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 أفكبر حىل األزيت األوروبيت انحبنيت

 بقهى احييٍ ببنيببر
 جًبل شحّيذ: حرجًت

 
هي ْٗم  ٥19وٗ رقلٗوٖ رن الَب٥خ 

ؽيٗييواىو ًّقييبُ عييوٓ  ييٖ   14االصٌيي٘ي 
ً »قب٥ييخ  الزييبث٤ « ٍييبسٌ٘ سواعْ٘هسييب

ّييبهف  ييٖ . لغبه٦ييخ ثييبًضْ٘ى  ييٖ  صٌ٘ييب 
الٞبّلييييخ الوَييييزلٗوح لر٘يييي٘ي ثبل٘جييييبهو   
سٍْزبً كّىٌٗبًو ثب لًْ سال وٗبًًْ 

و ٗبًٌ٘ ه٘ل٘يًْ  («اٗجْفٖ»ح هي عوٗل)
و  ييبًل٘لٌ٘  («صَ٘ييٌ٘٘»هييي هغلييخ  )

و  ٘كيٖ ٍيكْهجٖ   (« ل٘ض٘ب»)ث٘زَْهٌٗ 
 .و ثوئبٍخ كٗوزوٌٗ  ٘وع٘زٌ٘(« ل٘ض٘ب»)

 
 

 ٗييبه الوبٙييٖ ًْييودة ٍلَييلخ هييي الٝوّؽييبد ؽييْ  الْٙيي٤     21 ييٖ 
الزٖ اًلل٦ذ هٌن  (1)«الىهخ الوبل٘خ الًْ٘بً٘خ»الٌبّئ  ٖ  ّهّثب ٥ّوب ٍوٖ ثي

 :ّفالٕخ ُنٍ الٝوّؽبد سوب ٗلٖ. ٗيٗل ٥ي ٍزخ  ِّوهب 
٥لئ  )ثل د الىهخ قجل اإل٥الى ثكض٘و ٥ي ٕي٦ْثبد القيٌٗيخ الًْ٘بً٘يخ    ( 1

القل ثل د ه٤ اًفغبه الفقب٥خ ال٦قبهٗخ الهوٗك٘خ ّاإل الٍبد الوٖيو ٘خ الزيٖ   
ّلْعْك كْٗى ُبئلخ ٥ْٖٗخ الؾل سيّند الىهيخو ليي رزْقي  هي٤      (. ًغوذ ٥ٌِب

عواءاد الٖبههخ  ٖ الو٘ياً٘خ ّالزقْ  الزٖ  ةوٙذ  ّاًل ٥لئ الًْ٘يبى صين    اإل
ُّٖ ثبلزبلٖ هيل٥ْح لالٍيزفؾب  ّللزيرص٘و ال٦و٘يى ٥لئ      . ٥لٔ ثللاى  فوٓ

 .ال٦القبد ث٘ي اللّ  ّالهن ّال٦ْْة الّهّث٘خ
لى ه٢بُود الَكبى  ٖ الًْ٘يبى اؽزغبعيًب ٥لئ رقف٘ٚيبد الوّاريت      ( 2

بد االعزوب٥٘ييخو الزييٖ ٙييوثذ الويي١ْف٘ي ّال٦وييب    ّلللييبء ٥ييلك هييي القييله  
ّالوزقب٥لٗيو ُٖ ه٢بُواد هجوهح  ٖ ه٢٦وِبو لى ُنٍ اإلعواءاد ال رِبعن 

                                                 

الىهيخ  :  ّهّثيب »كفلذ  يٖ القلهيخو   ) Mediapartو ًةْود ٥لٔ هْق٤ « ىهخ  م ًِبٗخ؟:  ّهّثب» (1)
ثب ُٖ هْيو٣ّ   ّهّ»و The Guardian  ٖ 25/5/2010و ًٔ هقزٚت ًْو  ٖ عوٗلح «الٌِبئ٘خ؟

 (.2010و ؽيٗواى Theory and Eventو ًٔ سبهل ٌٍْ٘و ٥لٔ هغلخ الكزوًّ٘خ «ٍ٘بٍٖ هبد
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 سبًْا هي الوٚيبهث٘ي  ّ هيي الوَيزف٘لٗي    )الوَؤّل٘ي الوئَ٘٘٘ي ٥ي الىهخ 
 .ّرْكل ًفً٘ب لللٗوقواٝ٘خ  ٖ الْكل النٕ قةوهد  َ٘( هي الفَبك

ّ »ث٦بهيخ لى ٍ٘بٍييخ  ( 3 الزييٖ اّرج٦زِيب الؾكْهييبد ّاللغٌييخ  « لًقيبم ال٘ييْه
رَيزٌل للئ    –ه٤ رْرواد كافل٘خ قْٗخ ؽّوسزِيب اللّليخ السضيو قيْح      –الّهّث٘خ 

لًِّب روَوه ٍ٘بٍيخ رَْعِِيب هٖيبلؼ ث٦ي٘ الٞجقيبد ّث٦ي٘       . القلا٣ ّالوقبرلخ
ّرقفيٖ الزكيبل٘    . ٥ي الوٖلؾخ ال٦بهيخ « الزقٌٖ»الهن سوب لْ سبًذ الز٦ج٘و 

ّالوُبًبد االعزوب٥٘خ للوسْك النٕ ٍزَيججَو ّرقفيٖ  ٗٚيًب الوْيبسل الزيٖ      
 .ٗغت هغبثِزِب لى ّئٌب  ٦اًل اًزِبط ٍ٘بٍخ رٚبهي  ّهّثٖ

 ٖ الووؽليخ الؾبل٘يخ هيي ال٦ْلويخ الزيٖ رْي٘و الىهيخ للئ ٝبث٦ِيب          ( 4
الٌيا٥ٖ ثورٍيبحو ٗزؾيلك هٖي٘و الهين الّهّث٘يخ ثبلوكبًيخ الزيٖ رؾزلِيب  يٖ          

ّال )ر٦وي٘ن الزٌيب ٌ ثي٘ي الوٌيبٝى     : زٖبكٗخ ث٦٘لح الولٓ ّهيكّعيخ ٥ول٘خ اق
و ّلىاؽخ هواسي اإلًزيبط ّريواسن ه ً   (ٗزْق  ثبلٞج٤ ٥ٌل ؽلّك االرؾبك الّهّثٖ

لّهّثبو ّملي   « اللّه الضبًٖ»الَبثقخو هوب ٗؾبّ  لٗالء « الٞو ٘خ»الوب  ًؾْ 
ّٗلّه الَيؤا   . ٤ ثِب٥لٔ الوسن هي الكزلخ الَكبً٘خ ّهي الوٖبكه الزٖ رزوز

ُل ٌٍوٙـ ثبٍزكبًخ  م ٌٍزوكي هي الزٖلٕ ثٞيوػ لٍيزوار٘غ٘بد   : الزبلٖ
 .ٍ٘بٍ٘خ عوب٥٘خ ّهجزكوح؟

ّلكي  ّهّثب سوْو٣ّ ٍ٘بٍٖ رق٤ ال٘يْم  يٖ رٌيبق٘ ٥يْٗٔ الؾيل      ( 5
لًِب رواّػ ث٘ي ٙوّهح الزٚبهي الوٍَْبرٖ الو٦يَيىو  ٕ ٙيوّهح ّعيْك    : رقوٗجًب

زكبه ؽ٘ض٘بريَو ّلكيي الْؽ٘يل الينٕ قيل ٗلٞيٖ ٕيالثخ        ٗغت اث« ٢ًبم ارؾبكٕ»
هْييبهسخ »رٞبلييت ثِييب عِييبد سض٘ييوحو ّثيي٘ي س٘ييبة سييل    « إلكاهح اقزٖييبكٗخ»

ؽق٘ق٘خ  ٖ الوؤٍَبد الؾبل٘خ ّ ٖ ؽ٘برِيب الَ٘بٍي٘خ الزيٖ    « كٗوقواٝ٘خ
 ّ ّالؾييب   ى . ّلؽجييبٛ الو٦ٌْٗييبد« الوْييِلٗخ»ّق٦ييذ  وَٗييخ الج٘وّقواٝ٘ييخ 

لينا عبى يذة   . (1)ِيب  ى ريوٓ الٌيْه كّى اللٗوْقواٝ٘يخ    الج٘وّقواٝ٘خ لي ٗزٌَٔ ل
و ُّنٍ ٥جبهح اٍزفياىٗخ لى «٦ّجْٗخ  ّهّث٘خ»٥ٌلهب ركلوذ ٥ي ٙوّهح ق٘بم 

الَيؤا  الوٞيوّػ ُيْ  ى    . هب ٗزْٞه الْ٘م  يٖ  ّهّثيب ُيْ الْي٦ج٘بد القْه٘يخ     
ُيل  : ٦ًوف  ٖ  ٕ ارغيبٍ ٍزَي٘و هكّك ال ٦يب  الْي٦ج٘خ لىاء رفيبقن الىهيخ      

 . ٖ لٗغبك ٍجل للقوّطو  م ٥لٔ ال٦كٌ ٌٍلْٓ  ِ٘ب ال هؾبلخ؟ٍزَِن 
سقبروخ هْْثخ ثبلزْبؤمو الؽ٢ذ  ٖ  ّهّثب س٘بة هيب سيبى َٗيّؤ    ( 6

اٍيوً٘ب   –ّهؾبّاًل ه٤ مل  هٍن ثلٗل ل ْ  اٙ يب  الزيٖ  زؾِيب    . «الَ٘به»ثي
 كٍزْه  ّهّثبو ك٥ْد هضقفٖ ثللاًٌب القبكه٘ي هٌِب  ّ الوٌزوي٘ي  –٥لٔ القل 

للٔ  ى ٌٗزقلْا  -« لٕالؽ٘٘ي»ّ« صْهٗ٘ي»للِ٘ب ي هزغبّىٗي اًقَبهبرِن هب ث٘ي 
هي الٌقل الجَٜ٘ للٌْ٘ل٘جوال٘خ للٔ الجؾيش ٥يي لٍيزوار٘غ٘ب رزٖيلٓ ل،ىهيخو      

 .ٌّٗقوْٝا  ٖ عل  كّلٖ
سوفززؼ للوٌبقْخو  ّك ُنا الوَبء  ى  ؤسل ٥لٔ ُنٍ الٞيوّػ الزيٖ ال   

ّلكٌٌيٖ  ّك  ٗٚيًب  ى  ؽيبّ     . ف٘وح قل  ثٞلزِبرجلّ لٖ  ى رْٞهاد الٍبث٤٘ ال

                                                 

 Bernard Guettaمسو ثوًيبه سْٗزيب   : ُنا ٥كٌ هب ٗؤسلٍ ث٦٘ سجبه الٖؾف٘٘ي الوؤٗلٗي ل،ّهّث٘خ (1)
: «ّهّثيب الْالكح س٘و الوؤسلح ل» ٖ هقبلخ ٥ٌْاًِب . 5/5/2010ثزبهٗـ « ل٘جواٍْ٘ى» ٖ ٕؾ٘فخ 

قيل ركيْى  هيوًا كق٘قيًب عيلًا      )...(. ثل ًب اٙى ًٌزقل هي الوجيل  للئ الزٞلي٤  يٖ لكاهح اقزٖيبكٗخ      »
ّلى ؽلس ُيناو  قيل ركيْى ثلاٗيخ ًِبٗيخ االرؾيبك       . ٦ّٕجًب لما لن ٗزوكي االرؾبك الّهّثٖ هي مل 

َيرلخ كٗوقواٝ٘يخ   لما اًلهغذ  ّهّثب ثل   ى رزقف  هي ُنا االًلهبطو ٥ٌّلئن قيل رٞيوػ ه  )...( 
 .«االرؾبك ٝوؽًب ال هجبّوًا الْ٘م سٖ ركْى كٗوقواٝ٘خ هل٘ئخ ّسبهلخ
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  ٛ اللٗوْقواٝ٘يخ ّالْي٦جْٗخو االقزٖيبك    : ّوػ ٦ْٕثبرِب ثبل٦ْكح للٔ صيالس ًقيب
 .ّالَ٘بٍخو الووسي ّالٝواف  ٖ القبهح الّهّث٘خ

 

 :انذيًىقراطيت وانشعبىيت
. «ّي٦جْٗخ » ٥ٖ الوالثَبد الوق٘فخ الزيٖ ٗزٚيوٌِب اٍيز٦وب  سلويخ     

الَ٘بٍيٖو ّال َٗيز٤٘ٞ   « الْيٖء »ثَبد عيء هي ٝج٦٘يخ  ّلكي ُنٍ الوال
رغٌّت هقبٝوُبو هب لى رقوط هي الزغوٗل لزرفن ث٦٘ي اال٥زجيبه القيْٓ الف٦ل٘يخ    

ّهي عِخ  فوٓو رل  ُنٍ الوالثَبد ٥لٔ الٌقٞيخ الزيٖ   . كافل ٤ّٙ ه٦٘ي
ٗز٦يي٘ي  ِ٘ييب ٥ليئ الَ٘بٍييخ اللٗوْقواٝ٘ييخ  ى رٖييت عِْكُييب  ييٖ الز٦جئييخ  

قيْح ّي٦ج٘خ   (  ّ ٦ً٘يل ثٌيبء  )ُنا ال ٦ٌٖٗ  قيٜ  ًٌيب ًجٌيٖ    . ٘ؼّالز٢ٌ٘ن ّالزْٙ
 ى  –ٍّيٜ هوؽليخ ربهٗق٘يخ ُْيخ عيلًا       –ًفزقوُب الْ٘مو ّلكي ٗز٦ي٘ي ٥لٌ٘يب   

ثبلٍْبئل الفالق٘خ ّالوؤٍَيبر٘خ ّال٢ٌوٗيخو ّ ى ًقيبّم    (  ّ  ى ًيّّكُب)ًزيّّك 
ٕ الْٜٞ النٕ ٗوكي  ى رزٚوٌَو هؾبّل٘ي اٍزقالٓ ال٦جو هي هبٗ هرٍبّ

ّ ّٕو ال٦لٗل هي الوْبهس٘ي  ٖ الٌقبُ الينٕ ثيل  ٥لئ    .  ٖ  سلت الؽ٘بى
 رؽيبلْا  : ركجؼ ّرٌيب ٌ ال٥ويب  الؾكْه٘يخ   « للوْاٌٝ٘ي»ٙوّهح لٗغبك هجبكهح 

ّ ٖ هٌبٍجبد  فوٓ كا ٦يذ  ًيب   . (1)«ال٦ْجْٗخ»سجلٗل ٥ي « الوْاٌٝخ»للٔ 
ل اإلقل٘ويٖ  ٥لئ الٖي٦٘  « الوْاٌٝيخ » ًٗٚب ٥ي ر٤ٍْ٘ الوقْليخ ّهَيزليهبد   

ال  رقّلٔ ٥يي ملي  ق٦ٞيًبو ّلكٌٌيٖ  ٥زقيل  ًٌيب لما ٍّي٦ٌب        . ّالّهّثٖ ثقبٕخ
الوفِييْم ثؾ٘ييش ٗزغييبّى ه٦ٌييبٍ الزقل٘ييلٕو   ًييَ ال ٗكفييٖ إلثييواى القييْح الزييٖ   

 .ًؾزبعِب ٌُب
ال ٗلليٖ   –ثقبٕخ  Ernesto Laclauسوب  سل لهًَزْ السلْ  –القٞبة الَبئل 

ي ه٥يت الغويبُ٘و ّريلفلِب  يٖ الؾقيل      ٥لئ اليوسن هي   « ال٦ْجْٗخ»هفِْم 
الَ٘بٍييٖو هوييب ٗفزييوٗ  ٘ييَ  ى ٗةقييّل ثل٦جييخ القْا٥ييل اللٍييزْهٗخ ّر٦ييّوٗ    

ّالَجت ال٥وى ُْ الزِلٗل النٕ ٗغ٦لَ ُنا . (2)اللٗوْقواٝ٘خ ًفَِب للقٞو
َّيو رجٌيٖ  ّ لٝيال  ٍ٘بٍيبد        الوفِْم ٗؾْم  هبم  ٢ًبه الوي٦ٌن ٥ليِ٘ن  ٦٘

َ .  ه٦بكٗخ لل٦ْت  يٖ القٞيبة الَيبئلو    « ّي٦جْٗخ »رَيو٘خ   هب ٗٞلى ٥ل٘ي
و ُيْ  يٖ   (ُّيٖ سض٘يوح  )ثبال٥زوبك ٥لٔ  هضلخ ؽْ  اللْسبئ٘يخ ّاليلسزبرْهٗبد   

٢ًيييوًا لزؾلٗيييلارِب الٌقجْٗيييخ )« الويٗيييل هيييي اللٗوْقواٝ٘يييخ»الؾق٘قيييخ ُييينا 
الوٖي٣ٌْ هيي الوْيبهسخ ّاالؽزغبعيبد     « اإلٍواف» ّ ؽزٔ ُنا ( ّالزقلٖ٘٘خ

٘وٗيييخ ال٦فْٗيييخ  ّ الو٢ٌويييخو ّثيييلًِّب رٖيييجؼ ّالوٞبلجيييبد ّالؾوسيييبد الغوبُ
لًِييب ثلييْهح ّاٙييؾخ . اللٗوْقواٝ٘ييخ سلوييخ عْ ييبء  ّ ٥ًْييًب هييي الوقبرلييخ ؽزيئ

« الجل٘ضييًْ» ّ ( الْيي٦ت)« اليينٗوًْ»الو٦ييبلن ّ ٦ّبلييخ ّّييلف٘خ لوقْلييخ   

                                                 

و لْهًْييل كٗلْهبر٘يي و «ر٦ييْٗن الًْ٘ييبى ٗةفييو   ّهّثييب»: J.K.Galbraithسبلجواٗييش . ف. ٢ًييو هييضاًل ط (1)
 .2010ؽيٗواى 

ٞ٘ي و ّرٌٞليى هيي    رو، ؽ٘يًا ّا٦ًٍب هيي ال " ٦ّجْٗخ"الهضلخ الزٖ ًٞلى ٥لِ٘ب الْ٘م رَو٘خ  (2)
الؾوسبد القْه٘خ ّالفبّ٘خ الغلٗلح لزٖل للٔ ؽوسبد الز٦جئخ الو٦بكٗخ لإلهجوٗبل٘يخ ليلٓ ُْسيْ    
ّب ٘ي  ّ للٓ الج٘وًّ٘٘ي الهعٌزٌ٘٘٘ي الغيلكو الينٗي رؾيوهّا هيي رج٦٘يخ ٕيٌلّ  الٌقيل اليلّلٖ         

٥زوبك ٥لٔ الو ٕ ال٦بم ٥ٌلهب اًِبهد ٥ولخ الج٘يّو هوّهًا ثبلوؾبّالد الوٌَْثخ للوئٌ٘  ّثبهب اال
ْ .  ٢ًيو ل . لفوٗ ًب١ن لل٦ول٘يبد الوبل٘يخ  يٖ ّّ  ٍيزوٗذ     ٕ   »: السلي و «ؽيْ  الَيجت الْي٦جْ

: و ُّيٖ ث٦ٌيْاى  2010و PUF« اقزواػ هَبّاح الؾوٗيخ »ّرقلٗوٖ لِنا الكزبة  ٖ ) 2005 ٘وٍْ 
 .(«٥ْكح ال٦قل: ال٦ْجْٗخ ّالَ٘بٍخ»
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« لزيييله٘و»ال : الزيييٖ ريييْك اللٗوْقواٝ٘ييخ  ى ر٦ّجيييو ٥ٌِيييب ( الكضييوحو السضوٗيييخ )
لجولوبً٘ييخو ّرقَيي٘ن الَييلٞبدو ّٙييوبى الؾقييْ    الوؤٍَييبد الزوض٘ل٘ييخ ّا

الفوكٗييخو ّلًوييب إل٥ييبكح الزييْاىى للقييْٓ االعزوب٥٘ييخ ّلْييوّٛ رْىٗيي٤ الَييلٞخ  
ثْكل ٥بك و ثبلز٦ْٗ٘ ٥ي القْح الزٖ روبهً كافيل اللّليخ ّالوغزوي٤ ٥يي     
ٝوٗى الضوّح ّالَلٞخ االقزٖبكٗخو ّال٦القبد الوقول٘خ ّالوٌِ٘خو ٥ّي ٝوٗى 

الزٖ سيبى  )الغبه٦ٖ ّاالؽزكبه ّجَ الْهاصٖ لل١ْبئ  ال٦بهخ  القجوح ّالزٚبهي
ّفيال   . (1)و ّالْيجكبد ّاليل٥ْم اللّل٘يخ   («ًجبليخ اللّليخ  »ث٘٘و ثْهكْٗ َٗوِ٘ب 

الٍبث٤٘ الف٘وح ه ٌٗيب الٌزيبئظ الٌبعويخ ٥يي الْعيْك الٖيبهؿ لوْيبهسخ سِينٍ         
وقزوؽيخ   ال  ؽل اٍزٞب٣  ٦اًل االؽزغيبط ٥لئ الَ٘بٍيبد ال   : ّلوْاىًخ سِنٍ

الزٖ قجلذ ثِب الؾكْهبد  ّ الِ٘ئبد الغوب٥٘خ ّاللّل٘خ  ّ الزٖ  وٙزِبو لًِيب  
رؤصو  ٖ  ى رٌقل للَكبى ٥تء اللْٗى الٌبعوخ ٥ي الفْٙٔ  ٖ الٍيْا   ّ  

اإل يالً  »ُينا  .  ٖ الهْا  ال٦بهخ( الفبٍلح: لى لن رقل)٥ي اإلكاهح الو٥ٌبء 
١ِو  ّاًل  يٖ الًْ٘يبىو    –ٞ٘  الْبئ٤ لما اٍز٦ولٌب ُنا الزل -و «اللٗوْقواٖٝ

.  ٖ هوؽلخ الزغبمثبد ث٘ي ؽكْهخ ثبثبًلهْٗ ّالوؤٍَيبد الزيٖ اٍيزٌغل ثِيب    
١ِّو هغلكًا ٥ٌلهب قوهد ث٦٘ الؾكْهيبد الّهّث٘يخو ّثٌِ٘يب  وًَيب ّ ٍيجبً٘ب      
ّ لوبً٘ب ّاًكلزواو لٝال  ٍ٘بٍبد رقْف٘خ  ٖ الو٘ياً٘خ ّالوغزو٤و ّال روّذ 

ّال ٍي٘وب هكب ؾيخ الفقيو    )اهبد الزٖ رّن اًزقبثةِيب ثٌيبًء ٥لِ٘يب    ثٖلخ للٔ االلزي
ال  ؽل ٗؾزظ ٥لٔ  ى ١وّف الىهيخ س٘يو الوزْق٦يخ رفيوٗ رل٘٘يواد      (. ّالجٞبلخ

ّلكٌٌب ال ًَز٤٘ٞ  ى ًٞلى ٕفخ اللٗوْقواٝ٘خ ٥لئ  .  ٖ الزْعَ الَ٘بٍٖ
نٍ  هو ٤ْٙٗ  َ٘ الَكبىو  ٕ الو٦ٌْ٘ىو فبهط اللائوحو ٥ٌيلهب ًؾيلك ؽغين ُي    

هب ٌٗٞجيى ٥لئ الٖي٦٘ل اليٌْٖٝ ٌٗٞجيى ثيبلؽوٓ ٥لئ        . الزل٘واد ّ ُلا ِب
ّلما هيب  .  ّ اإلقل٘وٖ ؽ٘ش رزقن القواهاد الٚيبسٞخ  ٦يالً  « الغوب٥ٖ»ال٦ٖ٘ل 

سبة الٌقبُ الّهّثٖ ث٘ي الَكبى ّث٘ي ؽوسبد الو ٕ الو٢ٌوخ الزيٖ رزغيبّى   
و ّؽلُب رجقٔ الز٦بهٙبد الؾلّكو ّثبفزٖبه لما هب سبثذ اللٗوْقواٝ٘خ الّهّث٘خ

القّلا٥خ ٥ّالقبد القْح ث٘ي الؾكْهبد الزبث٦خ للٔ ؽّل هيب للقيْٓ الو ٍيوبل٘خ    
اللّل٘خو ّرجقٔ  ٍ٘وح الٌبفج٘ي  زؾيبّ   ى رَيزقلم ال كيبه الوَيجقخ ثيلاًل      

 .هي الزوبً الوْبهسخ
رالهٌ ٌُب ٥بًُخ ّالكٗخ ٥ٌيل االرؾيبك الّهّثيٖو ّهثويب لَ٘يذ الَيجت       

ٍْ الؾ٘بح اللٗوْقواٝ٘خ كافل سل كّلخو ّلكٌِب ال رَبُن ثْيٖء  الْؽ٘ل لزْ
ّرَزقلم الؾكْهبد الوؤٍَبد ال٦بهخ ٥ٌلهب رغل .  ٖ رٖؾ٘ؼ ُنٍ ال٦بُخ

 ِ٘ب هٖلؾخ لِبو ال ٍ٘وب ٥ٌيلهب روٗيل ٝيوػ ف٘يبهاد ٍ٘بٍي٘خ سوَيزليهبد       
و ّلكٌِب رق٤ٞ الٞوٗى ٥لِ٘ب هب لى رالؽ٠  ًِب قيبكهح ٥لئ فليى عيْ     «رقٌ٘خ»

لقل٘وييٖ ليين ر٦ييل ُيينٍ الؾكْهييبد رييزؾكن ّؽييلُب ثيي عواءاد ُيينٍ          ٥ييبم
ّليين ٗييوك قييٜ  ييٖ ثولوييبى ٍييزواىثْه رؾل٘ييل  ّهٌبقْييخ فٞييٜ  . الوؤٍَييبد

الوَب٥لح  ّ رّْعَ الَ٘بٍبد الٌقلٗيخ ّالوبل٘يخ القبكهيخو لى ُينا الجولويبى      
٥لٔ اللٗوْقواٝ٘خ ُّينٍ  « الٚلٌ٘خ»ّلكي ُنٍ .  ٕجؼ كّى ُ٘ئخ اٍزْبهٗخ

٥ّلٔ الولٓ الج٦٘لو ٍزكلفبى سبلً٘ب . هٌِب هلّهوربى ثْٖهح فبهقخ« القْ٘خ»
علًاو  زفقيل الَ٘بٍيخ ّالوؤٍَيبد الؾكْه٘يخ ّالزوض٘ل٘يخ هْيو٥ّ٘زِبو لْى       

لنا ٗزورت . ٥لٔ ال٦ٖ٘ل الٌْٖٝ  ّ ٥لٔ ال٦ٖ٘ل الّهّثٖو لى هٖ٘وُوب ّاؽل
                                                 

عوِْه »: 10/6/2010 ٖ ٕؾ٘فخ ل٘جواٍْ٘ى ثزبهٗـ  Alain Duhamel ٢ًو هقبلخ  الى كُّبه٘ل   (1)
 .«الٌبفج٘ي ال٦ْجٖ ّعوِْه الٌبفج٘ي الوبلٖ
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واٙيٖ  ا ز« ٦ّت  ّهّثٖ»٥لٔ الهن الّهّث٘خ الزٖ ُٖ هكّْى هي هكًْبد 
 ى رجش الؾ٘بح هغلكًا  ٖ اللٗوْقواٝ٘خو لم ثيلًِّب ال ّعيْك لؾكْهيخ ّيو٥٘خ     
ّلوؤٍَيييبد هَيييزلاهخو ّٗز٦ييي٘ي ٥لِ٘يييب  ّاًل  ى ر٦ّجيييو ثؾييييم ٥يييي ه ٚيييِب 
الَ٘بٍبد الوؤٍَخ ٥لٔ اٍزوواه االهز٘يبىادو ّؽزئ ٥لئ ر٦يٗيُيب ٥يي      

٦جْٗخ ّي »ُنا هب  هكد قْلَ ٥ٌلهب ركلوذ ٥ي ٙيوّهح ّعيْك   . (1)ٝوٗى الىهخ
ُّنا ال ٗز٦بهٗ ه٤ الوْاٌٝخو لم ْٗيّكل ّعِِيب اٙفيو  يٖ ١يوّف      . « ّهّث٘خ
 .هؾلكح

ّرٌزْو ٍو٦ًٗب  ٖ  –الزٖ ًزكلن ٥ٌِب الْ٘م « ال٦ْجْٗخ»ّال ٗفْرٌٖ  ى 
لَ٘ذ لٝالقًب مل  ال٦ٖ٘بى الَلوٖ للوْاٌٝ٘ي  ٖ ّيزٔ الجليلاىو    – ّهّثب 

ّوِّٝب ٥لٔ النٗي ٗقًِْْب ًّؾزبط للَ٘ لزغلٗل ؽ٘بح اللٗوْقواٝ٘خ ّلفوٗ 
ّهيي عِيخ  فيوٓو لًِيب ّي٦جْٗخ      . ٦ّْٚٗى سل ال٦قجبد الووكٌخ  هبم ٍج٘لِب
ّقيل رٖيجؼ قبرليخ لما ريوّكٓ الْٙي٤      )ٌّٝ٘خ ّهٌبٝق٘يخو ركيوٍ العبًيت ثْيلح     

الوِيبعوٗي الْا يلٗي فْٖٕيًب هيي     )« اليلفالء »و ّرزٖلٓ لي(االعزوب٥ٖ سض٘وًا
و ّلكٌِيب رزٖيلٓ  ٗٚيًب    (الِ٘يْك اؽزويبالً  آٍ٘ب ّعٌْة الوزٍْٜو اللغوو ّؽزٔ 

الْوب  ٙل الغٌيْةو الليوة ٙيل الْيو و الغ٘يواى ٙيل       )ل،ّهّث٘٘ي اٙفوٗي 
و ًّْييبُل (الغ٘ييواىو ؽزيئ كافييل  هييخ ّاؽييلحو سوييب ُييْ الؾييب   ييٖ لٗٞبل٘ييب 

 Giacomoُّينا هيب ٍيّوبٍ ع٘يبسْهْ هبهاهيبّ      . ه٢بُوارِب  ٖ سل  هعيبء القيبهح  

Marramao –  ٖ  ّٙي٤ ثيالكٍ الزيٖ ريلٗوُب ؽكْهيخ ثولٍْيكًْٖ       ٥ٌلهب  كو– 
و الزٖ رقزوة رقٌ٘بد الزال٥يت ثٍْيبئل اإل٥يالم  ِ٘يب     «ال٦ْجْٗخ اإل٥اله٘خ»ثي

  ٓ لىاء . (2)هي الفبّ٘خ القّؾخي القبئوخ ؽلٗضًب ٥لٔ ١وّف ربهٗق٘خ ّصقب ٘يخ  فيو
ُنٍ ال٦ْجْٗبد الوع٦٘يخ الوزْاّيغخ للئ ؽيل هيبو ّالزيٖ ر٦ّجيو ٥يي  قيلاى          

ل٦ْج٘خ ّالٞجقبد الٍْيٞٔ ه٦ٌْٗبرِيبو ٥ّيي ًيي٣ّ اليهيو الؾبسويخ       الٞجقبد ا
للٔ الٖفبقخو ٥ّي س٘بة الزٞل٦بد الزٖ رزغبّى ؽلّك الْٝي لزْاعيَ ال٦ْلويخ   
ّرواع٤ الؾوسبد االعزوب٥٘خو هي الُْن ثوكبى  ى ٗفكو الووء  ًَ َٗيز٤٘ٞ  ى  

ّالل٘جوال٘يخو  ٗٞوػ رجْ٘وًا  فالقً٘ب ثَيً٘ٞبو ّ ى ٗزلٌئ ثفٚيبئل كّليخ القيبًْى      
هلًٞ٘ب ثنل  ٥ولً٘ب اٍزوواه ٥لم الوَبّاح ّثقبء الَ٘ٞوح الَبؽقخ لوٖيبلؼ  

ٗغت الق٘بم ثز٦جئخ ٦ّج٘خ علٗلحو ال ٗوكي  ى ٗكْى هؾوسِيب  . الِولك٘خ ّالوب 
ّلينا  : ّلكي هضل ُنٍ ال٦جبهاد رزٚوي ثؾى ث٦٘ الوغبى بد. ٍْٓ االؽزغبط

ٖ ٕبهمو ّ زؼ رٞل٦بد ثٌبء لٗغبثٖ  ٖ هي الوِن هثِٞب  ْهًا ثبلزيام كٗوْقواٝ
   ٕ ّفال ييًب لوييب ٢ٌٗييَ ث٦يي٘ ه٢ٌييوٕ     . آىو ال ٍيي٘وب  ييٖ الوغييب  االقزٖييبك

و ٗغت ٥لٔ الجواهظ الزٖ رورجٜ ثِب هكًّْبد هضل (لهًَ٘زْ السلْ)« ال٦ْجْٗخ»
٥لٔ ال٦كٌ هي مل  ٗغيت  ى ركيْى   : «فبل٘خ الْ بٗ»ُنٍ الؾوسخ  اَل ركْى 
. ق٘قً٘ب للوٖبلؼ ّال كبه ٥جو الؾلّك ّالفئبد االعزوب٥٘خعُْوٗخ ّرةفوى رالقً٘ب ؽ

 .ُنا ْٕٗلٌب للٔ ٣ًْ صبٍى هي ال٦ْٖثبد
 

                                                 

٥لئ سيل ؽيب  ال    )ال ر٦ٌٖ ال٦ٌ و ؽزٔ لما لن رةَيزج٦ل كائويًب ُينٍ اإلهكبً٘يخ     « ثؾيم»سلوخ  (1)
 ًزَبء  ٥ّوب رٌز٢وٍ: ّلكي ٗغت لمى لٗغبك ثلائل(. ٗوكي  ى رَزقلم سنه٦ٗخ للقو٤ االؽز٘بٖٝ

للزفك٘يو  يٖ ه٢يبُواد ّؽويالد     (  ّ س٘وُب هي الغو٦٘بد)ّالٌقبثبد الّهّث٘خ « الَ٘به» ؽياة 
٥ييوائ٘ لييلٓ ثوّسَييل ٍّييزواىثْه اؽزغبعييًب ٥ليئ القٞييٜ الغييبكح الزييٖ ٍييزغزبػ الوكًّْييبد    

 .«الًوْمط الّهّثٖ»االعزوب٥٘خ لي
و «هبهسٌ الْ٘م»كهاٍٖ ٥ي  لقل اٍز٦ول ع٘بسْهْ هبهاهبُّنٍ ال٦جبهح  ٖ هلافلزَ  صٌبء ْٗم (2)

 .2010ؽيٗواى  ٢ً4وزَ هغو٥ْخ ًْىّ ٖو عبه٦خ ثبهٌٗ الّلٔو  ٖ 
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 االقخصبد وانسيبست
لما ٕييؼ  ى القٞييبة الَييبئل قييل ؽييبّ  الوواّسييخ ثبٍييز٦وبلَ ّييزٔ      

٥قالً٘ييخ "ّ" اإلكاهح"ّ" الؾكيين"و ّ"هغزويي٤ الْييجكبد )"الوفييبُ٘ن الغلٗييلح  
ـ  "ّ٘ئًب ٥ي و ُنا لما لن ًقل "الٍْا  الزيٖ ر٦َوٙيذ ٥ًْيًب هيب     " ًِبٗيخ الزيبهٗ

و ّلما ّٕؼ  ى الىهخ الؾبل٘خ ر٦٘ل ال٢ٌو  يٖ ُينٍ الوفيبُ٘نو  ي،ى سيل      (للنم
ّٖء  ٖ االقزٖبك ُْ ٍ٘بٍٖو ّلى سيل ّيٖء  يٖ الَ٘بٍيخ  ٗٚيًب ُيْ       

ؽزيئ لما ليين ٗكييي  قييٜ ُييناو الهييو اليينٕ سييبى َٗييّوَ٘ ه٦لوييٖ  )اقزٖييبكٕ 
ُنا ال ّٖٗؼ  قٜ ٥لٔ الْيوّٛ ّالٌزيبئظو ثيل    "(. لوفوٝخالؾزو٘خ ا" لزٍْ٘و ثي

٥لٔ الَ٘وّهاد ثؾل مارِبو ّثبلزبلٖ ٥لٔ الزٌبقٚبد الزٖ ٗزٚيوٌِب ّهيْاىٗي   
ال ثيل ًَيز٤٘ٞ ال٢يي  ى لؽيلٓ     . القْٓ ّالجلائل الزٖ رفوِٙب ُنٍ الويْاىٗي 

ٍوبد ال٦ْلوخ الزٖ ثزٌب ٦ًبًٖ هي قْاًٌِ٘ب ُٖ  ى ُنٍ الؾزو٘خ االقزٖبكٗخ 
الوْاٌٝيخ ّال٦ويل ّالضقب يخ    : ّالَ٘بٍ٘خ رلٞيٖ  يْهًا عو٘ي٤ عْاًيت الؾ٘يبح      

ٗغت  ال ًجقٔ ٌُب  يٖ ال٦وْه٘يبدو ثيل    ... ّالهي االعزوب٥ٖ ّالؾ٘بح الْ٘ه٘خ
 . ى ًؾبّ  رفَ٘و الوُبًبد ؽَت الْاق٤

ال  هٗل  ى  سوه ٌُب هب ُْ ه٦وّف علًاو ؽيْ  الق٘يبهاد الَ٘بٍي٘خ الزيٖ     
ًّيوٓ ال٘يْمو لما هيب ٥يلًب للئ الهيْا        )ىهيخ الهوٗك٘يخ   ارقند ث٦ل اًيلال٣ ال 

و لًِب لن رّْك (ال٦بهخ ّاالقزٖبكاد الٌْٝ٘خو ركبل٘  ٥ول٘بد الوٚبهثبد الفوكٗخ
ّلال رْعيت ٥لٌ٘يب الق٘يبم ثزؾلي٘الد      –ّلكيي ث ٗغيبى   . لال للئ هفبقويخ الفٞيبه   

لٖ لللّليخ   ّك اٍزقالٓ صالصخ كهًّ ثٌْ٘ٗخ رز٦لى ثيبلوثٜ الو ٍيوب   –هْٞلخ 
هْكلخ االٍزوواهٗخ ّالق٦٘ٞيخو  : ّللَْ و سوب  ّك لصبهح هْكلز٘ي فبٕز٘ي 

ّهْكلخ القْٓ الوْعْكح  ٖ الو٦ٚلخ الزٖ رْاعِِب ال٘يْم الهين الّهّث٘يخو    
 .ّهثوب  هن  فوٓ

لَ٘ذ ١يبُوح هؾبٍيجخ ٗوكيي    "  ىهخ الهْا  ال٦بهخ"لى : اللهً الّ  
اًٙ٘ييخ " ثييبلقواهاد"ب ًَييج٘خ ّرز٦لييى  ٦يياًل لهِيي:  ى ٦ًيييّ للِ٘ييب ؽغوييًب هٞلقييًب 

ل،ٍْا  الوبل٘خو ّثزَيغ٘ل لهكبً٘يبد اليلّ  لقلهيخ  ْائيل كًِْٗيبو ّ ٍي٦به        
الفْائل الزٖ ٍغلزِب القوّٗ الغلٗلح الزيٖ رؾزيبط للِ٘يب اليلّ  الوَيزلٌٗخ      

لى كهعيييخ هلًْٗ٘يييخ اليييلّ  ّكهعيييخ اٍيييزقالل٘زِب  ّ  . لزْاعيييَ اٍيييزؾقبقبرِب
ٗخو رزلّ٘ييو لمى ؽَييت رق٘يي٘ن الٍييْا  لِييب ثبٍييزوواه    االقزٖييبك" ٍيي٘بكرِب"

ّلكييي هييي ٗييزكلن ٥ييي . (1)ّؽَييت ّٙيي٤ الْييوسبد الوَييغلخ  ييٖ الجْهٕييخ
الٍييْا  ٗييزكلن ٥ييي ٢ًييبم رجييبك  ّرق٘يي٘ن رْييّكل الجٌييْف الكجييوٓ ّٕييٌبكٗى  

(. الَييبئلٗيو لى ليين ًقييل القْٗييبء)الوٚييبهثبد الٍبٍيي٘خ  ب٥لِ٘ييب الوِيي٘وي 
و  ٕ  ًِب رولٖو ٥لئ  (ثبلو٦ٌٔ القْٕ للكلوخ)  رٕجؾذ لمى  ب٥لخ ٍ٘بًٍ٘ب

هغو٥ْخ سجوٓ هيي اليلّ  ّؽزئ ٥لئ الجٌيْف الووسيٗيخو الْيوّٛ القبٕيخ         
ّلِنا الْٙي٤ ًزيبئظ سجيوٓ ٥لئ     . ثَ٘بٍزِب االعزوب٥٘خ ّاالقزٖبكٗخ ّالٌقلٗخ

٥لئ رؾلٗيل   ( ّي٦ْة  ّ  هين الويْاٌٝ٘ي   )قلهح الِ٘ئبد الَ٘بٍ٘خ الزقل٘لٗخ 
ثَجت هْقفِب الِ٘وٌٖ الووكي النٕ  –ثوب الٖ٘ي ّؽلُب ّه. رْٞهُب القبٓ

                                                 

رٚب٥فذ اليلْٗى الًْ٘بً٘يخ لًِيب افز٘يود     : ٗقْ  ّثؾى  ٖ ُنا الٖلك)ٗالؽ٠  وٗلٗول  لْهكّى  (1)
هو سِلف  ّ   ٖ  ّهّثب للوٚبهثبد  ٖ الجْهٕخ ل٘زن رقْٗوِب هي قجل  ّهّثبو ّقل ٗؾلس ُنا ال

 .http: blog)الىهييخ  ييٖ ه٦ٌٞيي  الٞوٗييى »سييلًا إلٍييجبً٘ب  ّ الوولكييخ الوزؾييلح  ٢ًييو هقبلييخ 

Mondediplo. net/2010-05-07)..» .     ّٗجيلٕ عْىٗي  ٍييز٘لل٘ي الوالؽ٢يخ ًفَيِب( َ :  ٢ًيو هقبلزيي
 (.22/05/10و عوٗلح لْهًْل  ٖ «الزقْ  ٗؤكٕ للٔ الكبهصخ»
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رفلذ هي ُنا الزؾّْ   ٖ ال٦القبد  -ثل د رؾٖل ٥لَ٘  ٖ االقزٖبك ال٦بلوٖ 
ث٘ي القلهح الَ٘بٍ٘خ لللّ  ّقلهح الفب٥ل٘ي الويبل٘٘ي س٘يو الوَيزقوٗي  يٖ     

ُّنٍ ثبلزرس٘ل لَ٘ذ ؽب  الْالٗبد الوزؾلحو هوب ْٗيوػ سض٘يوًا هيي    . ثلل ّاؽل
 .2008الّ٘بء  ٖ لٍزوار٘غ٘خ لكاهح  ّثبهب ث٦ل ٕلهخ 

ُّنا هب ٗل ٦ٌب هجبّوح للٔ اٍزقالٓ اللهً الضبًٖ النٕ ّّلك ٥ل٘يَ  
Michel Agliettaهْ٘٘ل  سل٘٘زب 

ال ْٗعل ؽل ٍّٜ ث٘ي هٌٞق٘ي ٗز٦بهٙبى  ٖ : (1)
ٗغيت  «  ٍْا »ّٗغت الزٌَْٗ ثرًِب )ال٦ول٘بد  ٖ الٍْا  الوبل٘خ « ر٢ٌ٘ن»

ب ثو٦ٌٔ فبٓ علًاو ّثبلزبلٖ ٗزٌبق٘ ه٤ الوللْ  الْيبئ٤ للوفيوكحو ّال    ِوِ
ٖ »ٗيا  ه٤ مل  ّْٗعَ ٝوٗقخ الكالم ٥ٌِيبو ٥يي ٝوٗيى القٞيبة      ال : «الٖيواٝ

رؤكٕ الوٌب َخ للٔ رْاىى  ٖ ال٦وٗ ّالٞليتو ثيل ريؤكٕ للئ ُيوّة للئ       
٤ٍّ اال٥ .. زوبكادالهبم  ٖ هٍولخ الهْا  الزٖ ريكاك ق٘وزِب ثبٙٞواك ه٤ رْ

لّهب  ى القْح ال٦بهخ ُيٖ الزيٖ رفيوٗ قْا٥يل     (. للٔ  ى رٌِبه ُنٍ اال٥زوبكاد
الؾنه ّالْفب ٘خ ٥لٔ ٥ول٘بد الوٚبهثخو ّلهب  ى الٚوّهح الالهزٌبُ٘خ لوؤًّ 
الهييْا  الَييبئلخ الزييٖ رَييز٤٘ٞ  ى رٌكييَت ٥ليئ الوٚييبهثبد الوغيٗييخ ٥ليئ 

لو كّى  ى رزييْا و الوييلٓ القٖيي٘وو ُييٖ الزييٖ رقٚييٖ ثْعييْك فلييل هزياٗيي      
٥يي  ) يٖ هغيب  االقزٖيبك     سيبسيًبٌُّب  ًٗٚب ًْاعَ ف٘بهًا . اإليكبَيخبٌ يعًب

 ى ٗغيت  ّلكيي  . و ّٗقزوة ُنا الق٘به هي ًيا٣ ٗز٦لى ثبلَي٘بكح (ٝوٗى الهْا 
 ًٌيب ال   –ّلِنٍ الوالؽ٢خ ه٦ٌٔ هِن ٥لٔ الٖي٦٘ل الؾيبلٖ لل٦ْلويخ     –ًٌزجَ 

و لى مل  ( ّ الَلٞبد الوبل٘خ الٌْٝ٘خ)ٌٝ٘خ اللّ  الْ« قْح ال٦بهخ»٦ًٌٖ ثبلي
    ٖ ّٚيل  ى    . ٗز٦لى ثؾغين ّهكبًيخ االقزٖيبك ال٦يبلو ّالو٦يوّف  ى ٌُيبف كّاًل رف

ركْى  كّاد ليه٣ القليل الزغيبهٕ للؾٖيْ   ّ للؾفيبٟ ٥لئ هكبًزِيب الوبل٘يخ        
ّلكٌِيب هي٤ ملي  ال رقجيل ثيرى      )« رقٍل ٥ي الَي٘بكح »اللّل٘خو ٌُّب ال روٓ  ٕ 

٤ٍّرؾْو  ٖ  ًٖ هْ ّثقبٕخو ٌُبف ٕي٦ْثخ رٖيٞلم ثِيب  ّهّثيب     . لٝبه ٍ٘بٍ
لين ر٦يل قيبكهح ٥لئ  ى رْيكل      ( هٌِب« اللٌ٘خ»ّؽزٔ ) ٦اًلو ُّٖ  ى اللّ  

ّؽلُب ٍلٞخ لز٢ٌي٘ن الٍيْا  الوبل٘يخ ثف٦بل٘يخو كّى  ى ٦ٗيوف الويوء س٘ي         
 . ى ًةق٘ن ٍلٞخ ٍّلٞبد ٥بهخ رزغبّى اللّ  ّرزقٞبُب سيبسيًبٗوكٌٌب 

 Pierre Noëlوٕ ٗةَيزقلٔ ثقبٕيخ هيي  ٥ويب  ث٘٘يو ًْٗيل ع٘يوّ        ّ ٖ ٢ًي 

Giraud
كهً ٗقْ  لى ٌُبف رْاّغًب ٥لٔ الولٓ الْٞٗل ثي٘ي ٝوٗقيخ رْىٗي٤     (2)

رفبّد  ٖ الولاف٘ل )الٌْٝ٘خ  ّ كافلِب « الوغبالد»الزفبّد االعزوب٥ٖ ث٘ي 
هيي٤ الفيين ث٦يي٘ي اال٥زجييبه ال٢ييوّف    –الوّارييت الوجبّييوح ّس٘ييو الوجبّييوح   –

و ّث٘ي الَ٘بٍيبد  (الزبهٗق٘خ ّالضقب ٘خو رفبّد  ٖ الوَزْٓ ّ ٖ ٣ًْ الؾ٘بح
ثبلٚلٜ )الوزج٦خ ليٗبكح رٌب َ٘زِب  ٖ هب ٗز٦لى ثغنة هؤًّ الهْا  اللّل٘خ 

٥ي ٝوٗى الِغوح  ّ الزْا ى ث٘ي اللّلخ ّالٌقبثبدو  ّ  –٥لٔ هَزْٓ الوّارت 
زٖو  ٖ فبروخ الوٞيبفو  ّثقف٘ االقزٞب٥بد الٚوٗج٘خ ال –٥ي ٝوٗى سلِ٘وب 

ّ يٖ ُينا الو٢ٌيْهو رَيز٦٘ل     (. رِلك ؽزوًب الَ٘بٍبد ّالؾوبٗبد االعزوب٥٘خ
الييلّ  ٥ليئ القييل عيييءًا هييي قييلهرِب ٥ليئ الزؾلٗييل الَ٘بٍييٖ للْييوّٛ     
االقزٖبكٗخ للَ٘بٍخو الزٖ قلٌيب ٥ٌِيب آًفيًب لًِيب رَي٦ٔ للئ اإل يالد هٌِيب         

                                                 

الىهيخ  »؛ ُنا ثبإلٙيب خ للئ هقبلزيَ    2010و هْ٘بلْىو «بالىهخ ٍجل القوّط هٌِ» ٢ًو سزبثَ  (1)
 .18/6/2010 ٖ عوٗلح لْهًْلو ثزبهٗـ « الْٞٗلخ لّهّثب

و كاه «ثيّسيبد ّرْي٢٘بد  . ال٦ْلويخ »؛ ّسزيبة  1966و  ْل٘يْ سبل٘ويبه   «رفبّد ال٦بلن»ا٢ًو سزبة  (2)
 .2008ًْو ال٦لْم اإلًَبً٘خ 
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ًّوٓ  ًِب رَيزف٘ل هٌِيب لزؾّجينو     .لٖبلؼ الووضل٘ي الوبل٘٘ي  ٖ ل٦جخ اال٥زوبك
 –٥لٔ ٍج٘ل الوضب  الل ب٣ ٥يي ًويْمط ه٦ي٘ي  يٖ الٚيوبى االعزويب٥ٖو  ّ       

لزلزقٜ رقلفًب ربهٗقً٘ب ٥ي ٝوٗى الز٤ٌٖ٘ الوْعَ ًؾيْ الزٖيلٗو    –٥لٔ ال٦كٌ 
 ّاًل الؾيل الٌيبعنو   : ّلكي ُنا ال ٗؾلس لال ث٘ي ؽلٗي ٙ٘ق٘ي ٥ًْيًب هيب  . ثقبٕخ

٥ي ًوْمط ه٦٘ي  يٖ الزٞيْه االقزٖيبكٕ ّاالعزويب٥ٖ       ٖ االقزٖبك الو٦ْلنو
و سويب ٗقيْ  ث٘٘يو ًْٗيل     «٣ًْ هيي  ًيْا٣ الو ٍيوبل٘خ   » ٕ )النٕ رل٥وَ اللّلخ 

و ّال ٗزن افز٘بهٍ ٥ًْٝ٘ب ثوغّوك لٕلاه قواه هَزقل ٥ّويب ٗف٦ليَ اٙفيوّى    (ع٘وّ
 ٖ « الَ٘بكٗ٘ي»ّللوفبهقخ لمىو ُْ هَزقل ٥لٔ القل  ٖ ٢ًو الو٢ٌوٗي )

ّلخو ّركْى ُنٍ القيلهح الَ٘بٍي٘خ ٥لئ روْٗيل االقزٖيبك ّاق٦٘يخ ٥ٌيلهب        الل
؛ ّصبً٘يًب  (ركْى اللّ   سضو رالىهًب  ٘وب ثٌِ٘بو ّر٦ويل ثٞوٗقيخ اٍزْيبهٗخ ٥بل٘يخ    
 زّْ  )الؾل الٌبعن ٥ي الق٘بهاد الَ٘بٍ٘خ  ٖ هغب  الزفبّد االعزوب٥ٖ 

اليينٕ ٗزؾولييَ (  ى ركييْى اٍييزج٦بكًا  ّ لكهاعييًب لْييوائؼ سبهلييخ هييي الَييكبى  
الوْاٌٝيْى ٥لئ هٚيي٘؛ ّثكيالم آفيو ُيين ٗز٦ّوٙيْى لويب سييبى َٗيّؤ  ييٖ        

 .الوبٖٙ الٖوا٣ الٞجقٖ
٥لٔ فلف٘خ ُنٍ الٚلْٛ الجٌْ٘ٗيخ الزيٖ رزٞيْه ال٘يْم ثَيو٥خ ّيلٗلحو       
ٗغت  ى ًزبث٤ الٌقبُ الينٕ  صبهريَ هقزوؽيبد الكٌَ٘ي٘٘ي الغيلكو هٌين ثلاٗيخ        

 ّ رغو٦بد اليلّ و  )ر٦يٗي قلهح اللّ   لن ٗكفْا ٥ي الزْلٗل ٥لٔ  ى : الىهخ
هَيزؾ٘ل؛  « الفٞيبه الو٢ٌْه٘يخ  »٥لئ الؾيل هيي    ( سوب ُْ الؾب   ٖ  ّهّثب

ّسنل  َٗزؾ٘ل ىٗبكح ٍلٞزِب  ٖ ر٢ٌ٘ن الَْ  الوبل٘خو كّى  ى رّْٞه  يٖ  
ويجًىعةت   ٖ لكاهح االقزٖبكو هيي عِيخو    إيكبَيت يؤسسبحيت جذيذةآى 

ّثبلزيبلٖ فال يًب لزٞل٦يبد رقلي٘ٔ     )« كحاللّهٗخ الوٚيب » يٍ سيبسبث انًُى
اال الٍيييبد ّاالًكويييبُ ّالكَيييبك الوفِيييوًو ّثِيييب رَييي٦ٔ الٖيييواٝ٘خ     
الٌْ٘ل٘جوال٘خ للئ اهزٖيبٓ اليلْٗى ال٦يبعيح ٥يي الزَيلٗل الزيٖ اًزقليذ هيي          

ّالؾيب   ًيَ هيي الٖي٦ت     (. القٞب٣ القبٓ للٔ القٞب٣ ال٦بم هٌن ثلاٗخ الىهيخ 
ل  ى ًزّْٖه ُينٍ اليلْٗى  ّ رلي  كّى ل٥يبكح     علًاو لى لن ًقل لًَ هي الوَزؾ٘

االقزٖيبكٗخ الَ٘بٍي٘خ الزيٖ     انُظةبو انحةبنل نهسةه ت   ال٢ٌو عينهًٗب  يٖ   
اثز٦لد ٥ي هغبالرِب القبًًْ٘خ ّاإلكاهٗخ ّالجولوبً٘خ الوٍو٘خو  زةؾ٘ل الق٘يبهاد  

ْٗيّكل كّه ٕيٌلّ  الٌقيل اليلّلٖ  يٖ القٞيخ        إدارة ظةم السضو ؽيهًب للئ  
ٌُّبف ٦ْٕثخ  ًٗٚبو لما سبًذ . (1)الهْا  الًْ٘بً٘خ هضباًل ع٘لًا« ًقبمل»الّهّث٘خ لي
رَين ال٘يْم ثوَ٘يوِب ال٦ْلويخ      حفبقى انخفبوث فةل انرةرواث   الٌي٥خ للٔ 

عييء  " اٍيزلهاف "الؽبكٗخ الْكل ٥ًًْب هب ّهبىلذ هزفبقوخ ٥لئ اليوسن هيي    
خ الزل٘ييواد ّالؾييى ٗقييب و لى هاكٗكبل٘يي. (2)الَييبثى" ال٦ييبلن الضبلييش"سج٘ييو هييي 

الَ٘بٍ٘خ الزٖ ٗقزِٚ٘ب رف٦٘ل ُنٍ الْوّٛ ٥لٔ كهعخ هي الُو٘خ ثؾ٘يش  
لهيب الٞيبث٤ الْٞثيبّٕ لكيل ه٢ٌيْه      : ًَز٤٘ٞ  ى ًَزٌزظ  ؽل الهوٗي الزبل٘٘ي

                                                 

الكجييوٓ  ّ رٚييقن ال٦بئييلاد الكجييوٓ ّييكل هييي  ّلكييي  َييبك الٍْييٞبء  ييٖ الٍييْا  ال٦بهييخ (1)
ًّنّسو ٌُب ثبإلٕواه الْغب٣ للٌبئت الفوًَٖ اللوبًٖ ٥ي ؽيية القٚيو كاً٘٘يل سيْى     .  ّكبلِب

ثٌلٗذ النٕ لفذ االًزجبٍ للٔ ٍوٗخ القٞخ القبٙ٘خ ثزقل٘ٔ الٌفقبد ال٦بهخو الزٖ  وٙذ ٥لٔ 
وٌ الٌفقبد ال٦َكوٗخ الِبئليخ لللّليخ   الًْ٘بى  ٖ ًَ٘بى الوبٖٙ؛ ّقب  لى ُنا الزقل٘ٔ لي ٗ

 ...الًْ٘بً٘خو لم رَزف٘ل هٌِب  ٍبًٍب ّوسبد الزَل٘ؼ الفوًَ٘خ ّاللوبً٘خ
 ٢ًيو  ٗٚيًب ًزيبئظ الزؾق٘يى الزيٖ ًْيورِب عوٗيلح        .  ٢ًو ث٘٘و ًْٗل ع٘وّ  ٖ سزبثَ الونسْه آًفيبً  (2)

 .بٗيو ه٤ ر٦ل٘قبد كاً٘٘ل سُْ٘ي ّع٘ل  ٌْ٘لْز14/6/2010ل٘جواٍْ٘ى  ٖ 
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و ّلهب  ى هضيل ُينٍ الزٞل٦يبد قيل     (1)سٌَٖ٘٘ علٗل  ٖ لٝبه ال٦ْلوخ الؾبل٘خ
ل٢ٌوٗخ االّزواس٘خ  ٖ ثلل ا» ّ ال٦ْكح للٔ  انق يعت يع انرأسًبنيتسّ٘جذ 
ّه٤  ًٌٖ ال  ّ   يٖ  ى سيل هجيبكهح ٍ٘بٍي٘خ قيبكهح ٥لئ لهعيبء        (. «ّاؽل

هٍولخ االقزٖيبك ّالؾ٘يبح االعزوب٥٘يخ رؾزيبط للئ   كيبه ر٢ٌ٘و٘يخ ماد ٝيبث٤         
اّزواسٖ  ّ ٥ّْٖ٘ ؽزٔو لي  ةْقلم ه٤ مل  ٥لٔ ررهيل ٢ًيوٕ سِيناو لًيَ     

ّثبلوقبثلو  ّك  ٖ فبروخ ُينٍ  . ئلح ٖ ُنٍ ال٢وّف الفْهٗخ ال ٗزٚوي  ٗخ  ب
ُّيٖ هَيرلخ   : الٌقٞخ الزٖ رْللٌب  ى  قْ  سلوخ ٥ي هَرلخ هغبّهح لللبٗخ

ٝج٦٘خ القيْٓ الوٌقوٝيخ  يٖ ه٦وسيخ رْاعيَ  ِ٘يب الىهيخ ثرّيكب  هقزلفيخو          
ّرِلف للٔ ؽلِب  ّ هفبقوزِبو ّثبلٞج٤ لي ريزوكي  ى ركيْى هف٘يلح لقٞب٥يبد     

 ..الوغزو٤ مارِب
٢خ لى الٖيوا٣ الٞجقيٖ ٗؾيْم  ٦ياًل  يٖ  ٍبٍيبد ال٦القيخ        قلذة قجل لؾ

ّلكييي هييي الوْييكْف  ٘ييَ  ى رزؾييّلك القييْٓ . الغلٗييلح ثيي٘ي اللّلييخ ّالَييْ 
 ّ « ٝجقيبد »ّالو٦َكواد الزٖ رلّه ثٌِ٘ب الْ٘م الو٦وسخ الَ٘بٍ٘خ  زكْى سي

و (سوب ؽبّ  ً٘كًْ ثْلٌزياً  ى ٗف٦ل مل  هٌن صالص٘ي ٌٍخ)رؾبلفبد ٝجق٘خ 
 ّ « هغو٥ْييخ»ه ٍييوبل٘خ ّ imperium« ٍييلٞخ»ى ركييْى ًقييبئ٘ ثيي٘ي  ال ثييل  

ٗكْى ٙؾ٘زِبو ّلي ٌٗز٢و  ٖ ُنا الٖلك لاَل ٥وًٙب لٗيلْٗلْع٘ب  حشذ شعبل 
و سويب ٗقيْ    «هضب  ّّ  ٍز٘وٗذ») ّ ثوًبهغًب ر٢ٌ٘وً٘ب ل٘زوّوك ِّٗيم قْح الوب  

الزٞل٦بد ثقله  لوبما الّ٘بء رفقل ثَبٝزِبو ّلوبما ثبلزبلٖ ال رؾ٢ٔ(.  سل٘زب
هيي ال٘قي٘ي ال رورٚييَ٘ روٍي٘وخ صٌْٗييخ سِينٍو روٍي٘وخ هاٍييقخ  يٖ هق٘ييب        

الٞوٗى »قجل  ى رٌزقل هي ٌُب عيئً٘ب للٔ هقزل  الز٦ٌْٗبد القبٕخ ثي)الَ٘به 
ٍجيوج الغويبُ٘و       («الضبلضيخ  هيضاًل الٌْٝ٘ييخ  )؟ ُّينا ليٌ٘ ثَيجت القييلا٣ الينٕ  

الَجت  ًٗٚب للٔ  ى  ّكب  ىثبئٌ٘يخ  ّال ِْٗك (. ّاللٗيو هِوب سبى  صوُوب ٙبهًا
ؽزٔ لما )اللّلخ اللبئٖخ ٥و٘قًب  ٖ الٌَ٘ظ االعزوب٥ٖ رةفَل هّػ الوْاٌٝخ 

ٗجلّ لٖ  ى الَجت القب٤ٝ ٗكويي  (. سبى هي ال٦جش ًفٖ ّاق٦٘خ ُنٍ ال٢بُوح
ثَييجت  يخةةىرف فةةل سةةيرورة انرأسةةًبنيت انًبنيةةت  ٌُييبو لى الغوِييْه 

لضبثذ  ّ الِيِو ّثَيجت ّيوّٛ ال٦ويلو     ّثبلزبلٖ ثَجت ٥ولَ ا) َشبطبحه
ـ  و كّى  ى ًٌَئ  بقبئه عهى قيذ انحيةبة ّ وبسبب يصبنحه انًبديت( للي

ّْه         . ثقبفخهّ يببهجه ّ يٖ ُينا الٖيلكو ٗكيْى هيي القٞير الغَي٘ن  ى ًزٖي
سو ٍوبل٘خ ٝف٘ل٘يخ  ّ   –هِوب سبى ٢ًوًٗب ّالهبكًٗب ّهزقّ٘اًل  –الو ٍوب  الوبلٖ 

اٍزؾلصزِب  ٖ القوى الزب٤ٍ ٥ْو لٗيلْٗلْع٘ب   ُّنٍ ُٖ هفبُ٘ن -« ه٦ٗ٘خ»
هييب  ثوىرييَ  ىهييخ  . ٕييٌب٥ْٗخ ماد ًي٥ييخ لًزبع٘ييخ ليين رفلييذ هٌِييب الوبهسَيي٘خ   

لغو٘ي٤   –ّ ٖ ؽبلزٌيب ُينٍ الَيكي     –االئزوبًبد ُْ  ى ّوّٛ الؾ٘بح الّل٘خ 
 يٖ الْالٗيبد الوزؾيلحو ّ ٗٚيًب  يٖ      )الَكبى ّال ٍ٘وب الْوٗؾخ السضيو  قيوًا   

و رز٦لى  ْهًا ثز٦و٘ن رَِ٘الد االئزوبى ّالوٍولخ هي (لحو للـالوولكخ الوزؾ
و  كبًييذ نخةةذفيع انفقةةرا الزييٖ ّعييلد ُكيينا ٝوٗقييخ علٗييلح )ٝييوف الجٌييْف 

 رّلئي  الينٗي ٌٗجينُن ال٢ٌيبم ُين      . (2)(الْٕفخ الٍبٍ٘خ لإلصواء ٥جو الزبهٗـ

                                                 

(1)     ٕ « الفلَيفخ الواكٗكبل٘يخ  » ٢ًيو هقبلزيَ  يٖ ال٦يلك القيبٓ هيي       : ُنا ُيْ هْقي  ٝيًْٖ ًليو
و ًّْيود  يٖ   No New deal is possible« ال لهكبً٘خ لوقلاه علٗيل »الوقٖٔ لكٌٌ٘و ٥ٌّْاًِب 

 (.«ُل ٦ٌٍْك للٔ سٌٌ٘؟») Radical Philosophyهي هغلخ  2009و  ٗبهو ؽيٗواى 155ال٦لك 
و كاه هٗييّى كاع٘يوو   «للٔ هزٔ؟ سيٖ ًٚي٤ ًِبٗيخ ل،ىهيبد االقزٖيبكٗخ     »: وٗلٗوٗ  لْهكّى ٢ًو   (2)

2008. 
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 ًجين »ّلما ّيئٌب لقلٌيب لى ًجينُن ٗرفين ّيكل      )٥ًًْب هب الوٌٚيّْى  ٘يَ ثقيْح    
٥ٌلهب ُيلكد الؾكْهيخ   : ّلكٖ ًرفن هضباًل هي الْاق٤ الواُي ًقْ (. «هزّٚوي

و الوَؤّلخ ٥ي الكبهصخ الج٘ئ٘خ  ٖ فلي٘ظ  BPالهوٗك٘خ ّوسخ الٌفٜ الجوٗٞبً٘خ 
الوكَيي٘ و ث٦ييلك هييي ال٦قْثييبدو ث٦ييل  ى الؽ٢ييذ اًِ٘ييبه هٍييولزِب الوبل٘ييخو  

« ٍيلخ »لزٚو٘ي  ٖ الزٖ ر٦زول عيئً٘ب ٥لٔ ا -« ٌٕبكٗى اال٥بًبد»اٍزبءد 
ّ كود  يٖ ٥يلك هيي     –ٌٍلارِب الزٖ سبًذ ر٦زجوُب ٌٍلاد هْصْقخ ّهغيٗخ 

هب ُٖ الٌزيبئظ الزيٖ ٗوكيي    . اإلعواءاد الوز٦لقخ ثوّارت الزقب٥ل الزٖ رل ٦ِب
 ى ًَزقلِٖبو ُّٖ ًزبئظ ٗوكي  ى ًلهعِب  ٖ هب  ٝلى ٥لَ٘ هبهسٌ رْٞه 

٦بهييخو ثييلا ٤ هييي الزييواسن لل٦وييب و ّللَييكبى ث االَحةةذار انحقيقةةلهقْلييخ 
ٗجييلّ لييٖ قجييل سييل ّييٖء  ى هٖييبلؼ ه ً الوييب  ّهٖييبلؼ   . (1)الو ٍييوبلٖ؟

ُنا ال ٦ٌٖٗ  ًَ ال ْٗعل ر٦بهٗ ّرٌبق٘ ًّيا٣و ثل ٦ٌٖٗ  ى . الَكبى هزالىهخ
 ال ٌْٗيت  . الز٦بهٙبد رقزو  ثبلزبلٖ  ّكب  ال٥ْٖ للٓ الفئبد االعزوب٥٘خ

الجلًبء ّالِيالٔو الوَزِلل٘ي )ي قجل الٖوا٣ لمى ث٘ي هغو٥ْز٘ي هْعْكر٘ي ه
و ثيل ُيْ ثي٘ي ّيكل٘ي هوكٌي٘ي      (ّالوَزلجل٘يو الوَؤّل٘ي ّٙيؾبٗب الَيلٞخ  

هٖبلؼ ال واك الزٖ رْول عيئً٘ب الٞجقبد ًفَِبو ّالهين ًفَيِبو   « ًْو»لي
ّالوِي ًفَِبو ّرقٖٚ  ٖ سل هوح  ى ٗكْى ٌُبف ّكل آفيو إلكاهح ّيؤّى   

الزٖ َٗز٦٘لُب الْ٘م السليْ  )اًل للْ سواهْٖ هَز٦و –ّ سبك  قْ  . الوغزو٤
:Laclau )–  ثلٗليخو ال ٗقٚيٖ   « ُ٘وٌيبد »ّ« سزل ربهٗق٘يخ »لى الٖوا٣ قبئن ث٘ي

سبلزٌب ٌ  ّ الؾوبٗخ ) قٜ ثرى رٌب  ث٦٘ الوٖبلؼ الّلْٗخ ٥لٔ هٖبلؼ  فوٓ 
 االعزوب٥٘خو ّالوٍولخ الوبل٘خ  ّ الزٌو٘خ الوَزلاهخو ّالقْح اٙهوح  ّ الزجبك 

ثي٘ي ٝيو  ٥لٗيلح    « رقزبه»و ّلكي ال واك ّالفئبد االعزوب٥٘خ ...(ث٘ي الضقب بد
ّثبلٞج٤ ٗكْى ُنا االفز٘يبه سيل ّيٖءو    )لزؾوٖ هٖبلؾِب ّلزٚوي كٗوْهزِب 

كّى  ى ٗكْى ؽوًا ثبلو٦ٌٔ الوضيبلٖ للكلويخو ّرز٦ليى لعواءاريَ ر٦لقيًب ّيلٗلًا       
لى ُْٗيخ  . االعزوب٥٘يخ  الِوهٖ النٕ ر٦ِ٘  َ٘ الفئيبد « ال٦بلن» ّ  ببنًكبٌ

الفب٥ل٘ي  ّ القْٓ االعزوب٥٘خو ُٖ هٌْٝخ ثؾل مارِبو سوب اٍز٦ْوُب  ؽ٘بًًب 
ٛ »النٕ ٗيزن  يٖ   « ٕوا٥ِب»سبه  هبهسٌو ثرّكب   . (2)هبكٗيخ ه٦ٌّ٘يخ  « ّيوّ

ُّنا ٗل ٦ٌب هجبّوح للٔ الوَرلخ الواث٦خ الزٖ  هٗل  ى  ٝوؽِيبو ّليْ ثْيكل    
 .ٍو٤ٗ علًا

                                                 

(1)  Karl Marx: Resultate des unmittelbaren Produktionsprozesses, Verlag Neue Kritik, 1969; 

tr.fr.Karl Marx: Un chapitre inédit du Capital, tr.et présentation de R. Dangeville, U.G.E., 

collection «10/18», Paris 1971). Cf. mon commentaire dans La proposition de l'égaliberté.., 

cit., «L'antinomie de la citoyenneté», p. 42-43. 
ّثبلزبلٖ للٔ الزٍْي٤ الينٕ فٖٖيَ لِيب     « الكزل الزبهٗق٘خ»هع٦ذة للٔ هفِْم سواهْٖ ٥ي  (2)

عل  و  هئَٖ٘ ث٘ي الزوٍِ٘وخ الزٖ اقزوؽِب السلْ ّث٘ي هب ٍرؽبّ  ٌُب ّلكي ْٗ.  هًَزْ السلْ
 ؤٗل الفكوح القبئلخ ثرى الَ٘بٍخ رزن  ٖ الوغبثِخ ث٘ي ُ٘وٌبد ثلائل٘خ رجٌٖ ٍ٘بٍيً٘ب  : ٝوؽَ

ث٘ي هٖبلؼ ّهٞبلت هزٌب وح ٗةفوٗ ٥لِ٘ب ّكل هْيزوف  « ٍلَلخ هي الو٦بكالد»سل ُ٘وٌخ 
. ٤٘ هفبر٘ؼ رفك٘وًيب ؽيْ  الزٞيْهاد القبكهيخ ل،ىهيخ الّهّث٘يخ       ٖ ال٢وّف الؾبل٘خو ّرزٚوي عو

ٗقيْم  ( و ٥لٔ ٍج٘ل الوضب «ال٦ْجْٗخ»سي)ّثبلوقبثل ال  ١ي ق٦ًٞب  ى ّوٛ ثٌبء ُ٘وٌخ هؾلكح 
 بهسخ قله اإلهكبىو ّثبلزيبلٖ قيبكهح ٥لئ  ى رفَيوُب سيل  ئيخ اعزوب٥٘يخ         حسًيت٥لٔ ثي٧ّ 

ٌّ ثغُْو الوٞب  ببنًقبرَتلت الجلائ٘خ لكل  ئخ اعزوب٥٘خ هّْؽلح  قٜ ثكالم هقزل و هوب ال ٗو
حةسر  انفررقةت بةيٍ    ٥لٔ ال٦كٌ هي مل و  ؤهي ثيرى الق٘يبهاد الَ٘بٍي٘خ    . ه٤ هٞبلت  فوٓ
(  ّ الوؾب ٢خ) زقَوِب للٔ ثلائل هزٌبقٚخو ّثرى الِ٘وٌبد الزؾْٗل٘خ ربهٗقً٘ب  يصبنح كم فئت

 .رؾزْٕ ٥لٔ  ّكب  ٥ِ٘ ّٝو  لًزبط هزوبٗيح  ٦اًل
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 :انًراكس واألطراف
هي٤  ى  )فٞبة ّهؤٍَبد االرؾبك الّهّثٖ رٌبكٕ ٕيْهًٗب ثبلوَيبّاح    لى

ُييل رز٦لييى ثييبلوْاٌٝ٘ي : ٝج٦٘ييخ ُيينٍ الوَييبّاح قييل فلقييذ كائوييًب هْييكلخ 
الّهّث٘يي٘ي  م ثبلييلّ  الزييٖ ٗقزليي  ّىًِييب ؽَييت قْرِييب االقزٖييبكٗخ ٥ّييلك     

ُوه٘خ ّلكي هب  ثوىرَ الىهخ الؾبل٘خ ُْ  ى الهو ٗز٦لى  ٦اًل ثجٌ٘خ (. ٍكبًِب؟
الٍي٘وب  )هيي الهين الوؤٍَيخ    « ًيبكٍ »رزوسي ٍلٞبد القواه  ِ٘يب ثي٘ي  ٗيلٕ    
بلفبى ْٝهًاو  ٖ ؽي٘ي  ى  هويًب  فيوٓ    ق وًَب ّ لوبً٘ب اللزبى رزؾبلفبى ربهح ّرز

روبهً ٍلٞخ هٚبكح للٔ ؽّل هبو ّ ى اًكلزوا رواّػ ث٘ي اًزوبئِب الويكّط للٔ 
 ٖ ُنا الٌبكٕ رٌي٣ الزفبّربد للٔ و ّ(ال٦بلن الّهّثٖ ّللٔ ال٦بلن الٝلَٖ

   ٔ ّرؾّْليذ كٌٗبه٘يخ ُينٍ الجٌ٘يخ رؾيْاًل ٥و٘قيًب       . الوٍْؿ  سضو هٌيَ للئ اليزقل
٥ٌلهب ر٦ٍْذ ّاًفزؾذ ٥لٔ ثللاى الكزلخ الْيوق٘خ الَيبثقخ الزيٖ رؾيّوهد     

: ًّواُب اٙى هي علٗل ثَجت رلا٥٘بد الىهيخ الوبل٘يخ  . هي القجٚخ الَْ ٘ز٘خ
ٞوحو ّثبلزبلٖ ٝوؽذ الوَرلخ ثؾّلحو ُّٖ  ى ٦ًيوف   بؽزلهذ ٥القبد الَ٘

س٘  ٗوكي  ى رز٦ّل  ُنٍ ال٦القبدو ال ثل س٘ي  ٗوكيي  ى رزؾيْ  للئ ها ٦يخ      
لز٦٘ل الجٌبء ٥لٔ  ٌٍ هقزلفخ ّ سضو هَيبّاحو ُّينا ٗفزيوٗ ثيبلٞج٤ رؾيْاًل      

لًفَِن ّلويب ٗغو٦ِين ّٗقليى هغبثِيخ     « الّهّث٘٘ي»٥و٘قًب علًا  ٖ لكهاف 
 .ثٌِ٘ن
زوٍ٘وخ السضو للؾبؽًب لزْٕي٘  ُينٍ الِوه٘يخ اللافل٘يخ لّهّثيب؛ ؽ٘يش       ال

 ّ )رلزقٖ ٥ٌبٕو ههيٗخ ّاقزٖبكٗخ ٍّ٘بٍ٘خو ُٖ روٍ٘وخ الووسي ّالٞو ٘يخ  
ثييبلؽوٓ الٝييوافو لم ٗجييلّ ّاٙييؾًب  ى اٗولٌييلا ّالًْ٘ييبى  ّ ثوٗٞبً٘ييب ال٢٦ويئ   

بصلِيب الْيكلٖو ال   ّثْلًْ٘ب  ّ لٍجبً٘ب ّالجورلب و ٥لئ اليوسن هيي رقبهثِيب ّرو    
ّ ؽل ٥قبث٘ل ُنٍ الزوٍ٘وخ الزٖ رجي٧ ث ٕواه الْ٘مو ُْ (. رْكل ساًل هّزَقًب

قل ركْى  قل اًقواًٝب ّ قل رغنهًا  ٖ  ّهّث٘زِبو ثبلوقبهًخ « الٞو ٘خ» ى الهن 
ه٤  هين الووسييو لهيب ثَيجت ربهٗقِيب الَ٘بٍيٖ ّلهيب ثَيجت ًويٜ رّْٞهُيب           

ّهي ٌُب ًغوذ (. سٖ ال ًقْ  ثَجت ٥بكارِب)االقزٖبكٕ ّلهب ثَجت صقب زِب 
ٝةجقييذ هييؤفوًا ٥ليئ الًْ٘ييبى  ييٖ ٥ييلك سج٘ييو هييي الٖييؾ  اللوبً٘ييخ       كييوح 

ُٖ  قيل   – ّ ثبلؽوٓ ث٦٘ الٝواف  –ّالهوٗك٘خ ّس٘وُبو ّرقْ  لى الٝواف 
(. ٥ْٝيًب  ّ ثيبلقْح  )رْجضًب ثبلجٌبء الّهّثيٖو ّثبلزيبلٖ ٗوكٌِيب  ى رٌفٖيل ٥ٌيَ      

ه ٌٗيب س٘ي  اٍيزٌجٞذ    « ثقبء الْ٘هّ ٥لٔ ق٘ل الؾ٘يبح »ثوَرلخ  ّ ٖ هب ٗز٦لى
ال » ّ الزٖ « القبئوح»النٕ ٗزغلٔ ٥ٌل ث٦٘ الجللاى  حخريج انخكبنيف٢ًوٗخ 

 ٕ الٌويْمط الينٕ رْي٘و لل٘يَ  هين       –ه٤ الٌوْمط الَبئل « رَز٤٘ٞ االًلهبط
 يٖ   1999 ٖ فٞبة  لق٘زَ ٥بم )ّللزٖلٕ لِنا الزْٖهو ًبكٗذ . (1)«الووسي»

                                                 

لغوٗيلح   2010 ٗيبه   6ٗغت ال٦يْكح للئ رٖيوٗؾبد الوفيْٗ الّهّثيٖ سبهٗيل كٕ سْفيذ  يٖ          (1)
Süddeutsche Zeitnng :«    ال  هٗل  ى  ًزقل  لوبً٘بو اهٗل  ى ًقزلٕ ثِب  ٖ ه٦يوٗ رْٞٗوًيب لهكبً٘يخ
ٍ    »)« الزٖلٗو للٓ سل ثلل ٌُيبف ّعيٍْ   (... « لوبً٘ب ر٦ول سل هب ٗغيت ٥لئ اٙفيوٗي  ى ٦ٗوليْ

ُّكنا ًوٓ  ى قَوًب سج٘يوًا هيي اليو ٕ    : لٗلح لِنٍ ال٢ٌوٗخ رْ٘و ٥جوجًٙب للٔ االرغبٍ الو٦بس٥ٌ
و سرًيَ  «ٝيوف هوكيي  ى ٌٗفٖيل   »ال٦بم اإلًكل٘يٕ ٗوٓ هي ّقذ ٙفو  ى ثوٗٞبً٘ب ال٢٦ؤ ُٖ 

ّهيي عِيخ  فيوٓ ٗكيْى     . ثنل  ٦ٌٖٗ  ًِب رٌزوٖ للٔ سزلخ  فوٓ ّ ًَ هيي هٖيلؾزِب رؾج٘ينُب   
ّ ييٖ ث٦يي٘ الَييٌ٘بهُْٗبد . ثبلزؾلٗييل هعواعييًب روبهييًب« الٞو ٘ييخ»لليئ « الووسييي» االًزقييب  هييي

الضٌيبئٖ  »: هؾلّكح عيلاً « ًْاح»ثٌبء  ّهّثب اًٞالقًب هي « ل٥بكح»الوزٞو خو رٞوػ الفكوح القبئلخ ثي
هٌٞقيخ  »و  ٦٘يبك رْيك٘ل   «هؾيوف  ّهّثيب  »الِْ٘و النٕ رْٕ  ٕالثزَ سي « الفوًَٖ اللوبًٖ

 ..كافل هٌٞقخ الْ٘هّ ًفَِب« ٖالوبهف اللوبً
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الوغيب   »و  ٖ ه٦ٌئ لسواُيٖ عيلًا ر٦ييىٍ الزؾيْالد الغبهٗيخ  يٖ        (ٍبلًْ٘ 
وظبئفهةةةب ّثيييرى « الووسيييي»هْعيييْكح  يييٖ « الٝيييواف»و ثيييرى «الَ٘بٍيييٖ

ّلي َٗز٤٘ٞ ال٤ْٙ الؾبلٖ  ى ٗجٞيل ُينٍ   . (1)ويشبكههب أصبحج يركسيت
ّلكٌَ ٗفزوٗو ثبلزؾلٗلو ا٥زوبك ّعِخ ٢ًو ٍ٘بٍ٘خو ٗةؾ٘ل الؾبٙو . الٝوّؽخ

 ِ٘ب كائوًب للٔ هغول ٥ْاهلِب الزبهٗق٘خو ليٌ٘  قيٜ االقزٖيبكٗخو ّلًويب  ٗٚيًب      
لى هغوييل ُيينٍ ال٦ْاهييل ُييْ اليينٕ ٗؾييلك ال١ْ٘فييخ  . الضقب ٘ييخ ّاإلٗلْٗلْع٘ييخ

لًِيب هٌيبٝى ارٖيب   سضيو هويب ُيٖ هغيوك فٞيْٛ          – نهحةذود اإلٍزوار٘غ٘خ 
قٖيلٍ ثكلويخ   هيب ً «الووسيي »ّٗؾّلك هكبًةِب ّهَب زِب ٥ًْيًب هيب ٥يي     –اًفٖب  

ّ )ّالؾيب   ى الؾيلّك   . «الٞو ٘خ»  ٕيجؾذ ال٘يْم   ( ثقبٕيخ « القبهٗيخ »الٌْٝ٘يخ 
هي ّعِخ ال٢ٌو ُنٍو س٘  ًَيز٤٘ٞ  اَل ًيْلٖ اُزوبهيًب    . هواسي الوواسي ثبلناد

ثة٦ج٘ل  ى  ةوٙيذ ٥لئ ؽكْهيخ ثبثبًيلهْٗ فٞيخ ٕيبههخ عيلًا  صيبه          –ثرى الًْ٘بى 
قل ِّلد ىٗيبهح هئيٌ٘ اليْىهاء     – (2)قجْلِب ل٥غبة هلٗو ٌٕلّ  الٌقل اللّلٖ

الزوسٖ النٕ هبىالذ ثالكٍ فبهط االرؾبك الّهّثٖ ث هاكح  وًَب ّ لوبً٘بو ّثل د 
رٖجؼ  ؽل الؾّكبم الال٥ج٘ي  ٖ الَ٘بٍخ الوزٍْٞ٘خ؟ لقل قجيِلم للِ٘يب ل٢ٌ٘يو    

 ٖ ٥بلن ثؾيو لٗغيخو ّرزٚيوي    « ٥لّٗي قلٗو٘ي» ٖ ّوّٛ ر٦بّى ّص٘ى ث٘ي 
قبرِوب ٥لٔ الزَلؼو ّرَبُوبى ثبلزبلٖ  يٖ كفيْ   ّهّثيب    ثقبٕخ رقل٘ٔ ًف

 .(3)للٔ القوى الؾبكٕ ّال٦ْوٗي
هي ّعِخ ال٢ٌو ُنٍ ًَز٤٘ٞ االلزفبد للٔ هب ٦ٗزجو الٌقٞيخ الؾَبٍيخ   

الزيٖ  )الفيوٓ  « الٞو ٘يخ »الًْ٘يبى ّالجليلاى   « هكبًيخ » ٖ الغل  الوز٦لى ثيي 
ب الوبل٘خ ثْكل هوبصيل  رْاعَ ٦ْٕثبد هبل٘خ هْبثِخ ّالزٖ رفبقوذ ٦ْٕثبرِ

هَييرلخ رالقيٖ الوٖييبلؼ ّالوؤٍَيبد ّالزٞييْهاد   (: ثَيجت ٙييلٜ الٍيْا   
انًُ قةةت انُقذيةةت ثزليي  الزييٖ ٥و زِييب  االححةةبد األوروبةةلالوزْق٦ييخ  ييٖ 

لما اٍيزوود الىهيخ   (. الزيٖ ْٗيبه للِ٘يب  ؽ٘بًيًب ثزَيو٘خ ْٗهّالًيل      ) انًىحذة
هح ريْرواد ٍيبفٌخ عيلًاو    ّثوب  ى ُنٍ الوَرلخ قل رزؾيْ  للئ ثيؤ    -ّرفبقوذ 

هيي الوف٘يل  ى رٌيبقِ     -ّثوب  ًِب هي عِخ  فيوٓ ال رزٚيوي  ٕ ؽيل ٍيِل     
هِلكح « ٝو ٘خ»ّعِخ ٢ًو الًْ٘بى ًفَِبو ثالك : رجب٥ًب هي ّعِزٖ ٢ًو اصٌز٘ي

ثبلٞوكو ّّعِخ ٢ًو  ّهّثيب س٢ٌيبم ٍي٘ٞوح هجٌٞيخ ٥ًْيًب هيبو ّٗز٦ليى رْٞهُيب         
 .«سيالوو»فًْٖٕب ثبلَ٘بٍبد الزٖ ٗقوهُب 

هي ّعِخ ٢ًو الًْ٘بىو لال لما رّن ًقبُ ه٦ويىو ٗجيلّ ليٖ  ًٌيب ًَيز٤٘ٞ      
الجٌييبء الَ٘بٍييٖ الّهّثييب ّهٌٞقييخ ال٘ييْهّ لييَ ه٦ٌيئ     « اًفييالد»القييْ  لى 

ُينٍ الفكيوح هفبهقيخ ّفٞ٘يوحو لى ال٦وليخ الوْؽيلح       .  ٍبٍٖو ّهثوب ؽْٕ٘

                                                 

و كاه ًْييو «ًؾييي هْاٌٝييْ  ّهّثييب؟»و هلافلييخ  ييٖ سزييبة «٥ليئ ؽييلّك  ّهّثييب»: لر٘يي٘ي ثبل٘جييبه (1)
 .26 – 15و ٓ 2001الكٗكْ ودو 

 .2010 ٗبه  4رٖوٗؼ ًقلزَ عوٗلح لْهًْل  ٖ  (2)
هئيٌ٘ اليْىهاء   . خ٥ٖيو علٗيل  يٖ ال٦القيبد الًْ٘بً٘يخ الزوس٘ي      »: 15/5/2010 ٢ًو عوٗلح لْهًْل  (3)

الٖؾب خ اًزِييد الفوٕيخ   . « ٖ قلت الٌقبُو هَبئل الل ب٣. الزوسٖ الَ٘ل  هكّسبى ٗيّه  صٌ٘ب
ثوٌبٍجخ الىهخ الًْ٘بً٘خ لز٦ْك للٔ ١وّف ّّوّٛ كفْ  الًْ٘بى للٔ الوغو٥ْخ الّهّث٘يخ ٥يبم   

َ لهاكح روزيي٘ي و ث٦٘ييل ًِبٗييخ كسزبرْهٗييخ الغٌييواالدو ّمُسييود ثييرى ُيينا الييلفْ  قييل ؽلجكريي    1981
للجليلاى ال٥ٚيبء  يٖ    « الغجِيخ الوْيزوسخ  »اللٗوْقواٝ٘خ  ٖ الٞوف الغٌْثٖ لّهّثيبو ّر٦يٗيي   

ٖ  »ؽل  ّوب  الٝلَٖ للزٖلٕ سوب ٍيوٖ ّقزئين ثيي    . للقيبهح الّهّث٘يخ  « الزِلٗيل الَيْ ٘ز
ّالوٖبلؾخ ّٗرفن ُنا الزنس٘و ه٦ٌبٍ الكبهل ٥ٌلهب ًقّوثَ هي ال١ْ٘فخ اإلقل٘و٘خ الزٖ ثل  الزٞج٤٘ 

 .ث٘ي الًْ٘بى ّروس٘ب ٗؾققبًِب
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ّلكيي  . بلنالنٕ رزوز٤ ثَ  ّهّثب الْ٘م  ٖ ال٦« الوؤّو الْؽ٘ل للَ٘بكح»ُٖ 
ٍيٌ٘بهْٗ ٗقيْ    :  ٖ الَيٌ٘بهْٗ الكيبهصٖ الينٕ ٗٞوؽيَ ث٦ي٘ هعيب  االقزٖيبك       

س٘و هجبّوح  ٖ اللّلخ الًْ٘بً٘خ رَبه٥ذ  ف٘وًا ثَجت الوسيْك  « ٥ّلخ»ثْعْك 
ُّينا   –النٕ قل َٗججَ الزقْ  ّالٞبث٤ النٕ ال ٗٞب  لٌزبئغيَ االعزوب٥٘يخ   

«  كًئ الْيوّه  » يٖ   ّركويي الوَيرلخ  : الزقْ  س٘و هوسْة  َ٘ ثبلٚيوّهح 
حغييةةر يع يةةبث الزييٖ ال رْعييل ؽكوييًبو هوييب ٗغجييو الًْ٘ييبى ٥ليئ  ى رؾييبّ   

لزؾٖل ٥لئ   انخروج يٍ انيىروالَذ ٕ  ى رٚٞو الًْ٘بى للٔ  – انًشكهت
رقفي٘٘ رٌب َيٖ   »ل٥بكح ر٢ٌ٘ن كًِْٗب ّلزَزف٘ل هيي االهز٘يبىاد القبٕيخ ثيي    

 يييٖ ُييينٍ ال٢يييوّف . ٥لييئ الٞوٗقيييخ الهعٌزٌ٘٘يييخ  ّ الَيييْٗلٗخ« ل٦ولزِيييب
و سوب قلذو ال للجالك  ؾَت ّلًوب لزلا٥٘برِب الكض٘وح ٥لٔ الجللاى «الكبهص٘خ»)

سوفِيْه٘ي هزيواك ٘يو   « الْ٘هّالًيل »ّ«  ّهّثيب »و هي الْاٙؼ  ال رة٦زجو (الفوٓ
( ّالهيين الفييوٓ الزييٖ رْاعييَ الو٦ٚييلخ مارِييب    )ّ اّل رغييل الًْ٘ييبى ًفَييِب   

 ٘كْى ملي  هيضاًل ثز٦ل٘يى    )بك الّهّثٖ كافل االرؾ« هَز٦ٚفخ»ّ« هَِوْخ»
رْٖٗزِب  ٖ الوغلٌ الّهّثٖو ُّنا رِلٗل لّْؽيذ ثيَ  لوبً٘يب ثؾيى الجليلاى      

ًبٍ٘خ  ًِب ّاعِذ ُنٍ الوْكلخ هٌن هيلح لَ٘يذ    –ماد الو٘ياً٘بد القبئوح 
هٞلجًب  ٍبًٍ٘ب للٓ  بيٍ أوروبب وانيىروالَذّٗغت  ى ٖٗجؼ الزو٘٘ي (. ثج٦٘لح

 .الّهّث٘٘ي اللٗوْقواٝ٘٘ي
ًفَيَو  ي ى الو٢ٌيْه    « ال٢ٌيبم »ّلما اًزقلٌب اٙى للٔ الٌقٞيخ القبٕيخ ثيي   

 ٗٚيًب  يٖ هغوليَو الينٕ اهرَين ُيْ ه٢ٌيْه رجيبٗي هزفيبقن ثي٘ي           « الكبهصٖ»
ّلٌ٘ ُنا الزجبٗي ًبعويًب ٥يي   . الِْ٘و« الضٌبئٖ الفوًَٖ اللوبًٖ»ه ٍٖ 

ٗؾ٘يل ثيبلؽوٓ    ركبهةٍ ّقٖٖ ث٘ي الَ٘لح ه٘وس٘يل ّالَي٘ل ٍيبهسْىٕو ثيل    
للٔ صقب بد ٍ٘بٍ٘خ هزلبٗوح ٝلذ ٥لٔ الَيٞؼ  صٌيبء الىهيخ ّ صٌيبء رفيبّد      
القْٓ هٌن رْؽ٘ل ّٞوٕ  لوبً٘بو ّهٌن اًفزبػ االرؾبك الّهّثيٖ ٥لئ الجليلاى    
االّزواس٘خ الَبثقخ  ٖ ّوقٖ  ّهّثبو ّهٌن رجٌّيٖ قْا٥يل هقزلفيخ للزٖيلٕ     

ْ   »)٘يخ  الوز٦ليى ثبال الٍيبد الوبل   1997« ه٦٘به»لي و «ه٘ضيب  االٍيزقواه ّالٌوي
 ٖ هقبلخ هلّّٗخو رَبء  ُبثوهبً هؤفوًا (. الوزّٚوي  ٖ ه٦بُلح اهَزوكام

 –٥ٌيل الَ٘بٍي٘٘ي اللويبى ثبلٌَيجخ لجٌيبء  ّهّثيب       « الالهجبالح الوزٌبه٘خ»٥ي 
ّارٚؼ ًي٥ِّن للٔ رفٚ٘ل ّعِبد ٢ًوُن القْه٘خ لز٦يٗي قْح ثالكُن القبٕخ 

الزٖ  ٖ ٢ًيوٍ رقيلم هٖيبلؼ  لوبً٘يب ًفَيِب ٥لئ       )٘خ ٥لٔ الوٖبلؼ الّهّث
ّث٦ٌٍْب  ى ًقْ  الْٖء ًفََ ٥ي الفوًَ٘٘يو ؽزٔ ّلى . (1)(الولٓ الج٦٘ل

١بُوٗيًب ر٦زويل   . «الوَز٦ٚف٘ي»ل٦جْا  ؽ٘بًًب اللّه الغو٘ل القبئل ثبلل ب٣ ٥ي 
الؾكْهخ الفوًَ٘خ ٥لٔ ثللاى ٥لٗلح ع٦لزِب الىهخ ُْخ  ٖ هٌٞقخ الْ٘هّ 

و لزل ٤ قةلهًب الفكوح القبئلخ ثَ٘بٍخ ًقلٗخ ّهبل٘خ (جبً٘بو الًْ٘بىو الجورلب لٍ)
ّ  )« الّهّسيوّة »رٌَقِب  ّلززقيلم ثٚي٤ فٞيْاد  يٖ ارغيبٍ      ( هغو٥ْيخ ال٘يْه

٥ّلٔ ال٦كٌ . ُنا ٥لٔ القل هب ٌٗزقلٍ ٥لَ٘ فْٖهِب. (2)الؾوبئ٘خ الّهّث٘خ
 رٌزويٖ للئ هٌٞقيخ    هي مل و   ى الؾكْهيخ اللوبً٘يخ ر٦زويل ٥لئ ثليلاى ال     

لزجوى الفكيوح  ( ثْلًْ٘بو ثوٗٞبً٘ب ال٢٦ؤو الَْٗلو الغوِْهٗخ الزْ٘ك٘خ)الْ٘هّ 
القبئلخ ث عواء هقبثخ هبل٘خ  ّهّث٘خ هّ٘قخ  ٖ الَ٘بٍخ الٌقلٗيخو ّملي  ثوٌي٤    

«  ٖ ثيي٘ي كّ  الْيوب  الْييوقٖ هيي  ّهّثييب لليئ كّ    « ٥ول٘يبد الٌقييل الويبل
                                                 

 .2010 ٗبه  20و ًْود  ٖ عوٗلح كٗٔ رَبٗذ  ٖ «الالهجبالح الغلٗلح للوبً٘ب» (1)
 .2007اًلهط ٕواؽًخ  ٖ الجوًبهظ االًزقبثٖ لَبهسْىٕ ٥بم « رفٚ٘ل عوب٥ٖ» ّ رٌي٣ ًؾْ  (2)
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عيلًا  ى ٦ًيوف لما سبًيذ الٝوّؽيخ اللوبً٘يخ      هي الوجكو . الغٌْة اللوثٖ هٌِب
ٍزكْى هقَلهخ لزل٘٘و هْقفِب ثبلٌَجخ لووسيٗخ الْ٘هّ  ٖ الجٌبء الّهّثٖو لى 

و ؽزٔ لما سبى ث٦٘ الو٦لقي٘ي ٗٞوؽيْى   «الوكبٍوح»ُنا ٗز٦لى ثٌز٘غخ ُنٍ 
فيوّط هيي   »هيي ال٦وليخ الوْيزوسخو هويب ٗزيْاىٓ هي٤       « فوّعًب هي ال٥لٔ»

٥ّلئ الهعيؼ  ى ُيبر٘ي    . (1)ثيَ ث٦ٚيِن  ّ ٗزْق٦ًْيَ للًْ٘يبى    ٌٖٗؼ « الٍفل
القييْر٘ي الووسيييٗز٘يو ٥ليئ الييوسن هييي الوكبٍييت الزييٖ رؾققبًِييب هييي         

و ّهييي هييلٓ رييلافل اقزٖييبكارِوب ال٘ييْمو   ًِوييب     «ُ٘وٌزِوييب الوْييزوسخ »
ؽزٔ لما ؽبّلٌيب رق٦ٌ٘يَ   )ٍزلفالى لولح ْٝٗلخ  ٖ هوؽلخ رلبٗو ًّيا٣ هيهي 

٥لٔ الْئيبمو ّرغٌ٘جيَ الزيوكٕ للْٕيْ  للئ الق٦٘ٞيخ الزيٖ        ثبؽزغبعبد روسي 
   ٖ « هوسيي »هيب هٖي٘و الفكيوح القبئليخ ثيي     (. ٍزل ٦بى هثوب سلزبُويب صوٌِيب الليبل

لّهّثييبو ؽزيئ ّلى سييبى فف٘ييًب؟ ثٍْيي٦ٌب الزفك٘ييو  ييٖ  ى هٖييلؾخ الْيي٦ْة    
الّهّث٘خ ُٖ لى٥بط ُنٍ الوْاعِخو ثرٍوب٥ِب  ْٕارًب  فوٓ ّثٞوؽِب هْبه٤ٗ 

ٌُّب ًغل الوَرلخ الالُجخ لللٗوْقواٝ٘خو الزيٖ ررفين ّيكل هَيبّاح      . فوٓ
ث٘ي الهنو ّهَرلخ ًْو  وٙ٘بد ثلٗلخ  ٖ  ٚبء ٥بلن ٗزغبّى ؽلّك ثلل ّاؽل 

ّهثوب ٗز٦ي٘ي ٥لٌ٘يب  ى ًْيك     . (2)ّال رزؾكن  َ٘ الؾكْهبد ّاٙل٘بد االًزقبث٘خ
لجٌ٘يخ الِوه٘يخ   و  ّ ث٦جبهح  فوٓ ًْك   يٖ ا «الٝواف»ّ« الووسي» ٖ ْٕهح 

ال : الزٖ اًزٖود  ٖ الٌِبٗخ  ٖ ربهٗـ ثٌيبء  ّهّثيبو كّى  ى رزٚيوٌَ ثبلٚيوّهح    
لقلت الوغّي ٥لَ٘ الْاؽيل ث٦يل اٙفيو ثيل إل٥ٞيبء الّلْٗيخ للزٞيْه الزٚيبهٌٖ         

اللافل٘يخو  « رجبٌٗيبد الزٞيْه  »للجللاى ال٥ٚبءو ّلزكبهل هٌبٝقِيبو ّالٍيزلهاف   
ّٗزي٘ؼ الفوٕيخ   « لوغبى يبد الز٢ٌ٘و٘يخ  ا»هوب ْٗيكل ٙيوبًخ عوب٥٘يخ رقيبّم     

اإلٗغبث٘خ للزللت ٥لٔ ١ْاُو اللْسبئ٘خ ّالفَبك  ٖ ُينا الجليل  ّ مافو ثيل     
 .هي رؾْٗل مل  للٔ ٥ٌٖو اثزياى

ّلكي ٌُبف ٍجت آفو ل٦لم الفن ثِنا الهوو ُّْ  ًَ ٗنّة  يٖ ٍي٘ب    
ًْييَ  ييٖ ال٦ييبلنو ال ٗك«  ييٖ الٝييواف» ّ «  ييٖ الووسييي»هييب ٗكييْى . ال٦ْلوييخ

ثبلٚوّهح  ٖ  ّهّثبو ّال٦كٌ ٕؾ٘ؼو ه٤  ى  ّهّثب ثؾل مارِب رغل ًفَِب  يٖ  
ِٞوح)« الووسيٗييخ»رييْاىى س٘ييو هَييزقو ثيي٘ي الوٌييبٝى    « الٞو ٘ييخ»ّ( الوَيي٘

لى ْٕهح الووسي ّالٝيواف كافيل  ّهّثيب    .  ٖ ال٢ٌبم ال٦بلوٖ الغلٗل( الزبث٦خ)
قْٓ اللافل٘خ رؾلكُب ٗالهٌ ٌُب ؽلّكُب الوٞلقخو لًِب رغِل  ى ٥القبد ال

ّلما سبًيذ  ّهّثيب ال رغِيل ملي و     . ثبٍزوواه رجبكالد ّارٖبالد رزن هي٤ القيبهط  
٥لٗيلح هزجبٌٗيخو  ي،ّى    « هواسيي »لما ّعيلد  .   ًِب ركزفٖ ثبٍز٦وبلَ سٍْ٘لخ

ّلما ّعلد ٥لح  ًْا٣ . ٥القزِب اإلٍزوار٘غ٘خ لٌي٥بد ال٦ْلوخ لن ر٦ل ُٖ ُٖ
رت الوٌقفٚخ  يٖ ثْلًْ٘يب ّالوّاريت الوٌقفٚيخ      ال ر٦ٌٖ الوّا –هي الٞو ٘خ 

ٗ » ،ى الزقَي٘ن اليلّلٖ لل٦ويل ْٗيجَ      – ٖ الًْ٘بى الْٖء مارَ  «  ؽيْا
الضقب خ ّ ّكب  الزواس الزبهٗقٖ الزٖ رغزبى القيبهح الّهّث٘يخو  زوٍين ؽيلّكًا     

 .٥لٗلح هزؾوسخ ّصبثزخ  ٖ آى
                                                 

قل ٗكْى  قل »و ٥ٌّْاًِب 2010 ٗبه  11 َ٘ج٘وٌٖٗ الزٖ ًْورِب لْهًْل ثزبهٗـ .ة. ٢ًو هقبلخ ط (1)
 .«الؾلْ  ٍْءًا ُْ  ى رقوط  لوبً٘ب

ث٦ٌٍْب الزفك٘وو ّلْ ثْٖهح هضبل٘خو  ى هٖلؾخ ال٦ْْة الّهّث٘خ ركوي  ٖ اٍزكْبف الٞيو    (2)
الزٖ رلاه ؽبلً٘ب ثوْعت ه٦٘يبه  « ال٦ولخ الوْؽلح»و ّرقزل  ٥ي «ال٦ولخ الوْزوسخ»الوز٦لقخ ثي

. و اًٙفخ النسو«الىهخ  ٖ هِت الوٗؼ»: ا٢ًو هقبلخ  وٗلٗوٗ  لْهكّى. ٗزلا٥ٔ اٍزقواه ّاؽل ثل 
ّٗغت الزٌَْٗ ثرى الجٌ  الووسييٕ الّهّثيٖو ٥ٌيلهب  ًْيئو سيبى ٗزٚيوي  يٖ قْاًٌ٘يَ  ُيلا ًب          

 .رز٦لى ثبلزْل٘ل ال٢٥وٖ للٔ عبًت  ُلاف رزٖلٓ للزٚقنو ّلكٌِب ه ٚذ ثٖواؽخ
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ىاّٗخ القْح ّال٦ويل  لما هب ًة٢و للِ٘ب هي  –ُنٍ الّٙب٣ ّالؾبالد ال٦لٗلح 
رَز٤٘ٞ  ى رٖجؼ لكاًخ لّهّثبو لما اٍزقلهذ لوفبقوخ ّاٍيزلال    –ّالضقب خ 

الزجبٌٗبدو ٌّٗزِٖ ثِب الهو للئ الزؾيْ  هغيلكًا للئ فٖيْهبد ٥ٖي٘خ ٥لئ        
ّرَيز٤٘ٞ  ٗٚيًب  ى رٖيجؼ    . الؾلو سوب ؽٖل  يٖ هواؽيل  فيوٓ هيي ربهٗقِيب     

 – يٖ الزغيبه    –ال٦بلنو لْ  ًِب  ٍّ٘لخ هي ٍّبئل ؽْ٘ٗزِب ّرْإلِب ه٤ ثبقٖ
ّلينا  .   ٚذ للٔ اثزكبه رٌَ٘ى هزرلى ث٘ي الزٚبهي ّالزٌي٣ْ  –ال٦ٌ٘فخ ل،ىهخ 

ٗجلّ لٖ هِويًب  ى ًفكيو ه٦يًبو ثٖيفزٌب هيْاٌٝ٘ي  ّهّث٘ي٘يو  يٖ الوؾيي الزيٖ          
رْاعًِِْب ّ ٖ الٞو  الوزبؽخ سٖ رزغبّىُّبو ّلكي  ًٗٚب  ٖ هب ركْفَ لٌيب  

 ٖ ُنا الزفك٘و عئذ للٔ ٌُب ُنا الوَيبءو ثٌيبء ٥لئ    ّللوَبُوخ . عو٦ً٘ب
  ٖ ّ ر٘يذ للئ ٌُيب ثقبٕيخ لكيٖ  ر٦ّلين  ى       . ك٥ْركن الزٖ  ّصود  يٖ ّّيّو زٌ

هٌين هيّلح ْٝٗليخ ركًّْيذ ليلٕ قٌب٥يخ رقيْ  لى        .  ة٥ول رفك٘وٕ ثٞوٗقخ   ٚل
ٝجٌيخ الّهّث٘يخ     « ؽى ال٢ٌو» .  ٖ ّؤّى ع٘واًٌب سبى ّيوًٝب هيي ّيوّٛ الوْا

 ًٗٚب  ًٌب ال ًَز٤٘ٞ قٜ االّك٥بء ثرًٌب ٦ًوف  ؽَي هي اٙفيوٗيو   ّلكٌٌٖ  ٥لن
 .ُّنا هب ٗغ٦ل رغوثزِن الزبهٗق٘خ هزو٘يح

 


