َٔ أٗ ١ياْ.١ٝ

يف حايٍْ ١تؿاـ 1987 ١نلإ أٜفلاً يًخرنلٍ ١يطٝ ٬ل ١دٚع نل رل يف ٍيللتأشٝض

يْ٬تؿاـ ١حٝ

يل ت ٖذٍ ٙؿرن ١دٚع قرى ٍاكاٍ ١َٚيعلل  ١ٝيف ٍ٭عض ٍحملتًل1967 ١

 ٚايط ع يف ٍْ٫تؿاـْ ١ؿصٗاٚ .يهٔ أًٜٛيْ ١فاٍ ٍْ٫تؿاـ ١يؽاحل قٝلاد.ّ ٠ت.ف ٍيليت

ٍشتثُرت لًو ٍْ٫تؿاـ ١يؽلاحل ٍلؿلام أٚشلً ٛأد ٣إىل لؿهلو ٍؿرنلٍ ١يطٝ ٬ل ١نُلا

ٍؿرنٍ ١يلُاي١ٝف حٝ

أؼ ختا ًَخكتني ايكٝادٍ ٠يصٝاش ١ٝيصًطٍ ١ؿهلِ ٍيلذٍل ٞيتهلٕٛ

َثا ْ ١كا ات ؼؿرٍ َٔ ٤أٗ١ف َٛٚزع ١ني ٍيؿؽا َٔ ٌ٥أٗ ١ياْٝل١ف يتجلا نتًل ١طٝ ٬ل١

ٚنت ً ١عُاي ١ٝيهٌ ؾؽ ٌٝؾًصطٝين عًل ٢حلا٠ف ُٓٝلا  ٫ػلا حرنل ١عُايٝل ١أ ٚطٝ ٬ل١
حكٝك ١ٝنُا نإ ٍؿاٍ ق ٍ ٌٝلؿام أٚشً!ٛ

يكا حاقت ٍشلسمي ١اارأ ٠يف ٖذٍ ٙيتجاعبف ٚإٕ لاعأات َت آٜل .١ناْلت ٍالرأ٠

يف نُ ١ْٛٝاعٜض َكالً ١عهٌ طًٝلٚ ٞأر٤ٟف يهٔ ٖسميٍ ١يهُ١ْٛٝف حاقلت ٗلا نُلا

حاقت ايرأاٍ أٜفاًف ٚمل ىتًـ ٍ٭َلر يف دٚعٖلا ْٚتلا٥ا ذيلو يف ٍيثلٛعٍ ٠يثكاؾٝل ١أٟ
أرٻٍٍْ ٤تؽاع ٍيتٝاع ٍيتخرٜؿ ٞيف ٍيؽني.

ٚيف حني ظاعنت ٍالرأ ٠يف يلٛع 1968 ٠يف ؾرْصلا لاٚع ًَُلٛطف إ ٫إٔ َلٔ

َؿاعٖ ٌٝذٍ ٙيثٛع ٠نإ ٍْتلاػ ٍؿرنٍ ١يٓصل ١ٜٛيف ؾرْصلا ٚعًل ٢ؼللٝا علااٖٚ .ٞلٞ

ٍؿرنٍ ١ييت كٝت يف ؼلٛد ش ٤ٍٛيًٓصلا ٤علهٌ علاّ أ ٚيًٓصلاٍ ٤يصلٛد أْ ٚصلاٍ ٤يللامل

ٍيثاي ف يهٔ ٖذٍ ٙؿرن ١ؾكات زمخٗا ٍيثٛع٫ ٟحكاً َع ْٗاٜات ٍيكرٕ ٍيلعلرٜٔف شل٤ٍٛ

َع ٍْتؽاع عأط ٍااٍ عًٍ ٢يلٌُ َٔ أٗ ١أَ ٚع ٚقٛع ٍارنسف َٚلٔ يلِ ٍيللامل يف أزَل١

٫ٍ 2008-2007قتؽادٍ ١ٜااي َٔ ١ٝأٗ ١ياْ.١ٝ
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اٚعٖا ٍظذلنت ٍارأٍ ٠يؿًصط ١ٝٓٝيف ٍْتؿاـ 1987 ١عهٌ نًٞف ٚمل لهٔ أ لاًٍ

َكٛد ٠أَٛ ٚأٍٗ َٔ ١يرأٌ متاَاً نُا ناْت ٍْ٫تؿاـْ ١ؿصٗا عؿ ١ٜٛعً ٢ؼلٝا ٍيعلل

ْؿص٘  ٚاؼٍ ١يط كات ٍيعل  .١ٝيهٔ ٍارأ ٠مل ؼؽٌ لا ٍْ٫تؿاـٚ ١ؼت شلًطٍ ١ؿهلِ

ٍيذٍل ٞعًَ ٢ا نإ ه

إٔ ول شلا ط كاً يلاٚعٖا يف ٍْ٫تؿاـلٍٚ ١اكاَٚلٚ .١قلا ٜهلٕٛ

ٍا٪ظر عًٖ ٢ذٍ أٍ ٚيايٌٝف ٍـلطرٍع ٍيهلثرل َلٔ ٍيٓصلا٫ ٤عللاٍٍ ٤ؿجلاب للل رلًٍ علٔ
ٍْتعاع ؾهر ٚيكاؾٍ ١ياٍ ٜٔيصٝاش ٞيف ٍ٭عض ٍحملتًٚ .١إذٍ ناْلت ٍالرأ ٠قلا لرٍأللت إىل

ٍاط خ يف حاي ١يٛعٍت أ لر٣ف ٍؾسٍ٥لر َلث ً٬للا ٍيتخرٜلرف ؾلسٕ ٍالرأٍ ٠يؿًصلط ١ٝٓٝقلا
لرٍألت د ٕٚؼرٜر ٍيٛطٔ ٚٚأات ْؿصٗا يف َط خ ؾاعؽ َٔ ٍٱْتاج ٍحملً.ٞ
ٍاصأيٍ ١يك:١َٝٛ
ٚيلٌ ٍاصأيٍ ١يك َٔ ١َٝٛأنثلر ٍيكفلاٜا ٬ؾلاً ٚألاٍ ً٫لني كتًلـ ٍيتٝلاعٍت

ٍيؿهرٍٚ ١ٜيٓعر١ٜف ٌ حت ٢ني ٍيكَٝٛني أْؿصلِٗ ْعلرًٍ يتللاد عٍٖ٩لِ يًُصلأيٍ ١يكَٝٛل١

شْ َٔ ٤ٍٛاحْ ١ٝعر ١ٜفرد ٠أٓ ٚا ٤عًٍٚ ٢قع ٍؿلاٍ يف َرحًلَ ١لا ً ٚلا َلا .أَلا لني

ٍااعنصٝني ؾتلتًـ ٍاٍٛقـ ٚلتٓاقض ط كاً يهٌ لٛأل٘ علٔ ٍٯ لر .لفلٗا ٜكلـ َلٔ

ٍيكَٛ ١َٝٛقـ ٍيرؾض ٍاطًل ٫ٍٚلٗاّ ٍالُِ ايؿاظ ٚ ١ٝلفٗا ٜر ٣أْٗلا َرحًل ٫ ١لا
َٓٗا ؾٝتلاطَ ٢لٗا يف حاٚدف  ٚلفٗا ٜر ٣إٔ ٍيكٓ ١َٝٛا ٤عًلْ ٢لؾ ٍي ٝلإ ٍيعلٛٝعٞ

ٍٖ ٞاا ٌ ٍا٪شِّض ن ٞلٓتكٌ ٍيدلٚيٝتاعٜا إىل ٍ٫ظذلٍنٓ ١ٝاً ٤ا ق َٞٛقلَٚ ٟٛتطلٛعف
ٍٚي لض  ٫ىتًـ َع ٍاٛقـ ٍ٭ رل يهٓ٘ ٜرنس عً ٢دٚع ٍيكٍ ١َٝٛيتخلرع ٟيف ٍي ًلإٍ

ٍـاـل ١ي٬شتلُاع أٍ ٚيتا ل ١املا إٔ ٍيت لٝلٖ ١ل ٞإحلاٍ ٣٭ظلهاٍ ٍاتجلادٍٚ ٠اُٖٛل١
ي٬شتلُاع ٍيلصهرٍٚ ٟؾػرٍيف ٫ٍٚقتؽادٍٚ ٟيثكايفٓ .ا ٤عًٖ ٢ذٍ ٍيتٓاقفات ٜصلتٓتا

نثرل ٕٚإٔ ٍااعنص١ٝف َاعنصَ ١ٝاعنضف مل لٴٓتا ْعرَ ١ٜتهاًَ ١يف ٍيكَٝٛلٖ .١لذٍ َلع إٔ

ٍي خ

عٔ َاعنص ١ٝألست لٓعرلًٍ َتهاَ ً٬يف نٌ ظ ٖٛ ٤ٞعل

نُا يف ٍيذلٍ

ٍيلر " ٞأؿر ٍٱَاّ عًٜٛ ٫ ."ٞأا يف ٍااعنص ١ٝلرٍ

علٔ إنصلرل ٍؿٝلا ٠أٚ
نتاب ْٗا ٞ٥ميهٓلو

حؿعلل٘ يٝهلل ٕٛديًٝللو ٍيتللاّ يف نللٌ زَللٔ ٚـللُٔ كتًللـ ٍيتعلله٬ٝت ٍ٫أتُاعٝلل١
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ٍ٫قتؽاد١ٜف نتاب ٛأٛد ٙعً ٢عكًلو إٔ ٜٓلاّ لا ً٫إٔ لهلٍ ٕٛااعنصل ١ٝديٝلٌ عُلٌ
ٚحاؾس لطٜٛر  ٍٚتهاع لكلاّ ٍ٭شلض ٍيٓعرٜلٍ ١يؿًصلؿٍ ١ٝااعَٛل ١عًُٝلاًف ٚؼؿلس عًل٢

ٍيتجاٜا ٍٚٱـاؾات.

يٲـلللا ٠٤عًللل٫ٍ ٢عل لللاى يف ٍيتللللاطَ ٞلللع ٍاصلللأيٍ ١يكَٝٛلللْ ١لللٛعد ٖٓلللا

َٛقؿني "َاعنصٝني" َفاد ٜٔيًك ١َٝٛنٌ َٔ زٍٜٚتٍ٘ٚ .اٛقؿإ يف حا ذٍلُٗا ٜلاْٝلإ َلٔ
ًٌ ن رل ٜٴلرأُٗا َٔ ْطام ٍيؿِٗ ٍؾايٍ ٞيتلاعى ٞيًُاعنصل١ٝف أحلاُٖا َلٔ ٍيللامل

ٍيثاي

ٍٚٯ ر َٔ ٍارنس:

" ...لعرل ش ٝؿاى إىل أْ٘ َٔ ٍاُهلٔ َلٔ ل ٍ٬ؼًل٬ٝت ٍيتهٜٓٛلات ٍـطا ٝل١

ح ٍٛفا٫ت لٗٓٝاف نُا يف عٌُ ٫لا َاْ ٞعٔ "ٍيصلالٝ "ٞلإ إٔ ٖلذٍ ٙاكل٫ٛت ناؾل١ف

ش ٤ٍٛأناْت ؼادع ٠عٔ ٍاصتلُٹر أّ ٍاصتلُٳرف غاي اً َلا للاٚع حلٍ ٍٛاؽلطًخات ٍيليت

ٚـلٗا ٍاصتلُٹر( )ٜٚ .لين عهلض ٍيتكا لٌ ٍيلذَ ٟلٔ ٖلذٍ ٍيٓلٛع ٍي كلا ٤عايكل ًا دٍ لٌ

ٍاؽطًخات ْؿصٗا ٍاتٓازع عًٗٝا .ؾلً ٢ش ٍ ٌٝاثاٍ لصتُا ٍاكاٍ ١َٚيك ١َٝٛؾهلرٍ ٠٭َل١

ٚلكرٜر ٍاؽرل ٍيكٍ َٔ َٞٛيثكاؾٍ ١يػر ٍ ١ٝييت لكاَٗٚا .ؾايٓسعٍ ١يكْ ١َٝٛتلاج ٍٱَدلٜايٝل١ف

 ٖٞٚنُا لعرل ش ٝؿاى غاي اً َا ٜ ٫ه ٕٛلاحٗا إ ٫تػٝرل ٍيعلرٚف ٍؾٛ ٛٝيٝتٝهٝلَ ١لٔ

ٍٱَدلٜايٍ ١ٝٱقً ١ُٝٝإىل ٍيهٛيْٝٛايٍ ١ٝؾاٜلا( ٠يف ٍيللٍٛمل ٜ )245للين ٖلذٍف نُلا ٜكلٍٛ
عٍْاأٝت أٖٛا يف َكاَت٘ يصًصً" ١دعٍشات لا ل"١ف أْ٘ حتٍ ٢يتٍٛعٜخ َا لا ٍيهٛيْٝٛايٝل١

شٛف مت ٌٝدٍُ٥اً إىل ػاٌٖ دٚع ٍاكاٍ ١َٚيتا لٚ ١مناذأٗا ٍييت  ٫لهَٓ ٕٛتعُ ١ط كاً شللذٙ
ٍالتكاٍت ٍيصا٥ا ٠لٗٓٝاف يه ٞلعٌ يكاؾٍ ١يٓسعٍ ١يكٍ ١َٝٛيٓل َ ١ٜٛعاعن ١يف ٍٚقع ٍ٭َلر
َللع ٍاصللتلُٹرٚ .لؽللـ ش ل ٝؿاى ٖللذٍ ٍيتكٝٝللا يًُلرؾلل ١دٍ للٌ رٚلٛنلل٫ٛت ٍيُٓللاذج

ٍٱعظادٍ ١ٜيكا ١ُ٥أْ٘ َٔ لأيرل أظهاٍ لٗٓٝا َٔ ٍيلكٍ ١ْٝ٬يػر .)1("١ٝ

مل ٜكاّ ْٜٛ ٫ؼ  ٫ٚش ٝؿاى لؿصرلًٍ يًسعِ إٔ "ٍيٓسعٍ "١يكَٝٛل ١أْ ٚسعلٍ ١اكاَٚل١

ٍيكٚ ١َٝٛؾهرٍ ٠٭َٚ ١لكرٜر ٍاؽرل ٍيكَ َٞٛصتُاٍ َٔ ٠يػرب أْ ٚتاج ٍٱَدلٜايٝل ١شل٤ٍٛ
( )1ع ٚرت ْٜٛؼف أشلاطرل ٝفلا٤ف لرمجل ١أمحلا قُلٛدف َٓعلٛعٍت ٍجملًلض ٍ٭عًل ٢يًثكاؾل١ف َؽلرف 2003ف
ؿ.339

132

نإ َكؽاُٖا أْٗا ْتاج لا ع يٲَدلٜاي ١ٝأْ ٚتلاج ْفلاٍ ـلا ٍٱَدلٜايٝلٚ .١يف أَ ٟلٔ

ٍيتؿصرلٜٔف ؾسٕ ٖذٍ ٍيتؿصرل ْٖ ٛتاج ٍيؿهر ٍارنسٍٍْ ٞ٭ٚعٍ ٞ ٚيذٜ ٟر ٣لاعٜخ أٚع ٚلا

ٖ ٛلاعٜخ كٍ ١ٝيلامل .ؾايكٍْ ٖٞ ١َٝٛتُا ٤مجل ٞيف َرحً ١لاعىَ ١ٝل١ٓٝف ػض ٍيٓعر علٔ

د  ٍٛفتُع َا شلذٍ ٙارحً ١ق ٌ ر رف َع ـرٚعٍ ٠يتٓ ٘ إىل إٔ يًثٛعٍ ٠يؽلٓاع ١ٝدٚعٖلا

ٍؿاشِ يف ٍيت ًٛع ٍيك َٞٛيف ٍي ًإٍ ٍييت اأت عأزلايٍ ١ٝشتلُاعَٚ ١ٜلٔ يلِ إَدلٜايٝل.١
ٚحني لهٍ ٕٛيك ١َٝٛحايْ ١فاٍ ـا ٍ٫شتلُاع ؾٗ ٞيٝصلت َلٔ لٛيٝلا ٍ٫شلتلُاع لٌ

ٖ ٞعد ٍيكٍ ٠ٛيهآَ١ف أٍ ٟاكا١َِٚف ـا ٍيتخلا .ٟأٖ ٟلَٛ ٞألٛدٜٛٝٓ ٠ل ًا ٚإْصلاًْ ٝا مملا
هلٌ ؼاٜٗا يًُصتلُٹر أَر ط ٝلٚ ٞيٝض إ٬ٜأاً إَدلٜايٝاً يف ٍ٭َِ ٍاصتلُٳر.٠

يلٌ ٍاٛقـ ٍ٭ظا شً  ١ٝأ ٚعلاٍ ٤يًكَٝٛلٖ ١لَٛ ٛقلـ ٍؿرنلات ٍيذلٚلصله١ٝ

ٍٚييت لسعِ أْٗا "ٍيؿرقٍ "١ااعنصٍ" ١ٝيٓاأٚ "١ٝحاٖا! .ؾكا ٚعد يف ْٛؾُدل  2018يف د ٜاأل١
َ٪متر "ٍاادٍ ١ٜيتاعىٍ "١ٝيذ ٟنُا  ٜا ٚسظرٍف ٖذٍ ٍ٫ػاَ ٙا :ًٜٞ

"َٓ ٫ ...اؿ َٔ ؼللٛد ٍيلُٝني ٍاتطلرفف ٍيكَٝٛلٕٛف ٍيعلل ٍٚ ٕٜٛٛيؿاظلٕٛٝ

عًٍَ ٢تلاٍد ٍيهٛنل  .ؾُلٔ لرٍَل

أَرٜهلا إىل شٝاشلات ٍؾٓلاح ٍيُٝلٝين ٍيكل َٞٛيف

أٚع ٚا َٚػادع ٠رٜطاْٝا ي٬ؼاد ٍ٭ٚعٞ ٚف  َٔٚلينٌ ٍياميكرٍط٫ٍ ١ٝأتُاع ١ٝيف َلكًلٗا

ٍٱشللهٓآٜايف :للسٚؽ ظللل ٍ ١ٝيكللَٝٛني ٍيصللًطٜٛني يف ٍيعللرم ٍ٭ٚشللطف َللٔ للُټللل

ٍ٭ٚلٛقرٍط ١ٝيف لرنٝا إىل ٍيتأيرل ٍيلاٍ ٍْٞٚيذٜ ٟؽل ٍَٛأٗت٘ يف إشلرٌٍٝ٥ف َٚلٔ دٚع
ٍيكٍ ٠ٛٱَدلٜايٍ ١ٝالٛا ١عًٜ ٢ا ٍيٴٍٓٚ ٢ا٪شصات ٍاايٝل ١عًل ٢طل ٍٛعلامل ٍؾٓلٛبف إىل
ٍْتكاّ أٓاح ٍيُٝني ٍيك َٞٛيف ٍشلٓا ٚعٚشٝا – إىل ٍيتٛشلع ٍيصلرٜع ٍٚيتلاٍ ٌ لني ٖلذٙ

ٍيعاٖرٜ ٠ع ٞإٔ ظ٦ٝاً َا دعًٍَ ٝا ٜعل طرٜك٘ٚ .عً٘ٝف حتٍ ٢ٯٕف ؾسٕ ؼً ً٬ٝدقٝكلاً ٚعدٚد
ؾلٌ شٝاشٍ َٔ ١ٝيٝصاع  ٫لسٍٍ لًٗ

ٚعٍٍ ٤يكٍ ٠ٛااحك ١يًرألٍ ١ٝالاؼر.)1("٠

 ٜني ٖذٍ ٍؾس َٔ ٤د ٜاأٍ ١ا٪متر ٍاذنٛع ٍيٓسعٍ ١ارنسٍٍْ ١ٝيػر  ١ٝعاَلٍ ١اتأؼلً١

ياٖ ٣ذٍ ٍيتٝاع .ئ ْٓاقغ ٖٓا ٚـلع نلٌ ٖلذ٫ٍ ٙػاٖلات يف ٛلكلٍٚ ١حلا٠ف  ٚاؼل١
لكاٍ ِٜيهٝإ ٍيؽٗ ْٞٛٝنُا ي ٛنإ ًاًٍ ط ٝلٝاً  ٚإٔ َعهًت٘ ؾكط يف عاٍْٝٚتَ٘ .لا ْلٛد
(1) http://www.historicalmaterialism.org/conferences/fifteenth-annualconference?fbclid=IwAR0ea8GTfF7Jpe0200qKwjtKUZlmSmB7-U3C-7O7hIapKHlASQNaTP4mN9g
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ٍٱظاع ٠إي ٘ٝإٔ ٖلذٍ ٍيطلرح ٜطُلض دٚع ٍيكَٝٛلٍ ١يتكلاٍَٚ ٞيثلٛع ٟـلا ٍ٫شلتلُاع

ٍٚٱَدلٜاي١ٝف ٜٚطرح ٍيك ١َٝٛنؿهر َٛٚقـ ميٝين َتكاطع َع ٍيؿاظ!١ٝ

عاْت نُ ١ْٛٝاعٜض َلٔ ًلٌ يف ٍيتللاطَ ٞلع ٍاصلأيٍ ١يكَٝٛل ١نُلا ٻٓٝلا يف

ٍي خ  .نإ ذيو ٍيتلاطَٛ ٞـٛعٝاً َٚدلعًٍ ٭ٕ ؾرْصلا ناْلت قتًلَ ١لٔ أااْٝلا .ؾٗلٞ

حاي ١ؼرٍع ق َٞٛظٖٚ ٤٬ذٍ ااؿٍٗ ّٛااعنصٜٛ ٞأ
ٍط٬ع ٍيهُْٝٛٝني عًٍ ٢ااعنص ١ٝيف ح.٘ٓٝ

ٍيٓفاٍ ٍيك َٞٛاملسٍ عٔ َلا٣

يهٔ َعهًٍ ١يهُْٝٛٝني ناْلت يف أْٗلِ مل ٜلاعن ٍٛإٔ ٍيدلأٍٛزٜل ١قَٝٛل ١ط كل ًا

اؽاؿٗا ؾتػاـت ٍيهُ ١ْٛٝعٔ ٍيدلأٍٛزٍ ١ٜاصتلذ ١ٜيًلا ٌ ٚؼايؿٗا َلٖ٘ٚ .ذٍ ٜللين
ٚأٛب ٍيتُٝٝس اق ١ني قٍ ١َٝٛيط كات ٍيعل ٚ ١ٝقٍ ١َٝٛيدلأٍٛز.١ٜ

ُٓٝللا نللإ َٛقللـ ٍااٜٚللَ ١للٔ ٍيكَٝٛللَ ١صللاُٖٖ ١اَلل ١يف دحللر ٍٱَدلٜايٝلل١

ٍٚيدلأٍٛزٍ ١ٜيهُدلٍدٚع ١ٜيف ٍيؽني ْؿصٗا .إ ٫إٔ لكؽرل ٍاا ١ٜٚنإ يف ٍشتطاع٫ٍ ١ػلاٙ

ٍيُٝٝين يف ٍؿسب ٍيعٛٝعٍ ٞيؽلٝين لكلا ِٜعأط ٍالاٍ عًل ٢ؾلو ٍ٫عل لاط مملا أد ٣إىل
ٍْؿتاح عًٍ ٢يصٛم ٍيلاا ١ٝيتتخٍ ٍٛيؽلني إىل ٍ٭نثلر حرؼلاً عًل" ٢حرٜلٍ ١يتجلاع "٠مملا

ٚـلللٗا يف َٛقللع ٍاُصللتػٹٌ ٍٚاصللتػٳٌ ٍيرأزلللايٚ ٞأٚؼللٌ ٍي ل لض إىل ٍعت اعٖللا دٚيلل١

إَدلٜايٖٚ .١ٝذٍ  ٜني ٍيؿاعم ني ٍيؽلني ٍيليت ٍعتلدلت ٍ٫شلتكٍ ٍ٬يكلَ َٞٛتُاٖٝل ًا َلع

ٍيعٛٝع ٚ ١ٝني ٍيؽني ٍؿايٍ ١ٝييت لصتػٌ أمم ًا أ ر ٣عأزلايٝاً.
ٍي خ

ناْت يٛع ٠أٜاع ٚ 1968طٜٓ ١ٝصاع١ٜف يهٓٗلا ْعلرًٍ يًكؽلٛعٍت ٍيليت ٚعدت يف

ٚيف ٖذٍ ٍي اب عجست عٔ ٍَٛأٍٗ ١يدلأٍٛزٜلٍ ١يكَٝٛلٍ ١يليت متهٓلت يف ٍيٓٗاٜل١

َٔ ٍدعا ١ ٖٝ ٤ؾرْصا  َٔٚيِ نص

ٍالرن ٚ ١اؼٍْ ١تلا ٝاً.

يلللٌ ػر للْ٫ٍ ١تؿاـللٖ 1987 ١للٍ ٞؿايللٍ ١يذلٍأٝاٜلل ١يف ٍاصللأيٍ ١يكَٝٛلل.١

ؾاْ٫تؿاـ ١حرٍى مجلٚ ٞطين ٚقَ َٞٛلاً اما ٖ َ ٞادع ٠ظل  ١ٝمل ٜؿجرٖا أ ٟطلرف لٌ

ٍيٓاطٚ .مل ٜهٔ يف نْٗٛا ٚطٓٝل ١قَٝٛل ١ظلا ١ ٥لعلٗ ٛا حٝل

ٍيللاَٛ ٚألٛد ٍٚٚـل

ٚحت ٢حاـرًٍ .يهٔ ٍيكٝادٍ ٠يؿًصط ١ٝٓٝٝيٹل ّ.ت.ف قا متهٓت َٔ لؿرٜؼ ٍْ٫تؿاـلَ ١لٔ
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َفُْٗٛا ٍيٛطين ٍيكٚ َٞٛحٛيتٗا تطٜٛع َٛقـ ٍيط كات ٍيعلل  ١ٝيؽلاحل ٍيدلأٍٛزٜل١
عرٍ٥خٗاٍ :يهُدلٍدٚعف ٍٚيتلاقا َٔ ٍي اطٔف ٍٚي رلٚقرٍطٍٚ ١ٝيطؿ .١ًٝٝيذٍف ٍْتٗلت ٖلذٙ

ٍْ٫تؿاـ َٔ ١حلرٍى ظلليب نلَ٬ل ١ؾاعقل ١يف َعلرٚع ٍيتخرٜلر ٍيلٛطين إىل ٍ٫علذلٍف
ايهٝإ ٍيؽٗ ْٞٛٝعً ٢ي٬ي ١أع اع ٍيلٛطٔ ٚٚـلع كٝلٍ ١يلٛطٔ يف َٛـلع َلًَّلل لني

ٍ٫حت٫ٍٚ ٍ٬شتك!ٍ٬

قا نتِ ٖذٍ ٍي اب ااكتطـ ٍيطٍ ٌٜٛيتاي ٞيل ر ٕ٫اد:ٜٛ
أ ش اب ٍشلسميٍٚ ١آا ٍجملايف:
ٜتِ يف ٍيتخًٍ ٌٝيلًٍُ/ٞيثٛع ٟػًٝض ْتا٥ا نٌ حا ـُٔ ظلرط٘ ٍيتلاعىٞ
ٍيذ ٟهلٌ لؿصرل ٖذٍ ٙيٓتٝج ١أ ٚلًوف ذيو ٍايٍ أ ٚذٍى ممهٓ ًا يٝػاَ ٚثا  ١دعط.
نإ ٍؿسبف نُا أظرْا أع ٙ٬عاما ٍيكاشِ ٍاعذلى ني ٖسٍٍ ِ٥يتجلاعب ٍيثٛعٜل١
ٍٱْصاٍْ ١ٝ٭ع ع ٍ٭ٚىل يف ٖذٍ ٍيهتابف ٚذيو ش ٤ٍٛيف حلا٫ت غٝلاب ٍؿلسبف ـللؿ٘
املٓ ٢عاّ ٍعلؿاع٘ اصت ٣ٛقٝادٍ ٠ؿا ف فرد ٚأٛد ٙأ ٚن ْ٘ٛيف ٍيصًط.١

ٜذنر اد ٜٛإٔ أش اب ٖسمي :1968 ١غٝاب ٍؿلسب ٍااعنصلٍ – ٞيًٓٝلٝين حلاٍ

د ٕٚقٝادٍ ٠يدلٚيٝتاعٜا يًثٛع٠ف ُٓٝا ٍـطر َا ٚيف أ 1967 ًٍٜٛي٬شتٓجاد اؾٝغ ٖٚذٍ
دي ٌٝأْ٘ أدعى ٍيؿعٌف  ٚايط ع نإ ٍؿسب ؼت قٝاد ٠طرٍ٥كٍ ٛٝيرأزلايٚ .١ٝيف ٍْتؿاـل١
 1987قؿست ٍيؿؽا ٌ٥يكٝادْ٫ٍ ٠تؿاـ ١يتصًُٗا يكُ ١شا٥ػ ١يًكٝادٍ ٠يُٓٝٝل ١نلٜ ٞػلرم
ٍيٓفاٍ ٍيؿًصطٝين يف يُجټٍ ١يتط ٝع َع عا ٌ ٙٚأؼ

ٍيتط ٝع.

ؾًصلطٖ ٕٛٝٓٝلِ يف ؼلاٍع ٠دٴعلا٠

نإ َٔ ني أش اب ٍشلسمي ١ؽاذٍ ٍيٝصاع ٍٚشتلاٍّ ٍيدلأٍٛزٜل ١يل٘ نُلا حؽلٌ

يف ؾرْصا .يف ٖذٍ ٜك ٍٛاد ٜٛدعٓا ْلتلدل إٔ "ٍيٝصلاع ٖلَٓ ٛعَٛلٍ ١يعلؽلاٍْ ١ٝيصٝاشل١ٝ

ٍيدلااٍْ ١ٝييت للًٔ لؽرح أْٗلا ٚحلاٖا ٍاًٖ٪ل ١ؿُلٌ ٍيٓتلا٥ا ٍيلاَل ١ؿرنل ١شٝاشل١ٝ

َٓؿرد... .٠إِْٗ ٚحاِٖ ٍيكادع ٜٔعً ٢لٛؾرل "حرنات ٍأتُاعٖٚ "١ٝهذٍ ْلتدل إعل19 ٕ٬
رذٍع  1871اياق ١إع ٕ٬ط٬م َع ٍيٝصاع".
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ؾِٗ

أَا يف أٜاع  1968ف ؾكا ناْت ْعرٍ ٠يُٝني ياق  ١يف ؼكٝل نصر ٍيثٛع ٠حٝ

ٝ َٛا ٚشرٜلاً أْ٘ ؾكط ٍؿسب ٍيعٛٝعٍ ٞيؿرْصٍ ٖٛ ٞيكادع عً ٢إعلاد ٠لث ٝلت ٍيٓعلاّ

يف ٍاؽاْع .إٕ ٍيهٍُ ٖٞ ١ْٛٝاثاٍ ٍيٓادع عًٍ ٢يكطع َع ٍيٝصاع يف ؼلٝا نٗذٍُٓٝ .لا يف
ٍيؽني نإ ميني ٍؿسب ٍيعٛٝع ٞقا أدعى انرًٍف ق ٌ َلاٚف إٔ ٍؿلسب ٖلٍ ٛيكًللٍ ١يليت
احت٬شلا ميهٓ٘ ؽٍ ٞيثٛع٠ف ٍ َٔٚؿسب ٍَتات ٜا ٍيُٝني إىل ٍؾلٝغُٓٝ .لا يف ٍؿايل١

ٍيؿًصط ١ٝٓٝناْت قٝاد.ّ ٠ت.ف ْٖ ٞؿصلٗا شلًطٚ – ١ؾؽلاَ ٌ٥للاًف نُلا ناْلت لًلو
ٍيكٝاد ٠قا ٍيتكطت انرًٍ دٚع ٍالثكؿني ؾخلٛيتِٗ إىل أدٍ ٠يف ٜلاٖا .يلذٍف ٚألاْا ٍالثكؿني

ٍيذ ٜٔطاالا لػٓل ٍٛػا لٍ ١ي ٓلادم ؼلاع شلٗ ً٬عًلٍ ٢يكٝلاد ٠ؼًٜٛلِٗ االاٍ إىل ٝلادم
َتلؽؽ ١يف َا ٜعٍٚد ٍيؿٓادم.

يًكٝاد ٠يف ٍيثٛعٍت دٚع حاشِ حٝ

قٝاد ٠قادع ٠عًٍ ٢ؽاذ ٍيكرٍع اما ٜصتٛع

يف َٓؿا ٙحٝ

ٍؿا

ٍؿا

دعٍَٝاً َتصاععاً مما ٜعلذلط ٚألٛد

ٜٛٚأٗ٘ .نت

أحلا َكلالًٍ ٞيهُْٛٝل١

ٍْتٗ ٢دٚع ٙأْ٘ نلإ ٜؽلخ ٛيف للض ٍيًٝلاي ٞحٝل

للذلدد يف َصلاَل٘

أؼٍٛت ْؿض ٍجملُٛعات َٔ ٍيٓاط ٍيذ ٜٔميف ٕٛإىل حتؿِٗ اجملسع ٠للا دقلا٥لف ٖٚلِ

ٜؽر  ٕٛؾَ ٘ٝرلل ني َٔ ًـ ٍاذلٍط ..." :أٍ ٜٔ٭ٍَٚرف أٍ ٜٔـط)p. 161( ١
and Alian Badiou, The’orie du sujet, Seuil, 1982, pp. 14-15.

ٜا يًَٗ !ٍٛا أؾعع ٖذٍ ٍيها ٛط!
ٜؿت ٖذٍ ٍيص ٍٍ٪عًَ ٢صأيٖ ١اَ ٖٞ ١عؿٍ ١ٜٛيثٛع٠ف حؽلٛشلا نخلا

مل ٜلتِ

ٍيتلطٝط ي٘ َص كاًف ٖٚذٍ ٜٓط ل عًل ٢كتًلـ ٍيثلٛعٍت طاالا طا لٗلا أ ٚأشاشلٗا يلٝض
ٍْكٝ ٬اًٖٚ .ذٍ هلٌ ؾرز قٝادَٓ ٠اش  ١يًثٛع ٠أَر أنثر ؼل ١ ٛيهٓ٘ أنثر أؼلاي ١أ ٟلٛيٝلا
قٝادٍ َٔ ٠اٝإٍ ط كلاً يًخلا ٖٚ .لذٍ َلا حؽلٌ ْصل ٝاً يف ٍيهُْٛٝل ١يهٓل٘ مل ٜلتُهٔف

نكٝاد٠ف َٔ إدٍعٍ ٠الرن ١ظاٍع٠ف ٚعاما ٜلٛد ذيو إىل عاّ لٓاش
ؽتًـ ػر ٍْ ١تؿاـ 1987 ١حٝ

دؾع ٍؿلا

ٍيكَ ٠ٛع ٍ٭عاٍ.٤

للض ٍيؿؽلا ٌ٥يتٛيٝلا قٝلاد٠

َٝآٍَْ ١ٝاش ١ف يهٔ لر ٝتٗا عًٍ ٢يت لٍ ١ٝي رلقرٍط ١ٝأعادٖا إىل حعلرلٍ ٠يكٝلادٍ ٠يصٝاشل١ٝ

ٍي ١ُٝٓٝٝيل ّ.ت.ف.
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عاما أنثر َا هُع ٍيتجاعب ٍ٭ع ع نَٝ ٕٛسٍٕ ٍيكٍ ٣ٛيصٝاشلٍ/ٞيط كٍ ٞيللااٞ

مل ٜهٔ يؽاؿٗا مجٝلاًٖٚ .ذٍ  ِّٔٝ ٜإٔ ٍؿلا ٜٓ ٫تعرْلا قلطف املٓل ٢إٔ ٜلتِ لأأًٝل٘ أٚ
ؾُ٘ عٜثُا لٗس اٍٛأٗت٘ ٚلطٜٛل٘ مما ٪ٜنا ٚأٛب للٛؾر ٍيكلاع ٠عًل ٢لًكل ٞأ ٚلًكُّلـ

ٍؿا

ٚلٛأ ٘ٗٝأ ٚقٝادل٘.

ؾرغِ ٍشلسميٍ ١يك ١َٝٛيؿرْصا ٍ ٖٞٚيليت حؿلست يلٛعٍ ٠يهُٝلْٝٛنيف إ ٫إٔ ٖلذٙ

ٍشلسميٍ ١يك ١َٝٛمل ؼرى ٍيدلأٍٛزٍ ١ٜيؿرْص ١ٝاكاٍ ١َٚحملتٌ ٍٚياؾاع عٔ ٍيلٛطٔ ٍٚيتخلايـ
َع ٍيهُ١ْٛٝف ٌ ٍ تاعت ٍيتٍٛطَ ٪ع ٍيلاٍ ٚيك َٞٛـا ٍـؽِ ٍيط ك .ٞأَلا يف ٍيؽلني
ٍيعل  ١ٝؾكا نإ َٝسٍٕ ٍيك ٣ٛيؽاحل ٍؾٓاح ٍيتخرٜؿ ٞيف ٍيصًط ١حٝ

ٍؿسب ٍٚؾلٝغ

ٝا ٖذٍ ٍؾٓاحٚ .مل لهٔ قاٚيَ ١ا ٚلص ٞلْٛؼ شٍ ٣ٛيتاٍعى ٍاتأ ر ٱعاد ٠قطاع ٍيثلٛع٠

إىل شٹهَّت٘ف ٍ ٖٛٚ٭َر ٍيذ ٟمل وؽٌ.

مل لهٔ ٍيدلأٍٛزٍ ١ٜيؿرْص ١ٝعاّ  1968يف ٚـع ـلٝـ أَاّ يٛعٍ ٠يطً ل١ف لٌ

ناْت ٍيثٛعْ ٠ؿصٗا ٍعذلٍـاً عً ٢لػٛټٍ ٍيصًطٍ ١يدلأٍٛز ١ٜـلا ٍؾاَللات ٍٚآلاٖا...
ٍخلف أ  ٟناْت ٍيثٛعٍ ٠يطَ ١ٝ ٬ثا ل ١دؾلاعٚ .مملا زٍد ٍملرٍف َٝلسٍٕ ٍيكل ٣ٛإٔ ٍؿلسب
ٍيعٛٝعٍٚ ٞيٓكا ات مل لكـ َع ٍيثلٛع ٠مملا أد ٣إىل لينًلٗا إىل دعأل ١أًٜٛيلٍ ١٭َلٛع إىل

ٍْتلا ات ناْت يؽاحل ٍيُٝني.

يف ٍؿايٍ ١يؿًصط١ٝٓٝف نإ حا ٍْ٫تؿاـ ١عً ٢أُٖٝت٘ ٖٚٚجل٘ يف ظلرف غلرل
ٍَ٪تٺ عً ٢كتًـ ٍيؽلا .ناْت قٝاد.ّ ٠ت.ف يف ٍآؿ ٫ٍ ٢تٝلاع ٟيف للْٛض اْتعلاع
أ ١ٜؾرؼ ١يًُصاَ ١َٚع ٍيلاٚف ٚنإ ٍيٛـع ٍيرزلٍ ٞيلر  ٞيف غاٍ ١ٜيرألٍٚ ١ٝيفللـ

مما دؾل٘ يٝكـ ـلا ٍْ٫تؿاـل ١نل ٫ ٞلتؿعل ٢يف ٍيلٛطٔ ٍيلر ل ٞؾٝهل ٕٛع ٝلل ًا عر ٝلاً

حكٝكٝاً .أَا عًٍ ٢يؽلٝا ٍيلاا ٞؾهإ عأط ٍااٍ قا ٍْتؽر عًلٍ ٢يلُلٌ  ٚلاأ ٍالصلهر
ٍ٫ظذلٍن ٞيف ٍيتؿهلو ُٓٝلا ناْلت ٍيرهاْٝلٍٚ ١يتالعلر ١ٜلؿرـلإ شٝاشلات ٍيًٝدلٍيٝل١

ٍؾاٜا ٠يف ًاُٜٗا ٚعً ٢ؼلٝا عاا .ٞيكا ٍؼطؿت ٖذٍ ٙيل ٌٍَٛمجٝلل ًا يتهلَٓ ٕٛا ل ًا

فاؾٝاً يْ٬تؿاـٍ ١يؿًصط ١ٝٓٝمما ألٌ لٛيٝا ٍلؿام أٚشً ٛأَرًٍ ممهٓاً اما ٍٖ ٛعلذلٍف قٝلاد٠

ّ.ت.ف ايلا ٚعً ٢ي٬ي ١أع اع ٍيلٛطٔ ٍيؿًصلطٝين  ٚكلا ٤كٝلٍ ١يلٛطٔ ؼلت شلٝطرل٘
ٍيلصهر٫ٍٚ ١ٜقتؽاد.١ٜ
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ٌ َثرل يًٓكا ٍٚ٭شلَ ٢لل ًا إٔ لتؿهلو َٓعَٛلٍ ١يهتًل٫ٍ ١ظلذلٍن ١ٝيف

أٚع ٚا امثٌ لًو ٍيصٗٛي ١د ٕٚإٔ ٜك ّٛلفٗا عرف ٍاكا ١َٚيتصلج ٌٝشلكٛط َعلرِّف

عًٍ ٢٭قٌْٚ .كؽا َكاَٚل ١مملٔ ٜٴؿلذلض إٔ ٍياٚيلٖٓ ١لاى ٖل ٞدٚيلتِٗف أٍ ٟيلُلاٍ.

ْٚكاْا ٖذٍ ٜ ٫تجاٌٖ ط ٝللَٝ ١لسٍٕ ٍيكل ٣ٛلني عأط ٍالاٍ ٍٚيلُلٌف لني ٍ٫ظلذلٍن١ٝ
ٍٚيرأزلايٚ ١ٝؼاٜلاًٍ لإٔ قلٍ ٠ٛيرأزلايٝل ١متهٓٗلا َلٔ ٍيلرد ٚـلرب ٚحتل ٢لكلٜٛض
ٍ٫ظذلٍن ١ٝاملٓ ٢إٔ ٍيثٛعٍ ٠افاد ٠ف ٚإٕ ٖسَت يف َٝاد ٜٔقاد٠ف مل لؿكلا قلاعلٗا للا.

ٖٚذٍ ٜفع لؿهو ٍيهتً٫ٍ ١ظذلٍن ١ٝيف ْطام ٍيؽرٍع ٍيتلاعىٍ ٞيطٜٛلٌ لني ٍيرأزلايٝل١

٫ٍٚظذلٍن.١ٝ

يهٔف إٔ ٜكـ ٜٚتخرى ٍيلُاٍ ـا ْعاّ "ٍظذلٍنٚ "ٞؼ ً٫ٛإىل ٖسميت٘ ٚلكٜٛف٘ف

ؾٗذٍ أَر ٜعذلط قرٍ ٠٤عؼْٚ ١ٓٝكاٺ  ٫مياىل .٤ؼخ ٝإٔ ٍ٫ظذلٍن ٫ ١ٝلا لٓتؽلرف يهلٔ

ٖذٍ ٜ ٫لؿٍ ٞيتجاعب َٔ ٍـًٌ ٍيكالٌ ٍيذ ٟحام ٗا.

ٚيف ْؿض ٍيصلٝامف ؾلسٕ ٍاٛألٍ ١يكَٝٛلٍ ١يثاْٝل ١أللت يف ْطلام شلكٛط ٍيهتًل١

ٍ٫ظذلٍن ١ٝحٝ

ٍٚؼًت ٍيثٛعٍ ٠افادٖ ٠جَٗٛا تٛيٝا د٬ٜٚت أاٜاْ َٔ ٠ؿض عحلِ

ٖسميٍ ١يهتً٫ٍ ١ظذلٍن١ٝف ؾٝا اؿاعقٍ ١يل٬قٍٚ ١يذلٍ ط ني ٍْ٫تؽلاعٍت ٍا٪قتلٍٚ ١اٗسَٚل١

لاعىٝاً!
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English Abstract:
This book’s topic is practical and dialectical. It is taken from
historical events and experiences aiming to show that events as social
phenomenon is eternal as long as there is life, time and space, it is
changing like matter but will never exhausts. The continuity of events’
effects is the main lesson and meaning of history considering the
importance of separating events as history from historians will, ideology,
and possible misconstruction.
A defeat in a certain period of time never isolated from historical
context, because a defeat in certain place and epoch might be a
foundation for some form of coming victory and a victory in a certain
place and time might be a foundation for a defeat in another place and
time. This is what Marx meant that history is a record of class struggles
contains victories and defeats. In this context we must put the defeat of
socialist countries considering that the defeated socialist experience is a
rehearsal in historical struggle and conception of humanity.
While movement of human history is forward in the final analysis,
it is important for revolution’s fighters on the one hand and human beings
in general on the other to believe that even when they, the
revolutionaries, defeated, victory is coming albeit if it is during their own
life or not, and mainly it is not as long as Counter Revolution CR is still
strong.
The real nimbleness reading of history is based on an event breed
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by another event, both are connected, but the old is feeding and
developing the new, they are not separated from each other as links of
history, but the new is not a mere repeat of the old which did not block
the emerge of the new. As long as event is a space for contradictions, a
continuous contradiction moving from low level to higher one, Marx
argues that dialectic is not triple, i.e. thesis, anti and synthesis, there is no
synthesis. He meant that what is there is internalization, adaptation,
containing of contradiction. By other token that contradictions never
solved and will never be solved in terms of ending, but it might be
repeated in an eternal motions or on a greater level.
This little book never stops on Paris Commune’s historical station
or in Palestinian Intifada 1987. History did not provide synthesis to any of
both, but lefts everything absolutely opened for contradictions which
never ended but growing and intensifying. From this understanding the
book’s title is deduced.
It is a logical argument that the current period, I mean the 1990s
of twentieth century until today, of the main contradiction in the globe is
a transitional period followed the defeat of labor by capital which lured
Francis Fukuyama to pretend the triumphant slogan, “End of History” that
frighten a lot of communists all over the world and led them to hardly
struggle to prove that they absolutely gave up and departed their past, i.e.
competing with ordinary believers and Forces of Politicized Religion FOPR
towards mosques and churches. But that defeat never uproot or block
labor’s struggle even in its’ low level. I prefer to call the period from 1980s
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until today the globalization period aiming to differentiate it from
imperialism because of several differences between both especially in
terms of globalization’s larger domination of the globe, its’ capitalisms
neo liberalism, de-regulation, one polar system…etc.
It is a transitional and restless period, it is like a battle where foes
are succeed here and defeated there, i.e. The disintegration of the
socialist block challenged by the rise of leftist regimes in South America
which nearly terminated by CR. Russia re-emerge and the rise of BRICS
challenged by the fall of Brazil’s progressive regime, the corruption of
South Africa’s regime and the victory of the very right wing in India led by
the new prime minster Narendra Modi.
But in Arab Homeland, we witnessed a black spring of CR. All of
those developments has been crowned by a deep and globalized
economic crises 2007-8 where regimes of the core capitalist countries
rescues the big banks by peoples’ money and prohibit the peripheral
countries from adopting any protectionist measures. This prohibition was
a result of a global alliance between:


Capitalism of the core



Comprador capitalism of periphery.

This alliance turns the world to a Global Capitalist Public Sector
GCPS trapped by core’s capitalists and peripheral ones and for their
interests. This case of conflict might be conceptualized on the global
conflict scale crystallized in labor struggle against capital albeit if it took
the form of conflict between states, i.e. not a direct class struggle.
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In this period a lot of defeated theorizations emerged exaggerating
the power of capital and the unchallenged power of the empire, the USA.
This led a lot of Trotskyites to move to the neo-conservatives looking for
internationalism even through capital! The “golden” result of that is the
destruction of Iraq for the sake of pumping its’ oil and perpetuating the
Zionist Ashkinazi Regime ZAR.
The irony is that this very shaky period contains its’ negation which
uncovers the weakness and fragility of globalism era in a very short period
of time in comparison with another eras of history. But at the same time,
this shaky era failed to breed a popular movement against it despite of
the fact that there were proper environment!
There is no doubt that revolutionary movement is still weaker to
carry their heavy job, i.e. to challenge globalism, a fact that recalls me to
re-read the lessons of failures of Paris Commune, the Great Proletarian
Cultural Revolution 1965, Students Revolution 1968 and Intifada 1987
which are the first parts of this book. While the objective factor was
there, i.e. in all those cases, the subjective factor was weak or absent. The
opposite is for CR, where the subjective factor was already there and
strong. In fact, in many cases of world events, the CR is there beneath the
service and ready to jump on the neck of revolution, i.e. the case of East
Europe 1990s and what so called Arab Spring 2011.
Those developments either passive or positive raise the question:
What is to be done?
This book is a reading of those events aiming to shed some light
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for coming developments without pretends that it is a ready solution to
be applied for events here or there.
It might be proper to work theoretically intellectually to analyze
some issues and reasons which worked for the sake of CR:


To uncover and criticize the ideology of FOPR which
crystallized first in the creation of ZAR as the first state based
on religion in modern ages manufacturing a settler colonial
state under a religious myth, then followed by imperialism’s
creation of al-Qaida 1978 in Afghanistan against USSR due its
‘support of Afghani new socialist regime and recently
expanded to destroy Arab Republics through al-Qaida, ISIS and
a lot of similar terrorist organizations of FOPR led by
imperialism and financed by Arab oil renter dependent
regimes.



To struggle to rest orate/liberate the masses from the fist of
CR



To terminate injected ideology, internalization of defeat IOD
which marketed by CR pretend that Arabs are unable to fight.



To terminate the domination of dependent regimes over
popular classes.



To reach a decisive boycotting position and to stand firmly
against normalization with ZAR. This position educates and
recruits the masses to feel proudly that they are in a daily war
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against the enemy a fact which engaged the enemy keep it
busy and terrible during the period between one war and
another. Anti normalization is oriented against all CR camp.


The disintegration of the components of Arab Qutri state by
engage its’ repressive forces in a daily clashes to be unable to
control the masses aiming to lead to the disintegration of its
power structure.

The question is: how to be able to achieve all those jobs as an
introduction for radical revolution topples the dependent comprador
ruling class? Does that means to move towards a direct spontaneous
revolution.
When the masses fled to streets, it is an event. Event never tell us
in advance or consult us, it is imposes itself as a challenge which raise the
question if there is a revolutionary party which grasp the event and able
to deal with it properly? If this development took place, we face the
challenge if subjective and objective factors are corresponding and
working together. Because if the masses flood into streets without a
concrete demands and clever leadership, its’ movement might
evaporated or ridden by CR. It is imperative that the subjective factor
must indulge in the field, influence the masses, leading the movement
towards revolutionary violence. If not, it is a golden chance for CR.
If the masses did not flood to the streets, the question which must
faces the revolutionary party, if it is available:
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Will a small and secret armed groups engaged against the regime
as an incentive to provoke the masses considering that the disintegration
of the regime is a continuous job, not an occasionally one as a premise for
violent struggle against the regime?
This conditions the availability of sensitive accounts and
estimations, i.e. the limits of power and to what extent the masses are
ready to protect the armed revolutionaries either in rural or urban guerilla
fighting to close the streets by rocs, junks…etc. I will never forget that
scene in West Bank and Gaza in Intifada 87. But I will never forgot as well
the fact that the absence of revolutionary party left the masses for the
right wing leadership to betray Intifada for a compromise with people’s
enemy.
What I meant here is to refer to the importance of masses power
which breeds the event? In that situation, the main question is:


Is the social organized tool ready?



Or is there a chance to breed it in parallel with the event?

How we can make the two choices possible?
It is only by peoples’ war which proved that it is possible, what we
must do is to enlarge Mao’s perspective of peoples’ war towards
Development by Popular Protection DBPP as a project which people must
adopt in all situations, i.e. under colonialism, after liberation and even
during a socialist regime.
History shows that people able to contrive unlimited forms of
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resistance, but the question which is always facing us is: Who is able to
grasp keys of events as long as events are providing us with chances and
challenges. This leads us to the important issue, i.e. the availability of the
revolutionary party which re channel people’s rage into a social conscious
revolt. A party rise from the beneath the masses and controlled by them.
In discussing revolution’s conditions, one must start from world
system at its’ large proceeds to concrete cases. That is why this book
discuss Paris Commune, the Great Proletarian Cultural Revolution,
Student’s Revolution, Intifada 87, and Eastern Europe…etc.
One of the main similarities between the four events is that the
balance of power wasn’t in their favor. Paris Commune took place against
two big bourgeois regimes while revolutionary forces weren’t ready and
united. The GPCR took place when Mao was on the edge of losing control
over the party and the army. 68 revolution started by students while the
working class wasn’t ready to participate spontaneously and the CP was
against, and Intifada 87 took place when P.L.O and Arab ruling regimes
was in decline and the world capitalist system i.e. the CR was in the
beginning of defeating the socialist block .
In all the events, the revolutionary party either absent, against
and, what is more importantly and decisive is that none of four events
breed that party.
It is important to note that, while three of the events were
relatively accepted or gain consensus as positive events despite of the fact
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that they failed, the GPCR lacked that consensus, unjustly treated and few
of writers praised it. This might be due to:


It is not an event which took place and disappears totally. It
was a big event in a big country which split into two major
currents, the revisionists and the Maoists inside China and
Maoism and other communist currents on global level.



It was and still is under bombardments from global capitalist
media.

While Paris Commune was the first urban guerilla war in history, it
is collapsed fast and became part of history without continue as a threat
against bourgeois hegemony. This fate was expected for many reasons as
it is explained in the book and one of them because it was limited in one
city.
Intersections of Events:
All of the events contains an impressive role by women especially
Paris Commune and Intifada 87 where in both events women where
spontaneously engaged in the struggle without being mobilized by males.
In GPCR women were in the struggle and the same for 68s revolution.
Unfortunately, while, following 68 revolutions, women movement, i.e.
feminism flourished in France, they retreated in Palestine.
As for the role of political parties, the leading party was relatively
absent in the case of Paris Commune, and was available in GPCR , 68
revolution and Intifada 87, but it stand against the revolution in China,
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betray the revolution in Intifada 87, and was opportunist in France’s
student revolution 68.
In Paris Commune, the peasants weren’t part of the revolution and
even the rich peasants collaborate with the regime to do not provide food
to the Commune. In GPCR the youths from rural areas were part of the
revolution. In 68 revolution, the peasants participated in the revolution
but wasn’t the leading part as well.
Intifada 87 depends a lot on rural areas where most of the
population were there and participated in Intifada either in challenging
the enemy’s army by closing all the roads or in providing cities of
production and producing for neighborhoods agricultural cooperatives in
cities.
While Intifada 87 was a spontaneous popular revolt, the workers
were a leading even pioneering part of it especially those who were
working inside the enemy’s economy. They decide to stop working in the
enemy’s economy. I called that Internal Withdrawing. While the French
trade Unions participated in 68’s revolt after the students, but their
participations did radicalized the revolution especially the “occupation”
Liberation of factories. Most of Paris Commune was proletariat. The same
is for the youths who supported Mai in GPCR.
The role of intellectuals is deeply telling, as the most debatable
social faction. Fortunately that they are not a class, they are divided
between the main social classes and accordingly they are divided in their
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role in revolution according to each class which part of them is belong to.
While social classes, especially the working class deteriorating in certain
times to be not revolutionary, but this class never fluctuates as the case of
intellectuals. I am not talking here about the organic intellectuals of each
class, i.e. the proletariat or the bourgeois, but about a certain faction of
intellectuals who renegade from revolution to be in support and
compromise with the bourgeois. Those are not organic intellectuals. I
called them the Intellectuals of Sixth Brigade IOSB. They are the opposite
of the organic intellectuals. Even the Gramscian organic intellectual must
be examined in terms of struggle, i.e. the Gramscian organic intellectual
might be organic in the theoretical level, but did not practice the struggle
in the field when it is necessary. That is why I think we must call the real
revolutionary intellectuals the Engaged Organic Intellectuals EOI. This is
the challenge which Adorno failed to outcome.
There is a special similarity between the fates of Paris Commune
deportees to Algiers and that of Palestinian fighters who evicted from
Lebanon to Tunisia 1982 and later according to Oslo Accords end in the
West Bank and Gaza Strip. Unfortunately, the fate of both was terrible.
The French deportees became a harsh tool for the sake and in support of
the French criminal colonialism against Algerian people, and the
Palestinian militants became a force for the strengthening of Oslo Accords
which in fact compromise the enemy especially in what so-called the
Security Coordination. What a sad end for both.
The second part of the book on defeated victories. I decide to add
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it for the sake of contrast or comparison between the two opposite cases,
the contradictory events positive or passive.
What is really astonishing in the case of the collapse of socialist
countries especially Eastern Europe is: How come that the regimes of
socialist countries, which must be regimes for the working and toiler
classes has been collapsed easily even without gaining the honor of
resistance?
The case became more complex when one thinks deeply to find
that those who “revolt” against the “socialist” regimes are the classes
which the same regimes were ruling for or on behalf of them.
On the other side, the regimes which substituted the “socialist
regimes” put the region on the most shameful dependency on
imperialism. This is the most obvious example for a defeated victory.
The same is the case of the third wave of nationalism as a wave
manufactured by US imperialism for the dependent comprador ethnicities
to support them for building little regimes as tools for imperialism in their
regions. The applied examples are in the former Yugoslavia, Iraq, Syria,
the former Soviet Union…etc.
In many cases this colonial policy of manufacturing dependent
reactionary regimes are false and defeated victories.
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