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لهةالماصىا/جميت3

لمج!لر!.

لال!ى!فيا

لاء.*.لا*-!--كا

ءؤلفحلأع3رعاع41أائ!افيأأدارئةقدفتأاأدفيءائتالىيفثأئمعرلفل80.ه-إه.

5091سنةفييبنمالكولد":فقد،أهميةمنيخلولام!""صأ+اء131-

الأحمخر!الىلمةألاسس-افظتمابقدر،اًلدينيةألحاسةحيويةعلى-اففةاضلت

مصسدرإؤ)فا!وضعهنا.وها.."الدرهم"روحعليهاطغتالتيالألمرتلك

العاقيالاسا*مياًلتعليممرحلةمرحلتينعلىأ!جزححااًأيأساتهدرءهـىطوال-

.أن؟كنلثوأكق،اأحظشديدوجدر"شضصهءنفييبنمالكسألت

.."..!والبؤسالاستعمار-

الاستعمارأنذلكألىذض-تأنالقولذوافلمنيكونلاأنوعسى-

بقسميبعدهأناستطاعفقد..الرزق-!الفيحتىالخناقعليهويضيق،العوبي-

هووزونجهسنينبضعالسجنفيبهزجثم،باريسمنالكهربائيةالهندسة

والتر!الترءيبأحابيلبمثتىتلمهيشتريانويحاول،حل-حيمااثرهي!ممتفىت

مؤلفا.كلفيتتجلىأ(اهم!4ءأ:ه3صاا،ا!4ا!أ)ح:ا(علمانية"مفهوميةعنيصدر!

"و،(عحا"هس!*4ص!ثا"4س!46أقأ3أ*3))أأ،54)"ةحضارمشكلة"و

صبغةتعاذقويجعلها،تصاعديتدرجخلألبههايتطورالتيالمفهو-ميةهذ.-

القلةتلك،الشرفاءالجزاثريينالمفكرينطليعةفيبحقإذهء.بالرأس!الي:

.هوصالألثرومصطفى،يفالشرالساحلىوءهمد،اطماميوعلى،الىيب!

البماشريةالمشكلةتحصوكلالتي)1(الماركسيةالدعوىإنلا

للهظاهرةالأساشةالمظاهرتمولالاقة!اديةالمعطياتفي

علىمؤسسةذلكمعولكنها..شا.ء،1منتقللأوالاجتماعية

منالاجماعيةالظاهرةفيهاتفسرانيمكنالتيالضافيةالحدود

اكظر"أن)!ايتضحا.لمحدودهذدوفي.اقتصاديةنظروج!4

لعر!المثلىالشاشةهوجاكرتاإلىط"جةمنالممتد"البشري

المجتصعفي"امموذجا"وأن،الاقئ!ياديةنائياتالب!ذه

ليمسالسالفضثنالصورتينءلىنراهالذيالعاريالساغب

نأالحمدودهذهفييمك""اهذاوعلى.الينائ!ياتهذهفتاجالا

مصيرءلىاوأزنةايتهابجرتثقلاؤ"!اديةحتصيةعننةورلىث

4-8!ول"أحع3آ،م.ء4!!أشه4شملم"4ولولصعشاغ،54هعأسالسادسالفصل(1)

:"يقاسيويةالأفرالنزء4":كتابمنالثاقبالقسممن35،!س4)341*ممم،حا

.تيبىتمالك:الجزائريالكاتبلمؤلفه"رأ(5-)آول-3!ا*ززع*13

الشؤونوزأرةأفإشرتختوالعربيةالفرنسيةالمغتينباالطبعقيدوالكتاب

.بالقأهرةالاجيآعية

تءةءصر

جويبرل!اواهـصما

لربنفيصالراسيلمج!لهـ!ا

لفي!افي!لؤ!م!انملس!!

!6ها!شهأهول"سلامللاام!مة":اكب

.ةالصرئيح!!،330اول+أ)ص!:قسنطينةررينة

....-+؟ا(المنؤعة))4-اسحيويةءلىكاأئرليأجىز

د!ج!!-ء3!ايتخلىلماليالادحماكلاتصده..اًءحماكلا"4

...!،أ+..-..كأ!بر--؟ثكلما..العاليالصصجماءيألتعليمحلةو،

...صت!6!بخل!!ماعنهدلليقو،إهـ!!دذ"أدحشأ

.:...+.-ولخ؟.!؟!.ألمفكرا*لىيطاردليراللاوكالىنسيالفر

خص؟إلافي..+.+.لا+""ليسانسأحررأدبعدحضصص*-تماى?!؟

-+.....يزالوللا،ةالأخيرالعالمية-رباًش!كايةفي

4عقاثديمفكرمالكالاستاذانه0ب

ص!صأ(!ض!طه*هش!!،4)حول"أ،4!353:"آضيةالقوالظأهرة":القيمةلم

"5+ة،*،!أ(سول4!34أع،ولكهأ"يةيقاسيوالأفرإنزعةا"و"الاسلاممهمة

ولاتبالشيوءيللسمل!زماتجاهفيء!أ(7وله4أل"أ)حاك!3"العالمية"

!مد:و،لديخايزالعزعبدالدكتور:أمنالعدادهافيرجفيالتنلمناض-لمة

لترصممل

ئ!س،أ"4هئن!ءها!"هـلأ..ءئبأنةءعلي.4يقاسيورالأفرالشعوب

التاريالحادثإنها.مطلقأويقيميتاؤ"زمنيةالجرهذهثي

هماإذ/الثعوبلهذهالماديالاحممالفي"اليتالوقت"و

جمبمالمتوا!ميقءيرالوراثيةالصخصه"الص"اثيات،يتطابقان

الحضارةطرفكلنض!ةوالمفروالمحددةالاقتصاديةالب"ائيات

..ةبيغرلا

ار"داءإلاالاجتماعيمفعولهينتجعأنالت"افرلهذان3أوروما

قيالافريقاسيويالاؤصانخلالهاسقطالتيانا-ظةمن

المستغلكرقالمس!المولىالىوتحول،الال!"عماريةالأحبولة

ذاتهداخليجدأنغيركلن،العصسفيالاؤتصادطرفكلن

لإتالانف41زتيحاتي4الوسيل4وءاداززقاليدهمنحا!ؤف

لنسبةراابةدأقدالا!!ماديةالحتصيمةء،دان.ال!تور!هذاكلن

منعمومايست*قذهلمتحررهوإن،عمارقيالاستالع!دمعإليه

فيوبالذاتأولاته-صسإ"3فالم!ث..الافتصا!يتورطه

العا!وعيوبيبيئلم"الاورصادعيئ"لأن،ال"فثيالعلاف



وقيقي،الغربفيرإرز4الذفيالاكتمالالافريقاسيوفي

قد!هادالاقتان!والوا.كذلك4حيازوكبافىءدننالازط

فيأساسيةقاعدةالغربفيصارأنعدةقرونم!ذلهلى"ق

الشرقفيأما.تىظي!ه.كلافيياس!وححرمصيالىاو.الاجتماعيةالحيااة

الطبيعي"الاقة!حاد"طورتيذئككلنالعكرولىءىظلؤقد

العواملربهصتاتيالوحهيىةالدعوصهأن-هد.ا،"ظمهصير

قد-خلدوندءوهـا.نبهاونص"في-رالتاريخالاقتصادية

القونيةصهاالاسلا!ة-+ثالتقافةإلىراللمسبةعلىورقصبراظات

اتهضسور!كميدعلمالشرفيالمجتح!مانوالحقيقة.الأخير

زأسيماس!إلى-ا(غرنياًلمجتمصئياءلمحالهي!ا-الداخا."ة

..4الكثميوصاو4ليألصمالالرصملاقتصادفي"ذهب

قرونم"ذانعقدتخاصةنفسيمةش!كملذلكيدعلمإنه

(1)1(حس!30،43اث!عشه)1!ع:"!لىالز"كلنأءلىمثلءل!عديدة

أ!الاءلىالمثلص"همذامثلكلنيستوحىالذقيديالاقصهصمافالمذ!مص

اكلرويئ*الد!ةلي"فيءلىيعبرأنرقه"اتميس!"طلا،."4يتولدو

نءولاتالرأسماليبالمذ!باصلماص"الرب!"-كلفىهومعنلا

هد""الز.لأن.ءصدالماركبالمذ!هصالخاهس"الحاجي"هصوم

نف-رفيتدرخ!أنح!ءنلا"افربرص"و،"الحاجة"و

حرءافها.!داديةالاقتا!قالحقينفسثو.الاجتماعيمق8ال

يةمحهالم!هصاله"اؤ"اتينلييةالجذرالتهافراتعنصسإذنمصن?ك

ا(قي!اديرةتالاقوال!"احيات،سيويةالأفريقاالبلادفياثيةأورا

زوصلىكلنآ-رعنصسو!كأاك.الاستعمار-يال!دغرسها

هـذاثكذلكصمممابهلهنحسبأنبحب-ال"فيم!انقيا)علبهجة

احبق.زثابذريةقالعصيالزءنمفهوموهو%لا-ؤرالته

ا"ل!ء"ةهيو،العصهسفيالعالمزشاطاتءلى21("يةا!تيلمورا"

:""هصمالمزم!ة.الانآخمصرء4ورصهلزهصوركلصءاهص

لتقومآستعبما..فيالتوالعدلتستعملتيا(ص!4083،4اتايه!هاتأ!4م!)

تقولالتيليزيةالا؟3والعبارة."الاوراخز؟اليف"

إديمست*ا+(م!أ3يح)د!ص!،54:"..!صهبرونقتالو"-ات

-يهاإ؟ا":!هـاد؟همم!مأ(ولمم!-8حشأ،54،ولع)1،4:لياللؤإفيعنيلا(1)

ىترفص."أوءاكفي"-التخلص:الوجوديةألفدنحةطلأخاىفييعنيالمزري

...ي"

ز!4الىاءإدفالع!اىتنظيمفييطبقمذمب:ال!!+(ا+354)ح!ول)2(

:"تياورنسلوفوياثفردر))مؤسسةاًسمعلهدأطلقوقد.الىير!وذ

-اناكل:وجر"ليلدوءي!يمرادقيااقت!ومهندسرهوو.3(.كث!!+ها!ر)+ا

(6381-5191)

الحقمةءنالدتيقالىعهيرهيبل،بالألفاظتلاءببررد

زشاصاأتؤكل.الانكلإزفيالانسانالىألحسبةباالمحمسولىة

يقي،الفينالزكرنداخلتكتمل،العصهصهيغيالهص!يىالمجتمع

3،اس!+(كهح-أ!!6!-18)ا:"--العصلالساعات":ليوزقوم

..!صةالخا"إ"العصه"هذه،بعد4الم"هصلفىالبلادبشمىرلمبذذما

يرقييالميتافيزكلنإلزدالصتهقلإديرازكة"ا!النشاطاتظاءتفكأد

"القوة"تشيهيىإلىتحستكنلملأنها4.0الابدرصعيدءلى

وقت""ذ،مثلاالكهمه"بمى"اصه7"نبةاالمافةأعلهتواصعلالما

اتلأدواصكأ،مبو"الاتلا!بم!ر"الشديدهااحتقارءن،يلطو

."ةللقو":يةقليدلتا

اتيوالنشماطاتالوراثم!ةالب"افياتهذه3تليفالصمافروإذن

المجت!عفي"التوقهت"و"يةإورالتي"كلنكليطلتظ!،ا

.مءتجومرأ.قياصع!سا

فييةالمتبدالاملخيجةأخظارقباليل.كأهمؤنحن!ذاوءلت

اسققلا!اضوقهيئبرغيةتل!بمأالتييةسبويقاالافرالبلادتبعضدربوا

استشاهصالى-سصدالسهيالهااهـكلكلا-ممقتأنبعد-ديقهصاالا

،-..!يةالغاهذهإلىللوصول"الاختهصصماص"!ن"

:"الحالة"أنلهمتةبمتأننمينتتوانلمالمحبمربةولكن

كأ!ك!65ك!4،"اس!4!ه:.ية-دقئصالااضزالأمراعلمفأ(خطل!فى3)

-كمااأساسياًحىىولا،فقطتقوملا-حث!ا،أ،،،كا!52ءغ

رأيهوقد."الطبيبفحص"ءلى-ال!دبكبأظال!و

خهايةفيالاسمتشاراتهذهمثليعطي"شاختالدكتور"

فقد..باعطائهاالأجدرالر-لتأكيدل3بروحدوع.الأرور

فيالمتيربتوفيقهأي،سابقة"-الة"فيب*مح!أحهامتاز

"تحصهلالذفيالاقئ!مادأءف"اقىإوي"!ادالاؤ"تصصهيم

غيركلنالثانه"العالميةالحربفياترطتليلإدالجبمارالجهد

.م!أذهـباكلنوافيةاهصشياطياتلمهـلريكونأت

يركهـرأنتلثاضا!دكتوراكلنطلبمواأص!مالقولىومج!ل

يستط!يصلاأنهلاحظوامو)33"ليلادهضارخالأعجوبةهذه

هووهذا-ذللثكلنالعكسءاهصلاحظوا1031بل،تكرارها

تلكقاءمنتكررتقدالأكجوبةأن-.إؤادةالأهد!رالجىانب

البندينكلافيشا-تالدكتورمساعدةغير"نأءفي-نفسثا

شءسو،ن(نجكهص)الثرققينيالماوا،(بون)بيةالغوني!الماا

غروكلن،تلاثاوالبلادهذهفيالذهباحتياطيكلنيدمز

يغالرا"س!هـهاقدكانالتي-طلمةالمعأوالم!دمة-المصاهغ



-أأيواالألما.يالاقتصاددير"شربيخما.تهدويزلتعز"إثاافي

فيكلكانت"-الكئنهايخارءلىةقطسهنواتعمثركلضيبعدو

إذقياازوطجانبيكلافيبالفعلدهاالى!رقدهو-بل،العالم

..!"قييد!لحداالعستار":"هتعميد"عندعايهأطلق

ول!لىالدربعضت!ناككا.تاتانههذاءلىزبيتروالذي

ؤالملاصظ،المدهكم!إ"عتاهذاكللناستخلاصهاة!مهتطيعالتي

فيإلا"فعال!يةتمامومفعولهعصقيجدلاالاؤلتصاديالمبدأأن.

هذهأنأواقعوا..3!"ةاجصخماءيةتجربةلهتتيرالتيالمهروط

!ا.قةالضبالاؤتصاديا)كظامشرو!علىتتؤؤفلاإيةالفعا

اؤتصاديالص*هـهاخطابتدأتالتيالألمان!يةالتجربةءالثتوضح

شخصةمعادلةفهـكاك،لى"واتعشركلنذالصفرنقطةمن

الفعالية.هـذهفيخهائياولاضمنياًالحسابفيتتدخل

فحوصه"فيأعطىقدشاختللدكتورأن4قيريبلاومما

يعط!ا،أن41ءكناإهيالارشاداتأؤضلالاقريقياسيوية"

أإالمثهكإةثآلثخصيةمعادلش4الاعتباربعنأخذهفيوذلك

مذهأنإلا.الألمافيللوسطالزكلكية-ال"فسيةالشرو!

لفحص""ن؟3لاالضور!يةاجعةللمرمنهاجاتذشيئالنمروط

.ال!ممءامفعولهءفخارجاصبردكاأنالتطبيقيافيصالأخ

والمهدأ!هـا(!4حتا!ا!)*طا!أءهكه)5:حمماعيةالاجلصياغيةفا

التورط"مايقيبملاالذقيالحدفيإلاؤيمةلممالامهرتصاديالاؤ

شروطتفوقالتي*الشخصيالمعادلةمعطياتمعنزاعفي

..4فيزعلبقيهايرادالذيالوسطفيالضه"قةالاقتصاديالخمظام

تعل"صهافيالا-!ماعيمفعو!اتنضبملاالاقتصاديةفالمذاهب

ة!ب-يهأخصصالمتادالأفرببعضمتعلقحعلمالمشصةكلن

وعيفيمصاء.ففهوتنالتيالجماعيةالتجربةمعت!كيف!افيولكن

المتخص!هبنلعامهتيحاانحسوسةالمشاكلداخلفردكل

المذههبلي-يرأنيجبعمليةوجهةقمنايتهقعالة!رط

المذهبا-"تحويلوذلك،السياسيللمذهبمحاذياالاقتصادفي

تإيقاء"و،محركاتهالىضبم"بعيةللةشاطمقيالهرالىا"ظريا

نأمنوالمبدأإذسكزةاغكىنالتيالوحيدةيقةوالص!لر.وأهملوبه

،للعصا!وحرك"عمل"تامغيصخأنهوتارنحهبنناريكو

الا!ت!اد"عدم"إن..للعد!!واكلكان،الآءكانفيطاقة

إجتهؤعاأنغر،11انجلز"ماركىلىومعزكونقدالاشتراكي

اكتوبرثورةكل"ذاكيالاشتز"الوممبادتكونمعبدأتقد

!ررتااللتانهماومدرلىته"فى7تلي11كةصإن.1791ل!""

فيو.اروسيئاإشعبانفيممميةفيالاش*هـاكيالاقتصاد5"دأ

هواذن"اكيالاشز،خالاقة!ماد1)00-رح"مهوفي.ءقلي!ته

..قيال!صا11أوءئيا"حمبم،المارحسي"العإمأ)ضبطنضا!

كت!؟المجاكهذافيقيمةدكب!غكملىندأنءل!روه.ن

العول"ا)"وثالىآبرزالذيهوالفمه!أهذابرأقيربالتذك

.-اطقيياأوعياإلىبالنسبةص!سأ(ا4)*3*!3م!4)شاهءح"الحافز-

ركولينفيال!يالألىال*"عرهي1("قي)1("فالس!خانوور4"

ؤيازر4السوالالته*هـاكيةلميات،و!الجماتحادفيالاؤ"صاديهةالحقهف

.،الجديدةلحهلميةالنفللعثرزطالطبي!لميةإ"آءيحةابرالذاتأولاهي

الممتحدةلةالفك"ائهاتللالمما:المرطء
ء.ءلم""لصربة!تهـ

،حمحبمممكتم!!إنجاؤالىتمدفالذي"اءحصفا"ذنوإ

-صادايحسبأنيجب،اتةؤمحهمورإلت!صحيحأواقتصادي

،(،*س!-4!-نهأشهه!،+اه؟)ى)س!"يةدؤشصماا-ضاإفوا"تلل!.عطيا

..الواقعفيدكعستطيمكانوإن،مبدزيةوجهةكلنوهذا

الاجتماعي"البيولوجي"أولويةمعأخرىكلرةنتلاقيو!نا

السيرفيالمسألةض!عرعندما"إلاج!عيالمهـ"دس"ءاعا

القيامبدءوفي،الهلتوىهذاقفئي..القاعدةن5ابتداء

اقتصاديةمعادلةخلكبألةالم!ز"حصرلا،اجض!اعيةورلمجربة

وكا!،!عه"4شخصيةمعادلةمعتكييفهائيإكنو!فحيىب

رممأذإددالأساسيةالعلاقةهذهكلنبدايغافيتحر!تجربة

.الاخفاقهادء!يريةزظربةتحرسوىنزكولا

لي"إءفيؤيمةذاتنء"يحة!"امنزستضلصأنأردناواذا

التيأذصياغيةالمهروطفينفكرآنوجب"الأؤريقهامصيويةا

جميم".المةخلفيؤليلادباصةخا4معهيزذكساؤمةإدلةمعاتحيفتاتي!

.لينا(ثمرنللقريةدقتصالاا41دلمعاإ

اككيفهذاتحق"يئفيت!حثلم،الاستماريةا!!زىة11ت

فيهـااسهخالالتيالاستعماريةلأه*هـاطوريض"ااس!غالأ!اأ:"اء

ليدلا،ستعمراءإ"ركلنه41قصود،ققااسى!رالى"!!العمأ!

،؟باسمسصي،في!امذهب:كأ(5،م!!،3*،1ولأ!356ص)مم!(1)

ءإ:"ليطإق،1لالأواا!لىأراكانالذيلصيالروالمنجهيالعامار"".ستخاشوفيتثر

و!لى..أر:إ-اافيهـنخطيمهاالرأسماليةلمقاومة"الحافزالعم!!":الىوزحمات

الذيوعالمثر،لالأوسيالروأ)سنوأتالحص!وخمثرمنهذالمذهب!ذاظ"ر

اكأادفيا(اكبالاشينالمذهببنا-)1بغمةالؤوهـالمنخجةحصأر291ءسنةفيجند

السوفيالىحة.يههةاالانضرا؟ور!وريات



الآرعةتم!نوهكذا.للمسشعمرالعيماشأسبابثيسير

لديمايعدلمف،و:العمل،ومكلفيواجتماعياًأخلاقياليةالاستعمار

سلطةمعللتلامهمطريقةالىاستحال4ولكن،للحياةوسيلة

!ذهالمحرزالرزقهذاباًنلىالعامعماممع،للرزقموزعة

وءلأ.ذا.!من4ءردولهدن4،الحقوقمنحقآللشالطريقة

فيالمممتحصرالاتسانجهابزولكنها،الت!قليديالهطامحطمت

كلشاكله.خللهتقيحوسيا"أيةلهكتكرلمطالاف"!اديالعهـد

إنسانالاستعماريةرعةالام!ت-الطريقةوب!صذه

منهاجهـامعتكاما.4ءلىتعملأنبىلولكنها"..!التأمل"

ط"كر(5*34-:"الاقئصادي-الانسانمن"وتصىخ،ا!اهح

الاؤ"صاديمنهاجهافيآلة-رد4مهصهعتكا!!غولءأ*ه)5

الطور"منقالبالانهيكتفبالمستعمرفالازسان.الاستعماري

إن."حاجة"كلنلهيعدولم،"تيأ"جمااالطور"إلى"التأ!ني

كلنتظمة"وسيلأية.ؤ"4لمجدلاأنهالمنهاجهذاكلن.ر:الهماكل

الاهتريةا"زعةاوطدتلقد.4الحاجتالثلاشعباعوعادية

.طبقاتكلفييتظاهرالذيال!غبكلنالذعرنفسيتهفي

.الدوامءلىالجاهعالانسانخلقتولقد،هـمرالمستالمجتمحع

منالشكلانوهذانإ..الدوامعلىالجوعيخافوالذي

للشكيهححهإمكانكلالمستهح!رالكائنلدئحطاقدالذعر

كل:ل!)يةال-مالأفريقياففب.العشررنللقرنالاقهتصماديةابنائيماكت

ررظاهر-ذعرهاأنإلا،الجوعمنالبور-جوازيةالطبقةتخاف

الشبذوبى"فيالاسراف"ألىكالكلنلشكفي

هذه!الةن!مف،دعل""أنيمكنالذيءصا(ي!9!ر!ا13؟ا!ه!:3)ء،ول

الخاصلاسض!لاكهـاتستعملالتهيئالجزائري!نة*دمنالأسرة

هذهلوحظتا0.!الواحدالسهرفيالزبدتهكلنكيلومائة

ص..(91س1هن"الحالة

شكلفيالجوعمنالذءرؤءظهرالكادحةالطبقةفيأروا

لار"،!أ(اثه!:439+8+كهص!)"القتيرفيالادقاع":الىكالمن

الذريئكنالمغربيالعمالكلنالألو!هذهلد!وخصوصآ

التغذيةلىوءجراءكلنءوتونو،ا!العم.بغيةنساؤريؤمون

الطقسقسوةمعولا،ابئديدةئل،موسلمعالبتةتتفقلاألتي

".!افبعالمصفيالعملظروف-أو

مجىرد-ىيكونلأديصل!لمالاسمتعماريفالعهدوه!!ذا

ثبالمستعمرهتال!ثم!يمةأوالمستعمرهتالبلادفياقتصاديزدريب

ئيخ!ميةالعثالبنائهإتبتحويرالأمرن!يةفييقملمانهحكلت

91!51

فيماوصل.الجديدةالاقتصاديةتا:شائيلراالوظيفيارتباطها

الرقحتصةالبلادهذهءل!يفرضراًن،.اكتفكت-أنهالأمر

الطبقاتنفمسيةفيسواءالدامغطابعهتركالذفياًلاتتصادي

الكادحة.الطبقاتنفسى*فيأويةالبورجواز

بى"بفحصالاستعاتةالىالاسحوءأنيتضحالظروهحهذهوفي

صكليرأديهد،ر!نيادي!اقتاضعوضلىكااإ4كأب"صي!اصلاا

تمرفغيريكونلاأن؟اي..!موضوعذيغيريمون!أن

"-لأستاذ"مسبقا"نوليالذيالوثوقءلىمؤسمهح!ىجرقي

..!الأساتذةمن

ية،إبتةسا-طبهجتهافيالاقتصادليةكلةالم!ستعتبرأنيجب

..!فجسبنظريةبرلهتاإجاحشف"اقدنكونوالا

الاقتصادوكن:المراقبينبعضأدهشتظاهرةمرل!فهـناك

النيركلدنىفررتالتيالهلادبعضفي"الدحح"نقصإذ

كةال!سمنيقربماالىالفائتةيمالةالقلالس!واتفيالاستعماري

ولاشملث.مباشرهتالتحررهذااثر(%16.)المائةفيعهز

البنائهاتالىبردهجهـئياء!النقتفهـههـهذابالامكاناؤ"

ممرحل4الخاصةالسياسهالعواملوالى،العايئالاؤبعمادية

انعواملتأثير.4أهميمنالبتةنقلللاأزناكما.مثطربةانتقال

الأسواقءلىوبالتالي،العالمية.ال!سوقعلي،ازرحيةالستر

ايقصهذافيأنالمؤكدن3ول.المجالمذافيالداخلية

الب!ثريةالمعادلةومعطيات،النفقيلدعواملالملإزما)ءصيب

المحلية،عاتالنزفيها-تترجم-التي،الم!"يرةبالهلادا!لماصة

افتجةالقوىفيصبلاءليلهبدىيكنلمالذيالموقوكلفيعولها

بعضالاستعماريالنظامحم!تقيدالأخيرةهذهدامتما

محرضالخصوصءلىبيهامنونذكر،الأخرئالمحرضا!

يطبقيزاللاوالذياندونسياءرفتهالذيالاجهاريالعمل

منمعينةأقاليمفي-"الجديدا!العمقانون"كلنغبمبالر-

لهذاالاقئصاديةالاهميةوإن.الفرزسيةالغرريةأفريقيا

رقمزحهاي!إلىوضمعكامااذافآكثرأكترلتتض!التعوتق!

التقريبيئالنيمبءنيعرالذي(%2)المائةفيالاز"بن

وإذنإ..البلادهذه"دخل"فيالمالرأسلتوطيهح

مناللادهذهفيالاقئصادية4المعثكللتناولمجالفهـ"اك

هذاوفي،بالذاتأولاإ"فم!ةامعطيانهاكلنأعةفي،فاعدنها

"اقشصاديوعي"تكولين"بع،ا،شكلةحل!يكمالمستوئ

،بالفردالخاصةبالبنائياتمتباينةارتباطاتمنيقتضيهمامع

)



الىبةبالنتهم"مواقفوفيطاز"نشاطإيقاعوثطعاداتهي

.4خم!اعهالاجالص*غةذاتحلالمشا

آخر-نطاقاقيكلنأكر-ال"طاقهذافئزخ!لفد

نهيمنعصرفيعالمداخىأ!غمكرروهويقاسيوفيالأفربالاذسان

المعاي!هـالتيهذهزعديلوجبمماور..الفعال!ية،!ايير4علي

:آكنو.."الآلة-الانسان"ال!يهاغيالمجتروحفيولدت

يرا-الأسروتالبمهريةهدفتليمسالفعاليةكانتإذا"

ثاوابركلننفا-(يينالىويمهرالىهمحفيينأحدذللىلاحظ

كهسمواهتحتالمجتمحتكمهم*قمفهاهرامالز-الأيةءلى

(1)..!القافيةال"احيةمنحيىمهمجا-كونأنءن

الىبرالنسيةأوأفىرداالىبالنسمةسواءتغحىهرفالمسألة

.المعطاةبالوسائا!؟كنماأقصثصصرفيالمتعاونةالجماعة

،آةافىخأالهلادفييحصلماكثيراالذيمما!صوالعكمرأنإلا

ءكمنقصكلنالي.دتؤواىعمافعهلمرالوساؤلأنيتضججيث

ع+ع"110343الوسيطء،د،افيفرنسا":فييهابدلوقيبرتءر)1!

اكاسا7)1:(!مأ3نرع!نأس!؟خ؟،1ص!ولء3س!4كطهولهاءس!5ع+4

لف()1.لمو

بهفنعبرمما%سبهحىعئ-.هلى

!!سصلى!اورعبهعمفصعفدحمعث

كضمما!لافدسصحيعشىعيآضسبهص.--إ--

لمح!يساو!،صى!عابر!لمجممولمجم!ها

!؟؟.ءهيهىص!بهى

ا!قبررلبمعحءوالمنجاس!-!صا.

..؟!تص

-7،-ص:فافر،كط!.تا

لمجىهـحت!-!ص!إلأفماأ-ص-.خكا

المحبروكلاصطمجمل-.ا-

18م-

قأى.بئرهـس-ءبم!جماا!به!ىشيع-صف!

يقةطرفيغ*ة2وكأغاتبدو"الاجتماعيالاكتمالت*سكولى

و)قيد..!المىي*"ال"فيجمسيةاتإ"غرابعضلىجراءمناستعماطا

تواتبضعكل"ذأجرفي)2(ت!قيقالىسابقكتابفيأل!حمرنا

مءزانيةأنل"ابداحيتالصغيرةالجزاؤريةالم،-نإحدىفي

انيةسزالىرالةسبةتاء!رإذاحط(3أ(ولاأ)3؟ا"ا!!ا".

عنهايتر-بمأن؟كنارات!كمءمأ(أ14ا)ثه!كا:"الور،ريات"

المائةقيوؤمسعينةنحورمسة(%5)المائةفي.!مهمةعلاقةفي

ل!لىالقيا"هتوىفي-يؤديآنالتحقيقلهذايمكلو(%هـ9)

الهص!يدفيؤس!اهمااذاا)"نيجةذاتإلى-تقريبا4نفممه

امىالىثءني.!بسواءسواءالفرديا،صع!أوالقوءي

""للعاهـ،لبالنسبةأبىلمبيةإ"تائجاننرءلىنتحصمأنخكغغل

مباشرةعلاقةفيالأخير!ذالأنس!ا(هتاآ؟عشها4ع)4،4:آلوا-لى

الاكتمااىعهاصمعة.!اقي"لالتلمجهالشخصيةبالمعادلة

:"الجثماررة-أ"كأسيةا"المعط!يات-العصريالاقت!صادي

ذلكختتعارضالتيع(الوراثيةص!ثا؟ز؟!،،403-5،اح؟3)3

،"!اديالاقتا(وعي"بعدفع!ايتكونالتياءلادثيالاكمال

السلادهذهلىمقصالتيهيفحسبالماديةالوسيلةإ؟مستإذ

:"إشىهيابالاقتصاد"زمىافرفي4يع*هـعغمالتكون

الروحاملاكلأأيصا!ايعوأ.إد،حع(3!"حءأ!))ء،4

كل،ءص4الأةريؤا!يوقيالان!انىص!ددولكب..!الاورر!ادلي"

:لا،"ال؟-،ن!!العام"رونرتخا.صأنعل""ص!ب.-إلاقتصادية

لي"بفعاير-فكيئأذاا(ي!تاه!4،مئأ4ح31،4خ4رعاتأاحول)3

إطرادفيالازسانذلاثإدماص!ح!كقولا.ولعاؤ"

انتقاله-عجدأ-يوضعأنغكركلنالاقضصآديالاءحم!ل

.إ"مثما!اأصور.الى،اءدالرأ""اق!االطوركلناللاكل-كرو!

كا"ة-لثرهـرىهبدون-لهزىهحهنبأنوذلنث،أكأ*الا

كفيليرو،يةرولضر1(ام!3تأ*4351ع3):"تايرطرا"

الم"؟لةصعزوأنيجب!أجىل.ا+ةر3ألثالأساكلي4حق4ل

..!زةالك""وأو.لوجوداحدودتبرات)ذلياولاأو

"محاللا،الحدودهذهفيتوضحعندماالرزذيةفءمثمكلة

أولكلنالقضى*شانتهدغمادطكلل.الكاالعورل4مشكاؤعقبها

ءلطالاقتصاديةالمشكا!"ءنجعزكرواحىلىةقهم"ةهـفي3الأ

جهيروالاقشىههاديا!المغإن.معآوالأخلافباللممثريالتصد"تج

.ش!-"زاروغالىذ،انسانيةدلالةتمهى4التيالأخلاقيةبالقوممى

كأنث"الاسا!ممهمة":كتابةفياليهوأشارالمؤلفبهقامتحقيق)2(

(،لأهس!!145،(ةء"ا3)*ا*))،.24591!مفةلي!دربا-السايدار

لف()الموثاءلأعول41-ا+4!ءكالم9ذ.4



الذتي"اطاجة"ءل!الي"ثيالاؤ"!هادمد-هبا-ءا

خبزهفيأحدإكلإلاكل"!روطا"الحق":حهساءةيهحخ

و"الواحب":-لذلكنذ!قي-العمليعتروطاليومحى

اكبالاشه!رادالإؤ"حماراالاخلمهيهذاأنوويهدى..اليومي

كلصداقهيجدالأفريقياسيويةلادالفيتفهـقايزداد.الذفي

هذاقيمبزايدةبدةصةيفسامىالهىبح.العالميالتطورفي

بصورةرالتوالىيززال"زوىظهذامهلبرلىاولقد.المةجه

بدأؤقىد..االمعينةاغربا،لادبعضفيحيى!خاصة

ءردالىالحثنهذاحىىكاذا-يذمحهانالذاقاوالتوزيمألانتاج

تصورنخواحظاد.في،الزبع-ءلى4نيالمصالتجاريةالاعت"ارات

بالخصوصفرنسافيوعا)"زهذاتظاهرالحاج".واقدءلىصر!ص

شكل"ث"تنحدووهو،إرس!انيةسماتذاًتبروادرشكلفي

كانتاذ.الاقتصاديالتصورتطورءلىدلالةكلن!هذا

"ورةالمالتواؤقالطر"6391لى"ةفيتطلمبقرسيهالفرأ(!شاعة

فيتجهدؤحياليومأما.()1حاجتهاءل!يرفييضمماكلمزخالاص!

!ءاؤاتوزعهصارتالتيالدولةبواسطةالفائضهذازوزيع

ؤصلهاىدخوات"اءالأحهيرةالمدةقيتوزعأنأروكنهاودحذا

!الهكما.ديااؤتصمالينالمعوزءلىالسكرمن"يرنكيلواد!أشاءأ

!ة؟ء

!ة!ه

!ال!

ل!!يديقتص!ااكل"صاخءي(صاكأ5*؟اغ!كاعغ!ولا!،14!!اأح،)ولح)3ا"()

!ل!أ)يالهلاتتثحى.3اديةأللأزمةاز،1ء%دهـ،قدو،خاللاتالاختياريالته!يدفيبزحمخد

!كالأ"!تسبميرحرق.ح!هاتألى،متادأمريكافيالأ-،برةالعا،قيا-رباعق!ت

*كاى2

ءلم":أشتقتود.ل!صعةالأكلالىه-*أسعاطلىدؤط...أاإدؤكوةوالز!-

!"وصر..هـ!ر.وحخا

!إء:،(1حوسا!بر!تبررووماصر؟"يلازكل"ثاكأإديالإ"اصمءلت"ا:وسية111،1

!ملاءء.حلما!

5ء!:"الس!صانمبدافيءاواصة":ءؤلفهوا،شحربرارىبروا)وإود

*كاي

!ملا*ءي!وم-ب(س!ي!!33)3ى-4ا?1.4+!ا"ع!4ح-ا!9ه"اولافى4هول)

*ءكا!باقي!نالذنك"ن!حسونوه"إلعالىاءعاش!!ءلىح!طرلاسثانالأإبركأأإ.درإدا

بم1834صخةإلم!17ا*6سنة!تعاض!).الفسلىنخديدبغيةاتراسء"ت

*كا!

*ول،!

!".ع!ادنارالملىةاتءدجمرر

لم!
!"حه

كالعتاج!يازوا-!فالاتوبهـاقؤارولماثالمماغر-مىة

!لم!الهش!رال!ءلياحبماووصحى

*ولكاعبريروت،ار!ثوفدارعنصدرت

ءم"؟صى
ه

مماه.39

تلامذةعلىالحليبمن"لتر!"لى"يوصيأ.الآنيوزىظ

الف!ؤمشركات4تفتورماذلكالمىمضافا،الابتدائيةلمدارصى

.إلسلعلاتمععليماصتفقخصروهحفي.مجارلاالوقوديمتوزر4

بعيناخذهافيخاصةمصلحةالأفريقياسيويةوللإلاد

الاقتصاد":تحهطعساها،التطورسنالمدئهذالاعتبار

حيانهالانعتاقيرشالضسور"الح!افزالعرولى"-"مع"لحافز

علىيجبالذبح!اف.التمدئءنالكأظروبصرحظ.-لاحهحهادية

اصصهجمغةاذاتمعطيانهاجراءصنزستدركهأنالسلإدمذه

نأهومم"المتطابفان.سمافقمااخت*هـناهاالتيلفى"اؤ!ة

ءزالناهاتخافي--الهحت-"صادحىالاقألتص!يمءلى-نسهتدرك

هاقي،لميزويتوؤحى.الابتدائيءاورهثيزاللاافتصادءن

راعةالزء!-التصه"يمسنإ"انوقياالصوراالىينتةللحب-

الأفريقاالاقتصادثدياإحمه-ما:وبالذاتأولا"ةالاولهـالمواد

..و"نعتااسيلمتاوو،قي!يو

-دمالةا،1العددفي"لهطا-

نيإنلكما

لثريفالمايبجهةتم

لم*ءلم*هلم*ملا"*صال!!!عه!"!ء!لمثص!لم!ءصلم*صلم"!ه!"ملا
*ال!*ث!!"?"!ع!!"ة""ء!*"ةفطي!"ء!!!كا!!ه!كا!!!5!ء!؟"ف!كاكاء

!طه

!بما..لىاؤطواكلممة"ات

!البما"بثرالاميرشارعفرع

!م!!ه0656ب.لىص-28672نفو!ز

صال!

لأ!ه؟ايةالعر:وعاتالمطفيتول؟ررا

!هغء

!لم*!الإظافيمافرافؤادللاولم!(ءا؟ز)1فالمعارةزردا

نعيمهؤيملميخابركاا

!،إء""(جديدة)ط:عةإ"يادرا

!4"ءوالانيللاواانجلزا:فيالزاإ-إدا-!يخةالاد!ىولأ

ء!اطاجليوسفكمالالل!""لم-فة

ص!،*فياالدينصلم!حا-حدالا-ديليدزبرتتاح،8ا

!ملا!ضفءالالقو-ورحالد"إطصلأاليعد

!لم*كاهىلمدة-؟ي!الحاالى:كأءهـوء"رولكأأجنااقراو

ءم4"ال!ج-ليالىلإمءبد-8"اء"أسؤ:اديل

!ههال!-ابءتلمجءوعةاللسخانيةال!ص"صالوار

!5!هكاىعؤلحسعدلىذ-در

!!

*ء4!ح!ء!كا!!.!لم"ء*!ال!!ال!لم!ءحيلم!ء!لم*لم!ء!لم!!!يصم*ءلم*مطلمثهكلما* !"!!4!ه!!"ء*"!"!!ة!!"*"!ة6"!"لم

)8(


