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بطبعةهانميزأنالآنزمم!!خوفن."ونةالكين"حدودفي
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وضعيضيئالأفريقاصه!يويةالبا،دفيلاشصيهعبرلا"جومدل

:"زسويق"ةومشكاة،جةمنالزراعيالانتاجرو!سكاة

.ني"ثاجههرونليةالأودالمواتأ(،،)*ها!أته!احأا!3)!ا،،أ

التفياطد،"ة4أصحفصاقاتالتحميبع!رفيلوحظولقد

فماافيوعة،ء*39أن.!دةالمتالأهمهي"4رعايةص!تأجريت

الزراعيثالافئاخقصهوراتءنبالأضصرناتجة،العالم

ءلىلي*"بوهذاتالالرو!وائيةتحت13و!ستواأ"4الوالبلاد

هذهأنلوحىظصماه.4ديقاسه-فيالإقرالصلاد:الدؤ*"4وج

!ذهف!4عدليالكلاحا!المشاءاحالروز؟هـمدزأذاتاء!لممهوهـاتا

يتعلققيماصاوخصوثااؤلص!مادياانطلإقوءلى.؟كأمم"اإ*لإدا

كامسخلماثدفيلاقتصااإ"شا!امعقييقاشرالادرلازسانابصكام!!

ت!"حهأنيخصم3.لهز!ااطرادأنفيريربكلنوما..وع"!ج

..!المووكأرو.ةالمجرمهزمثصاأنقيل،-اشلإجأؤطعةلةفيءلقهل

اط!كوميةالبوادربعضفيالملحوظالاحعما!آنيتضمححر!اور-ن

ال:هـراعي.الانتافياتق!هور-دةتحف!صماكء4ال!از4رصاصلىلمى

حسيةالملط***ةوءنطزاحبة*ءنالطرا؟قعةاقةءنناصحة

3.دئلىإبطتانا2!ر!نالمشكا."ان،أخصرىزاحسءةكرنيةارالعقي
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بعمد-دالىتفسر،0.*ل!4المثمالييق!اأفرثلعتاقةفا.بعه،-

الأهايماللفلإحتتركلاالمب3:"هـةالةالاصمتع!ارالضهيعاتبازشاء

ذلاثجمعتوجدكل!رحييثفيصا%ئقهاطرلير)"خويهدكلاز"4كلكصاإيةا

الفلاجآنفنر؟ازشأ.4ليوالترالارسانبان4يقالعرنجصأواأراأتد

زلهياتلاكل!سااه.نأيرد-كلز2091سه*4إ*ةيوةشوريئ!ص-يملىثلا

دلالةزمصتضربممو،سن،الاخرهواثقهطرلتحويرالمادية

.ـ.الجددكلءسهـوج!طرفكلنار!لىالمصراعيالزالاصطالأج

ءسدكلننتكألاالذيالفلا!ماتعيمصرفيثسالمصالهكلكأءوتم"!!لقدو

طورإلى،الوصءيىةقاقهالىكربصإ"بالكرابتبطالمروقةالم!

ء""تجا"بوصف،"اقتصادفيبوعي"نجآرص*المرتبطاالعامل

لالىكاشالأولالمقهاسالتكاملهذازناولولقدهوكليمتهاكا

.الصشخيقطرفييةالضسورالأولىوالخطوة،البلاداوو!ماد

منتوطدافتزدادوالأضلاقيأ"في!ا.لىاال"ظامفيخمهأهمهأما-

.إ"-تاالاقهصادفيأ"ظامافي.فىكم!هاخماا("ماتلتسبراء

(زعوليض!اتهـ.قاليلفي)ؤدانألفاحر"سمىمال؟ةاعاقئزإن

فألأ-ص*!نوا4مسوالخصالمائةدرةولصا،ال*-بمارالملاككلن

زاني!و!الحح!ابقىةءةالمالالأدصعرةحبازةفيكانتالتيأنؤلى

الأهح!لهلى""لحوعيأرزصلاخ!إاءإجوكلنصاحبم-مالكلا-!

ا/ةسمر:4اكاء"-ين"قيحقي"-ثنفلا"لىا11مم!33ي!+4ك!،)

توسعاتإلىاتعقارقيالرسمالإ،زوكأيماتالأشصيا!ليقوةأءدت

تحدوو.للبلادالاق"ورادليةالي"إؤ"ياتزرز!رأنيا.شهألرنص"اعهة

.ع!ةالص!ااكل،ءخ!

بة-قمارالمتقالفواربعض!3-يةرقاسبوالاةرالبلادإن

التطوهـ!*!مادفالاقهازعلورورنالعلورهذاز!ر!م!فيتوجد

المهناعيالع،دفياصهابانخرابر"ةالغرال!لإداؤ"آ-إ4زاجتازالذيمأ

كل"ذتغبرتؤلىالتطورهذاش!رو!أنغ!ر.يباتقرقرنكل،ذ

وال!يماغقيأ"فىهصيةاالعوا*.لبعضرزأزكرتحمت!مانالكأكللىنؤر

ءاتإغربافيء"مرالتالمعللكأرناقت!ادص!قوق!اذع4اإعين



حد"ةالرا!وسإشافيلصمعيما11هذقيفط!لقىلىو.لريلقوا!!ىعيدا

ؤأ!شأح!ريتطورفالاقتصاد.الأقلعكلذلاثثردعوهوأو

لكق!تا"نلا(7اول،أ،4!،أ4،5*1):""فيلأكلا"لشى*-لافو

(لح3"ءةبر"لماتاصرا!أ"وا(ع3")1300"يةرلتجىاا

لهذا4رابوحررحما!الا"ا!ىحىقيتححغصافيإير"تحول54،)أطول)43

(1)ئأشأ5،)هيحاس!4ح!ئأكها35غ:..ألمل!!د"للةادقت!صاا"نخورلتطوا

...ساأا.كاووغعددبلاتجا-ا.ثنح!!بملذيا

4ايالانثمترورهورلياتالجيأتحادمعلتصدزاالصيرئيوزأ

في.وذناث.أطالمجاحرذاثراحمافىلالمىوفياز"4

زأس!،سفيلمبهحصس،ككليش!!ركلسسوع4اسإدر**از*او!ما

5-!""4(را3ع!،)ث!أ3ص!!:أ!4سا15مم!)!ةشترلي((!ة-لاة.ممل!صة"

وهـ؟ةشايةا،دركلنءلإتصطنادص"ب،فيوا،إهـوسياوربمالقىءلما

أا43الم"لم))ءذهو)2(نئيم"يابرصلن"ةألصيئيةوالمدر.ستانركاز

"!ا.ش3!ن"ص"اء-4"!"3ء"لو-دة".ؤاءدةتكونلأنمكلدة

..الشحوءبانما!في!الرةاقئصا-ديةو-دةزثمكلآن

فيلثرصروء،اء*دمؤكدةكل!دإحةلهايقامحيويةالأفرإبلادوا

لخلقإروا،التطورلهذاالمآححمتحصمصبكيحهااقت!ياددايم"!بم

4وسبالر-قي8ال!مي"المجم*ةلوحدةكا"زكصبإقيتاقئصاديا

الءاملاصا)!كلسممروعلةورويرللماو،الان!اصهةاتعرالركب

ليكنلولمتور:لاأسوانانضزكلءسوعيكونهأنني!3كصا

والواخ.ة-مىبكبالمصالاقت!ادنظرؤجهةمناكلش"!ر

ا"ظراوبر،4كرنديةالسءورمة11،رإكةالمم؟مسروعالمته!ذاأن

إيالتهـ-افيؤمثىيىأنؤك!تعليعلااليلادهذهلأنط4أزراعرا

حاجةفي!يالتيالزراعيزشا!الووساؤلا!لماصةالمه!هـاوية

الممحءوديةطلي"4العوكلنكلبنلييعقلىثلاز"اإتفاقاو..إل!لما

كلءسوخءنضارجا-ط!حأنح!ك"4،نوالصمودا،روكلء

إقى:دساام!ا.أنمتليالمؤخاىكأاؤ-!اديا!طل!خاك*:يرووا)1(

أ"-امناواتياؤلعا!ار!زاهـباأويتضذريهابم!اف!صثرس!ا(ئأ30،3)

احء"اللأش!ر)منذوءاالمعيشيداوح*فييرطجقلأنه،إ-خهاءحةأاالحيهاقيفي

ليلنب)الو-وديوفأفي!االصددفي!حذاوذذعر؛(..!ايىوا!قي

نااد.أأعا"وه0!(ا"خدسلىا)إلى!النزيان)بهحخماأهدىأزيا.يرهـ(سأش

ح!ولائ5اىم!:!وحتانرلىاذءوأ):(تهليو!ا)بطللي:نايتشا*ضرلييرز

إو--"أال!لمهاتبهذهاللأهداءذيل-ءخما،الؤخدسروول40ولص!ى183)

:4من.حتالي!اف:اس(.ع.3حاحأ،4)ء(ورءإصن):ضرالس!اا)فيهـذمىيبإكا؟

"ذا):سرا)فللىاصد.ليثبر!أكلشو-3(1)*:"ان)بطلءنفقال(4أء:"صصا)

.)611رجم(ط!..!ص!"ى(فرد)انه..بمهـاءيةأ،ء"4لهأ--سطفل

سأس!3"+8الأهولءمم!43س!:ولك!3!34!ولاس!34،)،4!4!4كا(1)
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هـءنارتداءالثلاثةالبلدانلصالبم!ىصبالخص-الم!حريالرقي

نحو"كدريةالالى*نبآغرالمور"د"ةالقطاركر"خفض"

..4ارإثسالطرالأراضد

ا!"!ادلإذمثصاءالت!ىور!ذاكل*!!فانالأكررن3ليوممما

ؤأكثر"أحكرالعالم!بلي!-ملصارقد(المبؤا-ر)اتحادقي

.سا!رابكأبمزلليرحولمبوميسوعمؤسهكىو!"ماستوحىثقيالذهوو

اقت!كلادقيعإحقاص!رقدا،شسوخ!ذاأنكلرورالرغم

،!!اهلا+4ـاء،4بم4!اتاهاهأ3اولع3)4"يقلظواولبلمذ"

ؤاصرالزك!إ"اتالتحصدفاكلسغ،(عيإشيواحفالزيقزءو)أو

بالمثاللىل!حص-هذاالمتص"شمظ،رهفيولو-فاز؟،غ!رإ"لىإ

-"ث،الاقليورفيالاقت!هادقيالت*اضيدفيةالأهيمالتحليل

"الدولاراته.ناتملإار-فمسةكللىالمكىوندطويلفيزولىمع

وءد"لماءالأءمحاولاللىفطرورن(%56)المايةفيبيى"كن

كألثفإلهطرمن(-704)ز"المافيبع!نربخو،ةءورس..فيءلى

الاقىمهاددعوىكأدناوهكذاوال"عم!رالإزشاءالدولي

ازفىين:زح*ثنزركبالعم!اية4بالأ!ثا(ايأفيدرا)الاتحادي

الوصدة"فياصمىالهو-؟!االمثحهوءيرالعالمالخاصلىزإصبالتر

لها.قبلكلنض!"اتعراكيزرؤالس!وفيا-4الص!في"المجصور*4

سىسوعثنذالمثبا"اكاأيثىوعياءجرلعالمراالمتر*إق8بزقىوال

ح!لو!بو.

وجدتأنسافالتيالدعولىهذهأنذلمثإلىتضهاف

أسححهكااقيدأني!كن،العورئيح!از*هـليرإك!اةكأكناالمرالكنفي،

التيا،رح"4الدراساتبعضفيؤصاءلىاكل(ضاكلنأ"ضأررةأ

اامخلفى"الصلإدلاق"صممادياتةالأضردالمدحدذهفيخصمصت

هذائنبقرزمسا"اولةالمهاسةآدرأبالذكروجطن.اديااة"سى

لأ.11"التعلهءيئي"صصادالاقءإم"*،د"إلثرصرافتحتالاتجاه

درستالذقيأك"فيألانجازلرننوعاالمرالمذافيزكون

-ءلااؤت!-الحوأإقىدو.فىسخلكأ"أدبرلاألطكأحمااكر!!اعو*.ح!.!بم"ا4ًفي

عبمفأءسلكليالقوبالاطارلاضمءإث"مازبر"ياتءلىخا!لى4ليوج

كأالأخرهراإظواث!ثصمرون،ظمالالاحهذاخىيرزافيلردفكلن

.4تعطيماءإتالعاما"

"ءالسخط"تكاخصأ"تؤدالاؤءمحهاديةم."4القوأ"زعةاإن

وإنه0الرا!"ؤإعاقيةاطحاتالمعجراءدرنال*"اس!"إكوكل""ا

فيياأ"لىووا"الداخلفي4أكيشصشألونحوأ!ور"لي"!مادالاق

برإسصقلال"ةالأهـ!رص،ايةفيقكبفانا،*كا"ينأنح!،الخار!



جوبيعهقىدوالتيلطالحلوتكنمهماو..السياسةإلىهههبةلةبازامة

ةرولضربا!حملو،الحلول!ذهفانالمشكل!يمنلتيمانلثضىعهاو

دحر!!اة(ا!*لمح!04أ4ص!!عا):"قطعفي"موق!أي

فيتبا،"د"بالقوالتعميرمجلمس"أماملم(!رو"بذلك

فيق"صادقيالىرالهوجىء4يتعلقفيمامذهبهفه"حددالذقيالبيان

كلمزاني4في"رلىمالذيالوقتفيط"الاشتراكيضا!"د

أنهفير"بكلنوما،برا،"دالأولىل!نواتالخمسمشروع

لتحديدالفرصةانتهاز/كنيإلىسقره*نأوبتهبعدأراد

اكيالالضيرالتطب"قمنيفهملىأنبحب"):يقولحيثتصوره

إرو.أضىاذا)يتص"لالم*هذالأن،"القطعب"المعهد

وذلاث،.جماعياملكاالانتاجوسائل3!نزأن:في.(محددا

.((001المجتهعسائرفاهية-رأجلمنتساسبأن

ليكن:الدقةهذهكلنبأفض!لممبزأن؟كلقلاوإنه

يةصرءلىالمحافظةمع،"ات!سياسي"و."الاقتصاديى"

.ءش!!اتست!*لو."المفاهي!ه""اهننالرإن..الاختيار
لىصخط--

الصاغةلأن،ضدهاودوالص"اىةأوجتماعي"ال!الصياغةأجل

الشرو!في!اورفىحالي(يةالجوهر)الذاتيةبقيفتهاتتجلى

وسائلاكيةاشنر.رمس"كدلامثلاسهروفكرةففي:..الم!"ة

المحددةالضسرورةءلى؟سا،"قطعي"مبد!عليالانتا!

بةالحاليةامكازبراتهوءلى،ا!"ديبالوسطالخاصةبالشرو!

حدذهفيالأفريقاسيويوالاقتصاد،ا،"ديللاقتصاد؟كدنىو

الصرثاجكلنالتطبيقجالفيعامةبطريقةيستو-!اأنالشرو!

أفكار!!،ل؟3لمنلاأنهكا..4فعإليهب!س؟مت"الكولخوزي"

الشظريالمجالفي"فمالتسهازسقير":الروسياررمة

و!ي،اقا-إة!االشه!ةأو4القاحلالأراضياسضغلالءن

يقاسيوية.الأفرقعةالرفيهامةكلههاحاتمعتتطابقالتي4السم

.خاصةبرصورةيلإاأفرشمالتربةطه"يعةومع

فيزاتجةلإشتانزرايالانتاجقصوراتأنوالواقع

فحسب،الزراءيإ"ظإتماأوالطرائقعتاقةعنالمءطقة!ذه

..نآأحيا"يعيئالطب"آلشرو!اءجركلنلكنو

!دولكيالشرو!هذهبركلىبعديحطلمالعلمولعل

اتبلادولكن،الزراعةانواعمنير"اسبهالماالترباتصلاحية

ا!-الحالةهذهزشصلها"الاسلاميالبلادومعظم-ال!احا4

!رانس"اللاروةأفكاراك!التتبعفيكبرىمصاحة

"..!حالأيةعلى"مالاتسيف

الاو!مادلم*اصم!!تيالقءسأرطافئفالت،الأررسيركنوم،كا

ليلىاتز"ضىرزطح!ءالخماءنليكفلا.حمذهتيسبويةاحرلأا

زاحى"4هـ.لمتالمالتوظ"هإوراتوضس،نا"*4"ن11إس!كانإ

نأبتالذقي-الص"اعيالطورإلىالانتقاللأن.أخر!

فىا.ن!تاخلااأ!!ساولجما!4الاشمترا-تط!قحم!ورآةهـخأبررص

!رلمتليخ!اآنروكنلا-الى"لىثا!نالرالتوجيهذأ،ثيوضصيم

:"الاسح!لأكءنابمبالزر"الانتا-!يادةلزخانة"إتاصةغير

.(رعا،4س!،،4!!.8شا"س!ثاك!3!40-ا3ءأهاول)

"ضادالاقفيانثافي--ةالمشكاةلي*قيةه"سازصصأدمولدها

هـكبعا،4ليالاودالمواهدلةهـيوالا!قيسيويقارالأة

ا!ياتالمعةأن(الزراعيةاإكث!كلةأي)لىالأو4المضكسلفيالحال

سيةالشفيالصصغةذاتالمعطياتمع!"ا.تتظابقاليحتةالافت!ادية

نواجهأنعاصي!اويبقكأ.!كا"اااليملنزجوعداعيآنر!لملاالتي

ء!!ءلىبع!"لىإلى!هورنالتي-الزراعيالانتاخ!يادةز

هيو-صرفةديةاقتصايةزاوكلن-اعيالمىالتجهيزامجبر

لادوالى.الأوقيالموادتسورقكلشكل!ةالزاويةهذهفيتضههع

عبئاحاليفهاتوجدالتيالشرو!فيمرغمةالافريقاسيوية

-جاهزةادموإلىتحولهاأنتسمتطهيعلاالتيأاصلماالموادتصدير

مهـحلةزآبدفاللحظةهذهوه"ذ.،الخارتءنبذلككلس!رز""ة

حى"!ث،!وسكو-ءطنوالثمحورجممز"افس،1كلراحلمن

ا"-قيالاؤلتصلماديالتهافسإنه:التحويلصى"اعاتتوجد

فىذهقيال!جارالميزانكضفيفي-الحالرطجهبعه-عواقبهتمثل

الذقيلمبالماالعجزبازرصوصدالصددهذافيونأ-كر.البلاد

ستةفيالمتصملالعجز،مباشرةهايرتحربعدإبلاداهذهعازر"

ذلاثإلىأسرناكما.الإصحمالمبدخلكا"ن(%61)0برالمائةعشس

!رسكإةمعالحاك*ةبطبينتلائوهر*ا.إتالفصهذا4.نسلفؤيما

كلشكل4ء!أ43غصل!يماااءةفيوالك،"ديالاقتصاعيالو"

..ديةالقيماالاطرتلشكيلو،الثقافةزوجى"

التيالداخليةالمعطلهاتهذهءنالنظررلمصسفن31و

كأ!ىالأيةيرالتحرالثورةزقلباتاقبعو3إليهاتضافأنلمجب

ءلى"!ينحدوإلىأيضآ"يتوقفالعجزوان!لةرثهأو!لآو

أكلاصاتوضىحالحدهذاكلشلوفي.الدوليةالسوتسرو!

فيوا-لىةدفعةتوضىموهي.إ"4الأوادالمو؟مموليق4ءشكل

هذدكل"لفييتدخلأن؟كنصاكلمعاجمورصاتاحدود

لمنإنةو..!يفومز،افيقييو!يمطاصهطكاءفيمنالخيدود



"سادة):للعلاقةلرنانسطلاقهاأتبدللبورصةأسعارأصأالمودصد

..المصموقبم!*ز9حصددةا("نقد-"ليأو

بالضاصنراقيقيةقيءددأليسالصوقسفرأنىير

ؤحصهبطاسطإبواض!الغرنونقاعليهاح!!رنالتيالاقتصادية

عنجمتتزالت!أ"يةداقت!ما-الفوق"سالعناكذلاثتحددهذإ

ةدالاراأعهنيرطتي!ىةاوال!عه!ر،اللميماسية.و،ا"4الماااتالاكأ؟ر

هـذا-اايةوب..المالصاحب:هو،!ع!نلطرفا.لخاصة

صراررشاهذهأنفيد."/"لاولالبترإلىلةسص"راوذلك،الحد

اعصهار!يركلنالسوقسعروحدهاشصحددالتيهيالأخيرهص

،عمليالةالمسآتوجدبينما.4ليالأودللموااإ""جةالبلادإكلروة

.4الدوليالههصوهصأإلىرلالةههصبةاءأإدواعلىالحدهذاكلنيباقر

واحد:نبجامين"نقد-ةلياودةما"العلاقةص!ددحيمث

السصوقسعردبلىتيلذاهو(ط!)،+3114)"ولروتلترا"نإ

...!ز*اسبهصأثصاليآ

زأث!هـهـءشبادلبردون،الأول!ةالموادسوقترض!!وه!ذا

رأسارآدةوإلى.الماليةالسوقإلى،الآخرالطرف!رن

..المال

كلنزكلنتقودالتي4فىالفلسلىنرأنمنةطب!ييمأهدأرولإصسأ
فينفلممصءاءنتع!ر،الاستعارفيالاستكلال،بالبعيماإس!إ

إ""*ةالاسترواب"يهاتبالدولاراتالمرؤءةالارادة!ذهحدود

از"جعبوالهمهكرالماليالةظاهأ"اتمقتحصكم2إ"وماتتوقوالتي

"جوصص4ممطقءلى"وولالاوللصهواداإ""جةالبلادفيالمحاةظةإلى

البلادفي4السصياشوالتيارات"المعاملاتسر"بملا?8ز

.زفيءةالمرالاحصصهماديةالروةذات

زدنوسه4الاليلاالتوولمطا!اأو.قيسالمصالقطنةزسعيرإن

،تحتمهح!بعلافا-(الذاتباوأولامحددة،ما.فيالبيرالارزو

ض!حاتو.!ذهالعادةوقالح!!كالترسومضلفيو.التهياراتكلذه

كبالم"!داالاقصحمنمننرإضساوإن.4ليالأودالمواليقزكصرو*ء!ثصصدلة

!ادة":العلإقةكونمنحصطتأ،الرا!"ةإ"كأديةاالقاعدهصءلى

هذهثيت-صدالذيأ"كأداطرفكلنءددة"نقد-4أولي

قة.لالعا

فياالحللكصوءاقرليكل؟ررأقيهوناكتلإولرالمضالسد!!وءلى.

"-ن،مرةأربع!نأوبلأز؟تأقل(4أوليدة)ح!-يةازرابز

"وءثنثالمصوالوروأ"السلإلوز"في*لالمتصهإلم"توجسعؤ

-إفا-)أاحلاقةاءل!يقوءااحدساودأعياهزاكإن.انجهأم

والعاملا!حصتاعيح!صافيهصاليةالمعدودة،"أمنياسترجني"

("العصهل-ءةالمصا")أصأالقولاأمجصهو.لي!نليزالانصد

:يثزاالجزكللالعاإلىبةلذعصهباإ"!غاتتكاصص.يالاندصليزللعاكرل

..إة-الأوليالمادةيمثلالذيالتا.كبءلىبال"ف!الىفالاول؟

دياتاقئصاصصديرابعضرانتباهءتاسترقداتالثذوذهذهو

كلنالمصىلىرالطنتمنأنلاحظواالذرن،الم!"؟تيقياأفرلل!

سض4في)المثاللصملجيلءلىصلىاكمرفيهو.الأوليةالمادة

الان!تاخكصر)الواردطنبينماطنلثفرلمصكصائةمساو(3891

الأرقام،ذهو.ناثفزوثلاثمائةليآلفينيتصدلهص)المصصهوج

-..هامةدلالةذاتالملاحظة-"دو،إبهالي!متوسهطالمعة!برة

العاكلا!كلستوئفيديةالاقةصاقيةالحقهءنبدقةجء:كرلاإكش(او

الذيفيالأورلالأءمال-رجرأممصهودأربول؟ن.المراكمصصحأ

العاملكرستوصدأففي.4مصصاهصالمرالأو)!4المادةصمهاتحصهدر

ؤري(لجزااامطفي،4قامصممتو!حافيامملىالح!صأ)صهالمرامصا-

الثاصصأالىوصد.الرخححإلىإلصادرالطنثصن-فيءلىأنصب

(1)..!الحصيمةبم.لىصبلي

من"ليةالأودة1،1"تخلإءلىءخان،الألصريرءنوسكأ!ا

العلاقةكلأشأتحريرهافصأيتصهث!صأأصأيجبال"تحا-ازنلىبرار-يانها

بعضلى.أنيبدوو.اهةةالرالسوقو!لترسإلىكلذعشهص5تجعا،1التجأ

عليملبالفحماصقمقاأسستقد،العه"4يقاسصويةالأؤرإ"لإدا

ا-د.وجانبررنالأوليةدة1،1قي"4فيهاتحددلا4ىلإؤ

((ف-ةليالمقا"ةقاءلىءلىءكأدتقدالصك!قاتووذهأنوالواحأ

."تجصىز-4اكيآو!مادهص)آآو."أو-ل"ة"ءادحص-أو-لي"كلادة"

بلكلقا،مطاطهاالقاعا!ةهذهءلى"سيلإن"اكت!دلتفصقد

الت!بم،*يزكلكأابرأ:قطحهاكلءسصصبداصتوالصص،المى""فيالارر

الألمحريقاالبلادمبادلاتفان4ءاكلوبرعلريقة..ا!حص*اءب،

طصد+أصحرطبي*4كلنواعدةءصأأسستقدوأالشس!سيوية

أولية-كلادة):.ؤالتاليبالحلاقة،امجصهلفيعغايعرآننص!3

إ*املامنالحلفا!نركأريالاهـش*مارلي"السلطاتلانوذلك)1(

منر-الإهـ--صدرينرلجسبوهـي،ؤرنكالسهحماز"؟نمنبكثيرأقلقيالمغر

ولن!مات،الأوليحسابم!الثمنهتح!م!ببحدالأألثمنبهذا!نالأوروبياللأصال

لأولي،ااعالاس8يرتقديمكن!:اومن...للثإليعدبرا-!ادلأرو،نقله

لافانالمجهودإلاةم!اريالأقتصحا!انغاخمدىءنبروضوخيكشفالذي

الباحثمنالمتماإحمبالحذركذلكيتفرحثم،ءررا4الأوليومادته،اًلمست!!ر

ماذيهتوأاليكثيرالأ-:8".4رالا-صاءاتلي:خدعلاعي،ايدالم!%والمحلى

إثر-ما..!الحالاتافضلفيالحقجقة"ت!ف"



عمل.(...

نفسءلىالغربمعالمبادلاتزمأنالممكنلمقوإفه

الجاربهذافينصطدمفاناذلاثومع،القاء،-ةهذه

ءنفياالاجمرول!ابئلةأمصحصفيقحطكشفتكانت"نقدكتلة"بى

و!!نالأوأيةامادةاعلىلل"قدتفوقعلىالمحا!ظةفيإرادنها

هذهنفس"صنزستو-ئيأتتسطيعسيويةالأفريقاالبلاد

فيبرتكويهاطكازإة!سياسةفتواجهها،الاقتصاديةالسياسة

."ةليالأوالمادةكتلة":"الضقدكتلة"وج!هه

ة"صةذاالفدراليالاقمصاد."رأكاناذا،آخزوبتعبير

،الافزيقاسيويالاقتصادوالصضاعيةالزراعصطةالقطاعاتفي

،ةالأوليالمادةتمحويققطاعفيأيضأقيمتهيفق!لافهـو

يقةوبطر،الماليةوستاتالتراتبجيةسر،بفعاليةليواجه

بعصرلتلافيةالوجصدالوورلةإخها..القوةإرادة:عامة

في(آكهيح"15،،)*"4ا،ولص!ك!):"ضيةالأعزا"تاذلشذوا

ثرقيحطموببلادمطا!فيعافعهـندما.الأوإلميةالمادةسوتط

البلادهذهاقتصاداكتمالفيحافزاعنصرايكونالذ!)آسيا

علىالاحصا؟يىتفيمادلتالتياللحظةذاتفيجدياانكماحطا

الأمرهذانعحرأنبسعنالاطالاستلالطمضحشفي"ستمر"نمو

"ؤ؟7--)ك!ق:-ء..."صيةاعرأ"لةحاغير

العواملزآثيرءنتعبرالظاهرةهذهأنفيريبمنوما

للعوصطالط!"عيالقالونتصح-للالتي"اقتصحادية-الفومط"

م،شكا.ة-ءسءنناتجةالعواملهذهأنوالواضي!.والطب

للإدةالم""جةوالبلاد"ال"قديةالكتل!ة"بلاددشالمبادلات

زعلصطرأنتريدالأولىالبلادلأن،أ"!اسياالإطارفيالأولية

اسيالسيملخطهاالموائصةالنزوعاتبطاعالمبادلاتهذه

بئ"ظ؟مإلاالواىلهذهتأثيريزالالظي!كنولا..ءا!لماص!

يقاالأفرالبلادبواسطةوز!سويقها،يرةالأوالمادةلسو!صائب

!ذاأننلاحظولكشضاعالفدراليالاقعتصادمبدأححصبسيوية

الأفريقاالاقتصادقطاعاتكلفي)-بالفعلمتفقالمبدأ

الأخلافيأالمإمع-(فيهامتهموافي.وليناأنسبقحيتسيوقي

..!اللاعنصطروخمعأء"في،"سيويةللأفريقا"الأساسي

لا""طقةفيفدراإبأقتصادتخطيط!صورأنيمكهكالالأنه

نأ؟3صون"الااذ.أسالروكلنورستص*لىأأ!ربخطزفص!الي*كون

ا!نواصأنرستعلجلارة*قمعءمضرحة"حىصلملة"نصرخ

-..!يقالطر!نءآجزإلامعه

كلدفبوضوبمي!هـرا؟رالاعتهذا3ؤانذلاثءلىوفضلا

علىالم"إ"4المعص"ةالحكوماتبعصطينزابالذفالانصحصجامءلىم

واضهعةذةلاشعوزس!سلمعسدما،يةسيويقاالأفوالممساحسة

فحماتوضعأنخبالميالدازرةفي؟القوة.حدودفيالمشاك!!

الضسوراتلمجكموذلك،3""ونةالحدودفيالم!ثاكل

الحاضىسالعالميئيضىحالوفياتخاههـابكمو!اليلادذه2الداخىقي

.05السلإممقمضحءاتبطابمألموسوم

أساسياعسءراالا!!مادي!يرالمقتض!اتهذهوراكأ:ار

ما!لأه!حاأ،54ثاس!)إهايةسيويقافرلاام!"ة":محىساعنكلن

المسمتوىهذاثيمحيرإف:(35،ول"ا-ولءولكه)أ*34

ذاتوث،ليةسيويقاالافرللمحضعوبالحهاةؤلميحالتيالوسيلة

1)"السلامم"4ليالرسالةفيل3التمنروكش،1التي"الوسيلالوؤت

الاقتصادإن5.((الكتلمترطمز":لمواج،4ليماإن3ززرأنمجمط

علىإ"نا.فساإلى"ثإ"الكتا"ر،الطصحمالتهيستطيعسيويرقاالأفر

..!للانفجارقابلوضعإلى،الم*اف-ةإ"4إتمطولأنءمطما

؟كحها4الم"اؤحصهذهأدى"أسوانسد"ر"اءوع3"صبشلقدو

نأ؟ك"4!اصريايسض:عدح*جحفيعرفعند،!ا،خصبةون3لىأن

يةالم!ساطكومةء!فمطماإت!دو..!عاطفيأوحاداًطابعايعطيها

إكأا:أينادالاقتصارجالاتبعضوإن،ثكذاتجعلهاكصف

ءلىصاديالافالت"اة"رهذامثكعواقبيلاحظونالذلين

ا)سيلىكلمل)"قارولي/خلالهيسته!*ون"إكتلىكنا"علاؤا!ق

،.ال!!!!نب!نة!!اءز!وومكان4إ(نهافيرفيسويدإفيرا

الاثطريةالوصا-ةحلق!زطصحموعوندئذ!"التاءجمسالج،وبقي"

وذداث،الاقتصاديالحقلفيجاكرتا-ط!ثبمؤ:ءورءلأ

وعيها"ورن3زعليالافزيقاسيويةإشعوتاحرصىت!اإذا

فيالتارلمجيةلصب!ته4نفمصهالوؤتفيإدراكنهامع"الاقت!مادي

.والسلام-التقدمعاناصرمنالم!اصزكعنصسالعالم.

نيبنأكما

يفالشرال!ب:بممةتر


