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  	��م ا� ور��ن �ول ا�و�� ا����	� و

   ��	�دو �را��وا

�
�� � ا�ذي 	��	راز�ل وا! �را��� ا��ر�� �زب ���رات ا�د – Enlace �دوة �� ��	�دو ا�ر��ق �د
� ا����
� ا�و�� �ن ��ر�ر �
و آ'ر�ن، �
ن �� ط�،���
 ��

  . 2007 د��
	ر 16 و 15 �� 	�و�و ��و �� ا���دت ا��دوة. ا�را	�� ا(

  ا����	� ا�و�� $��#ر ��ض -1

� �و��� ا����
� ا�و�� �ؤ�د
�و�� ����
� و���م. �,� و��
�� ا�رأ�
3��ن 
�1ت ���ة  روط �2 ا���1دة ا�ط	��ت ھ/وم 	
وا. 
� وا��
�ل، ا�	 ر،/,�
� ا�
��دة، ا��	را��� ا��3.4ت و	���
� وا��
���

و�ل"  ا��� financiarisation " .��!دا� ،�
 ا����
�
  .ا���و�� ا��و�ب �واز��ت �,دد 	�1�� وأز

� ھذه �ر�م) أ -1
�وق /د�دا 
ظ,را ا��و�� ،��
� ���د ��ث ا��������
 ��طر�,� �2 ا�
���ظ� ا(
ر����، ا!
	ر����� 	�ن ا�
� ��ن	�.
 ا4/
��� ا�دا'� ا����ج 
ن �.�,� ��زا�د -وا�,�د ا�.�ن 
;ل - /د�دة �وى و.�ود ا(ور	��، وا��وى 	���9ف، ا�

�

و 
�د!ت ا(
ر���� ا�
��دة ا�و!��ت � ,د. 	���ظ�م ا����� ،�
ن �
و 
�د!ت وا�,�د ا�.�ن � ,د 	��
� ��ط، 3 إ�2 2 ���= 8 
� أ'رى 	دان و� ,د ��ط، 10 إ�2/��

واد � �. ��ط 8 إ�2 6 
ن �
و 
�د!ت و��زو�3، رو��� 
;ل ،)'�ص 	و/� ا�	�رول( أو��

� ا!��.�د�� ا��@�رات ھذه �/�د���
� و�و�رات /د�د �وى 
�زان 
�د
� ا!/��
  ./د�دة ���

�) ب -1
��� ��ث ا�دو���، ا������ .��د �2 �وا�ب ��و�� A��.
 �� أ
ر���� 	ر/واز����
   ُ◌�=��
 A��.
 �وى و
�2 ا��=�ظ �ر�د أور	�� �,����
� ھذه �� ����
� �� ا�دو��� ا�
 ھذا ���	�د و!. ورو��� ا�.�ن 	و/� ��
� ! /د�دة، ����=�ت أ�ظ

 وا!���د ا(
ر���� ا�
��دة ا�و!��ت 	�ن ا�روا	ط ��ن 	ر/واز��، �ل �.��A ا��وق 
ن /د�دة �.ص إ�2 ا��دوا�� ا���� و/� 	Dي
 ��ن. ا��@�ر أو ا!��ط�ف ھذا �ن /�دا !
;� 	وش أ
ر��� و ��ر�وزي �ر��� 	�ن ا�/د�دة ا����3ت و�
;ل. ا���زز إ�A�/� 2 ا(ور	�
� �� ا�� 	ل !. ��ر�وزي �ؤ�دھ� 	��
� 	���راق، ا��رب �د  �راك

�د � �ر��� �ودة /�دا �دل أ�م 	و/� ��ن. إ�ران 
� ا�
وا/,

�2 ���، ا(ور	�� ا����ر�� ا��وة ود
G ا(ط��، ا� 
�ل �ف إ�2 ا�
ر��	� �  .ا�/�ر�� ا���ظ�م إ��دة ط	��

� ا��داد إن) ج -1����
� �وق � ��ل إ�2 
���ظم 
�ل 
� ھذا، ا�دو��� ا��
 وا�ط	��ت ا���و
�ت �د�� ا��
ل، ��وة ���
��- وا!��.�د�� ا������� ا� روط 'ق إ�2 ا�	ر/واز����

�دل �ر�� ا!/� ،A	د ا�ر�د
 و�/
�د ا!��@3ل، وو�ت ا��
ل و�ت و�

�ص و��2�� �  .;رواتا� إ���ج 
ن ا(/ور �.

� '�ص 	و/� ا������ت �,ذه إن) د -1
�، أور	� �� �وا�ب /���
 	�.د ا�ر1����، ا(ور	�� ا�	ر/واز��ت ��وم ��ث ا�رأ�

�نD� �,����
 �� �����
2 ا�وا�� �� أي ،"ا(ور	� ا!/�
��� ا��
وذج" �2 ا�
	� ر 	��,/وم ا�دو���، ا�� �
� أ�ظ��
 ا��

����
�، ا(/راء و��وق ا!/����
� وا�'د
�ت ا!/�
 ا�'طوط �����د ا�ذي ا�/د�د" ا(ور	� ا�
�;�ق" �� 
ر�زة ا������ ھذه. ا���
� أور	� �	دان ا(ور	� 	��د
G ��زز و�د. 2005 �� وھو��دا �ر���  �وب 
ن ا�
ر�وض ا(ور	� ا�د��ور �
 روع ا��ر��
،�� �=��ك إ�2 �ؤدي ا�ذي ا�د
G ھذا ا� ر��

���ب / �

ل أ�=ل إ�2 ذ�ك /راء 
ن و�/ذب ���ا/�/
 ا�ط	��ت و���ة �
ل  روط 
�  .ا�	دان 	,ذه ا� �	�

� ا(
ر���� ا�
��دة ا�و!��ت)  ھـ -1	�
 �
 �@��رات أو ا��ط���ت إ�2 �=�� �د) 2008 
�م( /د�دة ا��'�	�ت �2 �ر�ب �
�� �� ا�=�رة �� أ�دت ا(
ر���� ا!
	ر����� ��ن. ا(
ر���� ا����� - ا������ ا!��را��/� ا�� �رھ� إ��دة ����� ا('�رة ا�طو�


ق ��ث و�� �� �د�,�، ا�
�.ود إن. ا����ري��� ��روض ا(
ر��� ا!��.�د �	��� ،��
 ��دات"  و" ا���دات" و" ا(�,م" ا����
�� إ���ف 
ن أ.�	,� 
� ��و�ض ھو ا���	�ن، او ا�.�ن 
;ل �وى 	�د ا��� ،"ا�'ز������	 ��� ا��راق 	���3ل �دوا��� �ر�



 	,دف ا�	دان 	�ض" ا���
�ر إ��دة" ا������ ھذه ��م �
�... وا�.�ن رو��� 	و/� أ�ل و	در/�ت إ�ران 
� و
وا/,� وأ�@�����ن
�
وارد ا����م �
د�د و��2 
وا.��	 �  .ا�	�رول 
;ل ا��4را��/�� ا(و��� وا�
واد ا�ط	���

  ...ا����&��ت و��ض  -2

� ��ف و!. ا��و�ب �2 وا!/�
��� ا!��.�دي ا�� �ط �ل �2 وا�� ��و �2 ا�رأ�
��� ��ظ�ما ���طر= �ن ا���طرة ھذه �
� ������ت دا1م 	 �ل و�@ذي. ا�	�1� أو ا!��.�دي ا�.��د �2 �واء ا!ر�=�ع،� ط	��� ���!ت إ�2 �=�� ��ظ�م و'�ر/�� دا'
� و���!ت���
  .وا�رأ�
��� ا���و��	را�� ��ظ�م ا� �	�� ا�ط	��ت ر�ض �ن 
�	رة وا��، 	
��2 ا/�

� �ؤ�د) أ-2
� و
�,� ا(
ر����، ا�
��دة 	��و!��ت وا�	��� ا�
��� ا��ظ�م أز
 �د
ر 
�@�رة ��1دة 	���Dر �روض) «subprimes» أز
� إ�3س إ�2 و�ؤدي ا(
ر����ن 
3��ن
� و
ؤ���ت 	�وك /���
 �2 ھذا �دل. ا�راھن .�ديا!�� ا��و�� ھ � �) ��ر�� 

"��" ا�=��1� ا���������
رأ�� �
و�ل إزاء ا(
ر���� financiarisation ا!��.�د �
� و��زز. ا����
 ھذه ا����
� ا�
��� ا��ظ�م أز
� ا���ف أو/���طور ا�,��� ���
�، ا!��;
�رات ��ف '�ص و	و/� ا�راھن، ا�رأ�/��
  روط و� د�د ا�=�1دة" أ���ر 	ر��" ا�

  .ا��رض

�

���=�ت ھذه ا!��;
�رات و(ز 2
�د!ت � ،� ا!��.�د �3ع 
ن ����ن �� ا��
و 
�د!ت �2 ا�
ط�ف آ'ر و�� ا���4/�
�
�. وأور	� ا(
ر���� ا�
��دة ا�و!��ت: ا����
� و�Mز���

	� رة 
���=�ت ا�راھ�� ا� 2 	��و!��ت ا!��.�دي ا�� �ط �	�طؤ �
� ھذه ��ول 'طر و�2 ر����ا(
 ا�
��دة
� ا��وا
ل ھذه و�ؤ;ر. ا��.�دي ا����ر إ�2 ا(ز�
�/
 2� ا�
��ورة ھوا
ش ����
 ا�
� و�=رق ا���1دة �ط	��ت
� ا!��.�د�� ا����3ت ��د	�ر ا�	دان 	�ك ا�������
� أز
�ت إ�2 �=�� و�د وا!/�

�ظو.  

� ا�'ذت) ب -2
 /د�دة �وارث �� ا��,��� �� 	����	ب ا��و�ب ا��رار �وا�ب و�,دد. /د�دة أ	��دا رةا('� ا���وات �� ا�	�1�� ا(ز
��1�	 ����
ط�ت وا3�4
� ا������ ا�/,د �ل ورNم. وإ������ وا/��� �
 ا�
�زا�د ا���� أي ا�رأ�
���، ا��ظ�م ا �@�ل �/�ل ا���1


�ط�	�� ا�ر	A، إ�2 /
و�� �
 ،�� أ�;ر ����ةا" 	Dن /د�د و�� ��	;ق ا�	�1
� ا(ر	�ح 
ن �����
� وأن" ا�رأ�= �,دد ا��ظ�م ا �@�ل �
� ھذه ا�;ور�ون ����
ل ان �/ب. ا���و�� ا��و�ب �واز��ت �D�;ر أ�;ر���
� ا�
� ا���وات �� ا����	�
 ا�
د
رة 	���وا�ب �� ,�ر ا�

����
2 �رأ�� و�D��د ا�	�1��، ا�
 ��ل ��
� ا���/�ت ��ب دا1م 	 �ل و
'طط 	� 
���م ا��.�د أھ���
 ا�ر	A ��ب و��س ا!/�
���
  .ا�رأ�


��ت ا�ذي ا�= ل �� ��د 	 �ل ا�������ت ھذه ��/2) ج – 2 2�
 ا3�4م و��1ل ��دت و�د. ا��راق �� ا(
ر���� ا!
	ر����� 	� و�
�
�ط ا(
ر��� ا�/�ش و�� �و.ف" /د�دة �����م"  ��	�ر إ�2 
�Dوف 	 �ل ا(
ر�����	� ����� و���ري ����� �و�ل إ��. �

� إ�,�. 	��
�ط�� وا�د�
�راط�� ا!���رار ��	�ث �ول ا�د���� �ل �	'رت و�د. 	وش إدارة � ,ده�
�د�� ا���
�ر إ��دة و �دوان ��� 
د	� �
� ا(
ر��� ا!��3ل ر�ض �
;ل و. و�
�ط� �
 ا��وا
ل إ�دى ��ا�4را1 وا!���
�ر ا��دوان ������ ا�=�ط��� ا� �ب 
��و

  .ا����
� ا!
	ر���� ا��ظ�م !���رار ا�
ز�ز�� ا��	رى

� ا!��.�د�� ا��وا�ب �ؤدي) د -2���
� ا!/�
�و�� ،����
A، و	�دھ� ا�رأ��
� و
وا/,�ت �و�رات إ�2 ا����
 و������ ا/�
��، ا(�واق 
�ط	�ت 
ن �	�@ط. /د�دة و���ر����

ن و	�@ط ا� � �را/� أو N��ب و�� و�� '�ص، 	و/� ر����ا(
 ا!
	ر����

� ��2 أو
� أز��ر�� ھ��� ����
� أو ا����د�� ا���
� ا�=�ل ردود ����� �د ا�	ر/واز��، ا��و���
 أو ���رات أو 
�ظ
�ت  �ل ا!/�

���ت/ �
�و!ت 
.�ر ا�� �
� . و	�D@�����ن 		�����ن ا�و�� �ول �� �ل 
� ھذا. ا4/
�ل 	و/� ر/�� �و/� ذات د���� او �ر�� 

� � ظ� إ�2
  .	�Dر���� دول /

 �زال ! ا�ذي ا��@ط ��د�ر 	'س ا�
�.ود ��س. ا��3���� أ
ر��� �� '�ص و	و/� دو���، �وا�ب ا(
ر��� ��و�ل إن) ھـ -2
"�2 �
�ر��" ا4
	راطور� �� ا��د'ل �2 ا�,��در أ.�ب ا�ذي ا���ف �D��د �/ب ��ن. �,� '=�� ���ء ���	رھ� زا�ت 
� ��رة �


ر��� ��د'3ت وا!���داد و و	�D@�����ن 	���راق ا��د'ل ��,� �.�ب ا����ري ا�.��د ��2. ا���رةD	 � 'ط�" إن. ا��3���
��	
�" �و�و
�" ا!��	دادي - ا��	را��" أو" ا!��3	�"ا��
�ن 
���دة �زال و! 	�راNواي، �� ا����ر�� ا��وا�د و�ذا ��1
1�� �
 ��د .دو

ت � �
ر�����ن، ا��ر ا��	�دل 
�ط�M� ن�ت ���ا!�=�� �� ا(
ر���� ا�
��دة ا�و!��ت 	�ن ا�;��1�

ر��� 	دان و/D	 � �د ا�/�و	�

ر��� ا(
ر���� ا�
��دة ا�و!��ت اھ�
�م ��را/� �م 	�'�.�ر. أ	ر
تD	 ،�� أن /دال ! ��ن ا�/�و	�
 	�ن /د�دا �وى 
�زان ;

�� ا(
ر���� ا!
	ر����
� ���ت وا��� ا��3����، ا(
ر���� 	����رة 	دان و/�� ،��
دان 
/و��� '�ص و	و/� ا(ھ	.  


و�� ���ون/
 �دى �درة و
ن /د�د، ا��.�دي �
و طور 
ن �	�!��=�دة. و	�راNواي وأوروNواي ا(ر/���ن و ا�	راز�ل 
ن ا(و�2 ا�
 ا�د�� 	و/� أو ا�/
�ھ�ر��، ا��ر��ت ود
G ا����م �- 2	DروNواي ��ز��ز و��	�ري ر/���ن	�( و�� �ر 	��	راز�ل �و! – ا���و
�ت



� أ���م
 وا����	�� ا������� وا�	�رو��� CUT ا�	راز�� ا����	� وا!���د ا��
�ل �زب ���دات ��
� ! ا��ر��ت، �ك ���دات 
ن ��
� و�رض ��=�وض /د�دة 
��ورة ھوا
ش ا�	دان 	,ذه ا���1دة تا�ط	�� ��	ت ،)�� �ر �
�ن �2 �و! أن رNم( 	�(ر/���ن
/ 

2 ا��.�د�� أھداف� � إر���,� 
� ا���و��	را���، ا������ت ا�'�.�، و	طر���,� ا�'�ص، ����	,� و�وا.ل. ا(
ر���� ا!
	ر����
�
���دة" 	���� ����
�، ا��وق �� وا�د
�/,� ،"ا/��
 ا�
��� 	���ظ�م ا�'�.� و����3,� ا�زرا��� ا�.�درات 	�����ت ��
� ! ا����
�

و��. ا����/

� /د�د /ز1� �ط� �/ر	� ا��وم �=رض ا��� ا�	دان، 
ن ا�;���� ا� � و��,� ��زو�3، ��ودھ� ا(
ر����، ا!
	ر����
� و�,� إ�وادور، و 	و��=��
� إر'�ء 	'.و.��,�، �ل ا�	دان، ھذه �ل ���ول. �و	� 
ن 
د�و �
 ا����م وا����دة د�ون،ا� �


واردھ�	 ،�
�ن ا�ط	���Dو� G
� 	را���
�@ذ�� ا/�� � وا(ور	�� ا(
ر���� ا��@وط �د ا�وط��� ���د�,� وا����دة ا����م، و وا�.�
)! �
�� �  .(ا!�	���

  و�و����� ��زو�) �� ا�	��د وا��'وم ا��'وم  -3

�. ��زو�3 �� ا������ ا�و�� �� ا��ط��� 2007 رد��
	 2 ا��=��ء �� ا�را�ض ا��.و�ت ا��.�ر �
;ل
�ن 
ن ��,
 �و��ت ��ط ا�
� إ�,�. 	��ر�ض ا��.و�ت
� أ��� إ�,� 	ل !. ا�	و��=�ر�� ا���رورة �وا.ل رNم �� ���ز ھز�
�وى ھز�� ��
 وأ
ر��� ��زو�3 �� ا���د
��" ���ت إ�,� �'طP، أ! �/ب. ا��3���
 ا��.�ر ان.  ا��.	و�� ا����رات 	�ض ��ول �
�"! ا� �	�� ى��و �.ر... و �� ���ز ھز�

 وا!���داد .=و�,م ��ظ�م وإ��دة �واھم �/د�د �,م ���A ا��. ا�
��د�� او" ا!��3	��" ا��
�ن �وى 
	� رة �'دم ا�را�ض ا��.و�ت

��رك� �

	ر�����	 �����3 �� � ���ز ���ف ا�را�ض ا��.و�ت ا��.�ر ان. ا� روط أ��ل �� ا���د!� ،�
� و��2 ا(
ر��� 

� ا�=رق
 أ�د�� �,ذا... 
'ز�� ��و��ت �����ت إ�2 ا����ده و" ا!��دال" إ�2 � ���ز �د�� ا��@ط �� �د. ا(ر/���ن و 	��	راز�ل ا����

واده 
ن �ك أو ھذه ����م �ن ا��ظر 	@ض ا�د��ور �.��A ا��.و�ت ��=ظ و! �ردد 	3.  

 ا�
د" ���ر �� ر����� �د
,� ا��� ا��=��رات إ/
�! � �طر إ���. ا�را�ض ا��.و�ت ا��.�ر إ�2 أدت ا��� 	�با(� �� ا��ظر �/ب ��ن
� ا��'�	�ت؟ 	Q'ر ����� -ھ��� ��س وا(
ر – ��'ب 
3��ن 3 � ���ز ��د ��ف). 1"(وا! �را�� ا�ط	��
 ا3�4م و��1ل ����ب ط	�� ;

2� ،�� ا��ط
� ��ن ا�=�زو��، ا��
�ن �دة◌ُ  ��
ل 	�'�.�ر ت،وا!��راءا ا��ذب، و�
; �
�ؤو�� � إن. ا�� ���ز�� 	�����دة '�.
 و�� �2 ����د ���ش ا�را�ض، ا��.و�ت أ�	�ب �ول وا�� ���ش إط3ق ا��وم �/ب. ا�د��ور ��رة 
ن أ	�د ا�= ل ھذا 
.در
����� ��	��M� وا( ,ر �	�
 وأن � ���ز، ��ط�" ا�	و��	�ر��� ا�
ظ�ھر" ��زز 
واده 	�ضو ا�د��ور آ���ت أن إ�2 ا ر�� ��د. ا�

� ا�;روات �وز�� إ��دة �
 ��ل ا���رض دون ا! �را��� إ�2 �=�� �ن /د�دا د��ورا��
 ا��� ھ� أ�;ر /وھر�� ظواھر ��ن... وا�
�. ر1��� �ن ا�	و��=�ري ا� �ب 
ن ���م 
� ا	���دا �=�ر

 ��ل أو! ; �.�
 ا� را1��، ا��درة ا��@ذ��،: ا���و�� نا���� 	��/�ت 


واد ا��
و�ن �
 ��ل و��ن... ا��
ل  روط ا!��'دام،��	 �  .�وي �D;�ر ا(����� ا�@ذا1�


 ��ل  ,دت أ�م، و	و/� ��ظ�م  رف وھذا – ا�	�رول 	��1دات /رى �
و�,� ��ن ھ�
�، ��د
� وا����م ا�.�� و ا��@ذ�� 
� ا!��.�د�� ا�	د 	�2 أن 	�د - ا�	و��=�ري���
� ا�
دا'�ل ار�=�ت. ا��=�وت أ ��ل و���
ر. أ���� �@�ر أي � ,د �م وا!/����
� ا�	��	 

� 	���ت ��@�ر و�م%.  40��
� ���ة 
��وى ����ن ان. ا��	��N ن��ل أ/راء، – ا���

وظ=ون ��3ون، ا�
,��ل، N�ر 	���ط�ع و� - 
� ھو
,
���ة ا������� ا��ط� ا����م ھذا ���2ا وإذا. ا���رورة ���
�ق ا(و�2 ا�� ،�
��و!ت، ا!��.�د� ا��
و�ن و� 	��ت و�

� ��ون أ! ��/ب و�وز��,�، ا(رض و��
ك ا��
�ل، �.��A ا�	��� 	���ط�ع و����م وا��/�رة،
 إ�2 ا(
ر أدى إن ��2 �ردد ;
�
وا/, �
 ���و
 ا�
وا�� ��2 ا�دو��، /,�ز 
ن و�ط���ت ا�	ر/واز���.  

� �� ا� �ب 
ن ��م !	���د ا�;��� ا(���� ا��	ب ��
ن����
� -ا�
�3ظ�ن 
ن �دد 	,� ��م – �
 ���'دم ��و
� �ط�ع �	�رط ��
�� �طور �و�ظ �
�. ���د 	ظواھر وھ��ك ھ�� ا���د�د /رى وھ�ذا. �'د
,� أن 	دل ا��ط���� �
وا/, �
� ا��ر��ت ���
 ا!/�

� ا��ط� �ن أ	�د ھذا �ل. ا��
ل وزارة طرف 
ن ��
� ! وا����	�ت،
 �/ب. ا�	و��=�ر�� ا���رورة 
� ذ�ك 
� ��ط� �م �ط���ت /
� و��
;ل. ا���رورة ���
�ق ��	�1,� وإ��دة ا��ط���ت �ك 
� ا�و.ل إ��دة ا��وم
,

�ق �� ا�;���� ا��� � ا���رورة ود
�رط� ا���	1

�
ن 	
ز�د ا�	و��=�ر� �
ن و
ز�د � �ب ا��ط �
/��س ا�;ورة، �,��1ت ا��ط� � ا�
��و!ت، �� ا����دة و�
��'	� 	�(���ء، ا� �	�
� �و��� �/ب. ا�	د��ت و���
�ر�� ود�
�راط� 
و�د 
ؤ�
ر و��ظ�م ا�
��و!ت، و����ر ا�
 �رك ا�����ر �� � ����3د ا����	�


ل ا�وط���
ون ان. ��
 أ��� و����رض ،"ا��3	�� �ط���"  دو
� ا���رورة ��وا/� 
� در	� ھ�م �;ورة وا�د�
�راط� ا!/�
��� ا�

��ورات� �� –" أ
�م إ�2 ا�;ورة �د�� ا��� ا�
��دة ا�;ورة �وط �ر	�ت" �2 �رد ان ��,� ���ون. أ�;ر ����و�
  ,�رة /
 إ�2 �ر
�"  ر�=� N�ر ا��را��ت"و" 
	�درات" �2 ا�رد أ��� ���,� و��ب، ھذا ��س ��ن ، -	���ظ�م � ���ز ��ررھ� ��رو����

  .	�����د إذن 
,دد ا�و��. .. ا��,��� �� ��د
�رھ� و�,
� ,� ��و��,�، ا�;ور�� ا���رورة إ���د



� �ط���ت د�م و�=�د... ا���رورة �2 ا!��دال إ�=�ء ��@وط ����زل ان إ
�: طرق 
=�رق �� � ���ز �و/د
 ���د�� 
ن ھ�
����
�، ا( د ا��ط���ت 
� ا�و.ل و���د م،���د أو وا�������، ا!/����=� �	 ذ�ك /راء 
ن و���
ق ا(�����، ا� �	�� ا�
ط��ب و�

ر��� 
���=�ت �ذ�ك و���ون ا�	و��=��ر��، ا�;ور�� ا���رورةD	 �  .	ر
�,� ا��3���

�
� ����رع �

�,� ا�@رب، وا��م �روز ����� �� ا�
�ر�زة" ا�	���ء ا�@��� ا�ط	��ت" و ا��
�ن ���رف �م ��ث 	و��=��، �� ا(ز 4 

ؤ'را أ��ت 
��طق �,

ورا��س ا�=و ��� دا�� ا�ذي ا�/د�د ا�د��ور �2 	���.و�ت ا�ذا��، �� ��	��Nن و��2، ا��

�ل 
ن ا��ظ� 


ورا��س �زب /�ن إ�2 ��=ون ا�;ور��ن إن. وھ�ود و��3�ن - ��و� ا�د��ور ھذا �ط	�ق أ/ل 
ن - ا! �را��� ��و ا��ر��	 ا���/�ت 
�
ر ����ون ا�	و��=�ر�� ا���رورة ھز
ت إذا. ��زو�3 ھو ا(���� ا�	د ��ن. 	و��=�� �� ا(��ر ����ن ا���و�M� ت�=���
 � �ور�

2 ا����ل" أ�.�ر �و	� �� �� /� ا��وى �
�زان إ/
���� �دھورا إن. �و	� �ن ��ھ�ك وإ�وادور 	و��=�� ��� � أي - "ا�.���� ا�طر��
2 =�ظا��� �� �طور 
� ا��و	� ا� �و�� ا��زب �ط���
� ذ�ك، �ن 	��دون �����. ا�رأ�� وا�
ر�
 ا���رورة ا����1ف ھ� ا����

�  .وا(�وادور�� ا�	و��=�� ا��/ر	��ن ��
�ق 
� ا�	و��=�ر�

  ...وأور��  .4

 و ���
� .��د �2 ا���1دة �ط	��ت ا(����� ا(ھداف أ�د و��
;ل. ا���و��	را��� ا������ت ���رع 
ر�ز �� ا(ور	� ا�و�� �و/د
� ا��وق �@وط �د�� 	��
� ھذا ،"ا(ور	� ا!/�
��� ا��
وذج" إ�,�ء �� 	Dور	��
 إ�2 ا(/ور و/ر ا��
ل، �وة �وق �و��د إ�2 ا����
� �در�/� و�=��ك أ�=ل،
� (�ظ��
�، ا�����
� ا�'د
�ت و�.=�� ا!/�
 �و�د ���� 	���ظ�م، �و��	را���ا�� ا������ت د��ك ���دم. ا���

��و
�ت ا!��ظ�م 
ن ذا�� 	���در ����
� ا� @ل، ���م ان. ا/��	Nن، وأ��ن ا�����
�
 �

���ب 	/ ����
 ذ�ك �ن �	ر و�د. ا/�

�� إ�د�و�و/�و 	=ر��� .را�
س 	ر��
G �د
�ر �/ب إ�� 	���ول ��ر�وزي ��و/
� ا�وط�� ا�

��و �با�
�� و�ل 1945 ���م �
����
� ا!/����
� و�/ل" ... ��� ر 
�رNر�ت 
ن أ�;ر ا3.4ح" �ر�د ا�� ��ر�وزي �.رح. 
ذاك ا�
 	�ط	�ق ��
� ! ��ط، /


�� �ت ا�
��د إ.��3� �
� ا��ر�� 	�د �,زم �م ���� ،)وا�@�ز وا��,ر	�ء ا��د�د، ��ك ��
�ل(  ا�'�.� ا�����د وأ�ظ���
. ا��
� إ�را	�ت 	�د ��
� ! ا��
�ل، 
 ��ر و���ت
 ��ر ا���ك،  @� �

ن �م. ھز�� �� ا��ر����
� 	Dور	� ا��
 �وع 
ن �	رى 	,ز�

"�

�� �زال و! ،1980 ��وات ��" ا!�/�ز ا�
��/م �
�ل ھز��
� ���!ت أ
 3 إ	داء 
ن 	د ! ��ن �	رى، و
وا/,�ت ھ�

�3ظ�ت:  

 أو ا�=/�رات  �ل و�����. ا�/�ھ� �ب �ن ��ھ�ك ا�
��دة، ا��3.4ت ر
�� و�ف �� ��/A ! د���� ط�	� ذات ا����!ت  -
� �ز�زع �د /ز1�� ���!ت
� ا(�ظ
  .ا�
��د ا3.4ح ��رورة �و�ف ! ذ�ك ��ن... ا���1

" =ر���ا� ا!��;��ء"  �ن ا��د�ث �/ري - 	=ر��� 
� �د إ�2 
ر�=�� 
��واھ� �ظل. ا�	دان ��ب 	Dور	� 
�=�و�� ا����!ت ھذه  -
�ر�� ��م إ�راب أ��م 2000 ��وات و
ط� 1990 ��وات 
�م ��  ,دت ا��� 	��ط���� و�ذا -	Dور	�� �� ا����	�
�دا' �
 � �ر�

� ا/ل 
ن
� �و�
ن ��ظ �م أ�� رNم ا��د�د، ��ك ��
�ل ھ�م �4راب 
�ر�� 
ؤ'را أ�
���� ���ت و. ا��رب و�د 	د����	 ���	 
� ا����!ت 
��وى �ظل و. ا����	� ����را 
ن ھ�م و��م ا����	�ت���
 أور	�،  
�ل 	دان و�� /دا، 
�د��� وا�	ر�@�ل ا�	���� �� ا!/�

� ا����	�� ا��ر�� و���دات ا���و
�ت �ظل �و��، ھ/
�ت رNم
���

� �د إ�2 
�'=�� ا����!ت 
��وى و�ظل 	��و��، .  


����ض و�� 
�3ظ� ،ا����!ت 
ن 
��ن 
��وى ذات ا�	دان �� 	د، !  - :�
 �د. ا�و�� و
��وى ا����!ت 
��وى 	�ن �=�وت ;
� ��ون
 ا�
�ظ
�ن �دد ار�=�ع ا4/
���، ا����!ت 
��وى - ط	��� ���!ت �
و/� ��وي �
و ! ��ن /ز1�� �=/ر�� ���!ت ;

� وأ�زاب 	�����	�ت،���
� ���رات أو ������ �
� -;ور�� أو �=���� �� �� و
ن. أور	� /�وب ��
� ! 1970و 1960 ��وات �,��
; 
  .ط	��� ���!ت أ��س �2 ����� ��	�ر إ�/�د �� .�و	�ت ا����!ت �وا/�

  ! ا��,�ر �� +��ران  .5

� وا��ر�� ا����ر �وا/����
�، وا��ر��ت ا�����
� إزاء �	�ر�ن �و/,�ن ا�راھن، ا����
� ا�ظرف �� ا!/�
� ا��و����
 �و/�: ا�رأ�
�ا 
� ���ف���
� 'ط - ��ن �و/,�� – آ'ر و�و/� ا��	را���، �رأ�

��ھ�� و
�ر�� و���ل 
��و ����
� �ر��� �� �د���. �رأ�@�. 

�:"  ا�و�� ھذا �و.ف
� ط	��. ��ول �
�" ���ران ;
 �	ول: أ�����ن '��ر�ن ����� �وا/� ����� �د�دة" ���ر" ��و���ت ا�وا�� �� ;
� ھذه
� ا��و����
  .,�ر�� أو ا�رأ�

�ر�� ا����د�� ا����دات 
ن ا��ظ
2 ا�@��	�� ا'��رت) أ . 5� ����
 ا��������� 	�د و
� ا���	�� ا��������� ا�د�
�راط��، ا! �را��� – ا��
� أو –�
�، ا�	دان 	�ض �� ا�	ر/واز�� ا��و�
� ��رورة ���/� إ�,�. ا����ف ا���
 ا��ظ�م و�� ا�
ؤ���ت �� ا!�د
�ج 
ن ��

� �� ا!�د
�ج ��رورة ��ن. 
���ا�رأ�
� ا��و����
�، �@�رات إ�2 �و���، �@�رات إ�2 �=�� ا�راھ�� ا�رأ�� ا�� ��3ت ھذه ��ل ھ��



�
�ط	�ت أدت. ا������ �
� ا��و����

��و
�ت �	��ء ا�
��ورة �,وا
ش ��د ���ص إ�2 ا�رأ� ����
 ا���1دة ا�ط	��ت 	�ن ا/�

و��ت ُ�رNم. ا�3.4�� وا��ر��ت/
� وا(�واق ا��	رى ا!��.�د�� ا����

م و ا�� � ا4ط�ر �	ول �2 ا�3.4�� ا����دات ا�دو�


و�ل ا(ر	�ح أ�.2 إ�2 ا���� �
�� ا�ذي�	 financiarisation م���
� و
ن. ا����
� ���3.�د 
 ا�د�
�راط�� ا! �را��� ���ول ;
�ا �را� 
ن ا����� ��د. ��	را��� ا �را��� إ�2� �� إ.��3ت 
��	ل ا�رأ�
��� ا��ظ�م �د�م د�
�راط����
 ا �را��� أ�زاب إ�2 ا/�

 إط�ر ا(ور	� ا!���د � �ل أور	� �� و". 
��دة ��	را��� إ.��3ت أ�زاب"  ��2 و ،"إ.��3ت 	دون إ.�3�� أ�زا	�" Nدت
� ا�د�
�راط�� 	�ن ا����ون����
� ا�
��دة ��3تا4. ���
�م ا�د�
�راط�� وا! �را��� ا�
� و�.=�� ا�����د (�ظ
� أ�ظ��
 ا��

����
� وا�'د
�ت ا!/�
�" 	ر��
G أد�2، د'ل �ظ�م – ��را ا( د �=�1ت 
���دة 	را
G 	�ن �ر��	� ھذا ���	�د ! و. ا�����
" ا(�رة 
� ا��واة �.�ب 
��دة وإ.��3ت - ...	��	راز�ل	� وا�
���ب ���وق ا�.���
�ا��
��� ا!/�.  

 و�� ،";��ث طر�ق" ��و ا(ور	�� ا�د�
�راط�� ا! �را��� �طور �� و��/2 ا������، ا�.��د �2 أ�;ر 	�رزة ا�'��رات ھذه ��ن
2 د�
�راط�� أ�زاب إ�2 ا���ر�'�� ا! �را��� ا(�زاب ��و�ل إ�2 -����� �ر��� �� أو ا�ط���� ��– ا�د�وة� �... ا(
ر���� ا�طر��

 ا! �را��� �طور 
ن �رن زھ�ء 
��ر ��ط ��� 15 ظرف �� ا��
�ل �زب ا/��ز ��ث 	��	راز�ل �ذ�ك ���
��� /رت 
� ھذا
�
���دة �����ت ا��طور ھذا ���	�د !. ��	را�� ا �را�� �زب إ�2 ط	�� �زب 
ن ا��
�ل �زب ��ول: ا���ر�'�� ا�د�
�راط� 

� ���دة ��ط����
ك .ا����ن �ط���ت 	�ض �� ا(�زاب ��ك ا/�� �2 ����ظ ا�ذي ا�	راز�ل �� �و! ���� ��	�  G
�" 		ر����
 
  ."ا(�رة

� �� � �ل ! و ��م، 
�ل �� ا��	را�� ا! �را�� ا��طور ھذا ��درج
�، ��رورة 	دان /
���
 �
 �ظ�م �� ا���1دة ا�ط	��ت ����ج �
 �	��� 	ر/واز�� أ�زا	� ا��	را��� ا! �را��� ا�� ��3ت �ك ت��� �ذا". وا����ر ا��
�ن 	�ن ا!'���ر إ
��ن" إ�2 ����وب �����

� �ظل و. ا(�زاب
 �� � ,دون و�=�1,� ا�د�
�راط�� ا! �را��� ��ن  �	��، �ط���ت  �ور �� !��
� وا����ر، ا��
�ن 	�ن �روق ;
� �� ا!�د
�ج ��رورة 
��ن �ل
� ا��و����
  ."ا��
�ن ��و" و�ر�� ا�رأ�

�) ب .5
� �ر�ض ا��� ا��وى ا����ر 
ن اS'ر ا��طب �� ;
�، ا��و����

��ھض �و/� �ن و�دا�� و���وم ا�رأ� ����
رأ�� .�
 ط	�� ;

� ا�
=رط� '.�1.,� و�ر�ض ا�=��1�، ا��	را��� �ر�ض �وى �� إ�2 ا��ط���
�. إ����� 	و/� رأ�

ر��� أ��� و;D	 � �ودة ا��3���

 �ر�� إ�2 "�
 �ر�� –" /د�دة ��
و� �� إر'�ء �د�� وط��� 	ر/واز� �
 	و/� ا��وى ھذه ���ص 
� ��ن. ا!
	ر����� ا���طرة �
2 ا��زم ��
� و! -ا�رأ�
��� ا��ظ�م 	
�طق �
�زج 
�طق -ا���و��	را�� ا�
�طق �ل 
� ا�=�� ا��ط� �2 وا4رادة ا��درة ھ� ��م� 

�� ا���1دة ا�ط	��ت 
وا/,	�/T� 2 وا�	�رو���، ا��
�ل �زب 
;ل – ������ � ��3ت ا��
وم �2 ��ود 
� ھذا. �	��ا�  ا��ط��ت �

� ا����ف ا�2 - 	طر���� �ل ����

��ھ�� ا�
��ر�� �� �د�� �د ا�,� رNم ا��ط� إ�2 و.و�,� �ور ا��	را��� ا�رأ� �. ا���و��	را��


ن �ز��ز� و�	�ري و�� �ر �و! 	�ن ا��	�ر ا�=رق ا��وم، ��2 ��
ن، وھ�� �
ن و�ور�� و
ورا��س و� ���ز /, � ا�.�ف: أ'رى /,
�� ���ف ا(ول� �

را���� ا���و��	را�� ا�
�طق 	 �� 	را
G" 	وا�ط���
 ا(و���ء ا� ر��ء � �ون إ�,م. ��را ا( د ا����ن �=�1دة" ا/�

� ��Mواق���
 	را
G �ط	�ق أ/ل 
ن ا(
ر���� وا!
	ر����� ��1دةا� ا�ط	��ت 
وا/,� �� ا�;��� ا�.�ف �� ا�;3;� ��ردد �م 	��
�. ا�

� ا���زم ا��ط� ��ن. /ز1�� ا��3.4ت �ك 	��ء رNم إ.���3,م، �
� ا��ط� ���د�� ا��	را�� ����
  .ا�رأ�

  ...��رأ,	���� 	��د�� 'د�دة أ�زاب أ'ل 	ن  - 6


��ھض ا����ل أو �
ل 	ر��
G �إ�. 	��1,� إ�2 ���2 ا��� ا������� وا�� ��3ت ا(�زاب 	ر��
G ھذا ����
 ا�
ط��ب �ن �دا�� �رأ�
��، 'د
�ت ا��'دام، أ/ور،(  آ��

وارد ا����م ا(رض، �وز�� ����	 � وا�وط��� ا� �	�� ا����دة 
 ��ل( ود�
�راط�� ،...)ا�ط	���

دان	��	 �� وو�� �;روات 
@��ر �وز�� �رورة إ�2 �=�� ا������� و ،)ا���	���
�ا ا����
  .�ؤال 
و�� ���3.�د �رأ�

� �� ��و
�ت ا�	را
G ھذه �ط	�ق ���زم

���دة ا��
�ل 'د 2� �ط	��ت ا�ذا�� وا�� �ط ا���	1� � – ا�
�ر�� ھذه ����	�. ا� �	�

�ر�� وھ� ���و
�ت 
���دة أو 
 �ر�� أي ر�ض - ا��وم 
ر�ز�� � دوا!��.� ا�دو��  ؤون �����ر ا��	را��� -ا! �را��

���
� ��) 2( ا �را��� د�
�راط�� ���ر 	
 �ر�� ا�	راز�ل �� ��N�� ذ�ك ;
ن د���م ��د. ا�رأ�
 أ��د��� 
����م ��ن �و!، ��و
��.  .��	را��� ا �را��� ���و
�ت 
���دة �ل وا�	���� وا�	ر�@�ل وا�ط���� �ر��� �� ��ر�ض ا�	راز�ل �/ر	� دروس وا��'

� /د�د 
ن 	��ت ھ�ذا�D�
 
� ر��,�، أو ا���و
�ت، 
ن ا��وع ھذا ��  �ر��ا��D�
 �
� أور	� �� ا��ط� إ��را��/�� �� أ����� �� 

ر��� ا�ر1���� ا�	دانD	 �� ا�
��د�� ا(�زاب أ��س �
;ل 
� ھ� ا�
ر/���ت ھذه. ا��3������

;ل – 	��ؤھ� �/ري ا��� �رأ� ��� 
� وا���وات ا( ,ر �� ��	�2 أو - �د�دة ��وات 
�ذ ��ر�ون ا��� -ا�	ر�@�ل �� ا����ر	�
 ا�ط����، و �ر��� �� ا�د�� و	و/� 	Dور	�، ا�

�
 �� إ�,�. ���� �ل '.و.��=��	 �

ون �ر��� �=�. ��د�م وا! �را��� ا��ر�� ��زب 
��دل  ا�;ور�� ا� �و��� ا�را	ط� أن ��
 او��=��� 	��
,�، ��طق '�ص 	و/� �را	ط� ��ن. .وت 
�ون 1.5 �2 	�.و�,� ا('�رة، ا�ر��1� ا��'�	�ت �� /�دة ���G1 ���ت

�ن ا��
�ل /��ب إ�2 	���ظ�م ��ف  �ب، 	ر�د ���� وھو 	وزا���و،���
. ا('�ر ا���ك �
�ل إ�راب �� ��
� ! ا�
�ر	�ن، أو ا�



� إن 	ل. �	�رة  �	�� �د�دة أ ,ر 
�ذ ذ�ك 
��� و�د���
 	��د �د إ�2 ��/�وزان ���;�ر، ا�ذي ���طفا� و���ر (و��=���، ا������ ا�
����
 �
�,� وا����طف ا�;ور�� ا� �و��� ا�را	ط.  

��D� د ھذا�	 �

��و
�ت /رت ��ث ���، 12 زھ�ء 
�ذ أ�داث / ،����
 ا�
��دة، ا��	را��� ا��3.4ت �د ������ و�/�رب ا/�
�ت ا������، ا�	د�ل �وع �ول و��� �ت' �,  ./د�د �زب 	��ء  روط �


��ھ�� �ز	� ا��زب ھذا ���ون ،����

�� 	�1�� و و��وا��� �رأ�
�ر�� ا�;ور�� ا������د �� 
�ر��� وُ��درج. وأ� ����
�. ا��
 �� و;

ر/���ت ا�
 روع 
ر�ز ������ � ا�
ر�ز�� ا�
ؤ���ت إزاء ا!���3ل و و
�ظ
��,م، ا��
�ل �
ل و�دة و ا�ط	��، ا����ل: أ����
��،ا�ر �دو����
� ��د�دات ا��زب �,ذا ���ون ھ�ذا. ا! �را��� ا�د�
�راط�� و أ��/

��ھ�� وإ��را��/�� 	ر�� ����
رأ�� �� 

2 ا��
�ل ا���3ء 
�ظور� ،�
=�و�� ���رك ���� ا��ط �

��,� وأ ���,� ،21 ا��رن ;ورة �وع �ول أ
ور /��
 إذ ����،. و

وا ��'�� ا�ط	���، ا����!ت �� ��@رس�=� �� ا���	�1ت ��طور وا�
ؤ���� ا!��'�	����
�ر�� ا�ذا�� و�� �ط ا!/�� �. ا�/
�ھ�ر�

�ن �/
�� ھو ا�/د�د ا��زب ھذا ھدف إن���
� أ.ول 
ن 
��درة و���رات =�'
 و!�طو�ون و���	�ون، وا �را��ون  �و��ون -  

ر/���ت ���دة �2 و��س ،"�موا�
, ��Mداث 
 �ر�� �,
�"  ��ون 	ر��
G ���دة �2 - و;ور�ون �� ��ر�'�� أو إ�د�و�و/�
�� .�
� 


�ل /د�د ����� �
;�ل 	��ء 
��و�� إ�,� و�دھم، ا�;ور��ن �/
�� ھد��� ��س ا��� إ! � �ل و! /ز1�� إ! ��س ا�� رNم وا� 	�ب، �
� ��ظ�م إ��دة �� أو�2 'طوة���
�ر�� إ/� ����
����3 �2 ����ظ وھو ا��زب، ھذا ��ون �ن وھ�ذا. ا��� ��

)�	 ،� �ز	� ا�را	�

,� ا�;ور�� ا������د أ��ل .,ر أ�3ه، ا ر�� �
� ����ول،". �رو�����"�.  


ن ا�ط��3 ا�ط����، و�� U�رة، و�/�رب ��ر��@
 4ط3ق ا��زب ھذا 
� ا��ط� �2 ا� �و��� ��D�س إ��دة �زب 
ن ��
ل ��م أ�دم 
��

��ھض /د�د �زب 	��ء � ����
� ��رة 	�د. �رأ������ ،�
 ر�ض 	����� ا� �و��� ��D�س إ��دة �زب ���دة د��ت ��ث ��

�� ا�
��ھ�� 	���ر�� ا�د
�ج و ���و��	را��
� ا��وم ا��زب ھذا �د�م -أ�د��ه �و/� وھو -�,� و�=ز ��و�
 ��	ق ر1�س( 	رودي ��و
� �� �و	
 �ر��. ��,� و� �رك) /دا ��	را�� ا(ور	� ����3د
 ا��� ف 	را
G �ل ا� �و��� ��D�س إ��دة �زب ���د 	رودي، ��و

،�� وإ.��3 ا���و��	را��
 ھذه �� و. أ�@�����ن �� ا(
ر����ن ا�/�ود /��ب إ�2 ا�ط����ن /�ود إر��ل '�ص و	و/� ا�����د، (�ظ
� ر��ق �رر ا� روط،�

� ا�
را�ز  طوو
� ���ر�ون، و���	�ون أ'رى، ���رات و�ذا ا�را	��، ا(���
�رب ا�
��و1� وا��ر�� ا!/�� 
� �� ا� روع�

��ھض /د�د �زب � ��ل � ����
� /د�د، �زب 	��ء �� � �رك إذن إ���... �رأ�;
 ا���دي، ا����ر �ر�� ا��وم �

2
� 	���ط� أ��� ��ن ا!�ط����ن، ا��
ل وأر	�ب ا��
�ن �د 
�ر�� ���دة � � ��D�س إ��دة �زب /رت ���ا ا��	را��� - ا! �را��
�  .	��ط���� ا� �و��

�
��ھ�� /د�دة أ�زاب �ول ا����ش 	دأ��: ا�'3. ����

�ذ �رأ� �
��	ر�ن ،1990 ��وات 
ط ���,� �
ر� �� ��ر�'�
 ا��رن -��
� وإ�3ن - 1991 �� ا��و����� ا!���د 	��,��ر وا��,2 1918-1914 �رب 
� 	دأ ا�ذي ا�و/�ز	�� �
ط	و�� /د�دة ��ر�'� 

�
�، 	���و����
�ر�� ا��	را�� - ا! �را�� وا���ول ا�رأ�� ،����
� ا��,�1� وا!��دار ا���������
��و
�ت ا�/د�دة ا�
و/� و �� 
����
  .ا!/�


��و
�ت ���دة �2 ا��وم، ��D�د 	دأت ����
�، و�/�رب ا/������ ! �
 � ��3ت ��م
� ا��	را��، - ا! �را�� ا���و
� ا�����ر ��
�
��ھ�� /د�دة ����� ����
� 	��	راز�ل، وا! �را��� ا��ر�� �زب. �رأ� �زب 	��ط����، ا���دي ا����ر �ر�� 	��	ر�@�ل، ا����ر ��


��ھض /د�د ����
� وا���وات ا( ,ر أ�ق ھذا �ر���، �� �رأ�	�
 ا�/رأة 
ن �	�ر �در 
ن 	د !. �;ور��ن �	�ر ��دي ا��. ا�

��ھ�� أ�زاب �	��ء ا�������� و��وا�
ر ����
رأ�� ،�2 	�!����د وا��� � ا������� ا�دروس و�2 وا� 	�ب، ا��
�ل �=���

�.'��
� �و/,�ت �وا/,ت ��ث ا('�رة ا��/�رب 
ن ا�=�'

ن –  �
��ھ�� إ�2 ا��	را��� ا! �را�� ����
 أ��� 	د ! ��ن. ا�رأ�
� (ن �زاب،ا( �,ذه 	����1 �دود إدراك 
ن
� أن إذ. ��وا�� ا���ظ�
� ا������ وا�وا�� ��	وأ ا�ذي ا������ ا�
و�� 	�ن �	�را �=�و�� ;
; 

 ا� �و��� ا�را	ط� ووا�� 	وزا���و او��=���  �	�� 	�ن( 	=ر��� �واء 
�ظ
����، وزن و 
�ظ
���� 	��م ا���ط��ن  �	�� 	�ن �=�وت
�� 	�ن( 	��	راز�ل أو) ا�;ور��	�    .(وا! �را��� ا��ر�� �زب وا�� و إ���� و�زاا�

� ظواھر �2 وا�و�زا او��=��� ����د ط	������� �� �
�/
� �	وؤھم ��ن و��، و �=���� ظواھر – ا����
� �� �,ذه �����/��� 

����ت ��رك ا�ذي) ا��
�ل �زب أو ا! �را�� ا��زب( ا����دي ����ر" ا��
��� ا!�ز��ح" �
� أ�;ر ���را، وا��
 �ن ���G ھو 

�ون أ�,م ا�ط	���، ا����!ت �.�ود ��وي �
و �ر�@ � ����
 �,= أ'رى /,� و
ن. ا�3.4�� �M/,زة" ا��
��� ا!�ز��ح" '

��د�� �وى � @ل ! ����
� ھذه آ��� �رأ����
� أ�
���� �=�. ا�
 و/��ح ��	��ن ��������ن ا�د
�ج �ن ���G ���ري، إ.�3� �زب ;


ن ري��� �ك  @ل ا�ذي ھو !�و���ن، او���ر 	���دة ا�د�
�راط�� ا! �را��� ،����
 ا �را�� ��و
� ����ف �� و�� �رك ا�
 أو ���	��، ا�
�ظ
�ن �دد و�زا�د ا����!ت، 
ن ��ل 
��وى إزاء ���� (��� ھذا. وا�'�ر ا�د�
�راط��ن ا! �را���ن 
� ��	را��
� او ���	��" ط	�� .راع" ���رات غ	زو أو ا����ر�� ا(�زاب أ���ء�����.  




��ھ�� أ�زاب 	��ء �ر�د إ��� ����
�ن و ا�
���ط=�ن 
ن 
�1ت ��ن �رأ����
 ! ���ر ����ل، ���ر (��� �وى .و	�� ��/,ون ! ا�
2W �م ���ق �� ��ن. 	��/�	�� ا�ظ�ھرة ھذه إ�2 ا��ظر ط	�� و�/ب 
�	وق، N�ر و�� ا��. ����� ���ر  �ء، أي �ن ��'	� ��� 
�، ا!��'�	�� ا��@وط ��ون �د �����، 
��وى ا�/
�ھ�ر � �ط�
 �د�و�� ان �/ب. /دا �و�� ا���!ت، 	�ض �� ا�
ؤ���� و وا3�4

2 ا��ر��ز إ�2 ھذا� �
� ا�
��دي وط�	�,� ط	�� ���ل أ�زاب أي 	��ءھ�، �ر�د ا��� ا(�زاب ;�ل 
ر�ز ��ون أن �/ب ���
رأ�� 
�، 	���ر��ت وا�.3ت ا�/�ر��، ا��
�ل ���!ت �� 	�!�د
�ج: وا�;وري���
� ا!��'�	� �
�� و�وازن ا!/����
� وا�
 ��د'�� ا����

،���
2 وا�ر��	� ا!/�� ،���	'��
� أ��ل ���� �;ور��ن �	�ر ��دي ا�� ا�رر،. (�����1 ا������ وا���و�ن � و��	�/T� 2� 
�  .���ش ا��� ا���ر�'�� ا�
ر�

�: ا�
.در/
  2008 �	را�ر– ����ر 535-534 �دد ا�	ر�ور 

� ا�=ر��� ا�=رع ا�;ور��، ا� �و��� ا�را	ط� ��دة 
ن ��	�دو، �را��وا *�

M� �� ا���=�ذي 	��
��ب و��و ا�را	��

M� �  .ا�را	�

�ن �/
� وا! �را�� ا�ط	�� ا�
د -1���

ل، ا�وط�� ���د�3 ���	�ون ��دة 
�,م ا�;وري، ا����ر 
ن �ون ����
 	دؤوا و
� � رت. � ���ز أط�� ا�ذي ا�
و�د ا! �را�� ا��زب إ�2 ا!��
�م و�رروا وا! �را��� ا�;ورة �زب 	��ء/
 �ظر و/,� ا�	ر�ور 
 �� ��ھم ���ر ا �را���، د�
�راط�� - 2 ة- ا�
���ل 	
و�� �و/د -  2007 د��
	ر– �و�
	ر 533-532 ا��دد �� ا����ر ھذا

�ن و��م 	��	راز�ل، ا��
�ل �زب ��D�س���
� أ�.�ر ا��


���دة �رر ا�را	��، ا( � �� رو���و، 
�@�ل أ����1، ا�د 
 �ر�
�
� أدت. ا�زرا�� �T.3ح وز�را �و! ��و���� �
 د�
�راط�� ���ر و'�.� ا��
�ل، �زب ���ر دا'ل �و�ر إ�2 	�ر�� �و! ��و

،�س ��و �د��� إ�دى طرد �م ��ث ا �را��/
ك ا�
��دة �T.��3ت 
��ر��,� 	�	ب ا��
�ل �زب 
ن إ���� ا�و�زا ا� �وخ �� 
�
� و�ط���ت ا��
�ل �زب 
ن ا�
طرود�ن ا��واب 
ن �دد 
� إ����، إ�و�زا �ررت. ا���و

��( ا��
�ل �زب ���ر 
ن ھ� �� أ�

� وا! �را��� ا��ر�� �زب دا'ل Enlace ���ر ��م.  �را���وا! ا��ر�� �زب /د�د، �زب 	��ء ،)ا �را��� د�
�راط�� ���ر���
 
��


���دا ظل ا�ذي ا �را��� د�
�راط�� ���ر 
� �ط�وا ا�ذ�ن ا�را	�� ا( �
� �ر�ت ع. ���و/
 ���ر ���دة 	�ن ا����ش ا�	ر�ور 

�
ن ا �را��� د�
�راط� �,/ ���� وأ��	Nوأ ��


ن ا�را	�� ا( �
'ص 2007 أ	ر�ل - 526/527 ��ددو	� أ'رى، /, ��.  

 ======================================  

ر�ر: ا�را��� �.		�� ا����	�� ا��'���  ا����	� ا�و�� �ول 
   ��	�دو �را��وا 

� ا���=�ذي ا�
��ب ��و ��	�دو �ر��وا �

M� �� ا�وط��� وا����دة ا�را	�	.�� �� ا�=ر��� ا�=رع(  ا�;ور�� ا� �و���

M� �   .(ا�را	�

� �دورة �2 �ر�� ا�ذي ���ر�ر ا�
��و	� ا�.�@� ھ�� �� ر�/� ا��
� ا�����

M� ��ً  ا�را	�
 1 �� ا����
� ا�و�� �ول ����ش 
�د

�رس 2008.   

  ****  

و�� ا(ھم ا��
�ت إ�دى ���	ره 
� ا���ر�ر ھذا ��دم� �

ن 	�وع ��
ط	و ��ون و�د ا�
��1ل، ��ل ��طرق !. ا���� � ا�
ر�ز�
،�� و
ن ا(ور	�
; �
��ر		 �� 	��ء 
 ��ل �ول 	��ر�ر 
�	و�� و���ون. ا�
��1ل �	�ض /ز1��

 ا����
� ا�
ؤ�
ر ورھ���ت ا(

   .ا�
�	ل

****  

   ھ�م ا��ط�ف


ط	وع ا����
� ا�و�� �
� 	�(ز���
� ھذه ا�=/�ر ل� �. 2007 .�ف 
�م 
�ذ ا����
� ا!��.�د ��رب ا��� وا!��.�د�� ا�
 ا(ز

;ل (�� ھ�م ا��ط�ف إ��. 
��رھ� �� ا��ط���� �� �	دل  �� و��درج �د�دة 	��رورات ���� ��ظ	��� �
� 	دأ ا���ر�'� � ا��رن �,��


ط	وع ،21 ا��رن و
ط� ا�� ر�ن �
� 	���و����
  .و�������,� ا�رأ�

�
� �'ص ��

و�� و �ن�و�. إ و  �����. ف أ�
�ل �2 ا �@�� ا(ز/
� ا���	�� ا!��.�دي ا��
ل 	.�� �   .ا�;ور�� ا� �و��



�، وا��دا�� ا�دا'�، ا!��,3ك 	��=/�ر 
ط	و�� ،2003 ا����ش �ت ا(
ر��� ���3.�د دورة ا��,�ء 	
��2 ا��ط�ف إ�� -1=�;� 
2� ��1دة أ���ر ���دة ��='�
�، ا������ف و'=ض /دا ���
ك إ�2 أ��ت ا��� اS��ت وھ� ا�� "� ا���و ھذا �2".  ا����ر�� ا�=���


�و��  ا�
�@�ر ا�=�1دة ��ر ذات ا�
/�ز�� ا��روض أي ،"subprime " ا�
'�طر ����� ا����ري ا�رھن �روض  �ظ�م أر��◌ُ 
 ا�
� و'=ض ا(/�	�� 	��ر��
�ل ا��/ز أ ��ل �
و�ل /��ب إ�2 ا��ظ�م، ھذا �
;ل.  ھ � � ا(�;ر ��Mر
 ا(وا���ت أ�د ا�دو!ر، ��

� ا�
�د!ت) ا(
ر��� ا�
ر�زي ا�	�ك(  ا!���د�� ا�'ز��� ر��ت ��د
� ��ن... 2008 إ�2 2003 
ن ا(
ر��� ا��
و ��
وذج  ا�ر1��
�� �طتْ  ���د، ا�
و/,�Sتْ   ا		ر إ�3س و���ن وا�,��3
� �روض 
ؤ���ت إ�3س إ�2 ا(
ر أدى و ا�
��د���، ا(�ر 
 واھ�زاز ھ�

2 ا��=�ظ ���د�� و��3.  ا(
ر��� ا��
و ھذا ر��زة ا��رض (ن ھذا. ا�	��� �ظ�ما�� A	ر�=� ر
 ��2�D و!. د���
�� ط	� و
��ظم 
� 	�(�واق و! ا��
ل، أر	�ب 	,/
�ت ا�
�@وط� ا(/ور 
ن ھذا�دان  ا�دا'	� ��;	�

دا'�ل و! ��=�، 	
� ا�
�طورة ا���	 � ا�
وز�

2� ����
ون ! ا�ذ�ن �,ما( � � ��� �� و/دت ھ�ذا. ا�طب �د�م �������
 و�د.  ��Mر ا��روض �� ا�طب ذ�ك ا�
��.رة ا�رأ�
  .ا(
ر���� ا�
��دة 	��و!��ت ذرو�,� ا���رورة ھذه 	@ت

� إزاء ���� -2
� أز���
� إزاء ��2 	ل و��ب، 	���� و 
�أز ���
� .��د �2 ا�� رت. ا������ ا!��.�د أز
 ا�رھن �روض 
�ظ�م ا�'�.� ا�S��ت �	ر « subprimes » ا�
'�طر ����� ا����ري� ���
� إ�2 وأدت.  ا�
�و�م ا�
 ��رب  و��و�� إ���ر أز

� و
ن.  	ر
�� ا����
� ا���دي ا��ظ�م
; Uف ا���;�ل ا��
 إ���ش �'ط� دو!ر 
��ر 168 
ن أ�;ر – ا(
ر��� ا!��.�د �� �ر��
 ا(
ر��� ا�
ر�زي ا�	�ك ر�ض 
� /د�دة �و�رات ا���س �2 أو ا�=�1دة، 
�د!ت و'=ض  -ا��و�@رس ��,� .�دق ا��� ا!��.�د

� إط3ق ��4دة  ����� N�ر ا������ ھذه ��ن. 
�د!�� '=ض�Sا...  

� أ.�	ت و. ا(
ر���� ��دةا�
 	��و!��ت ا����ر �ط�ع ا�,�ر و�د. � �  �1�D�� �1�د ا(
ر��� ا!��.�د ا����ر �و���ت (ن ھذا 
 ا(ز
  .وا��را��� وا�ر��دة ا�	���� 
;ل  ا(
ر���� ا����ري ا��رض آ���ت �=س ا���
ت أ'رى 	دا��

  .ا(
ر���� ا�
��دة 	��و!��ت ��'=ض   ا�� �ط •

   .و	Dور	� ا(
ر���� ا�
��دة 	��و!��ت% 2 و% 1.5  	�ن ��راوح   ا��
و �و���ت •


ل �رص 'ق 
ن ا(
ر��� ا!��.�د  ��.ل  ��ن 2007 ����ر ��  •�  ��	 17 ا(
ر��� ا!��.�د ��د 2007 ����ر �� و.  �


ل �ر.� أ�ف�.   

 �ر.� أ�ف 70 إ�داث �2 �راھن ا(�واق و���ت.  �
ل �ر.� أ�ف 28 و أ�ف 27 �د
�ر وا�.���� ا����ر �ط�ع �� /رى  •

� أ�ف 50 د
رت ��ن �
ل �ر.� أ�ف 300 أ�د;ت �ر��� �� و.  �
ل���.��	.   

  ا� �رع إ�2 أ�رة 
�ون 3 إ���ء ا�� •

� إ��دة �
��ت ا�3ن إ��  •   ./د�د ��طل 
�ون 5 ا�دو�� ا��
ل 
��ب و��و��.  ا���ر���ت آ!ف � رات إ�2 ��ؤدي ھ��

W� و�	=� ھذه �
�، ا(ز���
   .ا�دو!ر 
3��ر � رات ھذا، طورھ� �� ا�

� و�ؤدي
 �رز – ا�	�وك 
ن ا�
طوب ا��ط,�ر ُو��,م.  ا�� �ط �	�طؤ إ�2 و	������ ��رض ا��
�ش إ�2 ھذه ا����
� ا�
��� ظ�ما�� أز
   .ا�� �ط �	�طؤ �� -"ا�/�دة ا��وظ�=�ت"  �ن" ا��=�� ا���دات"


ر�ب 
Dزق �� ا(
ر��� ا�=�درا�� وا�	�ك ا4دارة �و/د :�
� و 	����و�� و��ن ا�=�1دة أ���ر 	'=ض ا!��.�د إ���ش إ
��=
 ا��/ز 
�
ن و ا���'م، �@وط و��'�م  وا!��دا� �
� ا�
'�طرة ;
��=
� ا�'=�ض 	
 ��1م، 'طر وھذا – �� ��س  	��وط و��2 ا�دو!ر ��


ن%  25 ��وات '
س �� ا�دو!ر ��د  إذ ،��
� و��د ��

'�طر �ز�د ا��� �
 ھذا �ن� ا!'�3!ت، 
ن ا��د إ�2 ا���� وإ
�  -ا(ز
�ص  وإ
� ا�=�1دة، أ���ر �ر���� �� ون و  ا�� �ط 	�وة �'=ض وھذا ا!��دا�
  ...ا�ر�ود �� ا�@وص ;

� ھذه أ.ل �� �و/د -3

� ا(ز ��

د�د �را�م طور"  ����� �� 3	 � -;ورة و! �رب 	3 – �رأ�
�ل 
��ط� ! �را�م أي ،"�ط��
� ��ر�U �� ا��وع ھذا 
ن طور أطول ا��.  1950 
�ذ���

3زم(*)  ا��
��ل ھذا أ.ل.  ا�رأ� �� �ط	�����
 �م أر	�ح ��را�م أي ا�رأ�
� ا�
	� ر ا���4ج �� ���;
ر◌ُ 
��� و�=�1ض �
� '�رج �وظف أر	�ح. ا����

3ت و�	ر ا���4ج ���
� 	�(�واق ا����
. و�دھ� ا�

�
� �� آ'ران �ط���ن أ��� و;
3ت .��
��	 ����
� ����ق  �
ط �=س � ,دان ا�
�� � ا�
�� �ت .��د�ق : valorisation  إ����
�  .ا�	�رو�� 	��ر�� ا�
ر�	ط� وا��د���ت ا�'�.




�دود ا�رأ�
��� ا��ظ�م �� ا��� إ���ج (ن ھذا  �
 N�ر 
ردود وا�'د
�ت ا�
واد ���4ج ��س. ا!
�.�ص �2 ا(�واق 	�درة دو

ر وا�د �ورو  أو وا�د دو!ر 
��	ل: آ'ر 
و�� �� ���;
ر◌ُ   و	������ ��ف،;��
� ����ق إ�2 أ�	ر �دد ���2 ا��� إ���ج �� 
�� 


3ت وا�ذھب، ا����ر��، وا�
��ر	�ت ا�
��ر	�، و.��د�ق ا�	ور.�ت، ����
� وا����
 ا�ر	A  �را�م 
�طق ا��...  وا���د�� ا�
���
� ا�رأ���
  .ا���4ج وو��1ل �رأ�
�ل ا�'�.� وا�

�
�" �د�2 
� إ�2 أ��2 ا�ذي وا �طن، إ/
�ع أو ا��	را��، ا�
��د ا�,/وم 
� 70 ��وات �,��� ا��ط�ف أ��� ;
 ا��و�
����

��  أي ،"ا�رأ��/
دا1رة ا�
�/�وزة ا�رأ�
�ل  ��طرة" 	ـ 
ط	و�� � �
�َ  ،"ا!��.�د��/
"  و ا!��.�د" ����" 	��=/�ر �وق 

���
� ھذه �D'ذ �م". �
�، د
G 	��9دة إ! 	�دھ�◌ُ  ا��و����
� ا��وق �� وا�.�ن، ا� رق و	دان رو��� 
;ل ����
� ا�رأ��
 �	ر ا����
� إ��دة ��رورة���

و 	�وة ذ�ك �=ز و�د.  ا�رأ�� ����
� ا�رأ��
� ��ن ا�������
 ا�رأ�
�ل 	��=/�ر 
ر�	ط� ������ت ��,� ���
ل رأ�

���
   .ذاك ا�


ط �ن أ��� ���G ا('�ر ھذا ��ن� 
�، 30 زھ�ء 
�ذ ا��را�م 
ن ��ن�� ! �
 ا�;روات إ���ج �.� أي ا(/ور، �.� '=ض �	ر ��

�ذ ا��
�ل، إ�2 ا���1دة 20 �� ��1ض �2 ����وذ ھذا و	=�ل. ��
� ا�وط��، ا�د'ل 
ن أ�رع �ر�=� ا�ذي ھذا، ا����� أ�
ن �1� 

� ا�ر��
�ل و ���و�� /دا �	�رة و�رة ذ�ك �ن ��/ت دو�. ا�
ردود 
�زا�دة �وظ�=�ت �رص◌ُ  إ�2 	/
وح ����� ا�
����ن���
 ا���  ا�

 �@3 ھذا �ظل...  ا�'�ص 
�ط�,� �,� وا��� ا������ ا!��.�د �ن ��=.ل 2�� A	.� ن���را ا�ز�	�دث وآ�ذاك /دا �� �
: ا(ز

� ا��رب 
�ذ ا������ ���3.�د �
و أ	طD 	�ن ����ض 2000 ��وات 
�ذ �و/د ��ث ا(
ر���� ا�
��دة 	��و!��ت �/ري 
� ھذا�
 ا����
�   .ا�
�,ك و��2 ����� ا�3ھث ا(
ر��� ا��
و �
وذج �دود إ�,�.  ا�
��� ���3.�د �و�� وأ�وى) �
و و/ود رNم(  ا�;���

   'د�د $��	� &وى 	�زان

 وا�,�د ا�.�ن 
;ل ا�/د�دة، 	دانوا� وأور	� ا�
��دة ا�و!��ت 	�ن /د�د ���
� �وى 
�زان 	روز 	
��2 أ��� ا��ط�ف ���� -4
   .و
���ز�� ا�/�و	�� وأ�ر���� وا�دو����� ورو��� وا�	راز�ل


�ة ا�	دان 1990 ��وات أز
�ت أ.�	ت�
� ا��
�: ��ر�	� N�رھ� دون ��
� ا(ز�����
� ،95- 1994 �� ا�
 �� ا(��و�� وا(ز
1997 -98، �
� ،1998 �� ا�رو��� وا(ز
� وا(ز�� ،1999 �� ا�	راز�
 ��=/ر ! و... 2002-2001 �� ا(ر/������ وا(ز
�
   .ا�
ر�ز �� 	ل ا(طراف �� ا�
رة ھذه ا(ز

@ت 	 �

�ل ا�
��� ا��ظ�م �� ا(ز � � وأ.	�ت.  وا�	راز�ل وا�.�ن ���,�د 	دان 	ور.�ت ��و �,رب ا�ر��
�ل /�ت در/

ؤ����,� إ���ذ ��	ول 
�طرة ا� 
�ل 	دان ����
   .	��/�وب  « fonds de richesses souverains » 	وا�ط� ا�

�
   :ا������ ا!��.�د �� �@�رات �ن 
���  �ل �� ھذه ا�ر��
�ل �ر��ت ��	ر �

�، ا�� ر ا���وات �'3ل ا����
�، ا4/
��� ا�دا'� ا����ج �وز�� �� �@�رات •
.�ن ا4/
��� ا�دا'� ا����G ��ون �د  ا�
�.ر� 
 	.دد ا�4.�ءات ���ت ط	��%.  12 إ�%2 6 
ن 
���3 ����ف، �د ا��و���ت، �ل و�ق ا����
�، ا4/
��� �دا'�ا ا����ج �
ن

� �/�ل(  ا� را1�� 	���درة 
��ر�� �.�ن، ا4/
��� ا�دا'� ا����ج أن 2007 د��
	ر �� ا����
� ا�	�ك ا��رف ��د 
و;و��، ا�.�ن 

W 	�=س  راؤه �
�ن◌ُ 	
  	ل دو!ر 
��ر 8819 ا4/
��� ا�دا'� ا����ج ��ن �م 2005 �=�. ��د�ره �� 
	��@� ن��) 
���د! ا�
 ا���م ا�
�ل  
ن ���ل ! وذاك ا�ر�م ھذا 	�ن ا�=روق ��ن ا�
3��ن، � رات 	
�دار ا�=�راء �دد �2 �	�ر أ;ر و�,ذا. 5333
��ر

   .ا����
� 	�!��.�د وىا�� و
�زان ا��واز��ت �@�ر ا�ذي ا�
�ل ا�.�ن، ا��.�د ��طور

� �� وا��@�رات وا�'د
�ت، ا�
واد إ���ج وار�=�ع ا��
و، 
�د!ت ار�=�ع إن •
,� ا�دو���، ا��
ل ��� ��
.��" ا�.�ن، ا��=�دت. / 

ن ،"ا����م �
/ �

ن 
��و��	�� �;�ف �.��� و
ن  ا(
ر��� ��
� ! ا����
�، ا���4ج /,�ز 
ن  ��م �وط�ن وإ��دة �ر��ل 
ن �� 
� ��ز�ز إ�2 ذا��، اSن �� ھذه، ا���ظ�م إ��دة أدت. 	�طن���
� ا��وة إ�,�.  ا�.���� ا�رأ��
 ا�.�ن 	��ت ��د.  ا�را	�� أو ا�;��;� ا����

.درة �وة ;��ث ��
 ��ط ظل وإن.  ا3�4م ���و�و/��ت إ���ج �� ا�;���� ا��وة  إ�,�. ا(
ر���� ا�
��دة وا�و!��ت أ�
���� 	�د ���

� ���=�، ا!��,3ك

�رات 
ذھل ار�=�ع �;;��3� �/��
 ا(�����، ا!��.�د �ط���ت و ا������ ا�	�2 �� ا���ر 	��رأ�
�ل ��
� !  ا�
�
   .  % 25 �=وق 	�ر�=�ع ��2،" إ�
�1� �رط" 
'�طر 

� ا�.�ن ��	وأ •���
�و. ا�
	� رة ا(/�	� ا�رأ�
�ل ا��;
�رات ��� �� ا(و�2 ا�
; ��D�

�: وا��و��A ا�درا�� ���د��  � ا��.
,� ا���;
 ا�ذي ،...ا(
ر��� -ا�.��� وا�رأ�
�ل و���وان �و�W 	,و�W ا�.��� ا� ��ت رأ�
�ل 	��.�ن ا(/�	�� ا!��;
�رات 
ن �


�ن،� �/�
�، ا�رأ�
�ل 
� 	��د�
 8 وا�,�د 	��.�ن ا!��.�دي ا��
و ��ب ��راوح. �	�رة 	�وة  	ر
�� ا�.��� ا�رأ�
�ل �
د أن ا�




��/�ت ا�
.درة ا�.�ن را�
ت%.  2 و% 1.5 	�ن وأور	� ا�
��دة ا�و!��ت �� ��راوح 	��
�% 9 إ�%2 � ���.
 ا����ط�ت 
�

��ت  ��	 �
�ون 300 إ�2 250 
ن �وق و�د�,�.  دو!ر 
��ر 1400 
ن أ�;ر إ�2  2007 د��
	ر ��  
'زو�,� ار�=�: 
ذھ 
   .�رد


و�� ا4/
��� ا�دا'� ا����ج ��ث 
ن ا!��.�دي ا�وزن نإ/
 �ظ�ره ���دل 
� إ�2 �
و�� �.ل  وا�	راز�ل ورو��� وا�,�د ا�.�ن �

� وا�دا ا��.�دا و��س"  وط��� ا��.�د��ت أر	�" وزن ���دل (�� �
و�� أ�ول -ا(
ر���� ا�
��دة ا�و!��ت �دى �
� إن. وا�دة دو� 

� ا����ط�ت 
ن ا�	�رو��� و ��و��ا( ا�	دان را�
ت

�م �=� /دا، �	�ر � 2007 W	 �
� ا�	دان  �دى �
� ا����
�/

ن أ�;ر  
W ذ�ك ;ث 
ن أ�ل ا�.����� ا�	دان �دى 	��
� ، دو!ر 
��ر  4600	

ن ا!����ط�ت وھذه ا��/�ر�� ا�=وا1ض وظ=ت و�د.  ا�  
�

ول 
ن إ�,�.  ا(
ر���� ا�
��دة 	��و!��ت '�.� و��دات وأ�,م، �'ز���،ا ��دات �� ا(��و�� ا�	دان �دى ا��� ��
 أ ��ل �
  .ا(
ر���� ا��/ز

� �در �	'س◌ُ  أ! ط	�� �/ب  -5��	� ����
 	دور ��وم ا('�ر ھذا زال �
�.  ا(
ر��� ا!��.�د إزاء ھؤ!ء ا�/دد ا����
� ا!��.�د �
دا�,� ���رب ا��� أور	� ����ن دون ا����
�،  ا4/
��� ا�دا'� ا����ج 
ن%  25 
ن �;رأ  ���ق إذ ا����
�، ا!��.�د ��طرة		 
�
ن أ�;ر ��و�ف. ا�.��� ����Tج ا�ر1���� ا(�واق إ�دى ا(
ر���� ا��وق �ظل و.  
��%  30 إ�2% 25 وا�� ر�ن ا��	� 35 %

2 �.�ن ا4/
��� ا�دا'� ا����ج  
ن ���ت و. ��'=ض �.�درات ا�.�ن ������ أن �رون  ا�'	راء 	�ض أن رNم .�درا�,�، �
�وق� ��ف وا��� ا��.�دا ر�ودا إن. ا�.��� ا���4ج !
�.�ص ����� �درات ا�.���� ا�دا'' �� �وا�ب إ�2  ��
� ��ؤدي ا(ط

2�، ا��=�و��ت �� ��
;ل  ا�.�ن �2 �@ط� ا( د ��ن.  
�دودا ��ن وإن ��2 ا�.�ن، و�2 ا����
� ا�� �ط � وا��و�رات ا�,�1
�
� ا����ن، 
3��ن 	
�1ت ��در و /دا، ھ�
� �ظل ���� ط	�� ���ص و��ر وا�
دن، ا��ر��  	�ن ا����=�ل إ�2 �
�ل ا�4.�ءات أن ��� 
�
/�.   

� ��ن
;  ��ل 
 ��ل طرح إ�2 �ؤدي ا����
� 	�!��.�د /د�دة �وز���� �
� ا!��.�د�� ا(ز�
� ا!��.�د�� ا��وى G	د
 ا�����;	�
   .ا�

  ا��را���ن +��ران


'رج �2 ا4/�	�ت 
ن ��
ل ��م ��
ن �
   . أور	� و ا�
��دة ا�و!��ت و آ��� 	�ن ا����3ت �� ا�راھ�� ا(ز

• �
� �� ف أن إ
� ا(ز���
 و�ور�� وا���	�ن ا�.�ن – ا(��و�� ا!��.�د��ت �ل �� إ���ج و��ض �را�م �رط ��رورة ا�راھ�� ا�
طب ��
� �	�طؤا �ط	�... وا�,�د و���وان� �
� إ�2 ذ�ك �=�� �د وآ�ذاك ا����
� أز
� �	�ل 
ن ��
 �وق �دود  إن...1929 أز
�، ا�.�ن�
� ! ا�=�ر /�وب وا�=/�ر ا��=�وت، و�زا�د ،%7إ�%2 6 	��	� ��'م، ود��� ا�دا'�� ،�� و
 ��ل 	���ر�
 ا�@ذا1��، ا(ز

�
رو�� ��وق ا��� ا�.��� ا� �و�� ��زبا ود�����ور� �
	���ت، � �,� ا�=/�ر ��و 	�(�رى ��@ط ���.ر �
� ��ن... ا(ز
; 
�  .ا('رى ا�=ر��

• �
 ا��وق �	ل 
ن ا�.��� ����Tج /د�دة ا
�.�ص و�درات ا�دا'� ا�طب 	ز��دة ا�'�ر/� ا�طب ا��
�ش ��و�ض �/ري أن إ
،��� ا�دا'
� 4ط3ق د�دة/ إ
����ت �و/د و;�Sا � ا�� �ط �و/�� إ��دة ا�.��� ا���4ج �=�ض ا�و��د ا��3ج ���ون.   ا!��.�د�

2 �
ر�زا أ�;ر �
و إ�2 ا��.د�ر (/ل �
و 
ن ا!��.�دي
�ن �ذ�ك، ا(
ر ��ن وإذا... ا�ذات �� � ا�
��دة"ا�S��ت �
زاو/
�
� ���وي أن ا�/د�دة ا(��و�� اتا��در 
� أور	� و ا(
ر���� ا�
��دة 	��و!��ت" �Mز
  .. .ا(ز

� أن ��
� 	��.�ن، �/ري 
� درا��، ;م درا��، ا(�وال 	
طق �/ب 
� ا�
��رف �� ��ص ;� ا����
� ���ر�� �����د وأن ا�دا'
� �� '�ص 	و/�  ��ر�زان  وا�@راَ��
دان /	  ��أو�و آ��� 	.دد ا��
ل �.	A أن �/ب.  !����� وأ
ر���� أور	��.  

  

� ا�و�� �� �@�رات �ن ��	ر◌ُ   ا!��.�د�� ا���رورات ھذه ��ن. ��@�ر ا����م- ا!��.�د 
�ور إن -6
� ا�������� ،��
 �ن أي ا����
   .ا����
� ا��وى 
�زان �� �@�رات


ن ا�طور ھذا ��درج -أ �
� ا��و����
 ���م .��A �@�ر ���إ/
 	و/� �دھور ا�ذي ا��وى 
�زان �� ا�طو�ل ا�ز
�� ا�
دى �� ا�رأ�

ر�	� ،70 ��وات 
�م �� ا�
�طق ا�رأ�
��� ا�د��ك إن. ا� @ل �
�، ا��وق �� وا�.�ن ا� رق و	دان رو��� د
G إ��دة �
 ا����
� ا����3ت ����ن و�=��ك  ا�
��دة، ا��	را��� ا��3.4ت إن.  ا���1دة �ط	��ت /د�دة 
	�درة �درات أ�ط2���
 إد'�ل 
�  ا!/�



�. ا�رأ�
��� ا!��@3ل أ ��ل ��و�ل إ�2 وا�, � � ا�
رو�� '3ل 
ن ��ؤدي /د�دة، �و�و/����
 	�ن ����س �'ق  �	�ر ار�=�ع ;
� �وق �ـَ ُ�ل ��رورة إط�ر �� ا��
�ل�
   .ا��
ل ��وة ���

� ھذا، �2 �3وة -ب

ن. لوا��
 ا�رأ�
�ل 	�ن /د�د �وى 
�زان ا����
�، ا!��.�د �@�ر 
� أ���، ; � ا��وى 
�زان �ظر و/,
���
دان �� ھذه ا����م �و/�� إ��دة �/ري ا4/
���، ا!/�	 �
��
�ر�� ھ��� 	��ف � ����
� ا�����
 أو ���	�� أ ��ل �� ا�

�� أ�زاب و/ود �ط � ,د �م ���,� ���	�ت، و/ود ا(
ر���� ا�
��دة ا�و!��ت � ,د. ��������
� � ��د
�را أ ��ل وأدت.  /
�ھ�ر�
�� �ر�� أ ��ل 
ن ��	;ق، أو �	�2، �د 
� ��ق إ�2 ا�����������
� ����
� و. ا� رق و		دان 	رو��� 
 د
G ا�,�د، �
� ا�.�ن، �� ;

��ت دون ���,� ا�
D/ور، ا��
ل �� ا�	 ر 
3��ن �
�1ت�;
 دون ا��وم ��2 ا�.��� ا� �و�� ا��زب د����ور�� و���ت. اSن ��2 �
� ت
�ظ
� �طور���
� ،����
 �
� وا!�=/�رات ا��زا��ت أن ���

���ت ا���ظ�م، 
ن /����� 	D ��ل ا�.�ن �� ����;ر ا!/�/ 

� (ن ����دا أ�;ر ���و�� 	��,�د، أ
�. و���	�ت

�ظ
�ت �د�دة 	و!��ت  ; �.�ن وا�
وا�� �رو��� ا�
وا�� 
�,� ��	��  �و���...   


�ظ
�ت و�طور و/ود ���ون  �
�ا/��� ����
 ،���Q	 ن�وص، وا�,�د وا�..'��	 �
 ا������-ا!/�
��� ا��وى �
�زان ���
�
� ا�/ز1�� ا������ ا!����ش أ ��ل إن.  ا����

��� /�ل �'و�,� ��ر�� إ�را	�ت ا����	�، ا��/دد 
�,� - 	�� رق 	دان 	/� 


و�وع ��ون أن �/ب -�و����� �� ���	�� ت���! و�ذا ورو���، 	و�و��� �� ��
� ! �����، ���ر وا�	��ث /د�د ��	��
 �,	��
.   

A ! ا��@�رات، و ا��را/��ت ھذه رNم ��ن  - ج=� ����
� ا�رأ�
� ��س.  ا����
� ا�و�� �;	�ت �� ا�
�و�
   :/د�د ���
� �ظ�م ;

� 	��������ت 
ر�	ط� (�	�ب أو!، *�� ا�دا'
�و�� ،����
   ...ا��روب و
'�طر ا�
���، ا�رأ�
��� را�ما�� �
ط �دود  ��
� ! ا�رأ�


��و
�ت 	�	ب ;م * ����
�، ا/��
�، 3Nء �د �
ردات أو ا�=/�رات و ا	�دا1��، ط	��� ���!ت 
ن 
ز ��
 أ/ل 
ن و�ر��ت ا�

وارد  ا����م��	 ،�  .ا�د�
�راط�� أ/ل 
ن �
ردات و ا�ط	���

�	ر/واز ���دة أز
�ت. ������ أز
�ت 	=�ل وأ'�را، *� �
ر�	 �

;�ل أز
�ت � ،����� ���

ؤ���� أز
�ت ��ن �م إن  و���را، � 
 ا�ظواھر، ھذه �2 � ,د ��ر�وزي ط�ش أو ا!�ط��� وا��ر�=�ل أ�
����، �� ا��	�ر ا�����ف و�/ز 	وش، ر�ض وإن.  ����ن �	رز
   .ا!
	ر����� ا�
را�ز �� وھذا

�ا�� ا�.��د �2 �وا�ب ا��
ظ,رات �,ذه ان  -7��� ،�
.��A أن ��ث  ا�دو�� � �وى و
.��A ��ف أ.�	,� أ
ر���� 	ر/واز�
�� إ�2 ���2 أور	����
� �� ا���3� إ�2 �د��,م ا�/د�د، ا����
� ا�����س ھذا �� 
.  ورو��� ا�.�ن  	و/� ��
� ! /د�دة، ����=�ت أ�ظ

� �و�رات و�طور ة/د�د �وق �.ص إ�2 ا��دوا�� 	ر/واز�� �ل ��� و/� 	Dي ھذا �	�د◌ُ   و!�1�
 ��ن ا����
�، ا!��.�د �� �
 ��ر�وزي �ر��� 	�ن ا�/د�دة ا����3ت و�
;ل. ا��وطد إ�2 �
�ل ا(ور	� وا!���د ا(
ر���� ا�
��دة ا�و!��ت 	�ن ا������� ا�روا	ط
 .دارة �� إ�� 	ل !.  
�,� وزيو��ر� ا��راق، �2 ا��رب �د  �راك ��ن. ا��@�ر أو ا!��ط�ف ھذا �ن /�دا 
;�! 	وش وأ
ر���

�
�ل �ف إ�2 ا�
ر��	� �ر��� �ودة �ؤ ر ��م 	و/� ��ن. إ�ران 
� ا�
وا/,  �� ا�,�1� �� ا(ور	�� ا����ر�� ا��وة ود
G ا(ط
   .ا�/�ر�� ا���ظ�م إ��دة �وع �2 ذا�,�،

 و���ون.  ا(
ر���� ا������ �� �@�رات أو �ط���تا� إ�2 �=�� �د) 2008 
�م(  /د�دة ا��'�	�ت � �� �� ا�
��دة ا�و!��ت إن 

�ر�� ھو ا��	�ر وا�دو��� ا(
ر���� ا������ �ؤال �
   ا��راق؟ 
ن ����ب ا(
ر���� ا��وات ���ت �ن 

A/ر أن ا(ر
� (�	�ب وھذا ا!��3ل، �����
� ا���	� �� ا(
ر���� ا!
	ر����� أ�دت. � ا!�� �ر إ��دة �� �����,� ا('�رة، ا�طو�
ك �وا/� ���، � ر�ن زھ�ء �	ل 
��دل ار��ت أ �ر و�
�.  ا����ري-ا������ ا!��را��/�� � 	�ن ���و�� و! ������، ا!
	ر����

� ا!��دار إ�2 و�
�,� ا�
��دة ا�و!��ت ا��.�د 
�ل�
2 ا�
���د ا����ري، - ا������ /,�زھ� وھ�� ����
 �
ر�ز� A��� �� 
� ا�
�ول ھذه =���.  ا��.�دھ����ون 	�ن ا�.@�رة ا�=روق �2 ا���	�� ط�	� ا�;��� �
 ا�ذي ا!�/�ه أن رNم 
���ن، و��2 وأو	�

� ا�'ذ��
2 ا�
�.ود، ��ن. ا(
ر��� ا������ ا��ظ�م وھن �ن 
� ��و �2 ��	ر ا!��'�	�� ا��� ��=' A��.
 � ا�ط	��ت و����
� �ديا��. ��ف ��و�ض ا(
ر����، ا���1دة����	 �� وأ�@�����ن، ا��راق 	���3ل �دوا���، ���ر�,	�/
 أ�ل و	در/�ت إ�ران 
� و

�
2 أ��� ا������ ھذه ��طوي.  وا�.�ن رو��� � � ا����م �و���، و��2 ا��=�ظ، 	�.د ا�	دان �	�ض" ا���
�ر إ��دة" ����

وارد��	 �   .���	�رول ا��4را��/�� ا(و��� ا�
واد أو ا�ط	���

 �ن ��د�ث" /د�دة �����م"��	�ر ا3�4م و��1ل �����د 
� ��دة. ا����ري ا��.ر آ��، ��و �2 ����، ! ا����ري ا��=وق �ن�
� 	وش إدارة إن. 	��
�ط�� ا(
ر��� ا�/�ش و�� ا(
ر���� ا�
��دة ا�و!��ت ���ق و!. ����� ��و �2 و���ر�� ������ 
و�

� و!. [ و�زب ا�	�����ن �د �ر	,� �� إ�را1�ل ���.ر �م و. 	�D@�����ن و! 	���راق، ! ا��رب، �� ا��.ر,��
 ��رار �


�.  	9�ران" �را�� ����ر�و"� U��� ن ا��و�رات�	، ��د ا��� رو���� A� وأ'�را. ا�دو��� ا����3ت �2 ا�
��دة وا�و!��ت �=�,�، ��



� �زا��ت 
��طق �ظ,ر

���م N�ر" �� �,	"، �
  ك �وا
ل ھذا �'ق و. أ�ر���� 
��طق 	�ض أو وأ�@�����ن 	�����ن �� �

ن و. 
�	و�� N�ر �رب 
'�طر 
� ا����
�، 	��و�� و
/,ول � 	�د ا(�ط�ب 
��دد �وى 
�زان ���.ر ��	;ق ���ر��، �ظر و/,

   ."وا�د ا�ر�م" �ظل ا�
��دة ا�و!��ت أن 
� ا��طب، أ��دي ���
� �ظ�م

8- �
� ا�ظواھر 	����	�ن ��� �D'ذ◌ُ  أن �/ب 
� ھو ط�را4 ھذا أن ����
 أو ������ت  �ل ����� ! ا��� ا�/د�دة وا������� ا!/�
   :�	�رة �وا�ب �,� ��ن أ�.,� �ن وا��� ا����
� ا�و�� �طور ��ط	�، أو �ط	�، وا��� ط	��� ���ط	�ت

� 	دأت - أ
� /د�دة، �وارث	 �,دد ا(رض �و�ب 
��خ ا��رار و�وا�ب ا�	�1�� ا(ز�1�	 ����
 ا�
��ن ھذا �� أ���� و�د. وإ������ وا/�
2ورة �دوة ��ظ�م �	 �� �ول ��ر��D�
  ...ا�
��خ 


���ت، أو ���رات، أو 
�ظ
�ت، و/ود - ب/ ،�� ��ن '.و.���,� ���ل ط	�� �/ب  د���
� ��ون �د. ��م 
�ل ھ�� ;
 د���� ���رات ;
��
� ��ن ��د�	Nر ھذه أ��اتا�� � أن إ�2 ا4 �رة و�/در. وأ�@�����ن 	�����ن �� ا(و��ع �ول �� �ل 
� ھذا. ا4/
�ل 	و/� ر/��
2 ��ر�وزي ھ/وم: ا�
ر�ز 	دان أ��� �
س ا�د���� ا�ظواھر .�ود� ،����
   ...ا(
ر���� ا�
��دة 	��و!��ت ا�4/���ن و.�ود ا��

� �=/ر إ�2 ا�
�ول ا��	�ر �/ب �
� - ت
  .ا�	��ن �� �
� أ'رى أز
�ت �/دد أ��� و 	�Dر����، دول /


ر��� ��
� ! دو���، �وا�ب ا(
ر���� ا�
��دة ا�و!��ت ��و�ل إن -9D	 �"  �زال ! ا�ذي ا��@ط �در 	'س ا�
�.ود ��س.  ا��3���
�2 �
�ر��" ا4
	راطور�
�. إ�وادور و ��زو�3 �2 �و�و
	�� �دوان 	� �ذ�ر 
� وھذا ا�'=�، ���1,� ا��	�رھ� �ن ��ف �م ��رة �� 

� ا��وا�ب د
G �/ب��

� ا�

وا�� �دھور 
� ا��3���� ا(
ر���� ا���رة �2 دو��� ا��.�د�� (ز� �
� ا��3����، ا(
ر����� �� 
 إ�2 ا�راھ��، ر���ا�ظ �� ا4 �رة، ��2 �/ب.  ا� 
�ل �@ط ���وي �دھور وھو. ا(و��� ا�
واد و	�ض ا�
.درة ا�زرا��� ا�
واد

� ! ا���رة �� (
ر��� ا�
وا�� ا��
�ن �دى ا�
	�درة �درة�� �����،" �و�و
	�� 'ط�" إن. ا��و�و
	� أور�	�  �ظ�م: ط
1�� �
 أن ��

�

	�درة، �درات ا(
ر���� ا!
	ر����� إ�ط�ء ���د د��
	ر 2 ا��=��ء �� � ���ز ھز� �
 و��ن ،PVDSA أ
وال �/
�د  
��و�� �دل �
 �� أو  ا�	�رو ��" ا�
��	د-ا��	را��" أو 	و��=�� ��" ا!��3	�" ا��
�ن  د�م ���
ر �
�.  	�راNواي �� ا����ر�� ا��وا�د  أ���

ت.  ا�
���ك � �
ر����ن ا��رة ا��/�رة 
�ط�M� ن�ا!�=���ت � �� ا(
ر���� ا�
��دة ا�و!��ت 	�ن ا�;��1�

ر��� 	دان و/D	 � ا�/�و	�
 ا�
��دة، ا�و!��ت ����ب ا��3���� ا(
ر���� ا�ظر��� ��  ا('�رة ا(��	�� وا��ط���ت ا�
��ورات ھذه رNم ��ن.  أُ	ر
ت �د

��	
� ا(
ر���� ا!
	ر����� �د'ل �درات أ.�ب ا�ذي ا���ف  �2 ا��D��د �/ب ر/���، ا( د ا��
�ن و�وات و�و�و���
 �� ا� 

ر��� ��د'3ت وا�����ر  	�D@�����ن و 	���راق ا��د'ل  ��,� �.�ب ��ري،ا�� ا�.��د و�2.  ا���رةD	 ،� وا.ت وإن ا��3���

� أن /دال �3 ا�/�و	��، أ
ر���  �2 ا��@ط ا(
ر���� ا�
��دة ا�و!��ت
� و ا(
ر���� ا!
	ر����� 	�ن /د�د �وى 
�زان ;
دان /	 

ر���D	 �
  ��D، أ�,� و��س ا��3������ A��.� ن�و��
/
   .ا�	دان 
ن 


و�� ���ون /

و طور 
ن 
��=�دة ا�	دان، 	,ذه ا���1دة ا�ط	��ت �
��ت. و	�راNواي وأوروNواي وأر/���ن ا�	راز�ل 
ن ا(و�2 ا�� 
 ��ر���, �� ا����م � - 2	DوروNواي ��ز��ز و��	�ري 	Dر/���ن و�� �ر 	��	راز�ل، �و! – ا���و
�ت �درة و
ن ا��.�دي

�� أ���م ا(.A أو ود
/,�، ا�/
�ھ�ر�
 وا�	�رو��� 	��	راز�ل ا�و��د ا��
�ل وا!���د ا��
�ل �زب ���دة ��
� ! ���دا�,� 
ن ��
�� و�رض ��=�وض /د�دة 
��ورة ھوا
ش ����ق 
ن ،)�� �ر �
�ن �2 ��ون �د �و! ان رNم(  	Dر/���ن ا����	�� و ا������
/ 

2 ا��.�د�� أھداف� � إ��ھ� 
را��� ا���و��	را��� ا������ت ا�'�.� و	طر���,� ا�'�ص ����	,�  و�وا.ل.  ا(
ر���� ا!
	ر����

���دة" 	/وا�ب ����
�، ا��وق �� 
���� د
/� ور��ت".  ا/��
 ����3,� �	ر و ا�زرا��� ا�.�درات �����ت �	ر !��
� ا����
�
و�� إن.  ا�دو�� ا�
��� 	���ظ�م ا�'�./
� وأر/���ن، ا�	راز�ل 
� ھذه، �	دانا ����
 �
ر�ز�.   

 �
و�/

� ا�/ز1� ا��ط� 
ن  /د�دة �/ر	� ا��وم �=رض ا��� ا�;���� ا� � و 	و��=�� ��,� و ��زو�3 ��ودھ� ا(
ر����، ا!
	ر����

واردھ� ا����م ��دةوا�� ا�د�ون، '��ق إر'�ء 	'.و.���، �ل ا�	دان، ھذه ���ول. �و	� 
ن 
��ود وا��ل إ�وادور،	 ،� ا�ط	���


�نDو� G
� 	را���
�@ذ�� ا/�� �
�( وا(ور	�� ا(
ر���� ا��@وط �د ا�وط��� ���د�,�  وا����دة ا����م، و وا�.��� �).  ا!�	���
�
� وا�
ؤ���� ا������� ا��@�رات ھذه ��ث و;�
� �ر��ت د������
 ��	ر ط	��و. 	����رة ا��
ل �وا.ل /
�ھ�ر�� و�ر��ت ا/�


��وى �را/� �ن �=�و��ت، 
� 	��	راز�ل، ا�و��	 �� ا���	1���
   .ا!/�


��=ظ� أر/���ن �ظل  2 �م.  ا������ ا���	�ر .��د �2  د�د ��ف 
� ��ن و/
���ت، ���	�� و
�ظ
�ت �وي ���!ت 
��وى �
 وا4�وادور�� ا�	و��=�ر��، ا���	1� ��رورات و��  %.2 ��	� ا�;3ث ا��رو����� ا����ر أ�.2 ���ل ا!��'�	�� ا����G1 ��/�وز

،�� ا��ر��ت ����ظ وا�	و��=����
2  ا!/�� �� در/���
 	��د����  ا�	دان 
ن �دد �� ا��ر��ت ھذه و�ر�	ط. ا�ذا�� ا�� �ط 
ن 
   .ا�;ور�� أو ا�/ذر�� ا�وط��� ا����رات



: طرق 
=�رق �� �و/د � ���ز ��ن 
=�و�� ا�;ور�� ا���رورة �ظل.  ��3زو� �� �;�رة أ
ور 
.�ر ���رر ھذه، ا��ظر زاو�� و
ن 
�
�، ا( د ا��ط���ت 
� ا�و.ل و���د ���دم، أن إ���=� �	 ا�	و��=�ر�� ا�;ور�� ا���رورة و����Dف ا(�����، ا� �	�� ا�
ط��ب و�


ن 	��
� �ط�ع ��@وط ����م  وإ
� و���
ق، 
��رھ� �
ن ا�	و��=�ر��، ا���رورة دا'ل ��� 	
� ا��
ل، بوأر	� ا�دو�� 	�رو�راط� 
� �ط���ت د�م �=�د و. .. �	�,� و و�ط�=,� ذا�,� ا���رورة ھذه �� ا����م أ/ل
� ���د�� 
ن ھ����
 ُو��	,��. وا������� ا!/�


ل ا�وط�� 	�!���د ا����	��ن ا���دة 	�ض �د'3ت�� �, G	 Dن Marea Socialista �و�������� 
�ر�� ���ر و �
 ��ن. ا�راھن ا���و
  ...�ر�� ��  �ء �ل أ��� ھ��

� ����رع 
 وا�=�3�ن ا��
�ل 
ن ا(�ظم وا��واد 
ورا��س ا�=و ��� دا�� ا�ذي ا�/د�د وا�د��ور ا��.و�ت أن ��ث 	و��=��، �� ا(ز
 أر	� أ�د
ت ��ث ا�	د Nرب وأ����م �روز ����� �� ا�
�ر�زة �� ا�
�ر�زة" ا�	���ء ا�@��� ا�ط	��ت" و ا��
�ن 	� ���رف �م وا�,�ود

��طق 2
ورا��س ا�=و �ر�� /��ب إ�2 ا�;ور�ون ��ف. ا�ذا�� ��
,� إ�3ن �  - � ھذا �ط	�ق أ/ل 
ن - ا! �را��� ��و ا��ر�

� ا�د��ور�	   .	و��=�� ���ن (��ر ا���و�� ا���/�ت و�


���=�ت �ذ�ك ����ون ا�	و��=�ر�� ا���رورة ھز
ت◌ُ  إذا.  ��زو�3 ھو ا(��س ا�	د ��ن  � �ن ��ھ�ك وإ�وادور 	و��=�� �� �ور�
�. . /د�دا ������ و��� ����رو ��دل ا����ب و�=�A.  �و	�
; �

ن أ�;ر �ؤ�د، أن إ�2 ��ود��  
	� ر N�ر أو 
	� ر �د'ل 'طر دو 

��� �	ل، ذي��� �

=�وح ���ش وھ�� ا�دا'ل، 
ن ا�;ورة �ؤ�ل◌ُ  أن �� ا�'طر ��
ن ��دل، ��ل �
� ��ن،.  ا!
	ر����� �د �و	�  :
2 ا���ر 	���وق، ��3� أي� G,� ن�ت أي !، أم ا�.����
 �� 	�'�.�ر...  ;ور�� د�
�راط�
/ �

ن �� ���� ����ن  ا(�1�  

�,�	��.  

� رNم أور	�، �ظل  - 10���
� ا��	رى ا��	�ت إ�دى �،���� و ل ا!��.�دي، ا�����س �� و��ف ا����م، ��  ��D أ�ل ,	�/
� 
�� ا�
���ب و�ن ا���وق �ن ا�د��ع أ/ل 
ن  ا�
ر�ز����
� '�ص، 	و/� ا������ت، �,ذه إن.  ا!/�
 أور	� �� �وا�ب /

،����

�ن 	�.د ا�ر1����، ا(ور	�� ا�	ر/واز��ت ��وم ��ث ا�رأ�D� �,����

���ا!/ ا��
وذج" �2 	��,/وم ا����
�، ا�����س ��  � 
2 ا�وا�� �� أي ،"ا(ور	�� �
� أ�ظ��
�، ا�����
�، ا(/راء و��وق ا!/����
� وا�'د
�ت ا!/�

ر�زة ا������ ھذه.  ا��� �� 

.  وھو��دة �ر���  �وب �	ل 
ن 2005 �� ا�
ر�وض ا(ور	� �د��ور ا��ر��� ا�'طوط �����د ا�ذي ا�/د�د" ا(ور	� ا�
�;�ق"
� �=��ك إ�2 ا�
=�� ا�د
G ھذا. أور	�  رق �	دان ر	�ا(و 	��د
G ��زز و�د

���ب / ،����
�، و
ن ا/�

ل أ�=ل إ�2 �/ر ;/
 

�  إ�د�و�و/�و 	=ر��� .را�� ذ�ك أ�ن و�د. ا�	دان 	,ذه ا� �	�� ا�ط	��ت و���ة �
ل  روط
 �د
�ر �/ب إ�� 	���ول ��ر�وزي ��و
G
س 	ر��/
� ا�وط�� ا�

��و� ا�
���ب �لو 1945 ���م ����
� ا!/����

ن أ�;ر �.A ان �ر�د ا��" ��ر�وزي ��ن. آ�ذاك ا� 

� ��@ط و. 	ر��
/� ��ط	�ق ا������� ا(دوات و! ا��وى، 
�زان ! �د�� ��س  ��ن"... ��� ر 
�رNر�ت
 ا�	ر/واز�� ا����دة أز
� ��/�ل ا���1دة تا�ط	�� �وا.ل.  �د�دة �	دان ا������� ا����ة �2 ا������ وا��
;�ل
 ا�
��د إ.�3,� 	�ط	�ق ��
� ! ��ط، /


�� �ت� �
�، ا�
���ب و�رب ا(/ور، و���ص ا�'�.�، ا�����د وأ�ظ���
� ا��ر�� 	�د �,زم �م ���,� ا!/����
�. ا��
دان ;		 

��و
�ت وأ�
���� وا�ط���� �ر��� 
;ل ����
� ��س و. ا/�
; �
�ر�� �	رى ھز�� ����
� �	�ل 
ن ا(ور	�� ا��
 ا�
��/م �
�ل" ھز�


�� و
�زا�ت ،1980 ��وات ��" ا!�/�ز�
� ���!ت أ
  ...�	�رة و
وا/,�ت ھ�


�3ظ�ت 3 إ	داء �/ب ��ن :  

 أو ا�=/�رات  �ل �� و�ظ,ر.  و�=,� ��2 و! ا�
��دة ا��3.4ت 
/رى �ب 
ن ��
�ن و!. د���� ط�	� ذات ا����!ت •
� ا���رار �ز�زع �د . /ز1�� ���!ت
� ا(�ظ
  .ا�
��د  ا3.4ح ��رورة  �و�ف ! ھذا ��ن... ا���1

 ا!��;��ء" �ن ا��3م �/ري - 	=ر��� 
� �د إ�2 
ر�=�� ا����!ت 
��وى �ظل.  ا�	دان ��ب 	Dور	�، 
�=�و�� ا����!ت ھذه •
 ��م إ�راب أ��م 	�ن �ر��	� 2000 ��وات و
ط� 1990 ��وات �,��� ��  ,دت ا��� ا�ط���� �� أ��� و -أور	�  ��" ا�=ر���
��ر�� �� أ/ل 
ن �و�� و�ر�� ا����	�
� �و�
����،  ا��د�د ��ك ��
�ل 
,م إ�راب /رى  و
ؤ'را.  ا��رب و�د 	د��D	 مNا�� ر 

� ا����!ت 
��وى و�ظل.  ا����	� ا����ر 
ن ھ�م و��م ا('رى ا����	�ت 	���
ن ��ظ �م���
 	��W وا�	ر�@�ل ا�	���� �� ا!/�
 و
��وى ، ا����	�� ا��ر��  و���دات ا���و
�ت  ���م ��ت ا�و�� �	�2 ا��و��، ا�,/
�ت ورNم أور	�،  
�ل و		دان. ا!�'=�ض

�'=�� ا����!ت.  


����ض و�� إ�2 ا4 �رة �/ب ا����!ت، 
ن 
��ن 
��وى 	,� ا��� و	��	دان  • :�
 و
��وى ا����ل 
��وى 	�ن ����� �=�وت ;
� ��ون �د.  ا�و��
� ��س ��ن /ز1�� ا�=/�رات أو ���!ت ;

��وى – ط	��� ���!ت �
و/� ��وي �
و ; ���
���!ت، إ/� 
�، وا(�زاب 	�����	�ت، ا�
�ظ
�ن أ�داد ار�=�ع���
� ���رات أو ا������� � أو 1960 ��وات �,��� �� ��ن �
�  - ;ور�� أو �=���
   .ط	�� �=��� ����� ��	�ر إ�/�د ��  .�و	� ا����!ت �وا/� ھذا و	=�ل.  /�و	,� ��
�! 	Dور	�، 1970



� ا��ر�� �وا/� - 11���
�، وا��ر��ت ا�����
� 	و/�  �	�ر�ن �و/,�ن ا�راھن، ا����
� ا�ظرف �� ا!/�
� ا��و����
 �و/�: ا�رأ�

� ���ف ����
�، 'ط  - ��ن �و/,�� - آ'ر و�و/� ا��	را��� ا�رأ�

��د�� و
�ر�� و���ل، 
��و ����
� �ر��� �� �د���.  �رأ�@�.  

�: "ا�و�� ھذا �ن ���	�ر
�  ط	��". ���ران ;
 ھذه �	ول: أ����� '��را  ��� �وا/� ����� ،"ا����ر" 
ن �د�دة ��و���ت ا�وا�� �� ;
�
� ا��و����
  !ر��,� أو ا�رأ�

����دات ا��	رى ا�@��	�� ��ر�� ا����د�� ����
 ا�وط��� ا��ر�� أو  - �������� 	�د 
� أو ��	�� �������� و د�
�راط�� ا �را��� – ا��
��، ا�	دان 		�ض ا�	ر/واز��
� ��رورة ���/� أ�,�.  ا����ف ا'��رت ا���
 ��ن.  ا�رأ�
��� ا��ظ�م و�� 	��
ؤ���ت ا!�د
�ج 
ن ��

� �� ا!�د
�ج ��رورة
�  ا��و����
 وإ�2  ا�������، ا�� ��3ت ھذه ��ل 	��و��، �@�رات إ�2 �و���، �@�رات  إ�2 �=�� ھذه ا�رأ�
 ا��زب ��دة أ	رز 
ن(  ��ن ��راوس ا'���ر �� 
�;ل وا�د��ل. ا�رأ�
�ل 
� 	ل و��ب ا�
ؤ���ت 
� ! �وة �D�;ر أ�;ر  روا	ط


�ط	�ت إن!  ا�دو�� ا���د 	.�دوق)  ا�=ر��� ا! �را�� �

��و
�ت �	��ء  ا�
��ورة ھوا
ش �/�ل �ا�رأ�
��� ا��و� ����
 	�ن ا/�
� ا�3.4�� وا��ر��ت  ا���1دة ا�ط	��ت.��

و��ت �و.�. /دا /
�، وا(�واق ا��	رى، ا!��.�د�� ا����
 ا����دات ا�دو�� و�
م ا�

� ا! �را��� ���ول ھذا، و	=�ل. ���
�ا� ���3.�د 
�زا�د �
��ل �	ر �.وى،  أر	�ح إ�2 ا���� �
�� ا�ذي ا4ط�ر 	�	ول ا�3.4�
��ظ�م د�
,� ا�ط	��ت، .راع 	و/� ����ض، د�
�راط�� ا �را��� و
ن.  ��	را��� – ا �را��� إ�2 ا�د�
�راط�� ���
 	������ت ا�رأ�
،����
 را�����	 إ.��3ت أ�زاب"  و��2" إ.��3ت 	دون إ.�3�� أ�زا	�"  أ��ت ا �را��� أ�زاب إ�2 ا!����ل /رى ا/�

� ا�د�
�راط�� 	�ن ا����ون إط�ر ا(ور	� ا!���د ��دم أور	� و��" .  
��دة����
 ا��3.4ت ��ط	�ق ا�د�
�راط��، وا! �را��� ا�
� ا�
�� �ت ��  ا�
��دة
� و�.=�� ا�����د وأ�ظ
� أ�ظ��
� ا�����
� وا�'د
�ت ا!/�
 	را
G 	�ن  	�ر�� �ر��	� ھذا ���	�د و!. ا���
� ا��واة �,�/م  
��دة وإ.��3ت - ...	��	راز�ل" ا(�رة 	ور.�" 	ر��
G أد�2، د'ل �ظ�م -��را �M د ة
���د	��وق ا�.� 

� وا�
���ب���
� ا!/����
   .ا��

� ا�'��رات ھذه ��ن � ا��
�ن 	�ن" ;��ث طر�ق" ��و ا(ور	�� ا�د�
�راط�� ا! �را��� �طور �� أي ا������، ا�.��د �2 أ�;ر /
2 د�
�راط�� أ�زاب إ�2 ا���ر�'�� ا! �را��� ا(�زاب ��و�ل إ�2  - و	��ط���� 	=ر��� ����� - ا�د�وة  و�� وا����ر،� � ا�طر��
�� �زب ا/��ز ��ث 	��	راز�ل، أ���  ,د�� 
� ھذا... ا(
ر��� ا���ر�'�� ا�د�
�راط�� ا! �را��� ا/��ز�� 
� ��ط ��� 15 �� ا� @�

� �زب ��ول ط	�� �زب ن
: �رن زھ�ء �� �����ت أ'رى، 
رة ا��طور، ھذا ���	�د و!.  ��	را�� -ا �را�� �زب إ�2 ا� @�
� 	���دة ا(�زاب �ك �
د 
���دة���
   .ا/�

� �� ا(
ر زال و
�.  ��م 
�ل �
ن ا��	را�� - ا! �را�� ا��طور ھذا ��درج
� N�ر ��رورة 	دان /
��
 أ'رى، /,� و
ن.  
 - ا! �را��� ا�� ��3ت ھذه ���ت �ذا".  وا����ر ا��
�ن 	�ن ا!'���ر إ
��ن" إ�2 ���و	� ����� �ظ�م �� ا���1دة ا�ط	��ت  ����ج

�� ا����ر إ�2" ا��ط���ت" �ظل و.  ا('رى 
;ل 	ر/واز�� أ�زا	� ا��	را����

� ا�
.��A ���4ذ   ��ل �ك. 	�رو�راط�� (/,زة ا�,�1
� �دود �� ��ن ا(�
���، ا! �را�� ا��زب
13�
 �

��ر 
� دو ����
� ا�رأ��
 	�ن �روق ���
ر آ'ر، .��د و�2. ا�راھن ا����
 ��رورة 
��ن، 	�ل و�=�ؤھ�، ا�د�
�راط�� ا! �را��� � ,د ا4/
�ل 	و/� ��ن  �	��، �ط���ت 
دارك �� ��
� ! وا����ر، ا��
�ن
� �� ا�د
�ج
� ا��و����
  ."ا��
�ن ��و" و�ر�� ا�رأ�

2��� �
 أ�زاب أو ا!��و�و/�� ا�� ��3ت و	�ض ا� �و���، ا(�زاب 
;ل ا��	را��� - ا! �را��� ا��وى �ن ا��
�ز إ�2 �وى  /
�
��ھ��" إ�,� ��ول وھ�.  ���ر�� إ.�3� � �ظ�م �� '�و�,� أو ا�
ؤ���ت �� ا�'�ص ا�د
�/,� ان �� ا�
 �ل ��
ن".  ��	را��
 إ�2 ��ودھ� ا�'�ر، أو ا� �و��� ��Mزاب 	����	� ا��	را���،– ا! �را��� أو ،]م - 	�(ر/���ن[ ا�	�رو��� ا�وط��� ا��وى 
� ����=�ت


� ��ن ��	را��� ا�
��ھ�� ا��.ر���ت �دود �� ا�	��ء �� ا�����=�ت �� 	/3ء ا�
 �ر����
� أو ا�	ر��
 أو ا�و�ط ���ر 
� ا���و
�
���� Die Linke و ا�=ر���، ا� �و�� ا��زب ��ل �ك :ا�د�
�راط��- ا! �را���D	 ء إ��دة �زب أو��	 �   .ا�ط���� �� ا� �و��

� 	�����ر، اS'ر ا��طب  و�� - 12
� ا�را��� ا��وى ;
�و�� ،����
� ا�رأ�

��د �و/� �ن وا�
دا��� وا�
��و ����
رأ��.   


��د ���ر ھو و���ر��، 
 رو���،  ،����

� �ط� ���ر ;ور��، �����د ذو ���ر �رأ� ����

���و��� أن ����د ا4ط�ر ھذا ��.  ا�رأ�	 
�
��د�� أ�زاب 	��ء �� /د�دة 
ر� ����
رأ�� � ��وات 
ط� �� �و��� ھذا"  /د�د �زب /د�د، 	ر��
G /د�دة، ��	�. "/د�دة وا��
1990 �,=.��
�  أن ����د. و
� ا��و����
� ا��ر�� �طور �2 �وا�	,�و ا�'�.� و�������,� ا�رأ����
 ا���	� ھذه �2  �ھدة ا��
� إن. ا�/د�دة
� ا�راھ�� ا(ز���
رأ�� ��

ن ��ط�، ا���� ��، �ظر زاو����
�.  ا�
 روع ھذا �/��د 
�دة 
 ������ت 
ن 
ز�د ;
�، ا��ظ�م�
����ت 
ن و
ز�د ا�دا' ����دات ا��
��� ا��طور 	=�ل 
=�و�� ،�� �و
�تو
�  ا����د����

�وا�رة ا/� �
دان، 	/	 


��د�� أو ���ر�� إ.�3�� �� ��3ت /د�دة �/�رب و�طور ����
 طرح ا�/د�دة ا���ر�'�� ا���	� ھذه �� ا�
�.ود ��س...  �رأ�
� ا��ر�� 	��ء وإ��دة ��ظ�م إ��دة 
�ظورات �2 ا! �@�ل إ��دة  ا�
�.ود 	ل و��ب، 
�ظ
���� 	��ء 
 �ل���
 ا��ر��تو ا��

،����

 ��ل ��طرح و. وا����	�ت ا�/
���ت ا!/� �
 أن �/ب.  ا���ظ�م ، ا�	��ء ا�ذا��، ا�� �ط ا�و��،: ا(و�� 	�دھ� �� ا����دة أز
� �	ر ���د،◌ُ 
�، ���!ت /

��و �N��. روع 

� أ��ل �D'ذ /د�دة ��ظ�م وأ ��ل /د�دة، و
ط��ب /د�د،  �� �� ا��ر����
 ا��



�
 ��ن.  ھذه ا�	��ء إ��دة �
��ت ��  ���م أ ���� �ل �� ا�ذا�� وا���رر ا�ذا�� ا���ظ�م 
�ور إن.  ا(�وأ �ن ��@��و� ا��د�

��د�� أ�زاب 	��ء 
 �ل �ذ�ك ��طرح ����
2 ھذا ��و�ف ط	��،... /د�دة �رأ�� �
�، ا�
��د�� أو ا�;ور�� ا��وى 
را����
رأ�� 
� و��س
� ��س. ا��زب 	��ء� ��ري ! و ���
� 'ط ;
; �
 و -	��	راز�ل ��
� ! ا('�رة، ا��/�رب ���دة �2-  ��	;ق ��ن آ��، ھو 
2 أ��� و��ن ا�	راز�ل �� د���� ا�ذي ا�	�ھظ ا�;
ن  �2 ا��D��د �/ب� �
 ��
� ا�'طوط و�ر��� وا�ط����  -ا�	راز�ل 
ن ���/
 ا�	ر��

�  .ا�/د�دة ا(�زاب �,ذه ا��ر��� وا������


��د�� أ�زاب 	��ء �ر�د - 13 ����
2 و���رض ���رض �رأ�� �
�، ا�راھ�� ا(ز���
� �ن ا�د��ع أو �3.4,� ��س �رأ����
 رأ�
� أو إ����� و/� ذات
/�,
� إ�2 ��ودة ا��	را��� إ�راط أو/� ���
� ا��رب 	�د 
� رأ��
� 	ل ا�;����، ا����
/�,

�طق � A	ا�ر 

���
� �د �د/د 	ر��
G. ا�رأ�
� ا��و����

��د ا������ 	ر��
G أو �
ل 	ر��
G.  ا�رأ� ����
� ا�
ط��ب �ن و
دا�� �رأ���Sا  )
�، ا�'د
�ت ا�� @�ل، ا(/ور،

وارد ا����م ا(رض، �وز�� ا�����	 ،� ،)أ���� 	�د  ھ� 	
� ا!��و�و/��  ا���وا���، ا�ط	���

�دان ��وا�وط� ا� �	�� ا����دة 
 �ل( وا�د�
�راط�	��	 ،�� ا���	��D�

ر��� ا(ھ��ن ا����ن D	 � إ�2 �=�� ا��� ا!������� و ،)ا��3���
� �� �ظر إ��دة و �;روات 
@��ر �وز�� �رورة��
� ا����
   .���3.�د ا�رأ�

� �� ��و
�ت ا�	را
G ھذه �ط	�ق ��طب 

���دة ا��
�ل 'د 2� ��ا� �	� �ط	��ت ا�ذا�� وا�� �ط ا���	1.   


�ر�� ا��وم وھ� ا�
�ر��، ھذه ����	�  � ا�دو��  ؤون ��د	�ر ��	را���– ا �را��� ���و
�ت د�م أو 
 �ر�� �ل ر�ض -
ر�ز�

� ھذا. ا�رأ�
��� وا!��.�د ��
 �ر�� �ن �=. Die Linke ء إ��دة و�زب��	 �� ا� �و��� وا(�زاب ا� �و��
��
 �زب إ�2 ا�

� �ن أو ا(ور	� ا����ر���� ��	Nر أ��� �   ... 	��	راز�ل ا �را��� د�
�راط�

2� /د�د 
ن أ.	�ت ا���و ھذا ����
 �� ا���و
�ت 
ن ا��وع ھذا �� و�د
,� ا�
 �ر��D�
 � 	Dور	� ا��ط� إ��را��/�� �� أ����
�
   .ا�ر1���� ا��3���� أ
ر��� 		دان �


ر/��� 	��1,� إ�2 ���2 ا��� ا(�زاب �,ذه ��ن �;
�
 �� �

�� �رو���� ��ن �� "�

ل ��س  ،"وا�
,�م ��Tداث 
 �ر�� �,�� 
G

ر/���ت 	ل �� ا���ر�U و��س ا�	ر�� �� إ��را��/��/
�  و	ر��	. �
2 �	��ء  ��=� 	 ��طق !. ا�طو�ل و ا�
�و�ط ا�
َدَ◌َ�ـْ�ن �


����ر 
ن ��أ 
ر/���ت  
ن 	ل ا(�زاب، ھذه ���د�د ��ر�'�� أو إ�د�و�و/����� � ا�;ور��، ا������د و	��Dل ا�ط	��ت 	.راع 
ر�	ط
ورة أ/ل 
ن	  G

���� و��ون ��دد��، ا(�زاب ھذه ��ون أن �ر�د.  ا! �را��� إ�2 ا������ 	ر��  ��3� ا����رات �ل �/
�� و �

�ن���
� ا�
��د�ن وا����
� إ	��ء 
� أ	�د، ���ر أن �/ب ن��. ا(�زاب ھذه دا'ل ���را ا�;ور�ون ا�
�ر���ون و� �ل. �رأ�
/ 
����� �� و إ��را��/��/
 �ول ا����ش �� 
����� �	وء و وا� �و�� ا! �را�� ا�
 روع �2 ا! �@�ل إ��دة �/ب و 
=�و��، 	ر��

�ك.  21 ا��رن ا �را��� W�. دة�ول /د��� �2 ا4/�	� �   .ا�/د�دة ا���ر�'�� ا���	

� ا�
��د�� ا(�زاب ��سأ � �ل 
� ھ� ا�
ر/���ت ھذه ���
� ا�
��دي ا�/د�د ا��زب 
;ل – �	�2◌ُ  ا��� �رأ����
 و 	=ر���، �رأ�
� 	��د�
رك، وا('�ر ا(�
ر وا�����ف 	��ط����،) ا���دي ا����ر( �ر����� �����را وا! �را��� ا��ر�� و�زب 	��	ر�@�ل ا����ر و��

� تا���وا �� ��	/س �د أ'رى �/�رب أو 	��	راز�ل	�

��و �� 68 
��و �ول ا��دوة ��د◌ُ  أ��� ا4ط�ر ھذا و��. ا� 2008 �� 
   .	�ر�س

 . financement ا��
و�ل 
� ا!��	�س ا��	��د 	�.د  ، financiarisation ا�=ر��� �=ظ �
��	ل ا��
��ل  �=ظ ����
ل (*)

  (ا�
�رب)

=========================================================   

  ا�رأ,	���� ا
ز	� ��ــُ�ن
    ��	�دو �را��وا


,�دي ��ر�ر ا��ص ھذا� �
� ا���=�ذي ا�
��ب ا/�
�ع �� ا����
� ا�و�� �ول ا����ش أ;��ء ��	�دو �را��وا �د�

M� � 15 �وم ا�را	�
 2008 �و�
	ر

،��
�ذ �/ �� 	دا�
� ھذه نأ ،2007 �	�
	ر �� subprimes ا�
'�طر ����� ا�رھ��� ا�د�ون أز
� ا�	���� ا(ز���
 إ���3 ���ت وا�
� �ن
�، ا��.�د�� أز
 �/م ���د�ر ا���ر�'� ا�
ر/� 	�ت وا��وم،. ا����
� وا�و�� ا!��.�د �� ��ر�'�� ا��ط��� �
;ل ذ�ك وأن  �

�
��ن �ل �دى ا(ز�
�" ھو ا�
  .ا��/م ھذا 
ن ا(
ر ��ن... �روق و/ود 
�" 1929 أز



� أن وا�وا��
  .�د�دة ��ر�'�� �@�رات 
��2 �� /�ءت ھذه 2008- 2007 أز

  	�		� 	�ظو	� أز	� -1

� ا!��.�دي ا!����ر �
و/� /د�دا ھ	وط� إن
� وا�
ر�	� ،1960 ��وات 
�م �� ا�	�د1� ا�طو� �
� أز�1�	 ،��
��� W ا��دود" �	
��ظ�م" ا���ر�'�� ���
� ھذه 	و�� وا�ر ���ن إ�
��و�ل .دق. ا�رأ�

��2 �� ا(ز �
� أز
 ا��دار 
ن ��ر�'� وطور 
�ظو

����
�" �ن �=�ل، �
� ا��د�ث، �
�ن ! ��ن ���، أر	��ن �	ل 	دأ ا�رأ���,� ����
� ��س" ��ث ،"ا�رأ�

'رج 	3 و�� ; �	����	 
����
 . 	,� ا4ط��� �/ري ان إ�2"... �رأ�

� ھذه ���ت
� ا(ز
� أي �.�رة، دورة أز
� 	ل ظر���، أز
� أز�
رة و(ول. ھ�� �� U�@ط�◌ُ  ا���ر�ب ا��ظ�م ھذا �و�ا� ،��
 	ر
�
� �وق �;�

م ���4ج ����
 ��� و�وق ��
� �	ق �م. ا��
ل ��وة ���
ت �ط�ع ;=

ن و��2 ا���طرة 
ن  G
 ا��ظ�م �� ا�د

���

�م/�و�� و�/ري. ا�رأ��� ����

ط	وع ���
� ا��.�د �� ھذا ا�رأ� �
� أر	��ن زھ�ء 
�ذ 
رة
�� ا����ر 	
و/��.  

 �=�� و��ث وا��
�ل، وا�=�3�ن، ا4/راء، 
3��ن �دى ا�
و�ر ا�طب 	�دود" ا���4ج أ/ل 
ن ا���4ج" �.طدم ��ث �ظ�م ا��
� ��/�ت إر��ء إ�2 ! ا�رأ�
��� ا�ر	A إ�2 ا���� 
�طق���
� إ���ج و��ض ا�رأ�
�ل �را�م ��ض أز
�ت إ�2 ����ن، ا/�� 
� ��ط� ��2 ��و
� أن ا����
� ���3.�د financiarisation و�
��ل ا�وھ
� ا�رأ�
�ل !�=/�ر �
�ن. ا� دة ة
�زا�د���
 �دود 	د�� 
 . أز
�ت إ�2 ��/3، أو آ/3 �=��، ا��	رى �������� ��ن اS/�ل، وإر/�ء ا��ظ�م،

� 15 �� أز
�ت �ت �د;ت و�د. و����رب ا(ز
�ت �ك ��وا�2�� :�
� ،1994 �� �كا�
�� أز
� ،1997 �� ا(��و�� وا(ز
 وا(ز
�� و ،1998 �� ا�رو��
� ،2001 �� ا(ر/������ ا(ز
� ،2001 �� إ��ر�ت ����� وأز
 �� subprimes ا�رھ��� ا�د�ون وأز

2007 ... 

� ان
 ا!��ران ذ�ك ا���ر�U، �� وقا�
�	 وN�ر وا(ھم،. 
ر�زه 	ل ا�رأ�
��� ا��ظ�م أطراف �.ب �م (�,� �و��� أھم ا�راھ�� ا(ز
�

;ل 
��ددة 	D	��د ا��.�د�� (ز �
� ا�@ذاء، أز
� ا(و���، ا�
واد وأز
 أ	��دھ� أ د أ�د ا�
��خ ا��رار �
;ل �	رى 	�1�� وأز

 . 'طورة

� ����د
� �.�دف (�,� ا�	�1�� ا(ز���
� رأ�
�" و�
;ل. 
Dزو���
� ھذه �2 ا���1دة ا�ط	��ت /واب" ا�'�راء ا�رأ�
 ��ن. ا(ز

�را�	� ا�ر	N ،A�ر  �ء و! ا�ر	A، إ�2 ا���� 
�طق �
�، ا�'د
�ت و�د
�ر ا�رأ�
��� ا�����ر �
ط 
 إ�2 �وى �ؤدي �ن ا���


;ل /د�دة �وارث �
 . أ��ر 	دان �� أو أور����ز �و��ل �� /رى 

2 ...��ر;�� �ز�� 	�وارث ا���	ؤ ��س ا�.��د ھذا و�

� إزاء ��� إن 
� أدري !��,� �� ا!����ر 
و/� و�� �� ا(�وال 	/
�� ����� ،70 ��وات �� ا�	�د1� ا�طو�
� أز

�ظو �

�
 ...
� وھ�

ن ا�'روج (ن ھذا. ��دوم أز �
� ا!����ر أز�، ��ون 
� ��N	� ا!��.�دي، ا��ط�ق '�رج �وا
ل ���د�� ا�طو������ 
 ... ا�;ورات أو/و ا��روب 
;ل

� و
ن ا(�
�ل، /دول �2 ا��	رى ا��.د��ت ھذه 	�دُ  ���ت
� ��@دو ذ�ك ا��ظ�ر و�� و����=ن، ھذا، ا���ل وا�� ��دوم ;=� 
� ا���طرة���

��ررة أز
�ت 
� �D�	ر، أ�	ر ا�رأ� �

���ظ ،��
 أو 	�1�� و�وارث وا/�
���، ا��.�دي و��=ن �و�ل وأو��ع ا(ھ
،�� ��=��م� �
�. ا�	دان 	��Dر ��
� ! إ�����
� ا�	�1� أز�
 ا����ر، و 
Dزوم، رأ�
��� !��.�د ا���4/و�� ا!'���رات /راء 
ن ا����

�، ا�رأ�
�ل ��د و
��� ا�
�زا���ت و'=ض �
  .ا���

 ا���و���را�� ا��را7م �	وذج ��وب -2

� �� ��� ��	�را ا���ر�'� ا��@�ر ھذا �/د
 ا!��.�د �	ر 
�د
�� ا�=/رت ذيا� ا����
� ا���و��	را�� ا��را�م �
وذج و��وب أز
� ھذه أ.ل ��ود. ا(
ر���
� وا �طن، إ/
�ع إ�2 ا(ز
� و�را/��ت ھزا1م و/���
 ،1990 ��وات و
ط� 1980 ��وات �� ا/�
� �M/ور �	�ر ا�'=�ض إ��. ا� @ل ���م .��A �@�ر ا�ط	��ت 	�ن ا4/
��� ا��وى �
�زان /� و�دھور�
ن ا(/ور و��.� ا�=� 

�، ;رواتا�/��

م، ����ن و�زع و ا��
 �'د
�ت و'.'.� �
 . ا���

ب ا�;روات إ���ج 
ن ا(/ور �.� ا���تND	 دان� ا�	�
� � ر ا�'
� ا����ون �
�ظ�

ن ا!��.�د��ن وا��� 67 %� إ�1980 2 ��
57 %� . ا��در �=س ا(ر	�ح و��	ت ��ط 10 ��دت ��د. 2006 ��



� �ن ا�.�در" �����م	 ا��
ل �ول ا���ر�ر"  و��ب
 ا����ج 
ن ا(/ور ��.� ا��دار أ�وى �دث" ،2008 ���م ا�دو��� ا��
ل 
�ظ
� ا!��.�د��ت ;م ،%10 ���ص – وآ��� ا�,�دي ا�
��ط و��,� ،%  13 ���ص – ا���ر�	� و�� ا��3���� أ
ر��� �� ا4/
��� ا�دا'


��وى" 	ـ ھ�� ا(
ر ���ق%". 9 ���ص – ا�
�طورة �
	�ك ا���	ق ا�
د�ر Nر���	�ن، آ!ن �ول ��ب" ا��;��1� ��و �2 دن� 
  .ا(
ر��� ا�=�درا��

 إ�2 أي أ�2، و
ردود�� أ�	ر،" ��ب" �و/د ��ث وا�/,ت ا���4ج، �� ا��;
�رھ� ��د◌ُ  �م ��ن �	�ر، ��و �2 إذن ا(ر	�ح ار�=�ت
� ا(�واق���
� ھذه أ��ت و. ا���Sا �
�د!ت ار�=�ت 2005 ��: ���3;
�ر 
د�د ا�'=�ض إ�2 ا�
�ط�� A	ت �� ا�ر��دة، ا�و!��
 ا�
� وا���	�ن، وأور	�،	��	 5.5 %�
� وا/���ت. ��ط% 2 	��	� ا!��;
�رات 
�د!ت ار�=�ت 	�� ا��;
�رھ� ا�
��د N�ر ا�ر��
�ل ��

� ا(�واق ا���4ج �����
� ا!��;
�رات ار�=�ت:ا����
� ا(ر	�ح �
ت و ،21% 	��	� ا�
��دة ا�و!��ت �� ا����
� ا�	��	 150 ...% 


3ت ���ت و��
�، ا(�واق ذروة �� ،2006 ��م ا(�واق، 	,ذه ا����

رة 50 �
;ل ا� W	

وع ا4/
��� ا�دا'� ا����ج /
دان �	 
 2100000 ا�=�� ا�ر�م إ�2 �ر�=� �
3تا�
� ���ت دو!ر، 
��ر 45000 �	W ھذا ا����
� ا4/
��� ا�دا'� ا����ج ��ن 	��
�! ا����م
�، وا!��;
�رات،	��=/�ر ا(ر	�ح 	�ن و�ذا وا(ر	�ح، ا(/ور 	�ن ا�=روق ھذه �د /رى. دو!ر 
��ر���
 	��	�ث و ا��رف 	.���� ا�
 ا(/ور 
��ن �ت ���ا ھ� ا!��دا�� ���ت ا�
��دة ا�و!��ت و��. ا���	�� ا� ر��� أور	� 	دان �� و ا�.�ن �� /د�دة أ�واق �ن

��='�
 -ا��/�ري ا��/ز �
و�ل و/رى. 2006 ��% 127 إ�2 1975 �� ا�
�وا�ر ا�د'ل 
ن% 62 
ن ا(�ر ا��دا�� ا���ت: ا�
 ا�.���� ا��دار 
�ل �ت ا���" ا����د��" ا�.��د�ق ر��
�ل أو ا�.���� ا�ر��
�ل 	�وظ�ف -2007 �� دو!ر 
��ر 700

� . آ��� إ�2 
�,� ھ�م ��م �ر��ل /رى ا���... ا(
ر���


��ر	� إن �
� ا���و ھذا �2 ا(ز
�" 	�ن ���ر�� ���م ! (�,� ھ����
� رأ����
 "�� ���3.�د �,�	���

��و��" ورأ� "�
� إن. �

�طق ����
 ��ود 
�ذ �
;ل ا�ذي( ا�
��� ا�رأ�
�ل دو
� و�د�� ا(/ور، ���م و ر	A، أ�.2 إ�2 ���2 ا�ذي ھو ا�دا'� ا�رأ�


ن 
ز�د إ�2) وا�	��� ا�.���� ا�رأ�
���ن ا�.,�ر � . ا�
��ر	


3��ر �/�ت ��د. ا��وم 
���=دا ا��
وذج ھذا 	�ت �� ا��واء �� 	و��ون 'ط
� ا�	���� ا(ز���
 	�د إ! ���A �ن 
�2؟ إ�2 ��ن... وا�
�" ا�
��/�ت �/م  ,ور

وع ��" ا���/
 �
�،وا ا(
ر���� ا�	���� ا(�ظ�
���� ! �
 	و��ون 	'ط� ا('�رة ا��@��رات 	�د ��

��" ا(.ول 	9	��ء ا�����
 . ا�	���� ا(�واق ��" ا���


ن 
��ر أ�ف 25 زھ�ء '��رة أي ا�ر1����، ا�	ور.�ت ��% 50 	��	� ا�'=�ض �دث ��ث ا�	ور.�ت، ا�,�رت �
 ر�
�� إط3ق إ�2 ا�ر	A !ت
�د و'=ض ا�	�وك �� ا�
3��ر آ!ف �U �ؤدي و!. ا�	ور.�Sا � ���رع �ر��� �ؤدي و�د. ا!��.�د�
 ا�ط	��ت ��	وس ا��وم أ���دة إ�3س و�
;ل. د��,� �داد �ن و	������ ا!��راض �ن 	ر�ط���� �/ز إ�2 ا!�/�ز�� ا��رة ا�'=�ض
 . ا����م �� ا���1دة

� �	ل ا�
�/ل ا!��.�دي، ا��	�طؤ و��ول
�، ا(ز���
� �����»  credit crunch«  ا!�1
�ن ضا��	� و ا�
 ا��
�ش إ�2 ا(ز

م ا��.�دي�
�، إ��دة �
��ت ا!��,3ك، ا�'=�ض ا�� �ط، ا�'=�ض: � ا�	دان 	�ل ا�	ط��� .�ود إ��. ��ر���ت ھ�����
 ا�رأ�
�
 . ا�
��د


وا ا�دو�� ا���د .�دوق ��ر�ب� ��

و  �ل �� ���.رف ،2009 ��م أ�ل و��2% 3 �دود �� ���� � ا�و!��ت ��% 0 	��	

�ون 1.2 ��دت◌ُ  ا�
��دة ا�و!��ت و��. 
�ون 25	ـ ا���ط�ن �دد و��در. ا����م 	��� ��%  6 و وأور	� ا(
ر���� ا�
��دة � �ر.


�ذ �
ل � ��رال/  ر��� 
ن �ل و�ط��ب. ��طل ��ل �� ا����رات �ط�ع و�و/د. و�ده أ��و	ر  ,ر �� أ�ف 240 
�,� ا���م، 
ط

وال �ورد و 
و�ورزD	 ��
 ��د و�ذا و���ت و�و�=و رو�و  ر��ت �دى ا���ر���ت آ!ف �دوث و�ر��ب! ا!�ط3ق ����دا �
و
 .	�طن 
ن وا�
��و!ت ا��/,�زات .����

� �ن آ�=� ��د;�
�: 1929 أز
� �/م �� �د�دة 
 �ر�� ���ط ;
� و��ن ا�راھ�� ا(ز

 أو�,�. �	�رة �رو�� أ��� ;�
 أن �� ;ل

�ززة �د'ت، وا�دو�� ا���و
�ت ،�� !��واء 	���/ر	
 -�وا�	� �ل ���س �
�ن ! و ��	�� إ��� أ ر�� و�د – ا�;��� وا�=�رق. ا(ز


;ل�
� �ط�ق أو�� ا�
�و�م ا�ط�	� ھذا. 
�و�م ���
� رأ�
��� ا��.�د �� ا�وط��� ا!��.�د��ت �دا'ل �� 
 . ا(ز

 إ��دة 	=�ل أ���، و ا���	ق، ا�;��ث ا����م 	دان و ا��روي، ا����م إ�2 ا!��.�د، �ط���ت �ل إ�2 ا����
� ا�	���� ا!��.�د �@@ل
،����

� إ�2 ا�رأ� 2
� ذ	ذ	�ت إن). ا�.���� وا�,�د وا�.�ن ،"طو��" و ��	�� ا��و����� ا!���د" ( ا�;��� ا����م" ��
� ا(ز�
��� .

�" �لا��دو" ھذا �'=ف �د ذ�ك 	=�ل ��ن

و �
�ن ھل: �ؤال ��طرح ا4ط�ر ھذا و��. اS/�ل و�	�د ا�.د�� ���
 ا�.�ن �� ا�رأ�
دان �� و�ذا	 BRIC  )ل�راز	ا� ��ن وا�,�د ورو��د أن) وا�.��ن 
� �وا�ب 
�؟ ا(ز�
  ا����



�
دان �
و ُ��A �م. /واب ���.ر اSن 
�ذ ;	 BRIC دي�=� �
� �;	ت و�م. ا(ز�. � ا����� و ا����
� ا!����ر" �3زم �دم" �ظر�
� ا(
ر���� ا(�واق ��درة ا�.�ن .�درات �	��� (ن ا����
�، 	�!����ر أ��� وآ��� ا�.�ن �� ا��
و ��رر ��د. �.�ن ا!��.�د�
�
	� رة أ;ر ا!
�.�ص �2 وا(ور	� 2ص ��ا%. 7 إ�%2 11 
ن ا�.��� ا��
و �و���ت ا���ت. ا!��.�د�� �واز���,� ��� 


ن أ�;ر إ3Nق ا('�رة ا( ,ر �� ����ون 
�ط��  ,دت و�د. �	�ر 3000 ��.
 ����� ��ص، و�د ��2 ا��
و، ھذا ���ون ھل. 
� ��'=�ف
� .د
�؟ ا(ز�
� ا��وق ���طور ھل: آ'ر �ؤا! ھذا �طرح ا������ إط3ق ��4دة ��=� 	
� ا�.���� ا�دا'�Sا � ا!��.�د�

�؟�

��وى ذاھ �=�رض ا���� ����

���� و�طورا �M/ور،  2�	� �� وا�'د
�ت ا�����
� إ�,�. ا�.�ن �� ا��� إ�2 ���ل ����� أ�1

� دا'ل ا������ ا�.راع إ�2 و ا�ط	��ت .راع�/
 ). ا�.��� ا� �و�� ا��زب( ا����م وا��زب ا�

� �ول ا����ؤ!ت �ن 	��دا ��ن،���
� ���ت ،ا����
� 	�!��.�د ���3,� �� ا�.�ن 

�ط�� و ا(
ر���� ا�
��دة ا�و!��ت �� ا(ز 
� ا���	ؤات و��وا�2. أ�=�,م ا�	ر/واز��ن ا!��.�د 	'	راء ا�,� ا��	د. ا(و�2 أطوارھ� إزاء إ���. 	دا��,� �� �وى ا��ورو
1� �
. ا�

� 	���وا�ب ا���	ؤ و�.�ب
� ا�
�را�
� ا( ,ر �� ��ن. �3ز	�
 و����;ر ا!�1
�ن، .�و	� و�� �د �D�;ر، رأ�; ا�� �ط ����ص ا�

و��ت �,��ل ��4دة �ر.� أ��� و���ون. وا�	ط��� ا���ر���ت و���=/ر ا�
��و!ت، إ�3س ��!ت/
� ا����
 و��;�ف ا��	�رة، ا�رأ�

،�� ا��/�رة �2 �وا�ب �ذ�ك و���ون. ا(/ور و'=ض وا���ر�A ا���4/��
 إ�2 ا!��
�ش ��ول 
��	�دا و��س. أ د ����س 
� ا����
� ا( ,ر 
�ظور ��ن وا4��ب، ا�ذھ�ب و�ر��ت 	��و��1ر، ا���	ؤ �
�ن !. �
�ق /
ود

�ظور ا���د �
  .أز

  ا
	ر���7 ا�	��دة ا�و�8�ت ا��دار -3

� ��ن. ا����
��ن ا������ و�� ا!��.�د �� ا�
��طرة ا��وة ا(
ر���� ا�
��دة ا�و!��ت �ظل
� ھذه 
ن ���ل �وا
ل /���
 إن. ا�
�
� ا(ز
ب �� ��1. ،� ا�دو!ر، ��ف و�ذا وا�.�ن، ا�
��دة ا�و!��ت 	�ن ا��وى 
�زان �طور أو�� 	 �ل و�طرح ا4
	راطور�
� أ���ت: 
ر�ز�� �ؤال�

� ،1990-1980 ��وات �� 	دأت ������ دورة �,��� إزاء أ����... 
,ددة ا����م �2 ا(
ر���� ا�,� 
  ؟ ����� و��@ق ا�/دار، ��وط


ن �/ب،. ��ر�'�� �د;� او	�
� ا��.�ر �
;ل �ز�وج 	����	� أو	�
� !��.�ر ا��	رى ا�د!�� أ
ر�ن، �
��ز ھذه، ا��ظر و/,� 
� أي أو	�
�، ��ط	ق وا��� وا������ 	ر
��، و����م ا���س، (��ر ��م و	و/� ا��ود و����ن ا(
ر����ن،���� �� ا�ط	����
 ا�رأ�

Sوا�� �� (ن أو	�
� ا�د�
�راط�، ا��زب ���دة و�ذا ا('�رة، ھذه ا'��رت ��د. ا(
ر���� ا����ر�� -ا���������
 ا�
��دة ا�و!��ت 
 .ا�
	�درة �����د و ا�/د�د ا��وى 
�زان 
� ��و �2 ��/ل /د�د �ر�ق و��2 /د�د و/� �ن 2�N ! 	�ت �در/� 	��ف أ.�	ت◌ُ 

 - ا�
��دة 	��و!��ت أ�ود ر1�س ا��'�ب – ا���ر�'� ا��دث ھذا ��ن ا��ط�، إ�2 أو	�
� و.ول وا�ب� �ل ���س أوان 	�دُ  ��ن �م
 	دل أو	�
� ا'���ر �=�ر 
� ھذا -�و�� �@��را ��طب ا��را/� ھذا ��ن. ا����م �� ا(
ر��� ا��را/� 	��/�ل �وى �=,م ��	ل N�ر

� و��
ت. (و	�
� ا���1دة ا�ط	��ت 
ن ا(�ظم ا���م د�م �	ب أ��� وھذا. ذا�� ا�د�
�راط� ا��زب دا'ل ����ون ھ�3ري
 ا(ز

�ن ���ب ا(
ر����ن، 
3��ن 	�ظر ھو، أو	�
� �.��A ا��.و�ت (ن ھذا. 	��	���� . ��ر�ت وول و��
م ا�/
,وري �

  او��	�؟ ,���: ,��,� أي

 إن و. ا��راق 
ن ا�/�ود و��ب /د�دة، 	�1�� و�����ت /د�دة، �را1ب ����� و�ن ا!/�
���، ا��
�ن �ن ا��3م أو	�
� أ�;ر ��د
�، ا!��.�د�� ا�
��1ل 	.دد أ
�. ا��وات ��ب 	.دد... ا�ز
ن 
� ��.ر اS/�ل���
 'ط� �د�
� ��وم،ا��
رارا أن �ُ���
ل وا!/�

� 	���9ء 	و��ون،=� �
 . ا� �	�� وا�ط	��ت ا(/راء ��ھل �2 ا(ز

�، ��ن

�� ا��دار ا����
�، ا4/
��� ا�دا'� ا����ج 
ن ا�
��دة ا�و!��ت ��.� ا��دار ا(
ر����، '�	�تا!�� وراء ;��� �
 ا(ز
�
وا �ر�ب ا�دو�� ا���د .�دوق أن ا(ذھ�ن إ�2 ���د(  ا�راھ�� � ا���م �� ا��ورو و
�ط�� وا���	�ن ا�
��دة ا�و!��ت �� ا�.=ر 	��	
2009 .(2 و
ن ا�.�ن، 
ن ����� ا�ر��
�ل ھذه ��D�: ا����
� ا�.��د �2 ا�ر��
�ل �د�ق و/,� ��3با �� ا��دار ھ�ذا و��/
 . ا(
ر���� ا�
��دة ا�و!��ت �� ��وظف" ا����د��" و.��د��,� ا�.��دة ا�	دان

�
� 2� أ.�ب ا�ذي ا���ف ��/���
� ��د ا(
ر���� ا�
��دة ا�و!��ت  ���
 �� ھو 	
� ا�دو!ر 
را��� �ر��
� �
3ت 
ر/���	 
� أو ا��ورو أ'رى،
� و�ذ�ك /�د، 	 �ل ا�دو!ر ���وم ا����� ��د. yuan ا�.���� ا��
. ا(
ر���� ا�
��دة 	��و!��ت ا��وظ�=�ت ��

� ��ن
� 	���9ف �,دد ا(ز���
 �
�، (ن ا(
ر����، ا��
. ا����
� ا!��.�د �� �	زغ /د�د �وى 
�زان ا���د��، ا���� �ت �ن 	��دا ;
�
� ��=�� �
 ���3ت ���د و	������. وآ��� وأور	� ا�
��دة ا�و!��ت 	�ن ا����3ت �ؤ/G ا�����س 
ن /د�د طور إ�2 ا!��.�د�� ا(ز

� ا(�ط�ب 
��ددة� إن. ا����م ھ�����
� ا(
ر���� ا�
��دة ا�و!��ت 	�.

� ! 	��ف، �� 2 أ! �/ب ��ن ا!��.�دي، ا�.��د �
� �,�أ ���2
��� 2
.��ب �وا/� ا�
��دة ا�و!��ت ���ت �و ��2 و. ا����ري- ا������ ا�.��د � �
 و	�D@�����ن، 	���راق �'



� �ظل ��9,� ،)رو��� �'وم �� أو ا��3���� أ
ر��� �� �
�(  	�����م أ'رى 	
��طق �د',� �درات و��=ت�
�,
 2 ا�.��د �
 . ا����ري

� ھذه و�����
ل�
 ا�
واد إ���ج أو ا�	�رول 
وارد �2 ا���طرة أ/ل 
ن وا�.راع ا!��.�دي، ا�����س ا��داد إن. ��ا����ر ا�,�
،�
ر��� ا����م و�ذا ورو���، ا�.�ن 	و/� ا��4را��/�� وا�
�ط	�ت ا(و��D	 ��"و �و	� 	و/� ا��3���
� ا(�ظ�
 ��زو�3،" (ا���د
� � �ل و. /د�دة ���ر�� �د'3ت إ�2 ا�
��دة �تا�و!� �د�� �د �وا
ل �,� ،)إ�وادور 	و��=��،
 �ز�� �ن /�دا 
;�! /ور/�� أز


رة�@

ن 	9�ران، ا�و�� و���ون. ا!
	ر�����ت 	�ن ا�������ت �=��م ���ق �� ا(
ر���� ا����ر�� ا� �
� ھذه، ا��ظر و/,��� �� 
� ا( ,ر	�
  .ا�

   ؟" ا�دو�� $ودة" -4


� �ط� و/ود �ول و ا�	ر/واز��، ا!��.�د�� ا������ت �@�ر �ر��� �ول ا����ش ا��ؤال ھذا 'ف ��
ن �
 ا������ت 
�� �ن ا����/� ا���ر�'�� ا��@�رات �2 ا�رد إ�2 ا���1دة ا�ط	��ت ����2. ا���و��	را��
 ا��
;�ل 
�� وأ�;ر ،"�
وذ/,م"  إن. ا(ز


وذج، وا4�د�و�و/� ا�������" �	ط��" ا�'ط�	�ت ��ون ��د. ا�و���1 �ن ا�'ط�	�ت �
��ز ور،ا�ط ھذا �� �/ب، ��ن. 
�طو	�ن �
� ��س ��ن /دا،
; ��
� ا��رارات 
ن �رار أي 	��
� ا��واة �� ا��ظر ���د ا(ور	�� أو ا(
ر���� ا���و	� ا�.����� � و.ا���و��	را��


�م إ��دة ھ� 	��ذ�ر ا�/د�رة ا�و��دة ا�
	�درةD� ت� ��
� ا(ر/������ ا��ط�ت �د	�ر أ��� �=�د أ�,� رNم ،	�(ر/���ن ا�����د 
 �'د

�م أ
�. ا�د�ونD� وك�	رد ا�/

��ت �� � . ا�'��1ر � ر�ك �� �وى �=�د ! و
ؤ��� /ز1�

� ا��رب 	�د ا�و�� 
;3، ��دت، ا��� ا������� ا����3ت �ن /دا 	��دون إ����
�. ا�;���� ا����
; 3�� �
2 �دو��، �د'3ت /� 
�
�� 2� ��س ��ن" ا�'��1ر � ر�ك"  
� ��و �2 �/ري و ا�رأ�
���، ا!��.�د ���4ذ ا�دو�� �,ب ��ث ا�	���، ا�.��د �
 �ودة ;

������ت أداة دو
� ظت ا('�رة ھذه ��ن ا�دو�� ووظ�1ف أ�
�ط �� �@�رات �د;ت. أ	دا ����ب �م ا�دو�� (ن... �دو�� �. ا���و��	را��
 ا���و��	را��� ا������ت أن ا�.��A". ا4
	راطور�� �� ا�دول زوال" �ول وھ�رت ��@ري �ظر��ت �ل /د�د 
ن ��1ا�و� ��دت ��د

� ا�دو��" �را/� إ�2 أدت���

� !" ا!/��� A��.� "�� ا��وى ��ن ،"ا����	�� ا�دو�	 ا�دو��"  و�ودة ���,� �2 ظت �دو�� ا�.
����
 . ا(�
�ل /دول �2 ��س" ا!/�

�، ��س

��، ��ب ;
��2 ���زي، إ���ش أي �	 �� ا�'د
�ت �ن د��ع ����� أو ا(/ور 	ر�� ا�طب ز��دة أو�و�
. و�و���,� ا���
� وا�'د
�ت وا!��'دام ا(/ور �2 ا��@ط ��وا.ل 	����س
 . ا���

� ��س
 ا�'ط�	�ت �ل 
� ا���1دة، ا�ط	��ت �ل ل�ظ! ����ز�� �ودة و! 	Dور	�، إ���ش 'ط� و! ،"د�ل ��و" " /د�د 	ر��
G" إذن ;
���
�
� و��س. ا���و��	را��� 	������,� وا!�
�ءات،
 ��/� ا����ز�� وا��@��رات" ��ود�ل" أن .��A". ����ن إ��دة"�ـ 
,م إ/راء أي ;


ن ا�'روج ا��د� .2	Dور	� أو ،1930 ��وات 
ط� �� ا(
ر���� ا�
��دة 	��و!��ت ���ل 
و/�ت �ن 
�ا(ز ����
 آ�ذاك ا�رأ�
� ا��رب ���م�
� �@�رات أي... ا�;���� ا����� ا����3ت �� ھ�1���
� ���!ت دون �@�رات ��دث �ن... ا������� - ا!/����
 ا/�

 ". ا�دو�� �ودة" �ول ا�'ط�	�ت �ل �2 ا���	�� ��=� ھذا و �	�رة،

2
ق أ�م، ����� .��د و���� �
و! ا���1دة ا�ط	��ت أ�
�ل /دول �2 ��� و�د ا�ط	��� ا����ط	�ت ا(ز� � ���,دف ��ط�
�... ا�
,�/ر�ن '�ص 	و/�
� و;�D�
� إ�,� ا�دول، 	�ن ا����3ت 	.دد أ'رى �D�
�  وھدت، و��2 ُ�
�ت،. أور	� 
 ! إ�
�ءات /
�
 .��د �2 	و��ون �'ط� د!
�� � ,د �م ��ن �;�رة، أور	�� ا/�
���ت و ,د��. ������ أور	� إ���ش �ول ��ر�وزي، 
ن ��


ؤ/G ����س '�ص 	و/� و ا(ور	� ا!���د 3;
� إ��دة �
��ت .��د �2 وأ�
���� �ر��� 	�ن  /,�ز �ل. و�ر�زھ� ا�	�وك ھ��
�2 ��,ر دو�� ����.
 �  .ا�'�.

  ا8'�	�$��؟ وا��ر7�ت ا��	���� ���ر�7 'د�د �>�7ل -5

� ��	��ت
� �ل ���ل �Mوان ا���	ق 
ن أ��� ھ��
2 ا(ز� �� ا��ر����

�. ا��� �
� ا���1دة ا�ط	��ت ��	دت ا(ز
� ھز������ 
��	را��� ا�
��ھ�� ��M��ر /د�دة 
����ت إ�ط�ء ���د وھذا. وإ�د�و�و/�� ،����
 إ/
��� �وى 
�زان ظل �� �/ري ھذا ��ن و�رأ�

�
� ا����!ت .��د �2 ��/ري �
� لو
=. د��ق ��	� اSن ����ن. ا� @ل ���م .��N A�ر �� �زال ���
 ا��� ا�
��و!ت �� ا!/�
�,�
� ،�
 . ا� @ل ���م �ط���ت �ل �� أو�� 	و/� و 
;3، ا����رات �ط�ع و�� ا(ز

�
� أ ,ر �� ��م ،	و/� ;
�، ا��درات ��ن. ا���ظ�م و�=�ك وا� ل، ا�'وف، ا(و�2، ا(ز

ن �وي ��م �ط�ع وو/ود ا�
�را� �
,�D  
� ا���و��	را��� ا���و
�ت �د ار���ز 	��ط� ا�
��و
�ت 
د���
 ا���ر���ت �د /ز1�� ���!ت و/ود و�	رز. ا��واء �2 وا����ر�� ا��



� أن ا�ط����، �� ا!��;��1�� ا� 	�ب ��	1� و�ذا �ر���، ��

��و
�ت ; ����
� �ر��ت اSن ��2  ,دت ا��� ا�	دان �� ا/����
 ا/�
�� 	و��W  ر�� �� ا�
�����ك �
�ل ابإ�ر و���ر. �=��� . ذا�� ا!�/�ه �� ����ل ��  ,ر�ن ط�

��� ��س ��ن ا���1دة، ا�ط	��ت �دى ��3/�ه �@��ر ��دث �م إ�� �
 ��ؤدي. و�=�1,� ا�د�
�راط�� ا! �را��� �و/� �� �@�ر أ��� ;
�
�، ا��ر�� و�� 	ر
�� ا����ر �� ا��3	�ت إ�2 ا(ز���

3��ن و���ة �
ل  روط �ن ا(و�� ا�د��ع 	�ن ا��=�وت ��
ق�� 
�دام ا�� 

� ����ر 
� و�=�1,� ا�د�
�راط�� �3 �را��� ا��	رى ا(/,زة و���ف ا(/راء���
 ا('�رة ھذه دا'ل ��دث و�د. ا��	را��� ا�رأ�
�، ھذه �� ا�د�
�راط��، ا! �را��� ��ن ا����ر ��و �ذ	ذ	�ت ا�'.'.� إزاء ا��	را��،- ا! �را�� و/,,�� �2 ا/
�! ����ظ ا�
ر�

� ا�د�
�راط�� ا! �را��� ����دات ا��	را�� ا! �را�� ا��و/� �D��د ��
ق و�د. ا�
��� ا�رأ�
�ل 
� وا����3ت ا(/ور، ور�� ،
 ا(ز
��
� .@�رة ���ر�� ��ط أ ��ل و��2 ���ر�� ���رات 	زوغ ا��;�رة و��2 ا�د�
�راط��، ا! �را��� ا(�زاب �	�ض ا�دا';
 �/ري 

 ھذه 	�ض ��وم. ��3���� د�
�راط�� ا �را��� إ�2 �ودة ھو 	
� ا��طور ھذا ُ��رض 
� و��N	�. 	=ر��� ا! �را�� ا��زب ��

����، Die Linke �زب ھ� 
ر/���,� ��ن ا����ر إ�2 	'طوة ا����رات��	 �

� ا�����ف �� ������ و!�� � ا�د�
�راط�� ا! �را��
�
�ر�
 . ا���م �

�
� ��.دم �
� �ر�� ا(ز
� ا��و�� ���رات ���/ذر: ا�	د�,/�

� �ط� ��و  ،����
" ا��را��ت .وب ا��و/� أ'رى و����د ا�رأ�
�� /د�دة �	ط أ ��ل إ�2 �د�و ا�ذي أ�
���� اط�ك ر1�س ��ل �ك". وا������
رأ�� �
 �
��� �� 

ن   »G23  «أي �
و�/
  »
G20  «� . ا��3���� وأ
ر��� آ��� 
ن /د�دة �وى إ�2 
و��


� ! وا�
ؤ���ت، ا!��.�د �� ا����	�� ا����دات د
G ��رورة �/م إ�2 ا4 �رة �/در ا����ف، ا�/�ه ����، ا!�/�ه و���� �. ا(ور	�
� 	و/� ا����	�� وا����دات CES ا(ور	� ا����	�ت ا���د ا��را��/� ���.ر

� أ�;ر ���� ��وا�� دم��� ا��را��ت �2 ا(ز
 �دا	�ر ھ� 
�
و�

��ر	�، أ�ل �روض: � �
ط��	� ا�	�وك، �2 أ��ل ر��	 � �@��ر ا�����ط، و��!ت إ.3ح ا��ر�	��، ا�=راد�س 	
را�	
 و�ل ا��.�دي إ���ش 'ط� أي ر�ض �2 أ�د
وا ا(ور	� ا!���د 
�ؤو�� أن و	
�. ا�
��ر	� .��د�ق �	ط ا����	��، ا�
����ر

�، ��Mواق إ�راه �دا	�ر���
  .ا���و��	را�� 	�4ط�ر !.�� ا����	�� ا����دات �ظل ا�

   ا
ز	� �و'= ا��ر��	'�� ا�	��ور ��ض -6

� �رض إ��دة"ا�و�� ��طب�/
� 	=�ل ذر��� � 3 ا���و��	را��� ا������ت ��	دت". 	ر��
 /د�د، 
ن ا�
ر�ز �� 
����Dن و	��ت. ا(ز
�
� اتا�;رو �وز�� إ�,�D�
� و��
�. ا�
;  

�
� ���!ت أو 
��رك 
ن ��	زغ �����
� ار���ز ��ط� ا/�

�و�� ا�دو!ر 
3��ر آ!ف: �ظ�
	�وك ا�� ...�� � أو ����ت 	��
�
�ذ ا�
�'ذ ا!�/�ه �ب �/ب. وا� �وب ا���ط�ن و 	�(/راء ا(
ر ���ق ��د
� دو
� '�و�� ا�.��د�ق 	��
�... أ��م 	�� 25 ��� 

� وا�'د
�ت ا!/�
��� وا��
�ن وا(/ور ا��
ل �رص �'ق ا�;روات ھذه و�'.�ص ا�;روات، �وز�� ��

��ر	� و��س ا���� 
����
� �د	�ر إن. ا�
� ��ظ
�؟ 
ن: ا!��.�د ��ظ�م 
 ��ل ا(�
�ل /دول إ�2 ���د وا�
��و!ت ا�	�وك وإ�3س ا(ز�.
 ھل 
ن؟ و�


و
� �د'ل �زم وا�ـُ
�ر��ن؟ وا�
��ر	�ن، ا!��=����ن، �د	 ا( '�ص 
3��ن 
.�ر ��رك◌ُ � ،���
� وا/���
� وا�

�م أو ا���D� 
� ر��	� ��ت وا�
��و!ت ا�	�وك���
� . 

� ا��=��رات و
ن ا���ر�ض، إ�2 ا�د��وة 
/�ل 
ن �د�دة و
وا��� 
��1ل ����ل ان �
�ن و	������

و��، ا��را��ت إ�2 ا���
 أي 
 . ���!ت او ��	1� أھداف إ�2


ل �رص إ�داث ا���ر���ت، 	و/� ا��
ل �رص �ن ا�د��ع: ا!/�
��� ا!���/�ل �ول ا!�ط3ق ��ط� -أ� ،��
 ا(/ور، ر�� �
و

ن ��
ل ا��
�ل �2 ��س. ا�'.'.� و�ف; ،�
 ھ�ذا!"... ا�	�وك و��س ا� �وب إ���ذ. "  ا�رأ�
����ن �2 ��� أن �/ب �ذ�ك ا(ز

ن ا�
��رر�ن ا��
�ل 
3��ن و���ة ا��
ل  روط �ن ا�د��ع: 
��ر	��� ن��و أن �/ب �

ط��ب �� ا������ ھذه و�.ر�ف ا(ز 

�
و�
 D	�� ل� 	و�د 

وع /
 �� ا��ر����
� وا��ر��ت ا�����
 . ا!/�

� �ول -ب
� ا(ز���
� وا�	����، ا�
; �
 ا!��.�د��ن وو;�1ق و
دا'3ت ،]1[ ��را��س �.ر�A: �3ر���ز ��ط� ��ق �د و;�1ق /
2 وا��را1ب ا�
���، ا�
/�ل �� ا�����ن �=��ك �د 
ط��ب �2 ا�و;�1ق ھذه �ر�ز]. 2[ 	��ن و�داء 	�(ر/���ن، ا����ر��ن� 

3ت��
�، ا����

�م وا��/�ري، ا�	��� ا��ر ور�� ا�ر��
�ل، �2 وا�ر��	� ا�د�ون، �داد و�دم ا��ر�	��، وا�=راد�س ا�Dوكا و��	� 

� �و	� 
ن ا�
��ود ا�/�وب 	�ك 
;ل دو!��،  	� أو دو!�� .��د �2 و'�,� ��و�ض دون
� وا(�ظ�
 ����د أن �/ب. ا���د
G

� ا�/ز1� وا��ط� ا�
ط��ب 	ر�� �� ا!
	ر�������
� وا�رأ����
� ا�

�ت ا��� ا!
	ر����� ا��رو���ت 
.�درة ��
� ! ھذا، ا�
�و�� 
 . ا��3���� وأ
ر��� وأ�ر���� وآ��� ا� ر��� 	Dور	� �د�دة 	دان �� ا!��.�د 
ن أ����� و�ط���ت ���ا�ط	� ا�
وارد




�ت ا�	ر��
G ھذا ���رض أن �/ب�
Dأو ا�� �� 	�رب ��را�ق أن و�/ب". ا�/ز1��"  أو" ا�
ؤ���" ا�دو�� ر��	��
 ا�'�.� ا�	���� ا�

�م �	رD� ل

�ت، ھذه ��را�ق أن و�/ب. وا!�1
��� وا�
��� ا�	��� ا��ظ�م ��ل  ��
Dا�� ��ت"  إ�2 ��ود ! �
�
Dا�� �
 	ر��	� ،"ا��د�
 . وا����ن وا(/راء ا��
�ل 
ن

 	���,���ت ا����م �	�رة، 
��و!ت 
;ل ا��ط���ت 	�ض ا�,��ر أو ا�	��� ا��ظ�م إ�3س 	و/� ا��
ل، �رص إ���ذ أ/ل 
ن و�/ب، - ج
���
� �
,� �ن 	��د��ع ا!�/�ه ھذا �� �ردد أي ا��	��د و�/ب ا��	�رة، ��و!تا�
 �,ده ا�'�.�
D� ت�� �� ر��	���
� . 

��،�
� و
��د�ن ا��	ط أ�.�ر أو إ.�3��ن 	�ن ا����ش ;���
� ;ور��ن، أو �رأ��D�
� ا�
س ��
 /د�د �وز�� �ن �دا�� ! إ���. 	��
� ���3ت �@��ر �ن أ��� 	ل و��ب، �;روات��
� ا��	دال �ر�د. ا���

ك ا��	رى وا�
��و!ت �رأ�
�ل ا�'�.� ا��	 �

و� 

���
� إ���ء إ�2 ھذا �د���� أن �/ب. ا��
�ل 
ن و����ر ر��	� �	ر ���3.�د وا/�

ط��ب / ،� ا! �را��� راھ��� إ�2 �
� ا������
 . 	�!��.�د ا��
�ل وا�ط3ع

�
�3� ،	�1� 	�د◌ُ  ا! �را��� ا�
�ر�� ھذه �� ;�	 �
 ��ظ�م أ/ل و
ن ا�
��خ، ا��رار �د ا����ل �2 ��1م آ'ر، ا��.�دي �
وذج 

�طب 
ن ا!�ط3ق �/ب. وا��رى ا(���ء 	�1� و�دھور ا��وث �د وا����ل ا�ط���، و����� ا���ل، ������ آ'ر ��
�� �

��دا �� 


/�ل �� ��د�� أ��� وھ��. ا!��.�دي ا��'ط�ط �=�رة 
��2 ��4دة ا�	�1
 . �و����ت إ�2 ا(ز

� �� ��و
�ت ا�	را
G ھذه �ط	�ق ���زم�.

���دة ا��
�ل،  2� � ا�
�ر��، ھذه ����	�. ا�ذا�� و� �ط,� ا� �	�� ا�ط	��ت ��	1

�ر�� ا��وم وھ� ،� د�م وأي ا�رأ�
����ن، وا!��.�د ا�دو��  ؤون �����ر ��	را���-ا �را��� ��و
�ت �� 
 �ر�� أي ر�ض 
ر�ز�
 . ��و
�ت �,�ذا

�، ھذه ��ود�� أن �/ب
 /ذري ��و�ل �دا	�ر 	�ن ا!/�
���، ا!���/�ل .��د �2 ا�
زاو/�، إ�2 
�2، و�ت أي 
ن أ�;ر ا(ز

ون إ�� ���3.�د، وا� �وب ا��
�ل ����ر �ول ا! �را��� وا��ول ���3.�د�
  .21 ا��رن ! �را��� ��ط� ا�ذي ا�

�دوة '��
�ا� ا��.ر�A ا�ظر] 1[� �2 ا�/�وب أ/و	�: ا������ ���3.�د ا�دو��� �
  ا!��.�د�� ا(ز

� ا�ظر] 2[
� ا(ز���
� ا��
�@��ر ��ر�'�� �ر.�: ا�����  

 =============================================  

  ا����	� ا�و�� �ول 	)�ظ�ت
    ��	�دو �را��وا


ن ا���ر�ر ھذا ��درج� �� ا����
� ا�و�� �ول ا����ر�ر 
وا.
:" 2008 �و�
	ر 15 ��وم ا�
و�� ا���=�ذي ا�
��ب !/�
�ع ا�
�د
� �	�ن
� ا/�
�ع وا�I " (1(، 2 ا(ز�/� ا��
� �	�ن:" 2009 �	را�ر 24 إ�2 21 
ن ا����
 /ر�دة 	
و�� ا�
� ور�ن ،)II " (2 ا(ز

  .ة-ا�
���ل

 ا�راھ�� ا���ظ� �� ا
ز	� -1

 

� 	و��
ط ا����
� ا�و�� ظل
� 	�(ز
�، ا��.�د��،– ا(	��د 
��ددة ا� ����
. ا�رأ�
��� ا����م �,ز ا��� – و	�1�� Nذا1��، و وا/�

ن ا�'روج" أو" ا!��
�ش �,���" �ول ا�'ط�	�ت و	��س �
� ا��	رى 	��������ت 
�ددا ا����
� ا!��.�د وا�� �ظل ،"ا(ز��=
 ا�

�، ��" ا�@طس"إ�2
� �وارث و
'�طر) ا�=�ر 'ط ��ت إ���ن 
��ر 
ن أ�;ر ���ش( �=�ر �	�ر وار�=�ع �=�،�; 	ط��� وا�2 ا(ز�1�	 
�

���ظ.  

 ؟"ا
ز	� 	ن +روج"  	� ھل -1.1


ن ��، �ظر زاو���� ا�ظر��� ا��طورات ��طوي ��
� �Mز
� � ,دھ� ا��� ا�
��د����
� ا�رأ�
 ط	��. �د�دة � �ك أو/� �2 ا�
�و�
� �ر�� �	�طDت
�، ا(ز�

و 
�د!ت(  ��
� ا����را  ,دت أن �	�د ا����� ��	 ا�
��دة 	��و!��ت% 4 ــ إ�2%  3 ــ 	@ت �

�
�" ط=�ف ا����ش" إ�2 ا�دو�� ا���د .�دوق �و���ت � �ر ،)���
� .��د �2%  1.5-  إ�2% 1 ــ و أور	� و ا(
ر��� �
و ��	� 



W� �S�� �د/د .�ود �2 '�ص 	و/� ا�
�ط��ت ھذه �دل%. 3 �	�

��رن ا(
ر أن 
�% 7(+ ا��� �
 .�ود وھو ،)������ت 	/

و 
���ض /د�د� ا!���� �ت"ھذه%. 0,3 	��	� ا��ورو 	
�ط�� ا���ف 	��W و��
و ،% 1.5 	��	� ا�
��دة 	��و!��ت" ا�ر'و" �


ر��� ،"ا�.@�رةD	 ����
� �	�طؤا 	�(�رى �
;ل ا��واء، � 2	Dور	� و ا� 
 ا��� �دول �;�ف �د'ل ���/� ا(ول ا�
��م �� �,�إ. �Mز
�( ا�دو�� ا�	��� ا��ظ�م �و
ت���
� ��'م ا����1ف 	ذ�ك ���� �
� و
=���ل) ا�
��ر	 2
� ا�
;	��ت"�����
 ا(دوات �ل أي ،"ا!/�

��

���دة ا��
و� ���
�، وا�����
 ذاك أو ا�
��وج ھذا � راء 	
���دات �
د ا��� 	��و��1ل ���ق �
�. ا�@ر	�� 	Dور	� ��
� ! ا!/�
� ا��واء و��=��، �	ب، �=�ر /ز1��، ا�
��ق ھذا، ا��;�ف ا�دول �د'ل إن. ا����رات 
;ل
 	�ن ا��	�ر ا�=رق إ��. ا����� ��د ا(ز

�
� و ا������ ا(ز
  .1930 ��وات أز

�	رة ا
ز	� 2.1,	  

� /د�د 
ن ا����
� ا!��.�د ��وا/� ا('�رة، أ ,ر � ر !;�� ا����
� ا��
و
� ا�
��� ا�د�م أدوات 
=���ل ���,� ��د
� ��ن
/ 

 ��ل �� ظر��� . وھ��

-  2� ا�
��/�ت" �ط�ق �/,ل ا�	�وك زا�ت و! ا��
و
�، ا�د�ن ا�=/�ر وا���و
�ت ا�دول �وا/� ظر��، 
��وى �
 ��" ا���
� �زال 
� ھ�ذا. 	,� '�.� أ
وال 
 ��ل و�,� ���	��,�،
; 
� ا(.ول ن

� أ�;ر ا���
 دورة ا��ران �ؤدي و�د. '=�� /رى 
�� أ.ول وا�� �ف /د�دة 
��ر	
� إ�2 /د�دة ��

وع �2 	دورھ� ����س 	��	ور.�، /د�دة .د/
 وأ'�را. ا!��.�د�� ا�دا1رة 

ل 
� وا�, � �، ا�	ط��� ���@ط�� �
� �وا�	,���
 . ا!/�
��� ا��وى 
�زان �2 ا�
د
رة، ا!/�

-  2
�ز: 	��
=�ر��ت 
ط	و�� ا�و�� �ظل ھ���، .��د ��� �
 ا��ر��� ا�'طوط و	���
رار ا���و��	را��، ��ظ�م إ�د�و�و/�� 	Dز
�����ت� ����

ق و��ود. ذا�,� ا�������ت إ���ج وإ��دة ا�رأ�� �
�  ن إ�2 ا���1دة ا�ط	��ت ا(ز
 ���ة،  روط �2 /د�دة ھ/

  .ا��
�ل 
3��ن و�
ل،

  ا���و���را�� ا��را7م �	ط ���&��ت ��	ق 3.1


�دل إر��ء إ��دة 	�.د رأ�
��� �را�م �ظ�م ��م 1970 ��وات 
�م �� A	ن ر��2. 1970- 1960 ��وات �� ا�'=ض  ���دة ��
�
�، ھزا1م /���
�ص /رى ��� �� �� ا(/ور �.
�، ا������
 ��ت�
 و��
�م 
�د!��، ر�� و ا!��@3ل  روط � د�د و ا�

��، ا�'د
�ت '.'.
�، ا����3ت ����ن �زع و�رض ا������
�، ا�
�زا���ت و'=ض ا!/����
 ا�,��� ا���و�م 	را
G و�ط	�ق ا!/�
دان	��	 ��
� ذ�ك ��درج. ا���� �� �
 ا��
�ل �و�� ��ث ا�و�دة، إ�2 	
�ل 
ط	و�� ا��
ل، ��وة دو��� �وق � �ل و�� ا��وق، �و�

  .����س ��

 أ�;ر 
��/�ت إ�2 ا(ر	�ح �ك ا�/,ت و�ذ�ك. ا�4.�ءات �ل د�ت �
� �ر�=� �م ا�
��G ا!��;
�ر ��ن /د�د، 
ن (ر	�حا ار�=�ت
� ا�
��/�ت أي 
ردودا،���
� و
��طق 	�ط���ت ا�.���� �=��ك إ�2 أ��� أدت ا��� ھ� ا��ر�� وھذه. ا�

ر��� ��D	 ����
 أور	� و ا� 


� ! �ر��,�، أو/و�� ��Q	،� ن�ل"أ��ت ا��� ھذه أ����، وا�.
�
� ��رورة إذن � �ت". ا����م 

�

��ل" 
ن � "
financiarisation ا!��.�د ،�
 ذا��، اSن �� ا�S��ت، ھذه وأ���ت. أ.3 ا���1م"[*] ا�وھ
� ا�رأ�
�ل" ���'�م /�ءت ا����

� إر��ء
/ �
� ا!��دا�� آ���ت 
ن ��
  .	Dور	� و ا(
ر���� ا�
��دة 	��و!��ت ا����
�، �.�دا!� �ب �� وا�'�.� ا���

� و��
ت���� �� ا!��دا�
� وا�'�.�، ا���� �=/ر ��2 ا��و�رات، �ك 	��و�ض ��رة، ط�
2 ا��=�ظ ا(�ر ا��دا�� ا���ت و. ا(ز� 
� ا�	دان �
��ت ا!��دا��، 	=�ل و. ا(/ور ا�'=�ض رNم... ا!��,3ك 
��وى���
�،ا�
 ا�رأ�
 ا�
��دة ا�و!��ت ا(ول 	��
��م و ��د

،�� 	�D/�ل ا�د�ون ��
ت ��د. ا�.����� ���د�,� ��ص رNم...	���روض ا���ش 
ن ا(
ر���
� ا(ز

�
  .2008-2007 إ�2 ا�

� �;�ف ��وط 
� ا�,�رت، ا��� ھ� ا�S��ت ھذه
� أ���م أو ا(.ول ���/��
� وإ��دة إ�3س - إ3Nق ��ر���ت، ا�	�وك، ھ��

��و!ت.  

� �طور ��
ل إن

/رد ��س ا(
ر أن أ'رى 
رة �ؤ�د وآ����,� ا(ز �
� أز���
� إ�,�. 	���� و 
� أز
�ظ�م  �� ���
 �ن ���/� ا�رأ�
�
� ا�S��ت �ل أز
���
  .1980 ��وات و
ط� 1970 ��وات 
�م أر	�ح 
�دل !����دة ا�

  "أ,وأ ور�	� �7�د أو �	�	�، 7��,��ق:" 'د�دة رأ,	�ل ھ'	� 4.1

� ��رة ��
� ا��واء ا���1دة ا�ط	��ت �2 ��و/ب. وا��
ل ا�رأ�
�ل 	�ن ا�.راع ���د ا(ز
 و ا�رأ�
�ل، 
وا�� �2 ا��=�ظ 
� ا(ز
�� ا�
.��A �ن ا�د��ع ��ن �����	ق � �@ل أن ا��ظ�م 	و�� ��د �م. ا�
��� ا�رأ�
�ل 	'�.���
� إ�2 ا���و
�ت �د�� ا�رأ�
وا. 

  .و��
��,� ذا�,� ا������ت




و�� �.ر���ت �	ر 
	�درات ا�'�ذ /رى ط	��/
 ا �@�ل" �Dط�ر"و ا��ر�	��، ا�=راد�س ��" ا����م" 	�.د ـ G20 ـ ا�� ر�ن 
� ا�دو�� ا���د .�دوق أ
وال" ز��دة"و ا�	���، ا��ظ�م�
  .ا�	دان �	�ض ا!��.�د�� ا!���3ت ��و�م إ�2 ا�را

� أدت 	ل !
� �2إ ا(ز
�ق" �رورة �ول إ�
�ءات أو �.ر���ت وھ��ك، ھ�� ��,�، ��/ت ��ظ�م  ر��� أز'� ����
 ��ن". ا�رأ�
�

ن ا�	�وك ا��=�دت. وا!�=��ل ا��3م 	�ن ھوة ; �
� ا�
���دات و
ن ا(ز�
 ا��روض إ���ج ���ب �2 أر	��,� ���'�م ا��
و

� ا�
���دات ھدف ���ت ا�ذي�

رون ا�/� إذ ذ�ك، 
ن أ�;ر 	ل !. ا��
و;��

��/�ت( ا��وع �=س 
ن ا(.ول إ�2 ا� ،����

واد  
،�
3ت أو��� �	�. �
واد 
ر�	ط��	 �� 	ذ�ك ���ز�ن ،)ا(و��
� و�� �� ا�رأ�
���ون، ���2 ا�وا��، ��. /د�دة 
��ر	� دوا
 ا(ز
� �	ل إ�2 ھذا،
� ا���وق �2 /د�دة ھ/���
� ا��
ل ا��@3ل 
�دل ��ر أ/ل 
ن وا�د�
�راط�� ا!/���
 ا(ر	�ح �ط���ت و�

�� ا�	دان ��و
�ت �و/,�ت و�ؤ�د. ا�ر������
� ا�رأ�
� وا� �وب ا��
�ل ��
�ل أ/ل 
ن '��رات ا�
��د=� �
 : ا(ز

 . ا����� ھ� ا� �	�� ا�ط	��ت ���ون ا������ن و��. ا��
و
� ا��/ز و'=ض ��را1ب 	ر�� ا�د�ون �=/ر ;
ن �ُ�د��  -

� إ��دة �
��ت �ؤدي  -�، ر�� إ�2 و ا�	ط���، إ�2 ا��
�ل 
3��ن د�� إ�2 ا��	رى ا�
��و!ت ھ�� � ,� �ل ��ز�ز و �
 أ�ظ
��، ��وا�ب '�ص 	و/� �ر�� وا����ء. ا�
رو�
� ���ب ا(ز
 ا���م �� �
,ن �رص ا
رأة 
�ون 22 ��=�د ا�دو��� ا��
ل 
�ظ

@�درة 
/�ل و��. وا(�	�� وا�.��، ا�'د
�ت، �ط�ع �� ا��;�=� �تا���ر�� 
ن 
��رر أول وھن. 2009 ،� �رص و��د ا�
در�
� ا���
�ل �/رى و. ا����
� ا!��.�دي ��3�
�ش ا(و�2 ا����� ا����ء �
;ل وا���4ر، ا��
ل،
 وز��دة ا������ف، �'=ض ا(ز

���ب ،�� أور	��  ر�� 206 	�ن 
ن و. �واقا( � ��ل وإ��دة ا���4ج، �
��ت ��د�د وإ��دة ا���4/�/�
 ،� و��ت 	��	ور.

126 �,�
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�رس و 2007 ����ر  ,ري 	�ن ��ر�A 'ط 2009 .Wدان 	����	� ا��و���ت و�		� �
� ا����ون 
�ظ�
 وا���
 . 2010 و 2009 �� ��طل 
�ون 25 زھ�ء ا!��.�د��ن


��و!ت، أي و���3;
�ر، �	�وك 
���دات  �ل '�ص 	و/�" ا���4ش 'طط" ا�'ذت. ا��وة 	��W ا(/ور �2 ا��@ط �ظل  - ��ن �
�، أن ذ�ك إ�2 أ�ف. ا(/ور �� ز��دات ��س

د	رة ����� ا�	دان، أو ا��ط���ت 	�ض �� ; ،�,�='� �
;
 ا�وظ�=� �� ا(
ر 

��
 . أ���دة و ورو
���� ا�	ط�ق، 		دان ا��
و


��ت  -� �
ؤ�دة، ا�'.'. �
� �ظ�م 
;ل ا!��;��1��، ا���!ت 	�ض 3' ��
� ا�����
� 	�(ر/���ن ا!/�
 	�د. 	����	�ن ا�	ر�د و'د

ن أ�;ر ��، 	دا�� �ن ��
 �����ت أي ���ز��، �����ت 	وا�ط� ا!��.�د إ���ش �ر���ت �ول ��� � ا��و/,�ت ھذه ���م ا(ز

�ا���
 ا�'د
�ت وإ�
�ء ا(/ور، �� 	ز��دات ا�طب إ���ش ���
� وا�����
� �ن 	��د ا!�/�ز�� ا�	�وك �
را�	�. ا!/��

�م �Dا�� �
� 
� ��ن. 1945 	�د
2 ا��=�ظ أ/ل 
ن" ��	را�� دو�� �د'ل" – �دو�� �د'ل ;� A��.
� ا����
�، 	و/� ا�رأ�
� ��س ��ن ا(ز
; 

����� ����
  .ا���1دة ا�ط	��ت '��رات �
ن ا�ط	�� ىا��و �
�زان ا�راھ�� ا� روط �� ���ت �,ذه /د�دة، ���ز�� إ/


�د!ت إر��ء إ��دة ھدف إن A	د ا�ر�	 ،�
 و�
م ا�.���� ��دة �د�� ،2009 ���م وا������ ا!/�
��� ا��وى 
�زان ظل �� ا(ز
����
 �ن. دو
� 	�حا(ر 
ن 
ز�د إ�2 ���� ا!��.�د ��ظ�م و��
ل ا���4ج ��
ل إ'��ع إ�2 و ا��
�ل، �2 ا��@ط ز��دة إ�2 ا�
�، ا�'د
�ت و�=��ك ا�, � �، وا�=/�ر ا(/ور، �2 ا��@ط إ�2 �وى �رأ�
�ل ا�
ردود 
ن 
ز�د إ�2 ا�دا1م ا���� �ؤدي
 و ا���

� إ�2 ا!��.�د ��و�ل�� ���
� ا���/�ت 4ر��ء 
���ض ا�
�طق ھذا. financiarisation و����
 أ��س ھو ا�����ض وھذا. ا!/�
رأ 
��دا��������
 ����� 	ل و��ب، ا� �	�� ا�ط	��ت �.��A ا�;روات �وز�� إ��دة أ/ل 
ن 
�ر�� ا�
�طق ھذا ر�ض ��طب !. �

� �� ا��ظر إ��دة أ�����
� ا����

�طق !��	دال ا�رأ� A	طق ا�ر�
� ا���/�ت 	���
  .ا!/�

  ا���@�� ا
ز	� $�� ا�رأ,	��� ا�'واب 5.1

� ول��� أ��� ����ن ا4ط�ر، ھذا ��
� ����ر إن. ا�	�1�� ا(ز
� و ا!��.�د�� ا(ز

� '�ص 	و/� ھو ا�	�1�� ا(ز �=�� 2� 
�
�" 	�د ا�راھ�� ا(ز
� �دة ا�
��خ 	�	دل ا�
ر�	ط� ا�
 ��ل ��=� �
�". ���رة أز.�' 2� �

�3ظ�ت �ل ����. ا�	�1�� ا(ز 

�ء
ن: ذا�,� ا���ط� ��د ا�� A
� �/�وز ! �� 2050 ا���م أ�ق ��% 80 إ�%2 50 	��	� ا�د��1� �Nزات '=ض 	�1�� ا�	��  "

�رارة ار�=�ع �� ا�
�ددة" ا�'طورة� � 2020 ا���م أ�ق �� ا(ور	� ����3د ا�;3;�% 20 ��ب إن. ا��رن �� در/� و�.ف 	در/

ن% 20و ا��ر	ون، �Nز ;��1� 
ن% 20 - ( �ز
�ت دون �ظل) دةا�
�/د ا�ط���ت 
ن% 20+ و ا�ط����، ا�=������
 �دد�,� ا��� ا�

�
و�/

 �ر�� ��'ذ ذ�ك، 	�د 
�). * GIEC( ا�
��خ �طور �ول ا���و
��ن ا�'	راء  "����
 أو!: 
زدو/� 	�دا" ا�'�راء ا�رأ�
ط	��ت - "ا�	�1�� ا�ر�وم" Nط�ء ��ت ا��
و
� ا��/ز أ ��ل أو – ا�	�1�� ا�=��ورة ��
�ل� � �ول ��ف ر�وم �ظ�م 	وا�ط� ا� �	�

 ! أ�;ر /وھري، ��و و�2. ا��و�ث ��وق أ�واق ��
� ! /د�دة، أ�واق � ��ل آ'ر /��ب و
ن ا��	�رة، ا�
��و!ت 
�ؤو���ت
� �ل ��درج أن �
�ن
� و
ن. ا�ر��
�ل ����س إ�2 �وى ا�ر	A إ�2 ا���� �ؤدي أن �
�ن !. رأ�
��� إط�ر �� ا�	�1�� ا(ز
; 


��ق ��ل أي �.طدم 2 إ��دة و ا�ط��� !��,3ك '=�� ا�ط���� ا�=����� ���د�� ! و. ا��وق 	
�طق وا�	��د ا�
�و�ط ا�
دى �



� ��و�ل

�رو��ت وا��	دال .����ت، �/ �� ��ظ�م إ��دة أ��� 	ل و��ب، 
�/ددة 	D'رى أ�=ور�� ط������
� إ/
 ا���4ج، (�ظ
� N�ر ��ظ�م إ��دة��

� �م�ظ �� أي و�'ط�ط، ����ق دون ��
 �
�� ����
� إط�ر �� و��س وا/���
 ا!��.�د ��ط���ت ا�'�.� ا�

� . ا�ر1��

� �=��م إ�2 وا�	�1��، ا!��.�د�� ا(ز
��ن، ����ر ��ؤدي  -
�. 	�Dر���� 	'�.� و 	���و�ب، ��.ف ا��� ا�@ذا1�� ا(ز
 3 ا��وم ;
ون ! إ���ن 
��ر�D� 2�� ،�	 ر 2 و ا���
�، ا�زرا��ت �د
�ر إن. ا�/وع 
ن و
��ر ا��@ذ�� �وء 
ن ����ون � ��

�1ت و راء ا� 
� ا�.�ن، 
;ل دول �	ل 
ن ا��3���� وأ
ر��� 	�Dر���� ا�,���رات آ!ف�

 .�و	� �ز�د �وا
ل ا�/�و	��، و�ور�� ا���ود��، وا�


;ل ا�ذ�ن وا�	 ر ا�=�3�ن 
3��ن ���ة  روط و�=��م ا�@ذا1� ا���4ج� 75  %�

�ل أو ��3�ن ,م� �. ا��
ل 	�ن و 	��,م ���ل زرا�
� ��وم ا�راھ��، ا!'�3!ت و�/�وز ا���و��، ا�
 ��ل ھذه �ل �ن و	��دا

��,� ا�@ذا1�� ا(ز��	 . 

� ھذه ���ل إن  -
� 	.=�,� ا(ز
� ��س أن �ذ�ر دو
� �/ب. ا���ر;�� ا��ز�� �� ا���وط ���� ! 
��د�

'رج 	3 و�� ; ���	�	� 
����
رأ�� �
� �وى �و/د ! ط�����
� 	و�� إن. ا��ظ�م ��@��ر ��=� 
� ا��وة 
ن �,� و������ ا/����
 ��ن ا! �@�ل �وا.ل أن ا�رأ�

�
 �=� �� و ا��.�د����
� N�ر إ������ و و	�1�� ا/�
��
� ھذه �,م إن. �D�;ر أ�;ر 
�" ھ� 	
� ا(ز
 	����	�ن أ'ذ" ���رة أز

�,وك ��ر�'� �ظ�م �و��.  

  �����م؟ 'د�د ��ظ�م. 2

� ھذه ��درج
 و����;ر. ���
� .��د �2 وا�دول ا�ط	��ت 	�ن ا�/د�د ا��وى 
�زان وو��ت أ�دت ��د. ا����م �Dر/A ��ظ� �� ا(ز
2� ���م" ��ظ�م ��4دة ا�
	�درات دو�� .��د �
  ".ا(ز

  ؟ و�دود وا&�: ا
	ر���7 ا���	�� ا��دار. 1.2

 ا����دة: أو	�
� ا��'�ب ووظ�1ف أ�	�ب أ�د إ�,� 	ل !. أو	�
� �وز 	�د ا(
ر���� ا��وة ا�� �ر إ��دة �� ا��	رى 
	�درةا� ��
;ل
� أ���� 
ر�	ط� 	������ت، 
ر�ق ذ�ك أن 
� ا�دو���، ا������ �� ا�
	�درة

ف(  ا!��.�د�� 	�(ز ،�� إ��دة �
��ت ا�.� ا�,��

��" ا���
� ا!��دار" 	 Dن �.�	,� إ�2 ا(
ور إ��دة إ�2 ھذا �ؤدي). ا�.�����
�,� �� أ��=ت ��د. ا(
ر���
� ا(ز���
 أ
ر��� 
����
ك أن وا�وا��. ا� � ����
�، �	ل �را/�ت ا�
 ��ن. وا��دا��,� ا(
ر���� ا�
��دة �و!��ت ا�.����� ا����دة �را/� ���/� ا(ز
2 �=�ظا� �وا.ل ا(
ر���� ا�
��دة ا�و!��ت� ����
� ا����3ت �� 
��طرة �
  :ا����

2 ا�
��دة ا�و!��ت ����ظ - أ�،�2 ا����ري،- ا������ ا�.��د ا(
ر���� ��
� ھ�
 أ�@�����ن �� ا�@ر	�� ا��وات �و�ل رNم ��

�ل �ف و	�ت. ا��راق و��  ��A �ذراعا 
�	وق، N�ر ��و �2 � �ل، ا(
ر���� ا�
��دة ا�و!��ت 	���دة ا(ط�
�وات ا�� 

� ا����دة ،]ا(���[ �ر �	�دل 
�ط�� � ��ل إ�2 ���,� � ل 	�د ا(
ر����، ا4دارة ا��ط��ت و. ا����م �ل ا���طرة 	�.د ا�@ر	�

� ا��3����، أ
ر��� �� ا�
	�درة �
 ا!��3ب 
� أ��� ��ن) 	����رة ا(
ر���� ا(�واق إ���ش 	�.د ا�=��ح �����( �ر���داد �

� إ�2 ���,� �2 �دل ا��� 	�و�و
	��، ا����ر�� ا��وا�د � ر وإ��دة 	,�دوراس�
  .ا(
ر���� ا���رة �2 ا����ر�� ا������� ا�,�

� ا(
ر���� ا��وق �/م ���A ا!��.�دي، ا�.��د �2 - ب2 ا!���واذ 
وا.� �.� �
 ا����
� ا4/
��� ا�دا'� ا����ج 
ن ھ�
  .�د�دة ��وات 
�ذ 
��ظم ا�'=�ض �� �أ�, رNم ،%) 25 زھ�ء(

� ا�دو!ر �زال ! وا���دي، ا�
��� ا�.��د �2 - ج

�زا�دة 	 دة و���رض ا�دو!ر ���ف. ا���1دة ا�دو��� ا�� �����
 �	ل 
ن �
�"  ھو 	
� ا�ذھب �	ل و
ن ���
�، �زوع ذات أ'رى �
3ت
 ا(
ر���� ارةا4د �و/د. ا�دو�� ا���دي ا�
ر/� �ظل ���� ،"
3ذ ��


� وھذا 
ر�=�، 
��وى �� ا�دو!ر �2 ����ظ أن إ
�: ����ض إزاء �	 ا�'ز��� و��دات ���دات ا�.���ون ا�
���ون '�ص 	و/� �ط
� ������� '=�� ��ظم أن أو ا(
ر����، ا�.�درات 
�� و���رر 	��دو!ر
� ز��دة 	�.د ا�دو!ر ��������� � وآ�ذاك ا(
ر����؛ ا�.���

� ا(.ول 
ن و�دد ا�دو!ر '=ض��
2 ����ظ ا�دو!ر أن إ�2 ا4 �رة �/در ��ن. 	��دو!ر ا�
�و� �����
� �را/� رNم ���
 ا�
�  .ا(
ر���� ا�
��دة �و!��ت ا!��.�د�

  ا�ر@�,� ا���ز�A وا���دان ا�#�ن دور. 2.2

2 ا(
ر���� ا�
��دة ا�و!��ت ���=ظ� ����
 ورو���، ا�	راز�ل، !��.�د��ت ا��وي ا�.�ود �2 أ��� دا��D�� �/ب ��ن 
��طرة، 

وھ� 
�د!ت ��راوح و. ا!ر�=�ع ا����
� ا4/
��� ا�دا'� ا����ج �� ا�.�ن �.� �وا.ل. ا('�رة ھذه و	'�.� وا�.�ن، وا�,�د� 

 ا�
��دة ا�و!��ت 
��ن ا�.�ن ��ل �م. �و�� أطوار ا����
� ا!��.�د � ,د ��ن% 10 و ا��
� �، ا����م 	��� � ,د ��ن ،% 6 	�ن
�
د �م و. ا(
ر���.� �� �� ا
	ر����� و
را�ز 	���
رار ا��.�د�� 
�و��� .�ن 	�ن" ا!��ران �ك" أطرو�
  .أز



� ��وا�ب ا�.�ن ��ر�ت ��د
�، �وق 	��ء �2 �در�,� �2 ا����م �� ا�.�ن دور ���و�ف و. ��,ر �م ���,� ا(ز� �ظ�م و	��ء دا'
���
� ،����
� ��.	A ا� روط، ھذه ���وف �م إذا. ا(/ور 	ر�� ا�طب �=ز و�2 ا/��
 ا(وا���ت إن. 
�	�ط1� ا�.���� ا�د���

،�2 �	� ��و �2 ��@ط �وا
ل ا�
,�/ر�ن، ا��
�ل ا��@3ل و�رط ا�را�ض، وا�=��د ا�	�رو�راط� و�2. ا�دا'� ا�طب �
 ھذا �� ��Nب ا����ون ��ن و����س، ���ون 	��3�) آ'ر�ن أ
ر����ن  ر��ء 
;ل( وا�.�ن ةا�
��د ا�و!��ت �ر�	ط ا����
�، ا�.��د
  .ا�طور

 ��ن ،1960 ��وات 
�د. /د�دة ا
	ر����� �وة أ.	�ت ا��� ا�	راز�ل 
� ا����3ت ���ول أ��� ����ن ا(�ط�ب، 
��دد ا4ط�ر ھذا ��

=,وم ����
ل◌ُ  "�3
	ر����� و'���� ;��و�� �وة ���,� ا
	ر����� أ�,� ا�
�.ود ��ن و ا�	راز�ل، ��و.�ف" �ر��� ا
	ر����� 

�
ر�	� �� ��3 إ�,�. ا(
ر��� ��، ا!��.�د��، ا�	راز�ل �وة أن ��ث. '���� N�ر ��ن ا(
ر����، ا!
	ر����� 	�وة ����� ;������
 وا�
����
,� وا�ط����، وا��را	��، ، وا!/��/�،�
����� ��ن  ر��� �
�� وا����ر� �
3
	ر����� أ��� و'.� ،�� ا(
ر���.�'	 �� 


�ل ا����
� ا�����س �� ��=,� أو/� ھذه، ا� را��/ا�����س ��3� �� ا(
ر����، ا�
��دة ا�و!��ت ���وض. ا��3���� أ
ر�������	 
�,��
  .ا����ر�� ا������� ھ�

��ن. 3.2,��Bرا7ز: و��,ط�ن وا��راق أ�	رات �  ا����م �� �ا��,7ر� ا��و

� ا�	دان ھذه �� ا�رھ���ت �ظل;
�

��1ل ��  �� �/ري �,��ك. ا(
ر���� �Tدارة 	����	� ا(ول ا�طراز 
ن إ��را��/�
 ا�ز��
�� ��=�. ا����م �� ا(
ر���� ا����ر�

ل ����ب ا��ط���ت ھذه �� وا�دة ھز�/
 �ل ا.ط=�ف �=�ر 
� ھذا. ا����
� ا��وى 
�زان 

 آ'ر و���ت. ا��راق �رب أ;��ء ا!
	ر�����ت 	�ن ا�������ت رNم ا(
ر���� ا!
	ر����� /��ب إ�2 ا�
ط�ف �,��� �� ر	��ا�@ ا��وى

�ل �ف ���دة �� �ر��� د
G إ��دة ا!�/�ه ھذا �� 
	�درة  ��� أو��ت و�د. ا(ط
� ��را�	ورغ، �
�
� ا�
�� �
و�/
 

 رو��� ����د إ�2 ذا��، اSن �� ا(
ر����، ا�
��دة ا�و!��ت ���2 و. ا��طور ھذا ،2009 ا	ر�ل �� ا����دھ� ��د ،G20 ا�� ر�ن
  .ا� ر��� أور	� �� ا�.وار�U � ر 
 �ر�� �ن 	���'� وا�.�ن،

Aو�و� �ك ا������	 �
ن. أو	�
� ا��'�ب 
�ذ ا�/د�دة ا(
ر���� ا������ ��ف ��و �2 ا�
�ط�� �,/ �
 و و'ط�	�ت، 
	�درات، ;
�" �.رح◌ُ  و ا����م، �� ا��ر	�� ا����رة إ�,�م إ�2 وھ��ك ھ�� ُو� �ر". ا�=��ح"  
وا�ف	Nر��	ا��وار ��  "�
 ��@ط◌ُ  و إ�ران، 

2� �
� ا���و� إ�ران، �,د�د ��.��د ا�وا��، �� ��ن ا�=�ط����، ا(را�� �� ا�.,�و��� ا�
��وط��ت 	��ء إ	ط�ء 	�.د ا�4را1�
� �د و�طق أ�@�����ن، �� ا��ر	� ا�/,د و�����ف ا��راق، 
ن ا(
ر���� واتا�� ا����ب أ
د و�طول
  .إ�را1�ل �� ������ھو ��و


��ددة، ا(
ر��� ا��د'ل أ�	�ب إن �,�

وارد ا����م ��	 �
�ط�� �� ا��را��/�- ا�/�و ا�و/ود و ،)ا(ول ا�
��م �� ا�	�رول( ا�ط	��� 
�
'��
 ھ�
��,� �D��د �2 ا(
ر���� ا!
	ر����� �درة �2 ا��=�ظ ھو ا�
�ط�� ھذه �� ا��زا��ت ھ�نر ��ن... وا�.�ن وا�,�د �رو��� 

�
;ل �ذا. ا����ر�� � ا��را��/� و���4ف ا� �وب ��وق !��رام أو��� 
ط	� أ�@�����ن و
ن ا��راق 
ن ا��وات 	��ب ا�
ط��	
�وى� ،� ا�=وري ا�و�ف – ا�=�ط��� ا� �ب ��وق �ن Nزة، أ�داث 	�د 	'�.� 	ل،� 
ن أ�;ر �دا�� أ��� ا!�/�ه ھذا و�� ا!
	ر����

�� ا(را�� 
ن إ�را1�ل وا����ب ا�
��وط��ت، �������
 ا�دو�� �=��ك" �/
� و
�ظورا ا�=�ط����ن �ودة و�ق ،1967 
�ذ ا�
�
��واة ظل �� 
�� ا���ش ��
ن ������ و�3 ا�.,�و�� �
 ا� �ب و ا�=�ط��� ا� �ب(  �ن��ط  �وب ����� ا���وق �� ��

� �و.��") [ ا�4را1�� ا��,ودي�/� ا��
� ا�����

M� �  ].2009 �	را�ر �� ا�را	�


ن ��'رط، إ��� �� �� ھذه، ا��ظر و/,
. ا�=�ط��� ا� �ب 
� و���
��") ا!��;
�ر،ا���و	�ت إ�@�ء ا�
��ط��،(" ا�دو�� ا����
ن �

� ا�� �ط ا����
ن إ�2 	����س 	ل �/�د، أ�
دي �ظ�م 
���دة إ�2 4�ران ا!
	ر����� �,د�داتا� ر�ض �ؤدي أ! �/ب أ'�را، و 

 ا�د��ع ھ� �زاع، �ل �� ا(
ر �
� أ��� 	و.���،ھ�� �ظل و. ا��ظ�م د�����ور�� و�د ا�د�
�راط�� أ/ل 
ن ا4�را���ن 
3��ن ��	�1ت
�ا ��و�,م �ن وا�د��ع ا�
�ط,د�ن ���!ت و 
.��A �ن���
�/! �  .وا�د�
�راط�

  ا�)����� أ	ر�7� �� ا�	وا'�� 	ن 'د�د طور. 4.2

� ا�
��و
�ت ��رة ا���رة ھذه �ظل���

�وا�ر، ��و ��2. ا!
	ر����� ھ/
�ت �د و ا���و��	را��� ا������ت �د ��د
� ا(�;ر ا!/� 
�، و���!ت ا�=/�رات ا���رة � ,د���
� أو��ت �
� ا/�
� �ر�� �طور ا����ري، ا��
� رNم ا�	د،  ,د �
� 	,�دوراس ا(ز�	�  

�
��ن 
�ذ 
�	و�� N�ر �3��3	��ن 
��ر�� وا��' �� ا�
��و
�ت و 
��ددة، ا����!ت إن. �����
 �واء /�ر��، وا������� ا!/�
� 	��4را	�ت���

�ھ�ر�� �ر��ت �	ر أو 	و��=��، و وا(ر/���ن ��زو�3 �� ا��/ �3
	ر�� 
��ھ��� �ذ�ك أو و��زو�3 	�4�وادور ��

�2 ا��D��د '�ص 	��و �/ب. ا�و�ط2 أ
ر��� أو ا!�د�ز 	دان �� ا(ھ��ن ا����ن 	�ر�� ��
� ا�/د�دة ا�د����D�
. ا(.��ن ا����ن �
 وا�دول ا�/���� ة
��دد ا� ر��ت ھ/
�ت 	و/� ����,م و�
ط ا�ط	����، و
واردھم أرا��,م، �ن د���� ا�,�ود وآ!ف 
�1ت ���رك إذ

� ا�
ك" �ن ا�د��ع �ول ����ل 
ر/�� وا�ط	���، ا�	 ر 	�ن ا��وازن 
ن �وع �2 	���ر��ز � �وا، أن �
�ن ذا��، اSن و��. ا��,�	
� �واء ���رك ��ث ا(�داث، ھذه 	و/� /�
دة �ظل ! ا���1دة ا�ط	��ت ��ن". أ��ل ��و �2 ا����ة" و" ا�
 �رك,	�/
 ا��ر��ت 	



�،ا���
�/! �� � �زب 
� ا�	راز�ل �� أو! ا(
ر �
� 	�!��واء، أو ��زو�3، و و	و��=�� وا�	�رو و�و�و
	�� وھ�دوراس ا�
���ك ���
،�
�) �زا�� ��و �2 �/ري ذ�ك أن 
�(  ا(ر/���ن ;م ا� @� ،��و، �را��� 
� وأروNواي ا�	�رو��	
�� و���ر أ �	 �� ،� ا� �
  ...=�دورا�� �� وا����ر

���  :وا
و��ع ا��7و	�ت 	ن أ�	�ط 3 إ�� ھذا �


��ر��ت و	/��	,� ا�	�رو، و و�و�و
	�� وھ�دوراس 	��
���ك ا�
�طرف وا��
�ن ا��
�ن ��و
�ت  - �
ن �ط���ت 
ن  ر� 
�
�ظور �ن ا('�رة ھذه ��'ل �م ��ث وا4�وادور، و��زو�3 	و��=�� �� ا�	ر/واز� � ھذه �و/د. ا��س
ور وا�=و � ���ز إط��
� ھ/وم و�� �� ����� ا��ط���ت
3
	ر����� ا����ر�� ا������� ا����دات 
ن 
د�و� � ھ�دوراس، �� ا!��3ب و�
;ل. ا(
ر���
� . ذ�ك �2 د��3 �و�و
	��، �� /د�دة أ
ر���� �وا�د إ� �ء و	'�.

-  2 إ�,�. وا� �� 	�راNواي و وأورNواي و����راNوا ا(ر/���نو ا�	راز�ل، �� ��و�����، �ل 
� ا���و
�ت، 
ن ا�;��� ا��
ط ��/
� ا�
����ر ���رم ��	را��� ا �را��� ��و
�ت
�����ت ا���� ،� و�و ا(
ر���، ا��	�ر ا�/�ر 
� ���ون ��3� �� و��درج ا���و��	را��


� �زا�� 	 �ل �/ري ذ�ك ��ن� �� �� ھذه �� ا�	راز�ل �,�
ن. �و! 	راز�ل ��� و�وة ا�ط	���� و
واردھ� �/
,� 	��م ا���
� ا��/�رب أن إ�2 ا4 �رة �/ب. ا��.�دھ����
� ��م 	و/� ���,� ا����م �� ا��	را��� ا!/���,� �1�� � ا! �را��� ��Mزاب 	����	
��، ����د�,� ��.� � ,د ا��� ا��	را�����
� �	ر �و! �
�ن ��ث ا�	راز�ل ���� �� �ذ�ك ��س ا(
ر أن 	�د ا!/����� "���
 ا�
��� �� أ
ن" إ���� �ظ�م" �طو�ر 
ن")  Bolsa familia"(" ا���1�	�  ������ . 


��ز �/ب ��ن. وا4�وادور و	و��=�� ��زو�3 ��و
�ت ھو �و	�، 
ن ا�
د�وم ا���و
�ت، 
ن ا�;��ث ا��
ط  -� ��
 ا��وى د���
د �ل �� وا(�داث	 2
� /ز1� �ط� ت����� ا���و
�ت �ك �,/ت. �دة � �د'ل �وز�� وإ��دة ا(
ر����، ا!
	ر����� A��.� 

G
� 	را���
�، ا�=�1ت أ��ر و�.��A ا/����
�ر��ت د�م و ا!/�� ����
 و����د. ا(
ر���� ا!
	ر����� �د 	/��	,� ��ف إ���. ا!/�
2� ا���� �ت �ل ��;	�

=,وم �ول ا��/�رب �ك 
ن ا� � ا�.دد 	,ذا �/ب ��ن. 
وا�=�� �ن ا�د��ع /لأ 
ن 21 ا��رن ا �را��

A�ت �و���ل '.و.� ��ر��ت أ د �@ط 
� ا�/
�ھ�ر��، ا��ر��ت �2 ����دان و
ورا��س � ���ز ��ن إن. �/ر	� ����
 ا!/�
�( نا(ھ�� ا����ن �ر�� 	�ن ���ر�� ا('�رة ا(�داث أ	��ت ��د ��زو�3، �� أ�;ر" 	و��	�ر���"  و���3ت 	و��=�� ��

�ظ 

CONAIE (وادور�4�	 �
ك �
���	ل �	�را ا
����� ا�/
�ھ�ر�� وا��ر�� ا���و
�ت ھذه 	�ن ا����3ت �
;ل و. �ور�� و��و� 
� ��ن. ا��/�رب
; �� ��=� ا�'�D�
 �� ر1���;
�
 �� �
� ا��ط� در/ ،����
2 ا���1م و
�ط�,� ا�رأ�� ،A	و����3,� ا�ر ،����
��	 


���,� و�ظ�م، ! �
� أن ��

ن ا�	دان، �ك ��م �م ا����� ��د. ا�	دان �ك ا��.�د أ�س �ل .د
ت ا(ز � 	���,�ز ھذه، ا��ظر زاو�
�� �ر.

� �ط� �� /وھر�� ���دم ا(ز ����
  "ا!��'را/� ا!���/وي �
وذ/,�" و ا�رأ�

� أز	� �� أور��. 5.2�	$  

� �ر	ت ��د. 	�����م �
وا��,� �دھورا ا�.�ن، ا�,�د رو��� ا�	راز�ل 	دان و.�ود ا(
ر���� ا�و;	� 	و/� أور	�، � ,د
2 ا(ز� 
� 	ل ا� �1'�، ا���رة ا��.�د��ت 
	� ر ��و
� �=��م إ�2 أدت 	,� '�.� �وا
ل ;
  .ا(ز

� – ا�ر1��� !��.�د���,� ا�
�	��دة ا�د���
��ت 
� ا(ور	�، ����3د ا������ ا�	��ء �
ط أدى���
 ا��/�ري ا��/ز �/�ز��،ا! ا�
� ا�.����� وا�.�درات ا�=ر���،���
2 ا�رد إ�2 -ا(�� �
  /�ت و�د. ������ ����ق �����ت و	3 
� ظ، و /ز1�، ��و �2 ا(ز
 ���ب �financiarisation 2 ا��
��ل ��رورات ،"ا�
ز�ف وN�ر ا��ر ا�����س" �2 ��وات 
�ذ ر�زت ا��� ا(ور	��، ا!�=���ت

 ��زا�د ذا�� اSن و��. 
�=/رة ا�	ط���. 	=ر��� ��
� ! ا�.����، �=��ك ���رورات أور	� ��ر�ت ذ�ك و���/�. ا�.����� �����تا�
  .'ط�ر ��و �2 ا(ور	�� ا�	دان ود�ون ا��/ز أ ��ل


���دات �وى �3 ا�دو�� ا�	��� ��ظ�م ا��	���  د�دة ا�	دان 	�ض ا��.�د��ت �/د ! و ر��،��	 � .�دوق 
ن 
�وا.ل 	��ن ا�دو��
 -ا�
وظ=�ن أ/ور '=ض ��ظ�م 
��وى �	W ا��� ورو
���� ا�	ط�ق و	دان ا�
/ر �� - ا�
ط	�� ا������ت �	رز 	/3ء و. ا�دو�� ا���د

ق� �
  .أ��� 
��ط,� و�� ا�	دان، �ك �� ا(ز

� ا�������ت ا��داد إ�2 ��ؤدي 
� ھذا�
�ول وھ��ك، ھ�� �ظ,ر، �د. 	Dور	� ا�دا' ،��1�
� ا�ط	��ت '��ر ��س ذ�ك ��ن ����
 ا�رأ�
��، ا�ط	��ت �ك ا'��رت ��د. ا(���� ا(ور	�
� N�ر ���,� ا��و�/

 �رك 	 �ل ا���رورة ھذه �� 
�د �,�=.	 "����
". أور	�� رأ�

.��A إن 	����س ��	� �
� �و/,��,� ��دد ا��� ھ� �ك او ��ا�/�� 
��ددة ا� ر�� ھذه و ذاك أو ا�وط�� ا!��.�د ھذا 	�ن 
. ا���

2  .أور	� دا'ل 	����س ا����
� ا�����س ���رن أن �
�ن ا���و ھذا �



� و�� �� ا!��.�دي، ا�,/وم ���رن أ'�را،
� ا(ز
� ا��وى 
ن ����� 	,/وم ھذا، ا�
��د����
 ا('�رة ا����G1 و�ؤ�د. ا��
 ا(و��ع �2 �@ط,� ز��دة إ�2 ا�=� �� و�.ف ا�=� �� ا��وى �
�ل �
�. وا��و�د ا��و��ن 	���;��ء ا�
�ل، ھذا ا(ور	�� ���3'�	�ت

�  .ا�وط��� ا������

ول أ��� ��D�د ا��ر�� ھذه �� و� �ط��

,�/ر�ن ا�
��د�� ا������ت �2 '�ص 	و/� 
���دة . ;	و��� أوراق 	3 ا�
,�/ر�ن و �
� �ؤدي
���ن �;�ف ����ل إ�2 ا�@ذا1�� أو ا�	�1�� وا��وارث ا�/�وب، �	دان ا� 
�ل ى�و وإ���ر ا�
	�د!ت، و���;ر ا��و�� � و	'�.

� و�=��م. ا�@��� ا�	دان ��و ا�=��رة ا�	دان 
ن
 ا��ر��ت 
�,م �/�ل 	ل !. وا�ط,�دھم ا�
,�/ر�ن ا��@3ل ظواھر �ل ا(ز
�� ا��ر�� ھذا �د�� أن و�/ب. �داء أ�	�ش ا���.ر����
  .ا�
,�/ر�ن ��وق �ن د��ع 	����� �ردا إ�2 ا��

� و��ر��ت ����!ت ������ �/ر�م �����ت �� � ��م، و	و/����
� أو ا!/�
� أ�ظ��
 	ط���ت 
� ،"ا4رھ�ب 
��ر	�" 	��م �
و
�ت�
 ،�� 	و����
��وق ا��رام أد�2 	3 وھذا و�وا1م، ��.ت، وأ�ظ� �  .ا�د�
�راط�

 ا�د��ور" 
 روع إن. 
ؤ���� أو ������ أز
�ت �=/ر إ�2 ا!/�
���، ا����ل دورات �ن ��2 ��دا	 �,�، ا��و�رات ھذه �ؤدي و�د

��ھدة �� ا�
����د ،"ا(ور	� ،� ا��	دادي 	دور /ز1�� ا!�ط3ع 
ن ا(ور	� ا!���د /,�ز �
��ن إ�2 ا4ط�ر ھذا �� �ر
� � 	و�


�زز )�� ��2(د�
�راط�� ر��	� و	3 ر�زي
 	 �ل �=رض ،...)و��د دو�� �
;�ل أ�وى، ر��1�� (، ����� � ا�.��د �2 أور	�

ؤ����,� �2 ا4ط�ر ھذا �� ا(���ء ا�دول و����ظ. ا�دو�� �� ا�.ور��، ا�د�
�راط�Nر=

ن �D�;ر أ�;ر ا� 2��
 	و/� ا�

 ھو 	��ؤه �/ري 
� إن. ا�ر1���� ور	��ا( ا!
	ر����� ا��وى 	�ن 
��و
�ت ��ب ا�وط���، ا������" �ؤطر" ا��� ا(ور	�� ا��رارات
 ��2 	ر�
���، �د'ل �ل 
ن 
�رو
ون ا����ن ��ث) ا�'����" ا�.@رى" و" ا��	رى ا�	دان(" 
����N P�ر أور	� ا���د

� ا�
��دي ا����ر �2 �/ب وأ'�را. ا�;��� ا!�ر��دي ا!��=��ء ���/� أ'رى 
رة ��� د�ت 
� وھذا ا�.وري،���
 ��،�دا أن �رأ�

� �و/� �ن ا(ور	�، ا!���د 'طط 	و/�
� ا���وق �ن ذا1د أ���
� �� أور	� ا/ل 
ن وا�د�
�راط�� ا!/�
  .وا� �وب ا��
�ل 'د

 �Dور�� ا��	���� وا��ر�7 ا��,�ر �طور .3

�	��N �
� ���	ر◌ُ  
� �/م �����م 
ر/�� 1929 أز
 و�����، ���ا/�
 .��د �2 ،1930 ��وات � �ل أن �
�ن �
�. ا�راھ�� ا(ز
�
��ر�� ��ط �
� ا�.د
�ت إن. ا������ ا�=�رة ���
� ا4'
�د ��Q��ت. ��=� أ�ل وا������� ا!/����
 ��م. ا�
/�	,�ت �طف ا!/�

ون�
� ا���ر�'�� ا���ب ھذه 	�ن ا�=روق إن". 	ط�1� ;3;����ت ��وات" 	.�@� ا�راھن ا�و�� 	�و.�ف ُ�;ر �/.  

�، وا��ر��ت ا(/راء، 	�ن �/ري �ر�� �	�ق ��ن���
�، وا��ر�� ا!/����
ط� ا� �	و�� ا��
�ن و�وى ا����
 ا���رھ� و وا�
�. �M/��ب
� ��س و. ا��
�ن �2 آ'ر و ا����ر �2 ���طب ;
� ���3ت ;�������
� 	�ن 
 ��درج. ا�ط	��ت .راع و ا!��.�د�� ا(ز

� ھذه
� إ��دة �
��ت ا(/راء ط	��  ,دت. ا�ز
ن 
ن ��د 
ن أ�;ر 
�ذ 
�دھورة و����� ا/�
��� �وى 
�زان �� ا(ز ھ��
� ا��ر�� و ,دت. ا�/
��� ا��
�ل ��ظ�م ھ���� وأ��=ت ا��
ل �وة �2 �رد�� ط�	�� أ�=ت���
  .أ��دا ا��دارا ا����د�� ا��

� ��=��م
� إ��دة �
��ت �ل ا(ز� ��ن. /د�دة أ'رى إ�2 ��ؤدي 	ل ! ھذه، ا�,��
 �م وا�
ؤ���ت ا�
�ظ
�ت �� ار���ز ���ط ;
�,� ا��=�ظ� �

��و� �
� طور �� �	�رة ا�
'�وف إن. ا(ز
2 ا��
ل �ر.� ��د ' �� و�ؤ;ر ھذا، ا(ول ا(ز� ����=� � ا��
�ل، ��

  .ا��زم '�1ري و! ا�
��و��ت ���=� و! 
ذھو��ن، ���وا ھؤ!ء ��ن


��و
�ت و�/ت. رابا�4 �ر��ت أو�2 �	ر /د�دة أ/��ل 	رزت �
د �ل أو��ع ��ب وا�
�=�وت ا�/ز1� ط�	�,� رNم �Mز	 
��وا�ب �
�ن ! ��ن. 	� ا��وى 
�زان و ا�'�.� ����
� (طوار وا������� ا!/�
. ا�واز�� ا�و�� 
�ول ا�/�ه �@�ر أن ا(و�2 ا(ز

�، ا���ظ�م إ��دة 'طط �ط	�ق �م �م� و	و/�. ا���ر���ت 
�1ت /رت ��ث ا�
��و!ت 	�ض �� ھزا1م ��/�ل /رى���
 رNم ا�رأ�

��و
�ت ����
� /د�دة ھ/
�ت ا(�ق �� و�وح. �د�دة ��!ت �� ������ ا/�@��	 �  .ا� را�

� ا��ر�� ���دات أن 
� 	�در .�ب ا�و�� وھذا���

ل ا����د�� ا����� �� �ط���ت و��� ا���	1� �ك �� �	رى 
�ؤو��

ن �� 
� ا��
ل أر	�ب �/	رون ��ف 
�ر�� �� .�و	� ��3ون ا��
�ل أن /�وا����. ا(/راء
 ا(/,زة '��ر ��ن. ا��را/� �2 وا���و
��ر�� ا����د�� �� 	و/� وا�دول ا���1دة ا�ط	��ت �����ت 
���رة ا�د�
�راط�� و�3 �را��� ا����	�
� ��ن و. ا(ز
 �/م �ول ���ش ;

 ا! �را��� ا�در/ت ا4/
�ل 	و/� ��ن ا�	���، ا��ظ�م ��ظ�م إ��دة 
ن ذاك و اءا4/ر ھذا و�ول وأ	��دھ�، ا���4ش 'طط
�
�	ر 
;�ل ا(ور	� ا! �را�� ا��زب 	��ن �� وإن. ا(ور	� ا!���د 'طط �� ا(ور	�� ا�د�
�راط� 2�، ��ن �م. ذ�ك �
; ،3;
 

2�� �� إن. ���زي إ.�3� 	د�ل أ/ل 
ن 
�ر�
� ��رع ا(ز��D
�  راA1 – ا����	�� راط��تا�	�رو� ���
 دا'ل ا
���زات ذات ا/�
�� ا��ر����
� �ؤدي ذ�ك و���/�. ا�رأ�
��� ا��ظ�م دا'ل -ا��
� ��ر�� إ�2 أ��� ا(ز
 ��ف أن �	ق ��د. ا�د�
�راط�� ا! �را��� أز
� ���د�,� 
ن /وھر�� ��
� ا! �را��� ��Mزاب ا��	را�� ا��طور���

��ت ��د. ��=��م ا��را/� ��ن. �	��ا�  وا������� ا!/� 

�� ا('�رة ا(ور	�� ا!��'�	�ت �� ا�د�
�راط�� ا! �را��
� 	,ز�� ھذا وا�	ر�@�ل أ�
���� �� ا('�رة ا�� ر���� ا!��'�	�ت أ�دت و. /



 9.5 ا�	ر�@��� �را��ا!  ا��زب و��د. 2009 و 2005 ��
� 	�ن ��'ب 
�ون 4.5 زھ�ء ا(�
��� ا! �را�� ا��زب '�ر. ا�
�ل
 ھذه ���و�ض ھ��ك أو ھ��" ا����ر إ�2 
� ا��ط�ف" ا��	��د �
�ن !. ا('�رة ا�� ر���� 	�!��'�	�ت 
��ر�� ا(.وات 
ن% 

�ر�� ا��	رى ا(/,زة ���ف ��
�ق ��و 	�(�رى ھو ا�ر1��� ا�
�ل ��ن ا�'��1ر،� �
�ط	�ت 
� ا�د�
�راط�� وا! �را��� ا����	� 
� ا�رأ�
��� ��را���
� وا�د�
�راط�� ا! �را�� ا��زب 	�ن أ�
���� �� ا��	�ر ا�����ف ����� 	�د ھ�ذا. �Mز����
 ،CDU-CSU ا�

  .ا�و�ط �
�ن 
� ����ف 	��ء إ�2 �ر��� �� ! �را�� ا��زب ����د

� ��رورة �� ا��ر�� ھذه ��درج���
 إ�2 دا��� ذا�,� ا�د�
�راط�� را���ا! � دا'ل ا(.وات 
ن 
�زا�د �دد ��و ��ث أ�	ر، إ/

� وا��ط�" ا� �1'� ا! �را��� ا(�زاب" �/�وز �

ن ا(�زاب ھذه �� �	�2  U�ر�� �� ا��ر����
� إ�,�. ا���
  ,دھ� ا��� ا�د���
� �ط���ت �طور 
� ا!�ط��� ا����ر
 د�
�راط�ا� ا�طراز 
ن �زب 	��ء 
��و�� ��و ا���	ق ا!�ط��� ا� �و�� ا��زب 
ن ��

  .ا(
ر���

 	و/� ا�
 رو�� ا����ن 
'�وف 
ن 	���4دة ����
� ا������ �دورھ�. ا���رورة ھذه �� � �ط 	دور وا�	�1�� ا�'�راء ا(�زاب ��وم
�
 .ا�	�1��ن وا�و�ط ا����دي ����ر �	�ر ����ف 
�ظور �� ��م 	و/� �و/,,� ��درج و. وأ�
���� �ر��� �� 	'�.� و ا�	�1��، ا(ز

A�=� ا�و�� ھذا ����
 2� ا�د�
�راط�� ا! �را��� ���ر �
� ����� ا�ذي ا!'�راق 
��2 وھذا. ا�
Dزو Bloco de ا����ر ��

Esquerda �� ر�@�ل	ر �زب و ا����ا� Die Linke �� ����
 ا�����ف 
;ل � ��3ت وزن و
��2 ا('�رة، ا!��'�	�ت '3ل أ�

��ھدة �د ا��.و�ت �ر�� �	ر ا!�ر��دي ���روا� ا�د�
رك، �� ا('�ر و ا(�
ر ،�� ا�
��دي ا�/د�د ا��زب أو � 	و����
رأ�� 

  .�ر��� ��


�ز ا�/ذري ا����ر و�� ��ن إ/
����، ط�	�� �ظ�ھرة إن�
 �د، �ل �� 	'.و.�	 ! �
 و�وع ا��وى و
�زان ا���ر�U، ��ب ��
� و. ا!��'�	� ا��ظ�م
� �روق أ��� ;����� � ا���3ل �ن و�دا�� ا�رأ�
���، ا��ظ�م 
� ا��ط� �'��ر ا��� ا(�زاب �ن	 /وھر�
Aإزاء وا� �� ����ر �� 
 رو�,� �درج ا��� ا��وى و ا�د�
�راط��، ا! �را�����
 ��.ل 'ط و�� إن. و
ؤ����,� ا��	را��� ا�رأ�
� ��و
�ت �� ا�
 �ر�� �ر�ض 	/3ء�
� �ن 
���ل 
�ظور إ�2 ا���و�� ا���/� �� ���أ ��درج ��	را��� ا �را��� وط��� أو إ�
� ا����دي ا����ر أ/,زة
� ا��ر�� ��ظ�م إ��دة أ/ل 
ن ا��د����
  .	��1,� وإ��دة ا!/�

�
� �� ا�/ذري ا����ر  �رك أ��

� ��و �. ا��	را�� ا! �را�� ا����ر �ك �� �دو�ره /رى ا�و�ط، ���ر أو ا�د�
�راط�� ا! �را��
 !��� دي ���دة 
� ا����ش د!�� ذ�ك ��ن. ��	را��� ا�
��ھ�� ا��.ر���ت �ل 
ن �وة أ د ا�	ر/واز�� ا�
ؤ���ت /ذب �وة ���ت ��د
�� ����
���ر 'طوة !��� دي �طور و�
;ل. أ�� ���
 ا�دو��" إ�2 ا��ودة( 	ر��
/�� ــ ���د�� �و/� ��ن أ
�م، إ�2 ا(�

����
� ا�����=�ت .��د �2 أو") ا�ر����ّ  دو��ّ"،"ا!/����
� ا�	ر��
 �� �	�را 'طرا �
;ل -ا(�
��� ا! �را�� ا��زب 
� وا���و
� ا��ر�� ��ظ�م إ��دة���
� ا�����

��د 	د�ل ���ر 	��ء إن. ا(� ����

ل دا'ل و !���، دي دا'ل �رأ�/
 ا!/�
��� ا����ر 

  .أور	� �� ا�ر1���� ا�
��1ل إ�دى �ظل ا(�
���، وا������

�، ا�
��دي ا����ر �/
�� طر�ق �� ا!�'راط �	ل، 
� �=وق ��و �2 أور	�، �� ا�/ذري ا����ر ھذا وا�� ��طب أ'�را،���
رأ�� 
�

 �ر�� و�
3ت و��� �ت �دوات، 	��ظ�م !�� .4  .G

��د 	ر�� ����
� �دة إن �رأ�
� ا�
��د�� ا4/�	�ت �
د ا(ز���
رأ�� 

�
ن �د�� أن �/ب 
ن وا��
�ل ا� �وب ���ت. "/د�دة 	راھ��; ،�
 �ل 
ن ا�	;�ت ا��� ا�.ر'� إ�,�!" ا�رأ�
����ن 	ل ا(ز
� �وا�ب �د ا�
ظ�ھرات
� ا(ز���

ون �
�. ا�رأ��
� ا�وا/ب ا��
  ا� �	��؟ ا4رادة �,ذه ��

� ا���/����، 'ط� �رورة أو!���
 ا��
ل ��د �2 	���=�ظ ا���ر���ت و
�� ا��
ل، �رص وإ�@�ء ا���ر���ت �ر�ض و	�1��، ا/�

ون وا�د'ل�
� ا�=روع أو ا�
��و�� طرف 
ن ا���,
� �� ا�دو�� أو ا��
ل (ر	�ب ا���� ��، أو ا�/ز1�� ا�	ط���
دة و'=ض ا�� 
� ا�'د
�ت �ن وا�د��ع وا�
�� �ت، ا� را1��، وا��درة ا(/ور ور�� ا(/ر، '=ض دون ا��
ل
 ��وق ن� وا�د��ع �طو�رھ�، و ا���
� ا�
��واة أ/ل و
ن ا4/,�ض، �� ا��ق أ/ل و
ن ا����ء، ����ف �د وا����ل ا�
�ز، أ ��ل ���� ر�ض ــ ا����ء��,
 و����� ــ ا�
� أ @�ل
 ا���ن ا�
 �رك، ا���ل ا��وث، �د ا����ل 
�/ددة، ط���ت ا�ط���، ا��.�د( ا�	�1� أو�و�� �ول 
ر�زة �	رى ��

،���

ل �رص 'ق ا!/�� �� �
=�دة 	�1�� أ� ط ����
  ).ا/�

زم��� ��	� �� ا�
3��ر 
�1ت .رف إن. �;روات 
@��را �وز��� ا�
ط��ب ھذه �2 �ر�	� �رض إ
��ن ���� إ�
� وا�دة ��� 
�، ا(ر	�ح���
�، ا�;روات و ا�	����، و وا�.�����، ا�
� وا�'د
�ت وا(/ور ا��
ل �رص �
و�ل أ/ل 
ن ا��'
 وا��
�ن ا���

���
 أو ا�دول 	�ض �� ا!زدھ�ر وأور	� ا(
ر���� ا�
��دة ا�و!��ت �,� أ���ت ا��� ا��ر�	�� ا�=راد�س إ�@�ء �/ب. ا!/�

ر�=�� �ر�	� ��ب ُو�/��س ا��ر�	� اN4راق �و�ف◌ُ  	��ط� �دا	�ر �ط	�ق و�/ب ا4
�رات، 2  .ا� ر��ت أر	�ح �

� ��ن
� �طرح ا(ز�D�
� إ�,� �
ك؟ 
ن �رر،� 
ن �را�ب، 
ن: أ'رى �D�
 ��م ���ون �ن �/ب. وا!/�
��� ا��
و
� ا��
ك 
� ا�'د
�ت 	��ر�ر ����
�، �وا�د 
ن ا�������
2 �
و
� ا����ر وإر��ء ا�� ا�'د
�ت �
 ا��
ك ���رض إ���. ا��4را��/�� ا���




ك ا(����� ا!��.�د ��ط���ت ا�'�ص���	 �
ول ا�	��� ا��ظ�م ��ظ�م إ��دة �/ب. ا��	رى �تا��ط�� �,ذه وا!/�
��� ا��
و�	 
�
� و وا�
��� ا�	��� ا��ظ�م �و��د �/ب و. /ذر��
D� ت�� �� ر��	�	� .  

ر	A ا��� ا�'�وع وا��	دال ا�
�طق �@��ر �رورة إ�2 ا�	�1�� و ا!��.�د�� ا(ز
��ن �دا'ل �=�� وأ'�را� � 	����/�ت و����3/و�
����
� �ط���ت ��و�ل ھذا �����. ا!/�
� ا��واز��ت ا��رام أ/ل 
ن ا!��.�د 
ن �����
 ا����رات، �ط�ع 
;ل ا�	�1��، -ا!/�

A� ھدف" ا�
 �رك ا�
ك" و���ون. ا��ووي وا��ط�ع وا����
�� ،�
�واز� ��1�	 ،�� ا �را������
 ����
 ��'ط�ط 
ر�ز�� 
  .ا�د�
�راط�

� ��ن. ا�راھن ا��وى 
�زان ظل �� ا�
��ل '�رج ا�
ط��ب ھذه 	�ض �	دو
و! ا(�
�ل /دول �2 ��� ا(ز� � ����� /ذر�
�
وا/, �
� ��	�1ت ا�
�ر�� ھذه �طب. ا���1دة ا�ط	��ت ���
 ا�/ز1��، ا����!ت ���3ت �ول ا���� �ت إن. ا��;��1�� و������ ا/�
��، و�ر����
 ا�/
�ھ�ر�� ا��ر�� �� ا!�د
�ج /
� ا4ط�ر ھذا �� نا�;ور�� �2 �/ب. ا(�
�ل /دول إ�2 ��ود ��م، إ�راب و إ/
،��� ا �را��� وإ/�	�ت ���ل، 
��رح و ا��
ل، و�دة و ا�=����

� �@��ر و
 �ر�� /ز1�� إ.��3ت أ/ل 
ن ا����ل إن. إ/�/
 ا�
� �طرح�D�
 �
�ؤو����� ��
ل ر��� 	�	ب ا�/ذري ا����ر ا�د�
�راط�ون ا! �را��ون ا���دة ����د 
� ��N	�. ا��ط �
�ر�
. ا���م و

��د�� �2 ����ن ا!�,�م ھذا 4	ط�ل ����

�ھ�ر�� �ر�� �د'ل أ/ل 
ن ا� روط �'ق ��
ون أ�,م �2 ا�	رھ�� ا�رأ�/ � �ر��
�
� و�ر�,� ا������� ا����� �� ذا��� 
�ظ
� و
��د ود�
�راط� ا/�
��� 	ر��
G 	�ط	�ق ��وم  �	�� ���و���
 ظور
� إن. �رأ�
�

��د �ط� ��و ����
. و�ط ���ر أ�زاب أو ا �را��� أ�زاب 
� ��	را��� ا �را��� ��و
�ت �� ا�
 �ر�� �=�دي ��طب ھذا �رأ�


� �	ر��
G ا��ر��� ا�'طوط �
;ل ا �را�� 	�1� ا �را��، 
�ظور �ول ا�
��رك ھذه �ل ��
=.ل أن �/ب أ'�را، و�/
 	د�ل، 
 .ا �را��� د�
�راط�� و �د�
�راط�� /د�د �.ور و /د�د، وا��,3ك إ���ج و�
ط

� ��و: ��	�دو �را��وا�/� ا�
��دي ا�/د�د ��زب ا�وط��� ا������� ا����
� ا���=�ذي ا�
��ب و��و 	=ر���، �رأ��

M� � ا�را	�
� و
�رر/

�3ظ�ت ا��ص ھذا. ا�	ر�ور 	 �
ؤ�
ر	�� ����ش 
�دة(  ا����
� ا�و�� �ول ���ر�ر ����ر� �
 � ر ا���دس ا����
��

M� �  .2009 أ��و	ر 17 �� ا���=�ذي ا�
��ب ا/�
�ع �� و�و� ت �د
ت �
� ،)ا�را	�


� ھو ا�
��G ا�رأ�
�ل. ا�وھ
� ا�رأ�
�ل �ن ا�
��G ا�رأ�
�ل 
�ر�س �
�ز[*]  ������ ���

واد آ!ت،( 
واد 
ن ا���4ج 	�.د ا�رأ� 
�ف ا�وھ
� ا�رأ�
�ل ���� �سو	���. 
D/ورة �
ل و�وة) أو���'

���,� ��ط� ـ وأ�,م �
	��!ت ـ ا!�1
�ن أدوات  ��� 2 د'ل �

�3� ! ا(�ظم /ز�1 �� ���� رأ�
�! و
��	ر ا�
���	ل، �� 
�و��� �� ا���رورة 
� �� �رور��  ].م[ ا�رأ�
�ل ���4ج ا�=�

  :إ��8ت

� �	�ن: ا����
� ا�و�� �ول ��ر�ر:  ة- ا�
���ل 
و�� -1
 ��ر�ر:  ة- ا�
���ل 
و��  -3  -2) ا(ول ا���م( ا(ز
� �	�ن: ا����
� ا�و�� �ول
  )ا�;��� ا���م( ا(ز

 ===========================================  

ر�ر� � ا����	� ا�و�� �ول ا�را��� ا
		�� 	ؤ�	ر إ�


ؤ�
ر �2 ��را�و �ورون ا�ر��ق �ر�� ��ر�ر ا��ص ھذا ��

�ا�را	� ا( �
 �	را�ر 28 إ�2 23 أ��م ا�
���د � ر، ا���دس ا����
  ا����
� ا�و�� �ول ا����ش إ�2 
د'3 ،2010

  2010 ����ر 23 ��را�و �ورون

�وى�	  

� 	/و�� ا���ر�ر ھذا ��وم �ن.=

 �رك �,م 
و�وع ��ون أن و/وب 	�ظر�� �رى و
� ا(ھم، �2 ا��ر��ز ����ول. ا����م �ول  

,�م ��Mداث� أو��ع 	.دد ا�ر��ق و���وم .و��
�  .	�د'�3,م وا�� 	 �ل ا����ش 	9;راء �د�دة إ�

I- ا�و�� �	ط�وع ا����	رة �	D� �	ز
  ا


رة أول �وا/� إ��� �� U�ا���ر �
� أز
�  ��ظ�م و
ر�	� ،���
� إي ا�رأ�
� ا��.�د�� أز���
 (ول. إ������ و 	�1�� و Nذا1�� و وا/�

رة �� U�ھذه ��درج ا���ر �
� �� ا(ز
� ا��و����
ت و!. 	,� وُ�=�ر ا�رأ�=� �,�
 و ا!��.�د�� ا��وا
ل، و�ل. 	�����م ��م أي 

����

�را	ط� ا�������، و ا!/� 2  .ا����
� ا�.��د �



� ���ت
� ا!��.�د�� ا(ز
�، إ�,� ظر���، أز�� ھ��
�، أز
� ا'طر إ�,� 
�ظو
 ا�
��دة تا�و!�� ��دت. 1929 ا���م 
�ذ أز
�� ;رو�,� 
ن%  35 ا(
ر������
  % . 25 ا��ورو 
�ط�� و��دت ا�

�= �م ا
ز	�«��«  

�

ن ا�'روج«� �ن ا���و
�ت ���دث ��د �
� ��ون �د. 
�,� ��=ق ! ،»ا(ز
 د�م 	�����ت 
ر�	ط� ظر���، ا����ش أو/� ;

ن �'رج ! -أور	� و ا�
��دة �تا�و!� -ا�
ر�ز 	دان ��ن ذاك، أو ا�	د 	,ذا ا!��.�دي ا�� �ط �
 ا��
و
� ا�د�ن ا�=/�ر إن و. ا(ز


ن /د�د طور و�ن ا�و��، ا���رار �دم �2 �د!ن وا�
��� ا�	��� ا����ن ا��دام و -...وا�	���� ا��و��ن – ا�/�و	�� أور	� �� 
،�
�« إن: 	�(�ل أور	� �� ا(ز
  !»���� �م ا(ز

� ���ت

/رد ا�راھ�� ا(ز 
�أز �� �� ��درج 	ل ظر���، دور�
� أز�� ھ��� ا(
د، طو�
 ا�;ورة أر��� ا�ذي" ا�
��G ا��ظ�م" أز

��، �زداد ا(ز
�ت ��ن ��ود، 
�ذ" ا!����ر"  و" ا!����ش" أطوار ����وب. ��1970وات 
�م �� ا���و��	را��� ا�
��دة� A�/و� 

� و�=�,� ا��ظ�م، �ب ����� و�.�ب �D�;ر، أ�;ر 
���ر�� 	و��رة ا��وا�� إ�2���

طرد ار�=�ع �� ا4/.  

� �	دي
�دود" و �������ت ��
�� ا�راھ�� ا(ز� �� ھذه 	دأت. ��ظ�م" ا���ر�'�
�، ا�دا1رة �� ا(ز���
 و/� 	Dي �
�ن ! ��ن ا�
� �� ا'�زا�,�
� أز���	 ����
� �ر��ب �ن ���/� إ�,�. و
 . ا!��,3ك ��ص و أ�
�لا�ر �را�م و��ض ��، إ���ج ��ض أز


�دل إر��ء ��4دة ھ/و
� ا���1دة ا�ط	��ت  �ت ا���	��، ا�;3;� ا���ود �
و طور ا��,2 �
� ، 1970 ��وات 
�م ��  - ،A	ا�ر 
� ا��وا��ن 	�=��ك و /
�ھ�ر��، 	ط��� و	�طو�ر �;�=�، و	'.'.� ا(/ور، 	'=ض���
 . ا!/�

�، ا�
�زا���ت و�2 ا�� @�ل �2 و ا(/ور �2 ا��@ط ھذا أدى  -���
� و
ن ا�طب، ا�'=�ض إ�2 أدى ا!/�
 �� ��ض إ�2 ;

 �ل 	������ و ا���4ج، �درات �� ��ن. ا�.���� ا���4ج 
ردود�
 أ�ل ا�.���� �� ا!��;
�ر أ.	A ��ث ���3;
�ر ا�'=�ض 
ذاك ;
� ا(�واق �� ا!��;
�ر و 
ردودا���

ردود ذي ا� 2 . أ�

� ھذه �ن ا���و�ض �.دو	  -
� – ا�
زدو/� ا(ز
� ��1ض ا���ج أز
� ا�.����� ا�
ردود�� �را/� 
� ا���
� ��1ض ����ق وأز
 ا���
�
�( ا!��,3ك ا�'=�ض 

زدو/� أز �, ھروب �� ا��ظ�م ا�'رط ،)1990 ��وات و
ط� 1980 ��وات 
�م �� 
��دل ار��ت �

� ا���� ��: أ
�م إ�2���
� ا(�واق �� �حأر	 إ�2 ا����
) ا(�ر ا��دا��(  ا�'�.� ا!��دا�� و�� financiarisation ا��
��ل �� ا�

�
  ).ا�دول ا��دا��( وا���

� ا(�واق و ا�	�وك ���ت و. 2008 ا���م �� ��.ف 
� ھذا���
� �� ا�
� أ	��د ا�د إن. ا�
�د
� ��وط �	ر و
���، 	��� ا(ز
�� �
 
��
� ھذه Nذى ا�ذي ��ن". ا�وھ
� ا�رأ�
�ل"  ا�	�ض ��

�طق ھو ا�دوا ����
 إ�2 وا���� ا�ر	A، إ�2 ا���� 
�طق ذا��، ا�رأ�

�دل أ��ل �
رة، �ر��
�ل 
ردود�;��
� ا�ر��
�ل، و����س ا���
  .ا(����� ا!��.�د ��ط���ت ا�'�.� وا�

� إ�2 ا�S��ت ھذه أ��ت
� أز  :ا������ 	��'�.��ت 
ط	و�� ا(
د طو�


�دود �
و ) أ � 	��و!��ت% 3 إ�2%  2 و 	Dور	�،%  2 إ�%2  1: 
ذھل �=�وت 
� ا����
�، ا�.��د �2%  4 إ�3  %2 	��	

و�� ��%  10 إ�2% 8 و ا(
ر���� ا�
��دة/

;3 وا�.�ن ا�,�د �
و و�� ��ذر رNم ا�.�ن، - ا�,�د - رو��� -ا�	راز�ل  �� 

  .ا���ف 	��W ا����
� ا��
و ��ون �نوا�. ا�,�د 	دون و. ا�	راز�ل 
��وى �=س

دان �� إ����� ��طل 
�ون 50:  ا�	ط��� ا��
رار ) ب	 �
� ا����ون 
�ظ�
 �� ��طل 
�ون 217 
ن أ�;ر و ا!��.�د��ن، وا���
� 	��د�ر ا����م

ن%  20 و. ا�دو��� ا��
ل 
�ظ � ا�
��دة 	��و!��ت �
ل �=رص ر/�� 	3 و���ع.  ا�	���� 
;ل 		د ا�	ط��

�  .ا��
ل �رص 
ن% 5و% 3 	�ن 	��	� أور	� و ا(
ر���

� ا�@ذا1�� ا�
���دة 'د
�ت ��ل /� ار�=�ع و. ا(/ور �2 	���@ط 
ر�	ط�ن �3,��3ك و�دود ا�'=�ض ) ت/���
 ا�و!��ت �� ا�
� أور	� و ا(
ر���� ا�
��دة���
 	��و!��ت وا�� ر�ن ا��	�� ا�ر1��� ا�
دن �� ا���4�� ا�@ذا1�� ا�
���دة 
ن% 26 
ن أ�;ر. ا�رأ�
  .ا(
ر���� ا�
��دة

� ا��واء 	�.د �'م �
و
� �/ز ) ث

ن% 13 و% 8 	�ن(  ا(ز Gا���� �% 80 و% 70 	�ن �
و
� ود�ن ،)ا4/
��� ا�دا'

ن Gا���� �  ا�
�و�ط �� ا4/
��� ا�دا'



 وار�=�ع 	��
ر�ز، ا!��;
�رات ���ب �2 ا�.��دة ا�	دان ��و �
�لا�ر� �د�ق: /د�دة 
��ر	� �����ت و ا���و!ت ا�=/�ر ) ج
  ا(و��� ا�
واد �2 و
��ر	�ت ا�	ور.�، أ���ر

� ا(.ول 
ن ا��ط,�ر �ن 	��دة ا����	�ت �زال ! ) ح
  ./د�دة 	���� إ�3س ��!ت ���	�د و!. ا���

� إ�2 ا���1دة ا�ط	��ت و ا��
ل أر	�ب ھذا ��ود=���
� ��ظ�. ا� �وب و ا��
�ل �2 ھ/
��,م 
رأ�
�ل /د�د ھ/وم ��ظ� ا(ز�:  

� ) أ
� �وق ����� ;�
� �ر�ت و�د. ا��
�ل 	�ن و������ ا�ر��
�ل 	�ن ������ �D�;ر أ�;ر ��طب ا��
ل، ��وة ���
 إ��دة 2008 أز
��،ا�ر1�� ا�� �ط �روع �� �	ل 
ن 
ر��	� ا���4ج ��ظ�م إ��دة 'طط 
� ا�
��و!ت، ھ�� �

ن 
ز�د و ��ر���ت،  � و ا�
رو�

�  .ا��
�ل ��وق أ�=ل إ�2 و�/ر ا(/ور �2 ھذا ��@ط. ا�, � 


�,م 
3��ن ���ة  روط أ�;ر ��دھور و ا�,/
�ت ھذه ���وا.ل.  

� ا�'د
�ت �2 ا�,/
�ت ����;ر ) ب
� �د 	ر
�,� أور	� �� ا�,/
�ت � د�د وا�,دف. ا�����
� ا�����
� و ا�.�� و ا!/�
 أ�ظ
  .ا�����د

� ا�,/
�ت ھذه ���/� ) ت���
�، ا������ت ا �داد ھ� ا!/���
 ��ف �.��د 
� ا����ن �� ا!/�
��� ا����م و ا�	و����� وا�ر��	� ا(
،� ا��و��ن �
;ل و. �����ه أو�2 وا����ء ا(ط=�ل �
;ل ا�ذي وا����ري ا�	و���� ا���ف ا�
���ك أو ا�	راز�ل �� �دل �
� ا�دو�

وح �,��ك. 
'�	را �	����وا� �  .	ر
�,� أور	� �� �� ف �����ت 
و/

� ا(�واق و ا���1دة ا�ط	��ت �طب ا�
���، وا��/ز ا�د�ون ��و�ض و	�.د���
�، ا�'د
�ت �=��ك ا(ور	� ا�
ر�زي ا�	�ك و ا�
 ا���
� و وا(/ور ا�
وظ=�ن، �دد و'=ض��
� ا�����
� و����
ل. ا!/�
� �را/��ت �=رض" ا�د�ون إرھ�ب" ا��و��ن �� ا���و���
 ا/�

 �ول ا4�د�و�و/� ا��/�G و ھ�، ��ظ� 	�د إ�� �ول ��ل و. واز��ن �زا!ن ! ��
�ن �ط�ع و 'د
�ت 	��� �� �ظر إ��دة و�ذا
� ا(�واق �'�ق" و –!!  زا�ت ��D,� –" ا�دو�� �ودة"���
� ا����
 �ول ��� � ���م ھذاو. ا���و��	را��� ا������ت �D��د /رى ،"وا�رأ�

  ".���زي ا��ط�ف" إ
����ت

� �,م 	ل ��ر�'� ���ش إ�2 ا��ودة ا�
�.ود ��س�
� د���
�، ��ن. ا(ز
 ا��واء أ/ل 
ن �;�ف دو�� �د'ل ،1929 ا���م 	��س ;
�
� ھذه �� ��ن. ��و��	را��� دو�� �د'ل �ز�� إ�,�: ا(ز�، ا��وى 
واز�ن ��/� ! ا�
ر����

� ا���1دة، ا�ط	��ت �رات'� ! و ا!/�� 

� �����ت ��و ،1945 ا���م 	�د ا���ل ��ن

�ن و��و /د�دة، ��� ���
 /د�دة، إ���ج �ط���ت و'ق �طب، إط3ق و /د�دة، ا/�
� و��س. �
ل �=رص �;�ف إ�داث و
ك �� �
�" ا��;�ف ا!��,3ك" و" ا��;�ف ا���4ج" 
ن /د�د �طور 
��دل ا(�ق �� ;� 

�� ا����3ت 
� ،ا�
ر����
� ���ت ا���" ا������� - ا!/�
  .و��ذاك ��1

  ا�	��خ أز	�. 2

� ��زداد ا����ق ھذا �
ن
� � ل ��� دل ا�ذي ا(
ر �دة، ا�
��خ أز
� أن ��م ���. �و	�,�/ن ����
� �ل �ن ��/زة ا�رأ�
 ا(ز
��. ا�	�1����

�طق �=�ر ���رأ�	 "A	ث" ا�ر�و/ب ���ل �
� ���/�تا" 
�طق إ����
� ا�ر��
�ل ����س" 	
�طق و�=�ر". ا!/���
 وا�

�� و'��رات وا��'ط�ط ا�����ق 
�طق �زم ��ث" ا�'�.� �	�ن 
� ��ن. ا(
د طو�
 �ن ا�رأ�
��� ا��ظ�م �/ز ھو �و	�,�/ن، �
�" إ�2 ا���ول���
� و". '�راء رأ�
; ����
� ! أ'�ر 	ط3ء رأ����
  ...'�راء رأ�


� �در �2 ا��راري ا!��	�س �Nزات ��ب '=ض أھداف ر�م �2 �درة، و! �زم، وا���و
�ت دولا� �دى ��س ����� �
. ا(ز
� ��س و

و�� 	Dھداف ا��زام ;/
� ا�
.��A إن]. GIEC [1 ا�
��خ �طور �ول ا���و
�ت 	�ن ا�
 �ر�� ا�'	راء ���
 إ�/�د– ا�رأ�


� ! /د�دة، أ�واق�� �2 ��
و -ا��و�ث 	��وق ا�'�.
دن �ط���" '�راء" ��ظ�م إ��دة �� �	زغ ! و. و���ل و����
 ا�رأ�
� ا�'�راء	�;

�واز�� ردا ���A ! ا��� ا�ر��
�ل ����س 
ن أ	�د ���2. 2010 ���وات] 2" [ د�ل ��و" 	 2� �

;ل ! ا�	�1��، ا(ز� 

 و إ���ج"  ا(�ق �� �	دو و!. ��وات 10 �� 
لا�� �رص 
ن% 2 زھ�ء �وى]Green business [3" ا('�ر ا!��.�د"
� 	=�ل ��ظ�م ا����ش و! ،"�;�ف �ط�ق �2 أ'�ر ا��,3ك���

و��ت ا���و
�ت ��3ب رNم ا�'�راء، ا�رأ�/
 ا��	رى وا�

��D�
	 �
��طق 
ن ا(.��ن ا����ن طرد �	ر�ر أو ا��وو�� ا�ط��� �رض 	�.د ا�	�1 �,
�D	 �� ��أو آ� ���ر
�ا أ����3�.  

3" .G'رD�  "ا����م 



� '.و.��ت إ�دى ��
;ل

� ا��را�,� �� ا�راھ�� ا(ز "A/رD� م���� إط�ر ��" �
� ا��و����
� ��رورة ا(
ر ��س. ا�رأ�
��
 و 
3	 ،�  .���رك ا����
� ا�و�� ;�ل 
را�ز ��ن ر/�

 : ا������ �	�ب�M ھ�
�ن وا�=ظ�ن. ��	�� ا��دارا ا(
ر���� ا�
��دة ا�و!��ت � ,د

 وزن �را/� ���رورة أورو	�، Nرار �2 ���رض و. ا����
� ا!��.�د �� ا(
ر���� ا�
��دة ا�و!��ت ا��.�د �.� ��'=ض  -
� أ�/�
� د�و�,� و�	W. ا�.���� ا��ط�ع
� ! ا����م، �� 
����,� و�دھورت. 
ذھ�� �
 '��ر و��ن. وأ�@�����ن ا��راق �� �ورط,� 

ر���ا( ا�ر1�س �

ق �� /�دا ��/2 ������ �دود ��ن ا�
	�درة، ا����دة 	���	ط ھو ا���1دة ا�ط	��ت �.��A أو	�� �
 ا(ز

�
� و�� ا(
ر����، ا�
��دة 	��و!��ت ا!��.�د� 2� ��دد أ ��ل 	�ض �	ول �رورة و�� و	�D@�����ن، ا��راق �� 
.��ب 
ن �
� إن. ا�=ر��ء
� ط�ن ;/ �� ��
 . ا�
�ل ھذا �ب �ن أو	�
� �/ز �د و ، 2000- 1980 ��وات ط	�ت ا��� 
ر����ا( ا�,�

� ا��وى أول ا(
ر���� ا�
��دة ا�و!��ت �ظل إذ ،"��	� ا��دار" ا(
ر ��ن  -�
 ا�دو!ر، �ظل و.  ���� ا(
ر���� ا��وق و. ا����
� وا���	����، ا�.���� ا(
وال 	�وظ�=�ت ا�
د�وم
� �ظل '�ص 	و/�و...ا�
ر/��� ا���
  ./دل أي �ن 	
�Dى ا(
ر���� ا����ر�� ا�,�

� ا��را��/��- ا�/�و ا����م و
��و!ت ا����ر�� ا��د'3ت ����� ھذا، ا!��.�دي ا��را/� و�� ظل �����
 ا��را	� 	���=وذ ا�
� ا(و��� و	��
واد ا�ط	���� و	��
وارد�
� ���	�رول،أھ
 أ
ر��� أو آ��� Nرب و
�ط�� ا(و�ط  رقا� 
ن �ل �� أھدا�,� و��
;ل. ���

� أ�,� �
�. ا(
ر���� ا����ر�� ا� را�� ھذه �2 ھ����، أو وھ�دوراس أ�@�����ن 
ن �ل �� ا����ر�� ا�'��رات و� ,د. ا��3���
�
� ا('رى، ا4
	ر����� ا��وى �/ذب و����! �� 	وا�ط

ل �ر�ز أن و����. ا(ط�� ا� 
�ل �ف 
�ظ�� 
2 �
��اھ�
��طق � 


� وا����ر�� ا������� ا�
وا/,�ت �  .ا(
ر���� ا4
	ر����

� ا(�
�ل /دول �2 ھذا ����
 ا�	دان، ھذه 
ن ا(
ر���� ا��وات ا����ب أ/ل 
ن و�دو�� و��	1� ا��رب، �د �ر���� �د'ل أھ
 ا��دوا��� ا��رب ����� ��=�ذ ا(
ر����، ا�
��دة ��تا�و! 
ن 	د�م إ�را1�ل، و��و�2. ا�د�
�راط�� ا��ر��ت و�ن ���د�,� �ن وا�د��ع

2 �3وة ���ل، أ�=� 
ن أ�;ر ��,
� ��N Gزة �ط�ع و�� �	��ن �2 �دوا����ن �ر	�ن ��وات 3 ظرف ��  �ت ��ث ھذه،� �
 ا����
  .�	��ن �د /د�دة ��,د�دات ا�راھن

زم و ،"با4رھ� 
��ر	�"�د�2 �ـ
� ا� 
و�� ا�
�طق �� ا��روب ھذه ��درج��� �
وا. �
�ر� ���
��� �
�ط�ن  �ب ���ل � 
  .ا�
 رو�� 	��و�� وا!��راف

� ھ� 	
� ا����ر��، ا��وات 	�����ب ا�
ط��	� ��رن وأ�@�����ن، و��ط�ن ا��راق 
;ل 	دان و��
,
 ،�
ر�ز� ��
�ن 	د����
� 
�، وا�/
���ت�
� �د 	��
�ر�� و ا���د�
� ا����رات ھ��
� ا3�4�=  .ا��

� �=س أورو	� �� ��ظم ��
� 4�ران، ا4
	ر����� ا��وى �,د�دات /
�� �ر�ض إ�ران، و��
� ا���
 ا��راق، �@زو ا���	�� ا3�4
  .ا�د�
�راط�� أ/ل 
ن و����,� �/�د، أ�
دي ا4�را�� ا�ر1�س �ظ�م �د ا�/
�ھ�ر�� ا��ر��ت و����د

 و	��� ا(
ر���� ا�
��دة وا�و!��ت وا�,�د ا�.�ن 	�ن ��وم ا��� ا�/د�دة ا����3ت �� ;ل��
 ا�ر1��� ا����
� ا�و�� 
��1ل إ�دى ��ن
� ا�.�ن �� ا��
و 
�دل 	W ��د. ا����م	�� 9 %�� إ�2 �.ل و�د ،2009 ��	�� 10 %��� 2010، �
 ا�
��دة ا�و!��ت �� �	W �م ��

�
.در أول ا�.�ن 	��ت /�ري،ا�� ا�.��د �2 و%. 2 إ�2 1 �وا�� �وى وأورو	� ا(
ر��� ،�

��ورد و;��ث ��� ،� وا���	� �
� ا��� .�درات 
ن% 8.7 ��	� ����� ا�.�ن و���ق. �'د
�ت 	����	� وا�'�
س�
 ا�
��دة ا�و!��ت ��	� ���دل 
�( ا����
�� ا�واردات 
ن% 6.7 و ،)ا(
ر����

��	ل( ا���� 14 %.� ا��وة اSن ا�.�ن أ.	�ت. )ا(
ر���� ا�
��دة �و!��ت 	����	

��3� ا�.���� ا� ر��ت و����س. ا���	�ن 
� /�ب إ�2 /�	� ا�;���� ا!��.�د�
� �ط���ت �� �Mوط�ن ��	رة  ر��ت ا�����.� 
  .وا���ل ا�ط�ران


ل" ا��ت ا��� ا�.�ن، ا��.�د إن�
� �.��� ��رورة أ��� � ,د �
�. ا��.د�ر إ�2 
و/� ،"ا����م =�;� ،� �و�,� �و��� و و�ر��
�� �وة أول ا�.�ن �ون �� 
��زع ! ا������، ا�.��د �2 و. ا('�رة ا���وات �� ھ�1ل ��و �2 �طور ا�ذي ا�دا'����� �� 

  .آ���

�، �ط��ت ذات و	�وى وا���	���� ا(
ر���� ا4
	ر������ن 	�د'3ت 
ط	و�� ا�
�ط�� وھذه�
 ا���وات �� و. وا�,�د ا�.�ن أي ���
2 ھ�
��� أ�;ر و�� 
ن ا�.�ن ���ت ة،ا('�ر� � ��ز�ز و /�را�,�، 
� ا��را	�� ا��زا��ت 
ن �	�ر �دد �ل أو و�ف( ا�
�ط�

 ا�=�ق �و��� و ا���ر��، ا�.�ن إزاء ا!��.�د�� ���وان �	��� �وط�د و ا���	�ن، 
� ا����3ت �ط	�� و ا�/�و	��، �ور�� 
� ا����3ت

� �ر �	�دل �
و�/
 ���=ت ��وات، � ر و
�ذ.... ). �ر��3�� و 	�����ن �� �.�ن �وي .�ود و آ���،  رق /�وب دول 


/�ل �� �	���,� '=ض 	�.د '�ص، 	و/� 	�9ر���� ا����م، �	ر  را���,� ا�.�ن � ا�.�ن، دو�� و�ذا .����،  ر��ت و���@ل. ا�ط��




ر��� ا�,���رات 
3��نD	 �
وادا� .=��ت و��را�ق. وإ�ر���� ا��3��� �� ا(و�� 	�طو�ر ا� �	�� ا�.�ن /
,ور�� ا��زام 
� ا(
د طو�

و��ن ا������ ا�	���ت
� 	 روط ����=� .�
� A�
�"  روط 	3"و ا!�'=�ض 	��@� ��1دة 	���Dر �رو�� ا�.�ن ������.  


ن �وا/� ا�.�ن أن 	�د��
� ��ف � : ھ��


واد 
ن �	�رة �
��ت !���راد 
�طرة إ�,� .�.�درات ا��	��� 	��W ا!��.�دي ا�.�ن �
و  - � ا�دا'� ط	,� و. و
�و��ت أو��

ن أ��ل إ�3ت و���د��. ا���ف 	��W ا(�ر ا��,3ك ��
� ا!��;
�ر، �2 أ���� �ر��ز إذ /دا، ا��وازن 
'�ل �
 إ��دة ا(ز
� ا�
�طب ا(
ر ا(�ر، ا��,3ك �.��A ا��
و �وازن�
� وإ�داث ا��=�وت، و���ص وا��، �ط�ق �2 ا� را1�� ا��درة �����
� 

����
� ا/������ . 

� ا��و�رات ���
� إ�2 ا���د ا��=�وت �ؤدي ا����ر، ا�و�ت ��  -���
 ا4/
��� ا�دا'� ا����G ��ون �د. ا��ر��� وا�.را��ت ا!/�

� ا��ر���، ا����ن  �'و'� و��طرح. ;��ثا� ا����م 
ن 	د 
��وى �� �ظل 	,� ا�=رد د'ل 
�و�ط ��ن ���
��، ا�;��� �.�ن �	  
� ا���وات �� 'ط�را 
 �3 ����د، �ظ�م ا��دام

ط��	� ���ون .���  �ب ��ل. ا���د � . ا(ر	�� وأ/داده أ	و�� 	���9

 �طويو�. ا�	ور.� و��وظ�=�ت ا����ر ��وق �وي ا����ش إ�2 أدى ��روض ھ�1ل �طو�ر �2 ا!��.�د إ���ش ����� ار��زت  -

��ر	� �����ت إ�2 ا���ول 'طر �2 ھذا . 

 ���ر�� �وة ا�.�ن 	��ت ذ�ك، و
�. ا(
ر���� ا�
��دة 	��و!��ت ����� ا����ري ا�.�ن /,�ز ��ف إ�2 ا4 �رة أ��� �/ب  -
��
�� ���2 و. �وو�� ��ر	� �وة ذات �	رى إ�
 و�ذ�ك. ا!��.�د�� �و�,� �طور �
را��� ا����ر�� �و�,� �طو�ر �� إ�2 ا�.�ن ��و
� �زال ! ��ن. ا����م �� ا(و�2 
ن اSن 
�ذ ا�	ر�� �وا�,� 	��ت و�د. �	�ر ��و �2 ا����ري إ�=��,� ��وات 
�ذ زادت

ن ;��
 
� ���2 ا�ط�ران �� و ا�	�ري ا(�طول �� �	�رة ��ف

���/�,� إ�2 ا���و.  


'�وف ھذا ا� �	� ا���ر�ر /�ش ��د�ث و�;�ر ! �
  .وا���	�ن ا(
ر���� ا�
��دة ا�و!��ت �دى ��

� ���3ت -وا�.�ن ا(
ر���� ا�
��دة ا�و!��ت– ا��و��ن 	�ن ��وم��	� � .رف 
�دل 
 �ل �ذ�ك 
;�ل أول و. و�زا��� و 
�	�د�
��
� إ/	�ر �ر�د ا(
ر���� ا�
��دة ���و!��ت. وا��وان ا�دو!ر �
� �@��ر �2 ا�.�ن ��و
 �/زھ� '=ض /لأ 
ن ا��وان ��

� �,� ���A ا��/�ري ا�.�ن ��1ض ��ن. ا��.�دھ� وإ���ش ا�.�ن، إزاء ا��/�ري
� دو!ر ا����ط�ت 
را� ��دات �� ���;
رھ� ھ�1
�  .ا��.�دھ� إ���ذ �
و�ل 
ن ا(
ر���� ا�
��دة ا�و!��ت �
�ن 
� أ
ر����، 'ز��

 /د�د ��
ل إ��. ا����
� ا��
و /ر ا�.�ن !��.�د ا��وم ���A وا�.�ن ا(
ر���� ا�
��دة ا�و!��ت 	�ن ا��وى 
�زان �@�رات إن

���ذ �
�ن �ن /دا 	��دا ا�.�ن ا��.�د �
�زال: �دوده ��د�ر �/ب ا����
�، ا�و�� �� وأ���� �
وع ����/
 ا����
� ا!��.�د �

ن 4'را/� �
 .ا�دور ھذا �� ���ا(
ر� ا�
��دة ا�و!��ت 
��ن ا��ول �ن 	��دة �زال ! إ�,�. ا(ز

IV  .�7ر�	ط� ا�'�و���، أ  ا
	ر���7 اH	�ر����� �د ��	وا'�� ا�ر@�,�� ا��

� ��رب
� ا(ز�
�، 	D ��ل أ��� و��ن �
وا، � ,د ا��� ا�	دان 	�ض 
� 	�=�وت ذ�ك ��ن وإن ا��3����، أ
ر��� أ��� ا����.�' 
�"�ـ

��و��ت �2" ���رة أز �
�، ا����!ت 	�ن ��توا��3 ا�	�1��، ا(ز���
� ا!/��
 ا�/�و	�� أ
ر��� �ظل و. وا4;��� وا��و

� ا�
وا/,� 	ؤر إ�دى���
  .أ
ر���  
�ل إ
	ر����� �د ا�ر1��� وا������� ا!/�

 : راھ�� 	��
�ط�� ا�/�ر�� ا�;3;� ا�
 �ر�� �2  �ھدة ��ط ;3ث �2 ا��D��د �ود


;ل  -�� �

�زة ا��
 ا��ر ا��	�دل 
�ط�� � ل 	�د ���
�.ود،. ا� �وب �د ا��3���� أ
ر��� و�
�ن ا(
ر���� ر�����ا4
	 ھ/وم �� ا�

	� ر وN�ر 
	� ر ھ/وم ا����1ف أ
ر���، �	دان :����
�" '3ل 
ن ا(
ر ��ن �
� د	و

� و���ر�� 	�ر��داد،" أ
ر��� 	دان �� 


�1ت 	�� 	�د �2 ا(
ر���� ا�/�وش �وة ا���راض 
� ھ����، �� �
� �را���
 إ��دة أ ��ل ا(
ر �	W و�د. وھ���� 	,�دوراس 
� ھذه �� �و�و
	�� ��ط� و.  ��زو�3 
ن ��و
�رات��Sدور ا	زي �ر
 .�
� 2
� ا��'�	�� ا��.�رات �� ا�,/وم ھذا ��/;
 �� 

،�
�ن ������ ھ/
�ت و�� ا� ��� �
 . 	�راNواي أو ا(ر/���ن �� �

�و��د ا�
��و/	� ا��وا
ل ���; ��
;ل  -� �� ����
 ا������، ا�	���ت �'ص 
� �=�. ا����
��ن وا������ ا!��.�د �� ا�	راز�ل 

��و!ت. ر1�س 	دور ا�	راز�ل ��وم ا��.د�ر��، وا�زرا�� ا�ط	����، ا�;روات وا��@3ل� ��� ا�/����ت 
��ددة 	راز�

ن 
د�و 
،�
د �
�ت �2 ا�	راز�ل و����ظ. ا�
/�ورة ا�	دان �� ا
	ر���� ور	د /�� ��وم �	�رو	راس، ا���و	 ���
 ��'=ض ��ث ��	�، رأ�
�، ا�
��/�ت 
ن .�درا�,���.

��/��,� ��	�� و�ر�=� ا� � ا�و!��ت 	�ن /د�دة �وى 
واز�ن إ�2 �ذ�ك ا4 �رة �/ب ��ن. ا(و��




� وھذا. وا�	راز�ل ا(
ر���� ا�
��دة A�

ن ا�	راز�ل 
و�ف �و��� 
� وذ�ك. ا������� ا�
	�درة �2 /د�دة ات�در ا�	راز�ل � 
� 	 �ل ھ�دوراس/ .�
� �ؤ�د ����
 ا�
��دة ا�و!��ت /��ب إ�2 ا�/د�دة 
�ز��,� ھ���� 	.دد ا4
	ر���� ا�����ف �� ا�	راز�ل 
�
=,وم ل����
 ا�	�ض و��ن ،"�ر��� إ
	ر�����" �ن ا������ت �� ا��د�ث �	ق ��د. ا(
ر��� "� ھذا ���ش �
�ن". ا�طر��� ا4
	ر����

ر��� ر����� �2 و�	�2 ا�
=,وم،D	 �� و��ن ا���ط�، ھذه ا���ح أن ا��3���
 . ا�/دل ��	ل ! 	 �ل �	راز�ل /د�د دور ;

 إ�,�. ا�	دان 
ن ;��;� �ر��� )�و	� ��زو�3، 	و��=��، إ��وا�ور،( أ
ر��� 	دان أ/ل 
ن ا�	و��=�ري �����ف ا�ر1���� ا�	دان � �ل  -
2 ��
ت 	دان
��و��ت � �=�'

� /ز1�� �ط� 	��رورات  � وإ/راءات ا�������، ا�
وا/,�ت .��د �2 ا(
ر����، ا4
	ر����

����
�، ا/��

�ز 	د �ل ��ن. د��ور�� وإ.��3ت ��د
� ��	�1ت  ,دت �9�وادور. '�ص 	و�� ���
� ا/�
 ا(.��ن ����ن ھ�

ن ��ز�تا �
� دون ھذا ��م و�م. /د�دة د�
�راط�� ��و�� �ور�� ��و

وا/,�ت / .�

ن ا��ر�� ��D�س 
� ا�	و��=��، ا��/ر	� أ 

���دة ا������� ا(داة -  ا! �را��� أ/ل� ��، ا��ر��ت طرف 
ن) MAS-IPSP( ا� �	����
 	�ن �دا'ل أ�	ر ��ث ا�	د ��9,� ا!/�
� ا���	�1ت���
�وا ا!/��
� ا4/راءات و ا(.��ن، ا����ن و��	�1ت ��و�
� ا���د
 ا!��'�	�ت، �� 
ورا��س إ�=و ��ز و�د. ���و
� وا��ر��ت ا� �	�� ا�ط	��ت و���ظر���
 ا�;ورة ���ر أن �9
� طرق، 
=�رق �� ا�=�زو�3 ��ف �
�. ا!��.�ر ھذا 
ن ا��;�ر ا!/�

�
� أ��� و��ن ا��
�ن، �,/
�ت .دي	��� ا�	و��=�ر��، ا���رورة إط�ر �� �د
/�,
 ا�
���ب .��د �2 ���3.�د ا(����� ا�	���ت 	
،����

�ت، ا!/��
Dوا�� ��، وا�ر��	���

 روع ��وطد أن وإ
�. وا�د�
�راط�� ا�/
�ھ�ر ��	1� �=ز �=�رض 
� ا�� ����
 ا�دو�� رأ�


� ،"ا�	و�	�ر���" ا��ظ�م و�
�ت �� 	�رو�راط��� ��ون �د. ا���رورة ��'�ق ��ظ�م دا'

�ت، إ�/�	�� إ/راءات ;�
D���� د'3ت أو� 

���دات أ/ل 
ن ،����
� �	�ن ا���م ا���رورة 
��ر و��ن ا/�
� أ
�رات /��
.  

�
� ��	وأ ا��� �و	�، أ���
 ،� ����د 
ن ���زم و ا(
ر����، ا�
��دة ا�و!��ت ھدف ��ظل ��� ����، �� أ�
ق ���و! و����ق '�.
� ا�������، ا��.��=�ت ھذه 
ن أ	�د ھو و��
� ��ن،.  ا4
	ر����� �د � �ط�
� ا��3���� أ
ر��� �� ;�
 ا����!ت 	�ن ���طب د���

�  .وا4
	ر����� ا� �	�

� ا��و�رات و��������
� ��  ,دت ا��� ا���رة إ�,�. �دة أ د ط�	�� 	�طراد وا������� ا!/�
��و
�ت م�را� أ�	ر ا('�رة ا�
ر�� 
����
� وا� �وب وا�=�3�ن ا��
�ل ����ف  روط �,�ء أن وا�
ر�ب ا�
�=�وت ��طورھ� و�
�ن. ا�;ور�� وا��/�رب ا!/��
ن ا(. 


��ھ�� ����ف ا(�����، ��و�,م أ/ل ����
� ا�رأ��
  .ا4
	ر����� �د ا�;ور�� أو ا�/ذر�� وا��و

V .ت����و�  اI,�و�� ا�

� ���G1 ا��و����� ا!���د �=/ر 'ف ��ث ا����م زاءأ/ إ�دى ھ� آ��� إن��
� ا�����=�ت" 
=���" '�ص، 	و/� ���	
 '3ل ا�
 أ�@�����ن، إ�2 �ر��3�� 
ن 	دءا 
���م و���ري ����� 	دور د�,� ��و ��وم ��ط���,�، 	���ن إ�3ن �2 ��3وة". ا�	�ردة ا��رب"

��ا�
�ط� ھذه د'ت ��د. 	�����ن أ�;ر 
ز�ز� �,�
�و
��ت /د�د �.�ود 
���د ����� ا�/�و ا!���رار ا��دام 
ن طور �� 	ر� 
� ا��وى 	�ن ا��وى 
�زان وأ.	A. ا�د���� و�M.و���ت ا(�راق، 	�ن و��و�رات ا���	�ن، �� �
� ا����ر��، ا��ز�� ذات�
� ا�4

��
� ھ3ل 	رز و�د. وا�N A�ر..) ا�,�د ا�.�ن، ا���	�ن، ا(
ر����، ا�
��دة ا�و!��ت( وا����

�د /د�د أز
 �ور�� /ز�رة  	� 
ن 
�، �رب 	ؤر 
���=� �ر��3��، أو 	
��دا��و 
رورا ا�و�ط2، آ��� وإ�2 أ�@�����ن إ�2�
�� �
ك ���
دان �	 ����
 ا��3ح �د�دة 

� �ور�� 	�����ن، ا�,�د، ا�.�ن، ا(
ر����، ا�
��دة ا�و!��ت( ا��ووي���
 ���2 ا����ق، ھذا �� و). ا���	�ن؟ وNدا 
�، �د إ�2 ا� 
� وإ
����ت و/ودھ� ��م 	و/� و�ذا أو����وا، إ��N 2ر��� د��@و 
ن ا����ر��، �وا�دھ� �وط�د إ�2 /��	,� 
ن ا(
ر���� ا4
	ر����

،�,
��دا��و �� ��
�( ا�=	�ن �� �
� �د'.(  

،!�
� آ��� ��و
ت وإ/

ر�=�� ا�
�و�ط �� ا��
و 
�د!ت 	,� �	�2 ��ث أ'رى، 
��طق 
ن أ��ل 	 �ل ا������ ا!��.�د�� ا(ز .
� ا��و�رات �دة و! ا�	دان، 	�ن ��دة �	����ت ھذا ��/ب أ! �/ب ��ن،���
� ا!/�//D�
� ا�ط	��ت 	����Nء ا����
 و	�ض ا�رأ�

A1ض �� ا�و�ط2، ا� را���� �
� �ذ�
. وا�
زار��ن ا��
�ل �
3��ن ا���د ا!��@3ل 
� ا(ز���
 ا�ط	��ت ��ر�ت ،1997 ���� ا�
�� ا� �	�
� ��و�,� �د ھ/
�ت �/���
� 	�وا�ب وا�	�1�� ا!/�

ؤ������ أز
�ت ا�	دان 	�ض و�/��ز. 
�را� ����
 ��دة وا/�
  .ا�=	�ن أو �����3د

� �درات /دا و��=�وت
 ا�	دء �� ���ت وإن ا����ر��، ا��وى ض	�  ,دت ا�	دان، 	�ض �=�. ا���!ت ��ب ا� �	� وا�رد ا�
��و
،�
و�� �طورا ���=
 ��/ 
 �� �� ا��وى ھذه �ظل ا�=	�ن، أو ���,�د أ'رى، 	دان و��..). 
���ز�� 	�����ن،( ا('�رة اSو�
��
 


� وز�,� ��ن وإن,
 	��ء إ��دة ىأ'ر 		دان �/ب ��
� ،)…ا�دو�����( ا��/زؤ و�� �/�وز 	�د ���ط� �م أ'رى، ��!ت و��. 
�� �ر������ � ا�.3ت �;�را ��ززت ھذا، ا(و��ع �	��ن و
� أ��، 	�د). …وا�.�ن ����3د( ا�ط	�� ا!���3ل أ��س �2 و���	�

��
�� ا������� ا��ر��ت 	�ن ا�4���
 ا��رب، و�د ا4
	ر����� �د ا�
�ر�� ا����
ن، �وطد: ا�
�ط�� �� ا�/
���ت و���G وا!/�

� ���!ت ا�@ذا1��، ا����دة وا��رام ا�د�ون إ�@�ء أ/ل 
ن �داءات ��	را���،- ا���و ������ت اS'ر�ن وا��
�ل �
زار��نا 
��و
�ت/� 



� ا�
ط��ب إ�2���
2 وا(/و	� ا�د�
�راط�� ا���وق ا!/�� �
�، ا� 	��ت ھذه ��و�� و� �ل...ا�	�1�� ا(ز�
� �� ود
/,� ا�4
�، ا��ر��ت�

��رك ر���زا ��ط� ا����� �
  .ا���د

VI .ر�ب+�  ا�Hر��� ا��رة 

�
� 'ر	�,� ا��� ا���رة ��ظل إ�ر����، أ
� ا��و����
� ���G1 و ا�رأ�
� ا(ز�
� 'طورة ا�@ذا1�� و ا�	�1�� ا(ز
��ن 	,� و� ,د. ا����.�' .
�دو�� 
ؤ���ت ا4
	ر�����،�	ر 
ن ا�
=رو�� ا�,��� ا���و�م �����ت 
ن ��ود �	�د �

�ظ��� ��
 ا���د و.�دوق ��/�رة ا����


�و�=� إ�ر���� �ظل ،)ا���م ا�د�ن �داد و ا��.د�ر أو�و�� ا(�واق، ����ن �ك ا!��.�دي، ا�دو�� �ط�ع '.'.�( ا�دو�� 2� 

��/�ت 
ن ا(و��� ا�
واد �.د�ر � و. ا�
��/�ت ك� طب �را/� 
ن ��ررت وھ�ذا،. ا�
ر�ز 	دان إ�2 وا�
��/م وا�ط��� ا�زرا�


ن ا��
و ��	� �را/�ت ا�,�م، ا�.��� ا�طب �/م رNم 9 %�  .2009 ��% 1 إ�2 ;م ،2008 ��% 5.1 إ�2007 2 ��

� ا�	��@� ا�'طورة 
� ھذا ا��
و 
�دل �د�� و�را�ق
 ا� راA1 و�� زاد و. ا�@ذا1�� ا�
واد أ���ر ار�=�ع �ن ا����/� ا�@ذا1�� �Mز
�� وا�	ر/واز��ت ا4
	ر����� ا��وا.م 	��دا�� 	=�ل �رد�� ا� �	���

ن �,� ا� �
 ا(/ور ا�'=�ض أو/,� و
ن ا��
و، ;
�ر ��

،�
�ة ا�/د�دة ا!���
�ر�� ا��روب ����� آ!ف و ا�'.	�، ا(را�� 
ن ا��4دة .�و	�ت و ا�������
�" ا�� و ،"ط�1=��" أو" �	
�� إ�2 ��	را���- ا���و ��ف أدى و�د. ا�
��خ 	���رار ا�
ر�	ط� ا�ط	���� ا��وارث و ا����ء، إزاء ا���ف و ا� 	�ب، 	ط���
1� د���	�� 
�دان ��  �	�	 �=�'
 �� ا��ق أ/ل و
ن وا�.��، وا��,ر	�ء، ا� رب، 
�ء أ/ل 
ن و ا(���ر، ار�=�ع �د ���!ت و�ط	�. 

،�� ا����ة ا�درا����
ون � رع أن 
�� 	�ت ا���رورة، ھذه ظل ��. ا�4ر���� وا������� ا!/����
 �	د�ل ا��.�رة وا�
�ظ
�ت ا�
� ا������د ��/�وز 
 �رك �
ل �� ا �را��=�'
� ���!ت ���;ر ا('�رة، ا���وات �� ا�
@�ر	��، ا�	دان و ,دت. ا����
�، ا/�
 ھ�

�� ا�	��� دور �ن '�ص 	و/� ���/�=� إ�2 ا(ورو	� ا���4د ���2 ا�ذي ا�'�
  .دانا�	 �,ذه ��

VII .�أورو� -"�  اH	�ر����� ا�,�,� ��" ا������ ا���

� ُ◌���ف
�"�ـ ا�,��� ا��/ز �	�ن و. ا(ورو	� ا���4د ا(ز

�زا��� ��د ��ف: أورو	�" ���� �
ن% 1 
ن أ�ل( ا(ورو	� Gا���� 
�� �����ت N��ب و ،)ا!/
��� ا�دا'����. ،�� ا��دام و د�ون، و���� وN��ب أورو	����� ����
 ا�د���
��ت" و��ب. أورو	�� ا/�


� 	�ر�	�ط ��� دورھ�" ا�
�	��دة ����
� و�� ا����
� ا!��.�د �� 	د �ل 
�. ا��
ل ��
�، 	�و�,� ا��ظ
2 	ر�ط���� �;���
 وأ�
���� ا�
� إ�2 ا�
���دة 	�'..��,� و�ر��� ا�.�����، 	�/,�زا�,����. ،�� دو!�����.��� ��،ا و.���� ا��وو���) � أو ا�ط�1رات و.���

��، و(ول. ا���ل 
�دات .���
��ت � ��ل" �ن و	��دا وھ/� �� أ/ل 
ن �	�رة أورو	����
 ر��
�ل ����ط� ،"أورو	�� رأ�

و��ت 
� و������,� ا��	رى ا�
��و!ت/
 ��
� و���د �	رى، أ'رى �������
 	��=/�ر '�ص 	 �ل أورو	� �D;رت ��د. ا�	دان 	�ن ا�


د�و���،ا� �
� ذ�ك �ن أ	��ت �

ن ا��و����� ا(ز��
� أ.�	ت و. وا�	ر�@���� ا�4	���� ا�دو���ن �دى ا���ف و
  رق 	دان أ��� ا(ز
  .أ�
���� إزاء '�.� و�	���,� 
�زا���,�، و�/ز �طورھ�، �=�وت �دة 
ن وزادت أورو	�،

� إط�ر �� ا���ف ھذا و���و�ض����
 ��
 ا��
وذج 
ن �	�2 
� �د
ر" أن ا(ورو	�� ا�	ر/واز��ت �2 �/ب ادا،ا��د �D�;ر أ�;ر ���
���
�". ا(ورو	� ا!/� �ؤدي ! ا�,/
�ت ھذه ��ن. ا�
,�/ر�ن ��وق ��
� ! ا�د�
�راط��، ا��ر��ت �رب �/ري ا(و�2، و�وھ

�، ا�
��و
�ت �طور إ�2 آ�� 	 �ل���

و إ�2 و! ا!/�� �� ا��ر����
�ا� و
��ھ�� ا�����
�. رأ�

��و
�ت ; ،����
 دون ���,� ا/�
� ��ن. ا�,/
�ت 
��وى
� 1930 ��وات �� ;,
� 	�ن 
� وا�
��و
�ت ا(ز���
 �� و��ن"...����ظر: "ا��ول �
����. وا������� ا!/�

�، ھذه� ��س ا�
ر�
� ���!ت ;���
� ا/�

�
 .،���
� �طرح �

 �ل ا!��.�د�� ا(ز ���;
 ��2 ھذا ���ف و. ا���1دة ا�ط	��ت �
� ا����دة���
�، و������ت �و�رات و��دث ا���3����، ا�	ر/واز�� ��Mزاب ا!/�� أو  �	و�� أ�زاب 	روز �2 و����د دا'
�� �� .�
� إزاء ����� ا��
ق �� ��وزه ا�ذي ا����دي ا����ر �ذ�ك أ��=ت ���,�. ا����دي ا��
�ن أ��=ت ��(ز

@��رة ا(ز ������ 
  .ا��
�ن

� �ؤد �م
 ���=ظ. ا��	را�� ا!/�
��� ���=,� ��رورة �
�ت 	ل ا�د�
�راط��، ا! �را��� ��Mزاب ���ري ا��ط�ف إ�2 ا(ز
�� 	���3ت ا�د�
�راط�� ا! �را�����

� و������ ا/� U�ر�� �� ا��ر����

�� ا�د
�/� � ,د ���,� ووا��,�، ا�����
 ا�
ؤ���ت �� 

� ��ون �د. ا�رأ�
��� وا��ظ�م ��ا�دو �
م و��
 ا�د�
�راط�� ا! �را��� ��ن ،"���ر��" وا��ط���ت وأ'رى، ���� 	�ن ������ 
و�ف ;
� �د	�ر 
و�� �� �	ل، ذي 
ن أ�;ر �=�,�، ���
� ��رورة وھذه.ا�رأ�
����ن �.��A ا(ز� و	'�.� ا����	�، ا�
��وى �2 أ��� /

�� � '3ل و�ر��� وا�	ر�@�ل، أ�
����، �� ا�
ؤ�د ا�د�
�راط��، ا! �را��� إ���ف إ�2 ھذا �=�� و. ا(ورو	�� ا����	�ت ��=درا��
 ��و�� ��=� � ,د ���,� /د�دة، ا��'�	�� �/���ت 
ن ا�د�
�راط�� ا! �را��� ���=�د و�د. 2009 ��م ا('�رة ا(ورو	�� ا!��'�	�ت


�� ��	را��� ا/�
���� و��و!��� �
  .ا(ز



� ا��ر�� ��ل 	�د ����م �م أورو	�، ق ر و�����
� إ��دة ���
ت و�د. ا�������� ا�د
�ر 	�د ا�����
 ���ة  روط ا�	دان ھذه إ�2 ا�رأ�
 �.��A ا�
�ط�� 	� ��ط� ا�ذي ا���4ج و
وارد ا�	�طن 
ن ا�
��و�� دور 2008 ا���م �� 	�وة ��رر و. ا( '�ص 
3��ن

�ر�� /د�دة ��ظ�م أ ��ل وھ��ك ھ�� 	رزو�. ا��	�رة ا(ور	�� ا��رو���ت� ����
� ا�����
 �ن ا�
ورو;� ا������ ا(/,زة �ن 
،�
و��ت ��ل أ��� و�ك. أو�� طور �� زا�ت 
� ���,� ا��������/
� ا�
��د�� ا�.@�رة ا���ظ�
�ت أو ا����

ن ! �ذا،. �رأ��� 

� ������ و�� ا����ر ��ف �� 	�(�رى 	ل �ن،ا��
 أ�زاب �وة �� ا���1دة ا�ط	��ت �دى ا�
��ورة ھوا
ش
� ا�دا�
 ��Mظ
����
� ا��ر�� ��ظ�م إ��دة ���رورات 
��=ظ ��د�ر إ�2 ا�زاو�� ھذه 
ن ا�و�� رؤ�� 	�� �=��. ا�رأ����
� �,ذه. ا�/�ر�� ا��
 ا(ز
������� �� ��3ت 
����ت �=�A - ا����دي وا����ر ا��
�ن– ا����دة 
��وى �2 ا�
زدو/ � ���ج ھ� ا�
����ت ھذه ��ن. /د�دة ���ر�

� ��3ت �
��� �طور� � ا�=رص، ا��,�ز إ�2 ھذا ��ود�� أن �/ب و. ا�ط	�� �.راع /د�د .�ود ���ج ! ا������، ا����د�� ا������
� ا�
��د�ن ا�راد������ن 	�ن ا�
����ت ھذه �� ����� ���ل �رورة و/ود إدراك إ�2 أ��� و��ن���
 ا����ر��ن، وا�3.4��ن �رأ�

� و
ن. ا����ر��ن وا�'�ر ا�/دد، وا��������ن
; ��
  .ا������� وأ/و	��� ا�'�ص �د'�� أھ

VIII .د�� أ'و����	 ����	را��7 ��رأ,�  ��@�� وا>


��د�� أ/و	� �ول ����� ���ل �رورة إذن ھ��ك ����
رأ�� �� وا �را���1�	.  


	� رة 
ط��ب 
ن ا���/��� 	ر��
G 	وا�ط� ھذا) أ ��، و
��د����
رأ�� �,�
 وز��دة ا��
ل، 
دة ���ص و ا���ر���ت، ر�ض 
� ا�'د
�ت �ن د��ع و ا(/ور،
� و ا���
� أ�ظ��
� ا�����
@ت أن ��	ق �م. إ�دا;,� أو و�و���,� وا����م، ا!/�	 �� ا�ط	�
 ا���
�,

/زأة ���,� ���
��، ا�راھن �/ �
��
� ���!ت ��ظ�م إ��دة �/ب. �و����� ا/�
���� و���
� �د ا/�

ط��ب أ��س �2 ا(ز 
،���ظ�
�ت 
و�دة و/	,� ا��
ل و�دة ����� �	ر ��
� و! أو��� �� وا��ر��ت ا����	����
  .ا!/�


�طق ��� �;روات �وز�� �رض �/ب) ب A	و�� ا�ر
� �.ص 	�����دة ���ؤل، 
� ا������

ن ا�رأ�
�ل ا��ز�,� ا��� ا� 
��/�ت ا(�	��� إ�3ء 
� ا('�رة، ا���ود '3ل /ورا(� ����
� - ا��ر��� !1ق، د'ل ا����م، ا�.��، ا� @ل،– ا!/�
/�,
	 ���
 ا�

����
� ا���/�ت ھذه �
و�ل ��� أن �/ب ا���و، ھذا �2.ا�رأ����
 ا!
	ر����� طرف 
ن ا�
=رو�� ا�,��� ا���و�م �����ت ا!/�
� ر��	� ��ت ا�	��� ��ط�ع �
و
� و�
ك ا�رأ�
�ل �2 �ر�	� �رض �	ر �
ر أن و�/ب /ذري، �ل	  ا!�,�م �=ص �����
� .
�  ,دت و�د
�، أ.�	�,� �ط���ت /
 وھ� ا�
��و!ت، و����ر ا���4ج، ا����1ف و ر��	�، �/�رب و��زو�3، 	�(ر/���ن �
� ا(ز

;روات ا�/
��� كا��
 و�
;ل.  �	� �ط�ق �2 	,� ا���ر�ف �/ب �/�رب� � ا��3���� وأ
ر��� آ��� �� أ����� 
ط	� ا�ط	���
  .وأ�ر����

� ا�
��دي ا�	ر��
G ھذا���
 ا�
ر�ز �� ��� /د�دة ����� ا�
��خ، �@�ر إزاء '�ص، 	و/� و���زم. 	�1� ا �را�� أ��� ھو �رأ�
�

دن، /د�دا ��ظ�� �
,� ا��.�د�� �روع ��ظ�م وإ��دة 
�/ددة، ���ط �.��A ا�ط��� �ط�ع ��ظ�م وإ��دة ��ل، و������	.  

 د�
�راط�� و�رارات ��� �ت ���د�� و. ا�رأ�
��� وا�����س ا�ر	A إ�2 ا���� 
� ھذه وا�طو�ل ا�
�و�ط ا�
دى '��رات ����رض
 ا���4ج وا'���ر ،وا!/�
��� ا��
و
� ا��
ك 
 ��ل �طرح ا��.�د وا����ن، ا��
�ل ر��	� ��ت و
'طط 
��ق ا��.�د إط�ر ��

� ا����ن ���/�ت ا�
ط�	ق��
� ����� ا4ط�ر، ھذا و��.ا(.��ن ا����ن ��	�1ت �� /�ر�� د���
��ت إ�,�. ا��D�
 � ا� �	�� ا�ر��	
��D�
� ا�د�
�راط�� و�

ر�ز�� أھ.  

� أن ��
� ! 	/3ء، �رى) د

ن 
ر�	� ا(ز �� إزاء إ/�	���� أن و	�1��، ا��.�د�
 إ.3ح و ا�طب إ���ش �� ا'�زا�,� �
�ن ! ا(ز
�، ا(�واق ا �@�ل���
� 	��ء إ��دة ��طب ا(
ر إن. ��زي 	ر��
G �� 	�'�.�ر أي ا����
  .إ/

� ا�
��ور ھذه ا��	�ر �/ب وأ'�را،) ج�/

,�م ا�	ر�� �
� ��و���
� ھذه �وا/,�� !. ��D�
 ا(
ر ��ن أ��
� و��ن. ا�	دان 	�ل ا�
� وا�
ؤ���ت ا!��.�د �د	�ر ��و
�ت د�م 
� ا�	ر��
G ھذا �ن ا�د��ع ض����ر �ذ�ك،���
� إ�,�. ��,� ا�
 �ر�� أو ا�رأ����
 

�� إ��را��/�

� �/ب ا���	��، ا�	دان و��. ���/ ���D�
� أ/ل 
ن وا����ل وا� �	��، ا�وط��� ا����دة ��
/ �����D� �
 � ا�
ط��	
� 	��و
�ت�	�  �
��د� ����
رأ��.  

� ھذه ���د�� ا�'3.�، و��
2 ا!����د �/ب ا����!ت، دورات 
ن وأ	�د". ��ظ�م ا���ر�'�� ا��دود" إ�2 ا(ز� G1دة ا�����ا��د 
�

��د�� �وى 	��ء 	�.د ��ظ�م ا(�د�و�و/�� و ا������� �Mز ����
رأ��.  

� 'رج
 	3 و�� 
ن �
�. ا���ر;�� ا��ز�� �=�دي �/ب ذ�ك، ��ول و��ن و��ن	����	 ����
 و� �@ل ���ش أن ا��ظ�م 	و�� إن. �رأ�
� ظل ��
� و. ا(ز=� ا�����
 �/ز أي 	�، ا�� ,�ر �/ب 
� وھذا. �D�;ر أ�;ر 	�ھ�� ���ون 
� ھ� وا����4�� وا�	�1�� ا!/�

����
� �ن ا�	��وي ا�رأ��	� ا���/�ت ����
- ا!/�
��� ا��ظ�م �@��ر رة�رو ا(�
�ل /دول �2 �طرح 
� ا��/ز وھذا. ا!/�




� وا��ط� ا!��.�دي، ����

ن ھو ا! �را��� ا(��ق �ول ��	�ث ا�ذي ا����ش إن و. ا�رأ� ��
� ��ون �ن. 	
��ن ا(ھ
 	@�ر 
'رج ;
� �ن ���G �ن ا��ر�� ھذه و��ن. ا���4ج �و��1ل ا�/
��� ا��
ك 	@�ر وا!�ط,�د، ا!��@3ل �2 ا���1م ا�رأ�
��� ا��ظ�م إط��


ن 4ط����، 	د، ! إذ و�دھ�، ا��ظ�م ������ت �1	�� ����

� و ا��طري ا�
��وى �2 و;ور�� ا��;��1�� ا/�� و! وا����
�، ا�4
2�N �/و	ل �ن '�ص �د	ذي  �
.دا�� 2� إ�,�. وا����دة وا���ظ�م ا�و�� .��د �
,
� ا���ر�'�� ا��
 ا!�ط3ع �/ب ا��� وا��
،�,	 ���
������ ��,� ��	وأ أن و� �
��.  

 ��را�و �وران

- �
و�/
1� ا�
��دة ا(
م 	ر��
G ر���� ��ت وو��ت ،1988 ��� أ� Dت ا�
��خ �طور �ول ا���و
�ت 	�ن ا�
 �ر�� ا�'	راء �	� 
PNUE �
� وا�
�ظ�

� 	����	� إ��,� و�,د ،OMM ا�ط�س (�وال ا���� .ا�
�رب. ا��راري ا!��	�س ���رورة ا��

 

ق إ.��3ت 	ر��
New Deal  [G[ د�ل ��و -2��
�، ا!��.�د�� ا�
/�!ت �� ا�دو�� 	�د'ل ���
 ا�
��دة ا�و!��ت ط	��� وا!/�
�� أ�	�ء ��'=�ف 1933 ��� ا(
ر���
� ا('�ر، ا!��.�د أو Green business.  - 3. ا�
�رب. 1929 أز
/ � ا��.�د�� أ� ط
�  .ا�
�رب. ��,� �ظوا��= ا�	�1� 	����ن 
ر�	ط


����ن، 
ن% 2.04 
� ا�
��د	�ن، 
ن% 95.92 	��	� ا���ر�ر �,ذا ا���م ا�'ط �2 .ودق
 �� � �ر�وا �م% 2.04 و ا�
  .ا��.و�ت

 ================================================  

 �.		�� ا����	�� ا��'�� ���ش ����ر�� 	)�ظ�ت! :  اIن ا8>�را��7
 ا�را���

     ��	�دو �را��وا

"�	��N �
 G��� ن� �
� و 
د�دة أز
�� A�و�� �  	رود�ل �ر��ن -" ا����م '�رط

@ت .1	 �
� إ�,�. ����
ر و ��وات أر	� ا(ز
� أز
�، و ��
�  �� و ا��.�د����
� و ���
 '.و.�� ذات ��ن 	�1��، و ا/�
�;
�

� ا��را�,� ��  A/م �ر����. 

� 	�د ا���د�� ا����� إ�2 �ودة 
� ظر��� ��و! أو �@�را ��س �,و. !��3با ھذا ���س ھو �/ب 
� أول .2

�ن،... ا(ز� 

;ل ا����
�، ا!��.�د ;�ل 
ر�ز ��,� �	دل ا��� ا��ر/A 	��!ت ا�
��ر�� ا���.ل، ا��@�ر �/م ���س 	�.د �	�� 1760 -

� أو ا�/�را، إ�2 ھو��دا 
ن ا���ل ��ث ، 1780	�� �
 ا�
��دة ا�و!��ت إ�2 ا�/�را 
ن �@�ر �
� ا��ر	�ن 	�ن 
�2 ����م �@�را 	ل ��ري .��د �2 �@�را ���ت ا�راھ�� ا����� أن �دا 
�... ا(
ر�����
 و ا!/�
��� و ا!��.�دي 	��

ن - ا(
ر���� ا�
��دة ا�و!��ت و أور	� – ا�@رب �=�د◌ُ  �@�ر ا��... ا�;���� و ا�������,
 �� �فا 
�ذ ا����م �2 ا�
� /د�دة �وى �.��A ��طر�� أ
ر���،Nز�	وى أو � �
 ...�رون '
س أو أر	� 	�د �و�,� ا����دت �د�

� ا����3ت ھذه ظل �� .3�
 �=�د أن دون ا!��.�د�� ھ�
��,� ا(
ر���� ا�
��دة ا�و!��ت و�=�د أور	�، �وة ���ف ا�/د�د، ا����
� �طورات �2 را��;� ��و�ف و. ا����ر�� -ا������� ھ�
��,� 	�دُ 
دان �.� ��ن. ا(
ر���� ا�
��دة 	��و!��ت ا(ز	 

�
و�/
 �
ن ا��	�ر ا��	� Gا���� ���
� ���ت ا��� ا����
�، ا4/	��	 56  %�� � زھ�ء �وى ��د �م ، 1980 ��وات 
ط

و�� �طور 
�����ت أن إ�2 ا��و���ت و� �ر. 2010 ا���م ��% 40/
 �دان	 و ا���	�� ا��	�ر ا��	� �
و�/
 BRIC ]

�، ا���ود �� �����ط�] ا�.�ن -ا�,�د - رو���– ا�	راز�ل	�
 .ا�=ردي ا�د'ل 
�و�ط �'ص ��
� �ذا و ا�

 8 �وا�� ا�	��@� – ا('�رة � رة ا�'
س أو ا�� ر ا���وات �� ا��
و 
ؤ رات �دل �
�. 2040-2030 ��وات �� ھذا ��دث و�د
 ا�
'زو��ت �'ص ��
� أو -ا(
ر���� ا�
��دة ا�و!��ت ��% 3 إ�2 2 أو أور	� ��% 2 إ�2 1 
��	ل ا�,�د، و ا�.�ن ��% 12 إ�2

،��
� �@�رات �2 ا������
�.  


ق ا���ب ھذه ��D�د و�د .4��	 �
 ا�
��دة ا�و!��ت �� ��درة، ا!��دا�� ��د و�م. أور	� و ا(
ر���� ا�
��دة ا�و!��ت �� ا(ز
،�
ن و��@ذى. /ورا( ا�'=�ض ��و�ض �2 ا(
ر��� �
 ا�
�ول ��D�د و. ا���4ج ��ض و ا!��,3ك ��ص 
ن �ل 	��,




ل 	ل و��ب، ا����ر �� ��س ا��ط���ت، 
ن 	�دد ا���4ج ��ض إ�2/
 و�م. �زداد أو ا�	ط��� ����ر و. ا�.���� �ط�ع 	
A/�� ر 'طط�
� إط3ق إ��دة �� أو	�
� ا�ر1�س ا��;�Sا � ��.ل �م وھ��ك، ھ�� �د�دة، ���ت��.ر '��3 و. ا!��.�د�


� �وى 
�زان ا��دام 	�	ب ���زي، ا��ط�ف �� �ر����

��و
�ت �رض �2 ��درة � ����
 ��ن. ا�رأ�
����ن �2 ا/�
� إط3ق أ��د 
� ھ� ا����ز��، ا�و.=�ت ��س و ا��رب، أن ���2 أ! �/ب '�ص، 	و/��Sا � ا�و!��ت �� ا!��.�د�

� 	�د أور	� و ا(
ر���� ا�
��دة
 .1935- 1929 ��وات أز

�ق �ول ا�'ط�	�ت �ل ورNم ذ�ك، 	=�ل'� ،����
 �رد ھ�
���، �وا.ل financiarisation ا�
��� ا�ط�	� إ�=�ء 
�زال ا�رأ�
���

�دل ا�'=�ض �2 رأ� A	ا�ر �� �� ا�.���� �=��ك ��رورة أن ا����/�. ا�.��� ا�
��دة ا�و!��ت ا��.�د و�.
د. 
�وا.
�� 	=�ل و ا���د��، ا���و�� �U �وا.ل ا�ذي ا�=�درا�� ا�	�ك دور و ا�دو!ر، �وة 	=�ل ا��وم ا(
ر���
وا. �
 دور ا(
ر���� ا��

دان و ا���	�ن و �.�ن ا����د�� ا�.��د�ق �	ل 
ن ا���دات و ا�'ز��� ��دات  راء �� ا�
ر/�	 G� ا�و!��ت ����ظ أ'�را، و. ا�'
�ا(
ر� ا�
��دة�� 2� ��
2 أ�ل �درة و أ�@�����ن، و 	���راق � ل -2000 	��وات ����� �را/� 
� ��ن ا����ر��-ا������� ا�,�� 
� ��وة ��ورھ� ���ز�ز ا!���داد �� ����� ھد�,� ��
;ل و. ا��ر	�� ا�;ورات 	و/� ا��د'ل�
�!  

� ��'ذ �د ��ن، .5
� أ ��ل 	Dور	� ا(ز
 ا�	دان إ�دى أ�
���� �ظل و. ا����
� ا�����س �� ��ف 
وا�� ذ�ك و/وھر. ا�,��ر أز

ن% 47 – ا�ر1��� ا�
.درة Gا���� �
� ا4/
���، ا�دا'�� W
��ررة ���,� -ا�.�ن ��%  15و ،% 17 ا���	�ن �� �	 

� ا��وق ��ص 
ن أ����
2 ا�رد 	@�� ا(ور	��، ا���1دة ا�ط	��ت ���2 �ذا. ا����� �����
�، ا��
� 2إ� ا�����=.� �
 2�	� 
� زال 
� �	�ظرھ�". ا(ور	� ا!/�
��� ا��
وذج"  
ن
�، ا�
���ب 
ن �;�ر ;���
 �=�ر 
� ھذا. �=���,� و�/ب ا!/�

 ا�
�� �ت، .��د�ق و��دة ا�	�وك، ر/�ل و 
�د��، و���1 وھ� ��(�واق،. ا(ور	�� ا(�واق �2 ا�
��ر	��� ا�,/وم

��ددة ا� ر��ت و
��ري �� ��1ض 
�دل 	ر�� �ط��	ون ،ا�/���
� و ا(/ور 	'=ض ا����=.� ���
� ا�����
 ز��دة و ا!/�

� و
ن. ا��
ل و�ت
� ا��وق 
� ا����ف – ا��� ف �����ت ��وة ;�
� 	�����3ت ا�
/رورة ا��
ل ��وة ا�������
 ا!/�
�وى� �Nز�	ا�- �
� اتا���و �� ��ط� 15 إ�2 10 ا� را1�� ا��درة ا�'=�ض ����	� 	�
 .ا�

� ��ن
2 و�=/ر�� ��دا ط�	�� ��=� 
� وھو ذ�ك، �ن ��3 ;� �
  ,دت ا�ذي ا������ ا�	��ء �
ط ا!�,��ر، إ�2 �=�� �د و ا(ز

��رات 
� ، أور	� �ف 	�ن 
�	��دة ا��.�د��'
� أ�
����: ا(ور	� ا!���د أ�ط�ب �� أور	� و ا��
�� و ھو��دا أ�
���� و����
 و ا� 
��
� ا����3ت ��	ر و. ا�
ر�ز �� و�ر��� -ا�ر��دا 
� ا�	���� و ا��و��ن و ا�ط���� و ا�	ر�@�ل و -أور	� /�وب ط���
 �ن ا�=ر���� ا(�

� 'ط� ودون ، ���دة ودون دو�� دون ��ن (ور	� ا�
ؤ��� و ا������ و ا!��.�دي ا�وا���
� ! و ��

��و �
  .�Mز


�ن، ا��=�ك إن و. أور	� �و��د �ن ا���ر�'� ا(ور	�� ا�	ر/واز��ت �/ز ا�راھن ا�و�� ُ�	�ن أ'رى، 
رة
 ا��ظر اSن 
�ذ 	دأ ��ن 
�، Balladur 	�!دور ادوارد ��رة ��

 �رك 
ر�ز ذات 	دوا1ر أور	� �وا
,� ا��د� :����
 	�ض و ا�/�وب و ا�@���، ا�	دان و أ�

 رص �ر�دون إ�,م. أور	� ا��.=ت ا�ط���� ا��.=ت إذا (�� ا�ط����، و �ر��� ھو ا�
 �ل. ا� ر�� 	��/�وب أو ا� ر��� أور	� 	دان
�، �� 	�و�ل ��ذر ا�و�� ھذا ��ن. .. ا���وة 	��@� �� ف 'طط ��طب ا�ذي ا(
ر أ�
����، إ�2 ا�	د�ن ھ�ذ�ن
 ���رب �
و 
� ا(ز
� ا�=/�رات 
'�طر 
� ��ن ھذا، ��دوم و% . 1 ��	�����

� ;ور�� 	ل� أو��ع و ا/�;
 .��د �2 أ��، ��
� !. ا��و��ن �� 


�ول �طور 
� ا(ور	� ����3د ا�د�
�راط� N�ر ا�ط�	� ��را�ق �����، �� ا(�واق 	�د'ل ��و�� 
ر�	ط� ا��	داد����

;ل و. ا�� 
� رؤ��ء
 �ن ا��
�ن أ�.2 و ا��
�ن �وى ��زز و��	ر. ذ�ك �2 أ
�رة ا��و��ن و ا�ط���� �� ا(ور	� ا!���د 
ن ا�
=رو��ن ا���و

ول ��و ا���ر ھذا� �
��� ��د و�م. ا��	داد�

�,� �ط���ت أو ا��	را�� ا��
�ن أ�زاب 	�ن ����=�ت ا��	��د  �
 و. ا��
�ن أ�.2 

راد�� ا��وق ��س 
�2 و�ت أي 
ن أ�;ر �  .�,� ����� 	ل �د�
�راط�


� ا����ق ھذا �� و�/ب. ا(ور	� دا!��� إزاء ا������ 	.دد �و/� 
 �ل أ���ول ھ��/ �
رد 
� ا(ور	� ا!���د 
� �ط� ����� 
2�: ا(ور	� ا!���د إ.3ح ��س و ا!�=���ت �
� �زع: طر���ن ;
� ا��ز�� و ا��و��1�
 �ن ا��'� و ا(ور	�� أو ا�وط��� ا��


ر��� ا��ط� أو ا��ورو، ��
�	 �����D� و ����� ��

� /د�دة أ���
� د�
�راط��و ا/�
 ا�و!��ت 
�ظور ا����دة أي ا��
�ل، �'د
  .ا! �را��� ا(ور	�� ا�
��دة

 ا�	د ھذا ���ل إ�2 �=���ن ا(ور	� ا!���د ھ/
�ت وو� �� ا��و��ن �=/ر: ا��و��ن �� 
;3. ا�
 �ل ��ل ! ا���م ا�
و�ف ھذا ��ن

رة ھو 	
� ا�طر�����
� و
ن /د�دة 
���ر ا�وط��� ا���ر�'�� ا������د �2 �3وة ا��و�����ن 
� (ور	�ا ا����
ن N��ب �=�� ;� 
 ا���ر��� و) ا.�3�� ا�ر1��� �و�� /ذري ���ر ����ف( Syrisa ��ر�زا ���ر – ا��و���� ا����ر 
ط��	� وا�� إ�2 ا��و����

Antarsya  )ر ����ف���'روج -);وري /ذري ��	ن 

د
/� ا��ورو  �� G
رأ� 
��ھض 	ر�������
.  

� ھل ا����
�؟ ا!��.�د ا�.�ن ���ذ أن ا�
�د
G، ا����
� ا!��.�د ھذا �� �
�ن، ھل .6
 	�!��.�د ا�.��� ا��
و ���رن �ك ;
 ا����
�؟




و �و���ت �����ط�� Gا���� �. �'م ھذا. ا(
ر���� ا�
��دة ا�و!��ت �دى �ظ�رھ� 
� ،2030 و 2020 	�ن ا�.���، ا4/
��� ا�دا'
 ا�
��دة ا�و!��ت �	ل ا�.����� ا�
��/�ت �� �وة أول ا�.�ن أ.	�ت ا���	�ن، �	ل ���
� .��د �2 ا��.�د ;��� �نا�. ���ت

� ا�دا'� ا����G أ
�). ا(
ر���� ا�
��دة �و!��ت% 19.4 
��	ل ا����
� ا���4ج 
ن%  19,8 ��	� ا�.���� إ���/,� 	W(  ا(
ر���
���
ف �
��ز ��/ب ا�=ردي، ا4/�'
� ا�
��طق. ا�.�ن 
��طق �
��وى 	@ت ا���� G��� � و 5000 	�ن �ردي إ/
��� دا'


��ر��،( دو!ر 1000� W و	و�ط �=رد، دو!ر 10000 و ��@,�ي 	���ن �� �.ل و ،)دو!ر 10000 ا�	راز�ل �� ا����G ھذا �	
=رد دو!ر 5000 
ن ا�ل �	W ا�	د� .W طور �� ا
	ر����� �وة ا�.�ن ��ن. دو!ر 
��ر 6000 �.�ن ���ا4/
 ا�دا'� ا����G و�	

 ! ا��3����، أ
ر��� أو أ�ر���� 	دان 
� ا�3
����P ا��	�دل و	'.وص ا�ر��
�ل، �.د�ر .��د و�2 ���ري، .��د �2 ا�� �ل،
�
  .ا�زرا��� ا(را�� ھ���رات 
3��ن  راء ��


ن ذاك أو ھذا �ول �;�ف ا��,3ك و �;�ف 	���9ج ا(
ر��� أو ا����
� ا!��.�د 3قإط ��4دة ����� N�ر ھذه ا�.�ن �وة ��ن 
% 35[  ا4/
��� ا�دا'� 	�����G ����� ا!�'=�ض 	��W ا��,3ك 	
�دل /دا ا��وازن 
'�ل ا�.�ن ا��.�د �ظل و. ا���4ج �ط���ت


ن Gا���� �
� ا4/
���، ا�دا'�� W
�و�ط%  60 و ،% 60 	��,�د و% 70 ����ا(
ر ا�
��دة 	��و!��ت �	� �
 و
�دل ،]���

�دل%  22 و ا(
ر���� ا�
��دة 	��و!��ت%  %15 (45 	��	� ا��;
�ر� �
���.(  

�وق ��	�� ا�.�ن �ظل ذ�ك، /راء 
ن� ��
�، �و�,� � ��ل �� أو�و��,� و��
;ل ��.د�ر، و ا����� ا(/ور، ر�� �رورة 
� ا�دا'
�ا� 
ن أد�2 و�د��
� ����
� و
ن. ا!/�
; � �� أ��ل ��ن  روط �ن ا�د��ع أ/ل و
ن ا(/ور، أ/ل 
ن ���!ت ��رورة 	دا�

  .ا�.�ن

�
� �'ص ���D�
� ظل �� ا�وط��� ا!��.�دات �را	ط إ�2 	���ظر أ���، ھ�� ا��ذر �زم ا����
�، 	�!��.�د ا!��ران �ك 
 ��ن. ا��و�

�ن أ��� ھ��� �
  .ا��
و إ�2 ا�وازن ا�
�ل 
ن ���ل �ن أ�,� 	�د ا��
و، 
�دل ��ط ;3ث إ�2 	��ط� �'=ض أو �	طP أن 	��@رب �Mز

��ن 	)�ظ��ن#(+  

  .	��د �د إ�2 ا��وازن 
'�ل �ظل �,و ا(
ر����، ا�
��دة ا�و!��ت و أور	� ��و�ض ا�.��� ا!��.�د 	و�� 	�دُ  ��س  -

  .ا('رى ا���رات 
� ا��
و �رق �و�� 
� ، ��ط 10 �
�دل �
��ر	 ا��
و ا��
رار ھو ا�وازن ا�
�ل ��ن  -

� ھذه ظل �� .7
� �=��ر �
�ن !. ا����م 'ر�ط� /د�د 
ن �ر��م ا(ز
 �ر�دون إ�,م. ھذا ا����م �ر/A دون ا(ور	�� ا(ز
� ا��وق 
� ا(ور	�� ا��
ل �وق ����ف�
 ا�و!��ت و ا�.�ن 	�ن ا����3ت �ن ��د;��. /د�دة دو��� ���3ت �	زغ و. ا����

� 	���وة ا��وم 
ط	و�� ا��3���� أ
ر��� ��ن ا(
ر����، ا�
��دة�
=,وم إ�2 ا��ودة ��	ر و. ا(ر/������ ;م ا�	راز� � ا!
	ر����
�
��ددة 	 ر���� ا��3���� أ
ر��� ا��.�د �طب ا��وم ا�	د ھذا �
;ل. ھذا ا�	راز�ل .�ود �ن ا�=ر�� ،� و 	�رو	راس ا�/���

� و�واه ا�,�درو�,ر	�1��، و	
 �ر��� ردو،/����
� ����3,� �� ا�	راز�ل �/ت و�د. ا��	� �
� ��ن ا������
 ا�و!��ت 
� ا�

;ل ا�ر/�� ا��
�ن( ا�;3ث ا��ظ�م أ�
�ط أو ا�;3ث ا��	ل 	�ن ا����3ت و��. ا���ط 
ن �ددا ا(
ر���� ا�
��دة ��	
 و �و�و


��ھضا� ا�وط�� ا�طر�ق و ا�
���ك، � ا('�ر ھذا �ظل ،)�� �ر و �و! �
وذج و) 	و��=�� ا��وادور، ��زو�3،(  �3
	ر����
 .��وات ;
��� أو �	� �	ل �و�� �
�ن �م أ
ر وھذا. 	��د �د إ�2 ا���1د ھو

8. �
� ا��ر�� و�� ا����ق، ھذا �� ھو، ���
� ��س ا����ر؟ و ا��

ن ��وات أر	� 	�د ا�طور، ھذا �� ; ،�
 �� .د� ا(ز
� ا�,/
�ت 
��وى���
 .ا�رأ�

� �ؤدي
� و. ا��و��ن �� ا�/�ري 
;ل ;ور�� �	ل أو��ع إ�2 ��2 و ا�را	�ت، و ���!ت و 
��و
�ت و ��ل ردود إ�2 ا(ز
; 
� أن N�ر ا�
���1�ن، ��ر�� /د�دة �ر��ت
 ! ��ث ا��ر��ت، ھذه �ن ا���وي ا������ ا���	�ر و ا�و�� �=/ر�� 	�ن �=�وت ;


�ظ
�ت �� � ! و ا�
�ظ
�ت، دا'ل ا����ر ���رات أو ا�;وري ا����ر و ا�/ذري ا����ر و ا�3.4�� ا(�زاب و ا����	�ت، وى��� 
�. /د�دة

�ذ ، �ط ��دث �م ، ذ�ك 
ن أ�;ر و. �	�ر ��و �2 ��رة N�ر اSن، ��د ���,�، /د�دة، ��ظ�م أ ��ل ; � ا(ز
�ت 	دا�

،����
� �زا
ن ا�رأ�
� �ر�� و ا��
ق 	,ذا رأ�
��� �م�ظ أز���

ن ا��
ط ھذا 	و/� ا���ف 	,ذا � ،�

ت ظروف 	���;��ء ا(ز� 
�,�� ��=.� �� ا��ر����
2 ��@ط �د�دة �وا
ل ھ��ك. ا����ر�� ا�د�����ور��ت او ا�=� �� �	ل 
ن 
�د�� ا��� �� ا��ر����
  :ا��

� إ�2 ا����
�، ا�.��د �2 ،1970 �وات� 
�م 
�ذ ا�
��دة، ا��	را��� ا��3.4ت أدت ) أ�
� إ��دة � وإ�=�ء ا��
ل، �وة ھ��
�، ا���وق و�را/� �, � ,�، و ��,�، �ردي ط�	����
 ا��ر�زات � رات ا�.���� �=��ك .=2 و. ا����	�� ا�
�ظ
�ت إ���ف و ا�/

����

2 ا��ط�ع �ن ��ھ�ك. ا���
� �� ��ن ا�� �ط�ن، ا����ن 
ن% 60 
ن �;رأ ا�
��'د
ون و ا��
�ل و�
;ل". ! ���" ا���	 
����
دان أو ا�.�ن �� ا��.���، �ؤدي و. 
@��رة ا/�	 � 	دا�� �� �وى ���� ����� �	رو����ر��، 
�	وق N�ر �و�� إ�2 أ'رى، أ��و�



� أ/راء �ر�� ��ظ�م���
� ��س أ���، ھ�� و. 
 و ا(
ر���� ا�
��دة ا�و!��ت و أور	� �� ا(�زاب أو ا�
�ظ
�ت أو ا����	�ت �زا
ن ;
�. آ���
  .آ��� �� ھ � 	دا��ت و 	��@رب �را/� ;

� ) ب
� ! ا�
���، ا��رن �.��� ��.� ،� ا�� ر�ن ا��رن ا��,2 و. ا� �و��� و ا��������� ا���س 
3��ن �
�;ل ��ث ا��������
�
� 	���و����
  .;وري ا �را�� �و� � �ل 
 ��ل �2 ��@ط وھذا. ا���و��	را��� ا�رأ�


� ��ر�'�� .3ت �2 ����ظ و ا/�
����، ��	را��� ��و! � ,د ا��� ا�د�
�راط�� ا! �را��� ا�
�ظ
�ت و ا(�زاب �طور) ج 
�� و
ن ��و
�، ���وب �وى إ�,�. ا�د�
�راط�� ا! �را��
 ���,� ا�وط���، ا�'.و.��ت ��ب ا��
�ن، أ�زاب �ن �
�زھ� �رورة ;

�/

�د ��� �د	�ر �� �
 ا�� �	� ��رورة ���ر و. ا(ور	� ا��
�ن و��دة ��راط�س، و ;�	���رو و 	�	��در�و و ھو!�د 	�ن �رق !. ا(ز
�
 	�د ا(�زاب أ
�. ا�	ر/وازي ط�	�,� ��زا�د و ا��
��� ط�	�,� �����ص أ�زاب إ�,�.ذا�� ا!�/�ه �� ا(
ر��� ا�د�
�راط� ا��زب 

،�� أو ا�د�
�راط��ن- ا! �را���ن وراء ��را� ���دى �3 ا��������

� ا�
��و �
��و� G,� ����� 2
�� "�
��ھ� ��	را��� "�,��� 
�� ا�
ؤ���ت و ���3.�د ����ر �������
� ��رك �
��� ا! �را�� ا��زب ا�ز��ح در/� ��ن. ا�رأ����
 ��وم �د ا��� ا�� ��3ت �,ذه 
�ا� إ�2 
	� رة �ذھ�ب ��طر �م ط��
� 	دور
 و ا��و���� ا� �و�� ا��زب ���G1 وNدا ا�	����، �� ا�
و�د ا����ر ���G1 ا�ظر: ��و

  .�ر��� �� ا����ر /	,� أو ا�	ر�@��� ا� �و�� ا��زب او ��ر�زا

� ا��ر�� إ���ف) د���

��ورة ھوا
ش �
���ن ا����ر، ���دات �����ت و ا���و��	را���، ا�,/
�ت 
ن ��ود ;3ث �=وق 
� 	و/� ا�� 
�	ر/واز�� ��
� ����ر"�ــ ا����
� ا(�واق 
وا�� 	ز��دة" ا(ز���
 ا�و�� 	����ن ��2 و ا� �	�� ا�ط	��ت �د ا�,/
�ت ��
�ق و ا�

دان �� ا���س �
3��ن ا�
�دي	 �
و�/

�ن !. ا�.�ن -ا�,�د– ر��� -ا�	راز�ل � 3;
 ا���ول ا��	�ر دون ا�	راز�ل �وة �طور �,م 
�ا� ��زب ا���=�� �زب 4
��ك �=��ر ! 	��
��	ل، و. �و! 
� ��	را�� ا �را�� �زب إ�2  @� �وة 	زوغ دون ا���م 	
����د ا� @�

�. ا�	راز�ل
; �

ن 
'رج ا�رأ�
�ل �دى دو �
ول �ط	ق◌ُ  �م 
� ا(ز� ����
� �� ا�
 �ل ��
ن. �=� ا�����
 و ا�	�1�� و ا!/�
�  .�D�;ر أ�;ر ا�
ر�	� ا�	 ر�

 ا����� �� ا�/
�ھ�ر �د'ل"  	
��2 ;ورات، أو!، إ�,�. ا��ر	� 	�����م ا�;ور�� ا���رورات إ�2 ا��ودة أود أ���، ا4ط�ر ھذا ��) ھـ
����
� و د�
�راط�� ;ورات ،"ا������� و ا!/����
"  ا������ ��	�رھ� و ا�;ور�� ا���رورة 	�ن �=�وت أ���، ھ�� ��ن. ا/�
�، ا�/
�ھ�ر ا�د����". ا!/�
��� و ا�د�
�راط�

ن ��ود د
�ر ا��ران ��ن. ����
ر و ��1 ،�� ا��ر�� ھزا1م و ا�د�����ور��
 ا��و

��، ا��ر��ت �وى و�را�م ا���و��	را���، ا��3.4ت و���G1 ا! �را���، ا�
�ول ذات أو ا��ر	��
 ھذا �� �=��، ھذا �ل ا3�4
3
��ن، ا��'�	� �وز إ�2 ا�طور،�T� �
دان ا�� �ط ا��د'ل و ا!
	ر����� ا��وى د�م أو �طف 	� ،G� ا��ر��ت و� ,د. �طر 
;ل ا�'

��
� و ا��دا�� �زب �
وذج أ�.�ر 	�ن �
��ز ��رورات ا��� ھ� ا3�4�
� ا��=��ن، و ا��ر�� ا���
; �
رو� �
 ا����رات 
ن ��
�  .ا�ر/��

� ا�د�
�راط�� ا!�د���� ��ن

�ظ
�ت ظ,ور إ�2 �ؤدي و. ا��ر	� ��ما�� �� �
,� ��وا.ل و. ��1 ��	��� ����

;ل /د�دة  �
 �/ري 

� ا��وى 
�زان �� �;�را أ�ل 	در/� �زن ھذا ��ن. ا����ر �وة �/دد إ�2 أو 
.ر، ��
� ا��ر��ت �=�ل �
  .ا3�4

� 	�ن ھذه،" ا��3زا
ن" و" ا��=�وت"  أ ��ل أ���ت ��ن) و
� ا�
��و���

�زا 
�ط2 ا�/ذري، �را��� �وى و��ف ا!/�
و�� � 

 ��ل ھ� 	
� ا�
 ��ل طر��� إذا. ���ش ا�ذي ا�/د�د A/إ�2 ا����م �ر �
ر� � ا�و!��ت و أور	� ��طرة 
ن �رون 	�د /د�دة ��ر�'�

� ���ت إن و ا(
ر����، ا�
��دة
� �@�رات ;�2 �رأ�
�ل ھ��
م /د�د و
و�� ���
�، .��د �M�- ا�دول �� ،�
� و ا��و�
 أز
��د�
�راط�� ھ��� ،����
� ��و ��ر و -1940 �� ا�
�ل ھذا �رو���� أ;�ر و�د – ا����	�ت د
G إ�2 و
�3 ا�	ر�
  .ا��	داد�� أ�ظ

�، ا��ر�� وا�� �2 �وا�ب �� �,ذا ��ون أ�ن���
� ا�����
� أ��س ا(�زاب؟ و
; ��ر�� ��ر�'�� دورة �,��� ����

� ا(ور	�� ا��� 
ت� � �� �� ���ف أ! ا�� ر�ن؟ ا��رن '3ل و � ر ا����� ا��رن �,��
� و ا��و�
� - ا�دو�� أز

� ا����	�ت و ا(�زاب ���دة ا(� 

��و
���، و ا�ط	��ت، .راع �@ذي ا�ذي ا�رأ�
�ل ز
ن ا�رأ�
�ل، ز
ن �� 
�	و��، N�ر 	در/� و ز���، ! إ��� ��ود؟ '3ل � �ت 

،���
 '�ص 	و/� ���ون و أ����، /د�دة ���ون ���,� ا��د�م 
� .3ت ط	�� �,� ���ون 
�ظ
�ت ,ورظ ھو ا(ر/A ��ن و
�ظ
�  ./د�دة أ/��ل 
ن 
�و�


�ؤو��� أ��� وھ��ك ) ز �;ور��ن، ��ر�'�� ! �
�، 'ط �2 ���ظ�� ��د: ا��رو�����ن ��

��و �� �د 
و�دة /	,� 'ط
 و ا(ز

 �����. ;وري 	ر��
G و
را/� ا��� ف،
 ا��=�ظ أو 1960 ��وات ���ر أ�.2 – ا���3��� ا�;وري ا����ر إ�2 ا��ودة 	�ن ز�ون

2  .���ر�� إ.�3�� ���رات أو 
�ظ
�ت �@ط و -1930 ��وات 
ن 
��درة �ر��ت �


��ر��" أ�=��� ��� ���	ر و�� 
ن �'روج ا���ر�'�� ا��رورة ��� �� أن �	ق �� ���ر��������� ."� �زال ! ��ن ،ا�,�رت ا��������
�

��ر�� و�� ، ا�و�� 	ذ�ك 
ط	و�� �.ورات 
ن ا��'ص 
ن ��
�ن �م. ا��	�ر ��=,� رNم �������� 	�د أ�زاب ; � و. ���ر�



� ��ظ�م إ��دة 	�د◌ُ  �ل ا�����ب �� .�و	� �/د���
�ر�� إ/� ����
� و ا�����

 روع ��ر�ف إ��دة �� .�و	�ت ��2. ا!/� 

���ل A��� ��� �� ناS ذا�� �
�ر�
 �� �� .�و	� �/د. ا�����N��. روع 

���ل  2  .ا�طو�ل ا(
د �

� 	دأت: ا�� ر�ن و ا�وا�د ��رن 	ر��
G �� ا��=��ر إ��دة إ�2 أ��� ھذا ���ل�

 ا �را�� 	ر��
G �رورة �� ا��=��ر ا�را	�� ا(
� ھ�ذا 
���=�ت �رى و.  ا�	دا�� �� ��ن. /د�د 	�1��/,�

;3 ا��وو��، ا�ط��� ا���
�ل 
و�وع ��  .�
 .��د �2 ا�
���	��ت و
� إ��دةN��. G
  ا������؟ 	ر��

�، ا�د�
�راط�� و ا�
	� رة ا�د�
�راط�� 	�ن ا����3ت و ا�د�
�راط��، �ول ا����ش إ�2 ا��ودة��;
 و ا�
.��� د�
�راط�� 	�ن ا��
�2 �
��� ء���3�3 ا��4را��/�� ا�
��ور �ول و ا��
و��ت، د�
�راط�� ،�
 روع ا��ر��� ا�'طوط 	�'�.�ر أي ا��ط� 
  ا�ذا��؟ ا��
�ل � �ط 
�� ا�
ر�ز �� و ��رري،


��ك 
ن �د��� ��ن 
� إن� �/

ن و��ن ا
�3��، ا���د�� أو ا('�ر، ا��رن �� 	ر���
 '�ص ��و �2 ���ر �ل ا��رو�����ن، �وة 
 ا����.ر �ل أي. ا!��را��/� و ا������ و ا�	ر��
/� ا�/وھر ��د 
ن �ر	� �وا/� ��إ�. 21 ا��رن ���د��ت ���/�ب أن �
�ن ! 	�،

�� �	��ء ا(������ � �,� ا��� و �����		� U�وم ا���ر�ا� �;ور��ن 	����	�.  

  ا
'و�� 	ن أ7 ر ا
,@�� 	ن أورد��

 ==============================================  

ر�ر� )2013 �و��و( ا����	� ا�و�� �طور �ول 

   ��	�دو �را��وا

 ا�ط�ت ا��� ا�	و���، �� ا��ر�� إ���� �/ب �
�. وا�	راز�� ا��ر�� � 	�ب را�1� 	���=���ت 
ط	و�� ا('�رة ا(��	�� ���ت
� ا���	�1ت ��درج. ھو�� �� ا�ر�� �ق �ن ا�د��ع 	.دد���

��و
�ت �ر�� �� ا������� و ا!/� ����

�ت و������ ا/�/, و�د �

 �� ز��دة �2 ردا أو �د��� �ن د���� ���ت �واء ��
�ز، ا���	�1ت ھذه أن �
�. ا�د�
�راط�� ا��ر��ت 
ن وا���ل وا��=�وت ا��� ف
دان �� ��ل، �ل �2 وا�	راز�ل ��ر��� 	����	� ��	/س، �ر��ت إ�,�. ا�=ر�د 	ط�	�,� ا�د�
�راط��، ا���وق �ن ذودا أو ا���ل أ���ر	 


��ررة ��1ذ ��ن �م �دة.� �

�. 	�(ز �=�� 2
��و" 
ظ�ھر ا��ر��ت �ك � 68 "�
 �ط���ت ��	1� ����	� �و��  	�ب ��	�1ت 

ن �  .ا����	�� ا��ر�

 ا�د�� 	و/� ھو ا��ر��ت �,ذه ا(���� ا�دا�� ��ن". ا�	راز�� ا��
وذج" ا���=�ذ 
�د
�ت �ن ا��� ف إ/راءات ��م ر	
� ا�	راز�ل، ��

��ن �
و 	�ن ����ضا�- �
� ا�
	��W 	�ن ا��و�ر ا�	راز�ل �� وھو. .�ر'� �=�وت وأ ��ل -ا�	راز�ل �� 
�	�طP ا�� �=�
 دوري �� ا�


�زا��� و���.�ت ا�
�	ل ا����م �Dس � وا�@ط�ء ا/�
���-ا��.�دي �
و 	�ن ا����رض �ر��� �� وھو...وا���ن وا����م ا�.�
� ���2 ا��� ا�ر.�.�
� أ/��! ��ن ا(�داث، ھذه 
ن ا�دروس �ل ا�����ج �Mوان ا���	ق 
ن إ��. �ر�� إ�2 دو�Nنأر ��و����� 

� 	��W وھذا ���رك /د�دة�
  .ا�	د�ن 	,�ذ�ن ا�و�� �� ا(ھ

�، ا��ر��ت و
��/دات أور	�، �� /د�دة و�و�رات ا!��.�دي، ا�ظرف: 
��1ل '
س �2 ��ؤ�د���
 إ
����ت و
��/دات ا!/�
  .ا������ ا��/
�� ةإ��د

I- دي ا�ظرف�#� ا8&

@ت و ،% 0,2- 
�و�ط,� �
و ��	�: أور	� �� 
ؤ�د ا!����ر،  	� أو ا!��.�دي، ا!����ر -1	 +0,1 %�� ،����
-و أ�
 .�ر��� �� 0,2

 ا�و�دة ��ر�U �� ا����ر ��رة أطول إزاء أ��� أي أور	�، �� ا!��.�دي ا�� �ط ��ص 
ن ��� �.ف ��دس �� ��ن -2
 ا����رات، إ���ج 
;ل �ط���ت �� 	'�.� ا�.����، �� ا�=��1� ا���4ج �درات و	@ت. أور	� �� وا���د�� ��.�د��ا!


��و��ت ،���
 �� /د�دة 'طط إ�2 
ؤد��=.�� ���.

ل و�رص �. 

� ا(�واق �� ا��و�رات �را/� ���� ! -3���
 ��دت 	ل !. /د�دة 	���� أز
�ت �ن 
�Dى �� ا(ور	�� ا!��.�د��ت أن ا�
� ا�
��/�ت أ��/ت ا��� ا��ر��	�ت إ�2 /د�د 
ن ا��	رى ا�دو��� ا�	�وك 	�ض���
�" ا�
� �	رز◌ُ  و ،"ا���
 أن �	رص أز

� ا�	���� ا(ز
�ت �ك ار�دادات���
� وا���

 �
 .دو

�، و
ن -4

�ول ا�
زدوج ا��@ط �ؤدي ;� �ط���ت �� ا���4ج ��ض إ�2 �����. ��ا� و��Mواق أ�������
 ا���1دة 	��ط	��ت 
� أو ا(/ور و�/
�د /
�ھ�ر��، 	ط���: ا��� ف �����ت � د�د إ�2 وا���و
�ت ا�
�زا���ت '=ض '=�,�،و
وا.



،����
� ا�=�ق 
;ل( ا��
ل � ر�� و�2 ا!/�
��� ا��
�ن �2 وا�,/
�ت ا!/�

�ظ ����

� ا�.���� رأ� �	��� CGIL 
� ا!�=���ت �د���
� 'طط �� �ل و	���در�G. ا! �را��ت 
دد �طو�ل أو ا�����د �ن ور�� ،)���ا�ط� �� ا�/�=.� �
 أ�ظ

� ا����3ت � ��ل ��4دة ا��ر��� ا�'طوط � �ل ا('�رة وا( ,ر ا���وات  ,دت و�د. ا�����د���
 أي أور	�، �� ا!/�
� 	3 ا��� ف ا��. ا��.=�� إ�2 ��3 ��1ر" ا!/�
��� ا��
وذج" أن��,�. 

II -  رات�  �Dور�� 'د�دة �و

� �وا�ب أدت
 ا�'
س ا���وات �� أور	� 
�و��ت دا'ل ا����3ت �@��ر إ�2 ا(ور	� ا�	��ء �
وذج 
� ا�
�را��� ا!��.�د�� ا(ز
ف �	ور أ�;ر �زا�د ��د. ا('�رة�'
 	����،ا� ا��و��ن،( ا�/�و	�� وأور	� ��,�، �� ا�دا1رة ا� 
�ل و	دان أ�
���� أور	�، 
��طق 
 دول 	و�و���، – ا(ور	� 	�!���د ا���و 	دا�,� 	�ض �9ن وا�	��ن، ا� ر��� أور	� أ
�. وا�ط���� �ر��� و�ط 
و�� و�� ،)ا�	ر�@�ل

;ل - �و����� �و�����، ا�� ����، ا�/
,ور�� ا�	ط�ق،� �
ك �� ا�دا1رة ا�دول 
ن" ;���� دا1رة" 
ن ��� ����

��2( أ�	 
ك ���ت  ك 	3 ��ن ،)ا�د�
رك أو ا��و�د ��ل �
� ا�د
�ج 
/رد ! ا�د
�ج،/'�وع� �@�ر�� ���	 ����
 �دور ا��� و�روا��� ورو


ن وھ� وا�ط����، �ر��� �ك �� ا��.�د���,� �

وا�ف 
ن وأ	�د. ا�/�وب ��" ;���� دا1رة" أو" ا�/�وب" إ�2 أ�رب ; ��
 �ول �
و
�� وإ�2 وا����ون ا!���د إ�2 ا���/

ن ��ث /د�دة �وى ���3ت ��
ت أور	��، ا��.�د�� ��و�,� �� ا�	ر/واز����
 ��ززت و�د. ا(�
����
 ����

�درات 	=�ل ا�����س ھذا �� أ� �� و�;��� ا��طو�ر، و�� ا�	�ث، و�� ا����و�و/�، ا!	���ر و�� ا���4/��، �� �و��	  

  .ا�دو�� ا�.��د �2 ا����� ا(داء ذات وا�
�و�ط� ا�.@�رة ا�
��و!ت

� إ��دة ��ن
� ھ
� ا�
��G، و��ظ�
� �د�,�، ا��
ل ��وق ا���و��	را��� ا�,�� �,��
 Hartz-Schroder إ.��3ت أدت إذ. أ��دة 
�زة 

� ا� رق إ�2 ا�.���� �ر��ل �ر��ت وو��ت ا�� �ط�ن، ا����ن 
ن% 25 إ�%2 20 ��	� إ���ر إ�2 � ا/�
��� إNراق ����

� ا�د�
�راط�� �3 �را��� ا���	ق ا�ر1�س !�و���ن، أو���ر ��د 
� ھذا. ا('رى وا�	دان أ�
���� 	�ن ا�=وارق���
 دي 
ؤ�س و ا(�
�، أور	� و�.�ر ،)أ�
��� ���ري �زب( !������
 أور	�� أن 	�د �در�وا �م ا(�
�ن"  أن 2013 أ	ر�ل 30 �وم ا��.ر�A إ�2 رأ�


د�و��ن ��/3، أو آ/3 ��طرون �د ا�/�وب �
� �د ا!��=�ض إ�2 ا!��.�د��، 	�(ز�
� ا�,����
 إ�2 ا�د�وة إ�2 و ،"ا(�
  ".ا��ورو 
ن ا�'روج"

� ��,� �دا�� ! ھذه" �,��� 	3 ا��� ف" �����ت���
� ا�رأ����
� -ا(�

ن 
د�و �� ا�د�
�راط�����

�ر�ل ا�/�3 	���دة ا� 
�
�ط	�ت أ���� /�ب��� 	ل و��ب، - ا�د�
�راط�� وا! �را��� �
ردود� �
��ل ��طرة ��ت ا�رأ�
�ل ور	��� financiarisation 

ف �
�ن !. ا����
� ا!��.�د�'
ف ا(ور	��، ا�رأ�
����ت ��'
ف ا(ور	��، ا���1دة ا�ط	��ت و��'
� ا(ور	�� ا���و
�ت و�
 ا�'�د

�طق ���/�ب أن إ! ا�
�و�م، ��ظ�م� �
�دل أ�.2 ����ق 
�طق ��ظ�م، ا�دا' A	ر.  


ل رب"أو!�د، �را��وا و��درج� �
وا/,� �����	� ��� ��!	���د ���، ا�
�طق ھذا �� ،"ا�/
,ور� �
 �ن ��� Nر�	� ا�رأ�
�ل 
  .ا��	را��� ا! �را��� /���ت

� �� ا�
 �ل ��
ن=� ا�����
� وا����رات ��ر�'� ��,�ر �,�ذا وا������� ا!/�� �وا.ل ا���1دة ا�ط	��ت ��ن ا(ور	�، 	�!���د دا'

�2؟ إ�2:ھو ا��ؤال و. ا!/�
��� ا��وى 	
�زان و����م أر	��� �را�م ط��
� ا��,G �=س  

� ا����3ت �@�رات ��ود����، أور	� إزاء �و/,�� �د��ق إ�2 ھذه ا(ور	� ����3د ا�دا'���
 ا���/���� 'طط 	�ن �ر��ب 	����ق ا�رأ�
�2 ��� ف 
��ھ� ���3ت 	��ء �� � رع ا(ور	�، ا!���د 
� �ط��� �� ود�
�راط�، ا/�
��� أور	� و
�ظور ا�وط�� ا�.��د �

� �� ��ون أور	� �� /د�دة
�  روع �ور ��ن. وا� �وب ا��
�ل 'د
 	��ط	��ت ��.طدم 
 روع، �,�ذا /دي �ط	�ق �� ��و
� ا(�واق 
�ط	�ت 
� و���وا/� ا���1دة،���
�. ا(ور	� ا!���د تإ
3ءا و
� ا�
 وا(ز
�ت 
�=�و�� ا�و��رات ��ن و;�ق، �را	ط ;

�، N�ر وا��ر/��ت�

�زا �
  .'.و.��ت و
��را�,� ا�	دان ���ر�U أن �

� �ل و�2  �ب، �ل �2 ����ن ا�����، ھذه ��
 و�2" �/ر	�,� ��
�" أن ا(ور	� ا�رأ�
��� ا�
�طق 
� �ط��� �� ��'رط ��و

���	,� �.ون أن �;ور� ��رورة �ل.  

� ����G أن ���� ����ن ا�
�,G، 	,ذا�D�
�، �	�=��م. ا�/ذري ا����ر 
ن ��م طرف 
ن ا�
طرو�� ا��ورو 
ن ا�'روج 
� ا(ز;�

 و
وب طرح ھذا ��ن. وأور	� ا��ورو ر�ض إ�2 �د�� ا�ذي ا� �	� ا� �ور �,م �
�ن ا(ور	�، ا!���د 
� ا!/�
��� ا���,�ر�
 

 �ل�، ! �

� رأ�
���، ا��.�د إط�ر �� ا��ورو 
ن ا�'روج /رى إذا �� ���� ��=' �=�;� �
� �د ��� ف أ'ر  �3 ���ون �
� أ'رى و�وى ،)�ر��� �� ا�=� � ا��
�ن( ا�وط��� ا�/	,� �زب أن .د�� و��س. ا� �وب���
  .ا��ورو ���رض �ر���، �� �



� ا�
��د�� ا��وى �2 �/ب ا�وط��، ا!�طواء ا'���ر �ن 	��دا���
� �� أور	� ھدف أي ��رھ�، 'ط �2 ����ظ أن �رأ�
 ا��
�ل 'د
� ���ع، دون ��ن. وا� �وب

� ھذا. ا��� ف �د 	ر��
G و�ط	�ق وا��ورو أور	� 	��ء �
ط 	�ن ��/�وز ��	ل N�ر ����ض �; �� �م /�

 ا�	�ك ا(ور	�، ا!���د: ا�;��وث( ا��رو��� �و/� ��د
�. ا(ور	� 	�!���د ا�'�.�" ا��و/�� إ��دة"و" ا3.4ح" �.ورات �ط � �طر

�ط�� دا'ل و�	�وا ا��� ف �����ت ��	وا أن إ
�: ا��و���� ا� �ب إ�2 ا����� ا�4ذار) ا�دو�� ا���د .�دوق ا(ور	�، ا�
ر�زي 
 �� ��ر�زا ����ف أط�� ا�ذي ا� ��ر ��� و�=,م ا�=U، ھذا 
ن ا�'روج �/ب ،"ا��ورو 
ن و�'ر/وا ا��� ف �ر��وا أو ا��ورو،
.راع ا!���داد �/ب 	������ و"! ا��ورو أ/ل 
ن �����ت !:" ا��و��ن� �
وا/,  .و�

2 ��س� �
 ر�ض �� ا��,��� ��2 �ذھب أن ھو 
�ؤو���,� �ط�ق �� �د'ل و
� ا��ورو، 
ن ا�'روج �'��ر أن ��� ف 
��ھ�� ��و
�ط� ���نا� �,�P أن و	������ ا��� ف،� �
 ذاك أو ا�	د ھذا طرد ��رر أن ��� ����ن 
ن ھو ا(ور	� ا!���د. ا�رأ�
��� ا�
�طق 


ن ���را ��ون �ن طرد وھو 'طط�، �ط	�ق �دم 	�	ب �
ن ��ون ا��د، ھذا ا(ور	� 	�!���د ا(
ر 	W وإذا. ا����و��� ا����� 
�
�ؤو�� �
� ��و���

ل أن ���� ،�

���	��ت ل� و�����G ا(ز �  ).�,� �,�Dت ط	�� ��ون وأن(  ا��ط��

III -  $��#ر �	أز ��,��,  

1- �� ا��.�د�� ا(ز
�ت، ��ل ����رٌ  ا�راھ�� ا��ظ���
� و�/�A. و������ وا/����
� ا���و��	را��� ا�رأ�
 ا��,داف إ�2 ا�
Dزو
،�2 �طو�� إ/راءات و�طو�ر ا�د�
�راط�� ا��=زة ���ة إ3Nق و�
;ل. ا�
ؤ��� ا�.��د ��
 �ن /د�� 
;�! ا��و����� ا��
و

2 ا�,/
�ت �ك� � ا�;��وث ��ظ�م أور	� /�وب ��و
�ت إ'��ع ��ن و�د". ا��3ب" �ن ��2 ا��د�ث /رى: ا�د�
�راط�
� ا(�واق و��ط� ،)ا�دو�� ا���د .�دوق ا(ور	�، ا�
ر�زي ا�	�ك ا(ور	�، ا!���د(���
2 د��3 ا�	�وك، و�	ر��ت ا�� 

 �رض أ/ل 
ن ا�د�
�راط�� وا��ر��ت ا���وق !��,داف ا���داد �2 أ�,� ا���1دة ا�ط	��ت �ظ,ر. ا���.ل ا��@�ر
 ".ا��� =�� إ
3ءا�,�"

� �=��م -2
� أ��� ا(ز
� ����وا�د. ا������ ا��
;�ل أز���
ت �د ا����د�� ��Mزاب وا!��'�	�� وا������� ا!/�'. و��Q�ل �'
� 	ر���و�� و 	��� و 	�ر���� �/
� �ر�ض ����ف ��D�ف إ�2 
�طرة ���ط����/���
� �ن ا����G ا��	�ر ا����3رار ����
; 
و، 	�	� ��,� �.ل ا��� .وت 
�ون و�	رز. ا�و�ط و���ر ا�و�ط و�
�ن ا��
�ن ��دھ� ا��� ا(.وات و
3��ن Nر�
و، 	�	� �ر�� ر'�وة /�دا� أ ,ر 	�د Nر��
ق ر�
�ن،	��	 ا���ور 
ن �� �
 ا��ط��3ت �ر��ب أ�
���� و��. ا(ز

� ا�د�
�راط�� 	�ن �	�ر ����ف إ�2 ��=�� ا��'�	�� ���G1 ا�راھ�� ا��ظ� �� ا�رأي����
 .ا�د�
�راط�� وا! �را��� ا�

� و�� �� -3
� ا(�زاب ا��	��د 	���ظ�م �/ري ھذا، ا(ز
 ھ�ذا، .ا��
�ن أ�.2 وأ�زاب ا��
�ن ��زز ��و �2 ��ن ا����
��ن زواج �د ا( '�ص آ!ف 
�1ت 
ظ�ھرات �ر��� ��  ,د��;
� ھذه أ��ظت. ا��D�
�، ��;و����� �ر��� ا�
 �د�

،�  /�,� و�د ا�
و�وع، ھذا �ول ا�	�;ت ���,� ��ود، 
�ذ 
و/ودة ،[+] ا�درا�=و��� ا��ر�� �ـُ
;ل و
��ھ�� ور/��

=�ك ا����ر ��ث ��م 
��خ ��ا 	=�ل و
�	ط ا���	1����� � ا�/
�ھ�ر�� ا���	�1ت ���ق �� أ���، ا4 �رة و�/در. ا! �را��
ت /ذري، ��
�ن=

و��ت � �ط�� إ�2 ا����دي، ا��
�ن أ�زاب 
ن /ز1�� /
2 ���دي 
�طرف �
�ن � ����
 ا����ر 
2�ن و����
� ا�
��و1�ن ا�� �=�. 

4- �

ر�و�� ا! �را�� زبا�� �����. �ر��� �� �	�رة وا('�3�� ا������� ا(ز 2 أن ����د ���. /
�ھ�ري �ط�ق �
� ��ن -��م ا�,��ر – 	���و��ن ا�	�زوك �زب 
.�ر��� � �ن ���,� ��را/� �د ا�د�
�راط�� ا! �را��� وأن 	���و��ن، '�.
ل ��د
�. ا��د ھذا إ�2 ��,�ر�� G1��� ت�	ا!��'� �
��� ��د �م �ر���، �� ا('�رة ا�/ز1�
�زب ا�,��ر ھ�ذا ا��	��د � 

 وإذا. ا!��'�	�ت ��ك ا�;��� �دور أ��	�د 	ل !. ا���'	�ن آ!ف ا!��'�	�ت �ك �� ا! �را�� ا��زب ��د. ا! �را��
� وا(ور	�� ا�	د�� ا!��'�	�ت �� ا! �را�� ��زب ��ر;�� ا�و�� ��ون �د ا�راھ��، ا�
�ول �D�دت	�
. 2014 ا���م �� ا�

ق ��ة
د ا( د ��ن�� 2 ا! �را��، ا��زب ا�,��ر 
ن ا��
�ن ���=�د أن ھو وا!��'�	� ا������ ا��وى 
�زان .��د �
 �� ��ن �م إن و. ا�=ر���� ا������� ا����ة ;�ل 
ر�ز ا��وم 	�ت ا�ذي ا�وط��� ا�/	,� �زب ھو '�ص 	و/� ا�
��=�د ��ن
� ھذه
� إ�� – ا�وط��� ا�/	,� ب�ز 'ف ���ر ا���1دة ا�ط	��ت 
ن ھ�م ��م ا�
ر� ����
� ا�رأ�

�ن �3 -ا�
�و�� 

 أ'رى ��/� ��
� ا�وط���، ا�/	,� �زب 
� ��واطؤ �ط���ت: 
��ور �
�ن 
� ا��
�ن �2 ����� �ر��ب إ��دة ا��	��د
���ر �	�رة �ر��ب إ��دة .وب� �
� ��وا
ل ا���	� ا!���3ل ��ود و�د. ا�و�ط 
 .�رج و�� إ�2 ا�	د ا(ز

IV -  ت و�دود ا�#�$دة ا���دان �� 'د�دة �ر7�ت�@���  ا
ز	� ��دان �� ا8'�	�$�� ا�


�ة 	��	دان ظ,رت ا��� ا�/د�دة ا���	�1ت �
��ز �/ب�
ك �ن .��دة ا�� �دان ا�'�.		 �
� ��	� �/ب. ا(ز�
 وأ ���,� ا���	�1ت د���

و�,��
� �تھ/
 ���;�رھ� ��	�1ت إ�,�. وا�	راز�ل �ر��� �� و���
 ��د. 68 
��و 
ظ�ھر ا��ر��ت �ك �2 ��=� ود�
�راط�� ا/�


�ت �
� ا�.��دة ا�	دان ا(ز�=��	 �
�دي و�� 
� ��ن 	,�، '�. )����� �
��ت �ك 	����/

� �رد�� أ�ل) ا�
دان �� 	 �
. ا(ز
. /د�دا ��
� إ�را	� ا�	ر�@�ل �� ,د �و��و، 27 و�وم .وا�	ر�@�ل ا�	���� �� وا�
ظ�ھرات ا������� ا(��م إ�2 ا4 �رة �/در أور	� ��



�
� ا���	�1ت و;	� إ�2 ا4 �رة �/در ����
� ا��=ز�� ا����ة إ3Nق 	�د ا��و��ن �� وا�د�
�راط�� ا!/��
 و�� .�و	� ورNم. ا��
و
�� ا���	1���
2 ��درة �نا��و� �� ا� �	�� ا��ر�� �زال ! وط��، إ�راب �وم 29 	�د ا��و��ن، �� ا!/�� �

��و �
. /د�دة ھ/

�ن� 2� .��د �
 و�ف �� ا���	�1ت �=A ! ا!��.�دي- ا!/�
��� ا�.��د �2 ��ن /ز1��، ا��.�رات ����ق ا�د�
�راط�� ا�
��و

� ا�
�زا���ت و���ص ا���م ا��ط�ع �� ا��
ل �رص آ!ف وإ�@�ء '=�,� أو ا(/ور �/
�د .د أو ا���ر���ت���
. )1( ا!/�

ر ا��� ف 	�'�.�ر،��
� ا���	1� أ��م ط	�ت و�د. و
 �د ���

;ل ! ���,� �ط��,�، �2 ا�و�� أور	� .��د �2 ا�� �
ر/�� 

� ��ده /د�دا إ.��3 ��
� ! /د�دة، ھ/
�ت ����ر و�/ري. 	د �ل و 	�ب ��
�ل
 ا��
�ن �����ت �����د ا! �را��� ��و
،�,
��و/�, 
ذ�رة 
 روع و�ذا و�=��� � وا�����د ا!/�
��� وا��
�ن ا�.�� و
�,� ا�'د
�ت، �ط�ع �� ا�����س �=رض أور	�
���
� وا�����
� �/ب... ا!/��	��

ن �
�ن 
� 	D د وا��د'ل ا� �
� ا��ر��ت �ك �� ھ���
 �� /ز1� �@�ر ا��ظ�ر �� ا!/�
�  .ا�ظر��

V-  دات'�  ا� وري و ا�'ذري ا��,�ر 	,

  .ا�;وري ا����ر .��N A�ر �� ��ا���� ا��وى 
�زان �ظل


�در�� ����س ا
����� �و��و �� 
ؤ�
ره و���ون. أور	� �� ا�/ذري ا����ر 
ن 
,م ��م 
ر/��� ا��و��ن �� ��ر�زا ����ف و�ظل 
2�@وط و
��وم ��� ف 
��د 	ر��
G إط3ق �� �  .ا(ور	� ا!���د و ا���1دة �ط	��ت ا��و�

�� �� ��ث ا�
و�د، ا����ر �زب ����ظ ا!�	����، ا�دو�	 ردودا 	/
�� ا�رأي ا��ط��3ت �ؤ�ده .دى �2 ا� �و��، ��زب ا�@
�� ف 
��دة� �
ؤ���� ووا��� �

 �ر��� أ�د ��ث ا(�د�س إ��م �� ا���ل � �� �
 �����و���، و��. ا! �را�� ا��زب 
� ا���و
� ا��ز�� �و/د و��N����، ا�	��ك و	3د�
 �زب �� ر�����  �رك و�د. ا����ر ���ر �2 ����� 	د�ل 	��ء 
ر�ز �� ���ا�راد��� ا��و

� ا�
��ھض ا����ر���
رأ�� Izquierda Anticapitalista ؤ'را

��ھض 	د�ل" 	��ء أ/ل 
ن �د�دة 	
دن ���ءات �دة ��  
����
�ن /
�ت ���ءات وھ� ،"ا����دة 
ن �رأ����
� ���	��ن و
�ؤو��ن و�دا�
 ا����ر �زب �� /ذر�� �ط���ت 
ن ���
 و

�ن /
���ت���
�ن 	�ن /د�دة ���ش 
����ت ا���ءات �ك و�=�A. ا�;وري ا����ر 
ن و���
 أ/ل 
ن إط�ر ��و �طورھ� و���ق. ا�

��ھض 	د�ل ����

��د�م �رأ�  ُ�� �ظل ا��� ا�
و�د ا����ر �زب ����

ؤ���� 	رھ���ت 
��و.  

 ا��زب ا�,��ر 
ن ا�
��=�د ھو ا�وط��� ا�/	,� ��زب. ا����ر /	,� ����ف .��A �� ا('�رة ا�/ز1�� تا!��'�	� ��ن �م �ر���، ��
 إ��,� ا�د�وة ��  �رك وا��� ا��� ف، �����ت �د ا( '�ص آ!ف �� رات 
ظ�ھرة إ�2 ا����ر /	,� ����ف د��. ا! �را��


��ھ�� �زب ����
. ا��وى 
�زان ��@��ر ا��وة 
ن ��=� 	
� ا��وم ���ت ا�/ذري ا����ر /��ب 
ن ا���	1� ��ن ،NPA ا�/د�د ا�رأ�
� وا(ور	�� ا�	د�� ا!��'�	�ت ا��ظ�ر �/ب	�
 �زب .�ود 	و/� ا�و�� أ��� �ط	� أن ا�/ذري ا����ر 	و�� ��ن إن 
� �رؤ�� ا�

�  .ا�وط��� ا�/	,


	�درات إ�2 ا4 �رة �/ب أ'�را، �
�ن �/
� ��	ر�ط�� �� ا�;ور��ن ��/
�� ھ����

�ظ
�ت 
ن  SR )�

��و � ACI و) ا �را��
� ا�
��ھ�� ا�
	�درة(���

ن ا�
��در�ن وأو�1ك) �رأ� �
�ن ھؤ!ء أن �
�). ا! �را�� ا��
�ل �زب( SWP أز���

�'رطون ا� 


��ھض /د�د �زب أ/ل 
ن �و�ش ��ن ا����
�1� ا�
'رج �داء �ول 
	�درات �� ����
رأ��.  

� ا�
��ھض ا��/
�� �ول ا/�
�ع ��ظ�م /رى ���أ�
� و�����

ن 	
	�درة �رأ� �
� أ���ء 
�,م ���رات، /�

 ا�	د، 	,ذا ا�را	�� ا(
�
  .أودري ا�در��  �رل و 	وزا���و أو��=��� 

�

	�درات /رت � �� ،���/� وا�و���، �� و	���	ط 	 ���
 /د�د �زب 	��ء ل�	 �	�ث ��� ف 
��ھ��ن ���	��ن �/
�� إ
����ت �
 .ا����	�� ا�=رق �ك �2 ��1م

  2013 اA,طس- �و��و,  596- 595 $دد -  ا��ر7ور 	'�� $ن

 [+]�
ت وا�ذي 	��'����، ا�
�,م درا�=وس ا��,ودي ا��	ط�ن إ�2 ��	�: ا�درا�=و���� ����� �
�/
 ا��رن �,��� �� ا�=ر��� ا�
  )ا�
�رب(19

1(- ! ��� �
ؤ���( EPSM �� إ�راب ا��.ر ا���ر�ر، ھذا ����	 �
 ���ت. ا�4راب أ��م أ/ور أداء 
� ،)ا��=�� ��3ج ��
�
��'د
�ن �	�@,� /رى ���=� 'ط� ا���	1� ا!���رو��، وا�	ر�د ا�.���� �	ر �
1�� 2� وإ��دة ��� ف � ا�
ؤ��� ھ��

�
ن �دد إ3Nق( ا!�� =�1� A��.
 �Dھ�ل 
ن ��ل و ا(�ل، ���� �.ف و�ذا ا��
ل 
دة '=ض أ��م إ�@�ء ھ���,�، إ��دة أو ا�




ت و�د...). ا�
��.ب،  �� �دوا ا�ذ�ن ا�
��'د
�ن ��1ت ���� ا�
�	و�� N�ر ا���	1 و�	روا ا�
�� =2، إ�2 ا�و�وج �د�دة أ��م ط�

ل �ن !. ! ���، 	����	�:"	 ��ر 
'.� ا�
���، ا�
�� =2 �/ز أداء ر��,م و�ن �N	,م �ن��� '��
 ."ا�
��� ا��/ز د
ونا�

� ا���=�ذي ا�
��ب !/�
�ع 
�دم ا����
�، ا�و�� �ول ����ش �
,�دي ��ر�ر ا��ص ھذا�

M� �  2013 �و��و 15 �وم ا�را	�

 =========================================  

��		
ر�ر: ا�را��� ا� ]2014 ��را�ر[ - ا����	� ا�و�� $ن 

��

   ا�را	�� ا(


�ع ا����
� ا�و�� �ول ����ش ا��
,�د ھذا ��درج�/�	 ��/� ا��
ك ا��
رار�� �� 2014 ���م ا������ �: ا���	�� 	����وات ا�'�.
� ا�
ط	و�� ،2011و 2008 	�ن ا�	�د1� ا���	� �� !ز���
� ا�ُ.�د �2 ا�
=�و�� 	�(ز���
�؛ وا�	�1�� وا!��.�د�� ا����
� وا!/�	�� 
A/ق رارا��� و�دم ا����م �ر�

ؤ���ت، �
�ھ�ر�� و�ر��ت �/ �
�ط�� ;ور�� ��رورة �د �.ل 
ذھ��	 � اSن �� وھ�...ا��ر	�


'رج 
��Dوي ��و �2 �@�ب ��ث ��	� ذا�� ����� �
ور ��د	�
 .�
� 	D'ذ ا��ظر ��
�ق ���د�� و
��1ل �طورات، ط	�� ;���
 
  :أ���م ;3;� �� ھ�� 
���و�� ا�
��1ل ھذه. أ�	ر

1- 
� ��تد���
� ا!��.�د�� ا(ز���
 و�������,�؛ و
=�ر���,� �رأ�

ف -2�'
�؛ �ك �ن ا����/� ا�/�ر�� ا!�طرا	�ت أو/� 
 ا(ز

 ا�/
�ھ�ر�� ا��
ردات ��رورة و�� ا�ط	��ت، �.راع ا�راھ�� ا���و!ت �� ا��د'ل ��=��: ������ ���را 	.=��� رھ������ -3

ن ;ورات، �� و��2 ،�� ��رورة 	و/� أ��� ��ن /,�� ا��ر�� ��ف 
ن /���
�، ا��

;ل �وا/� ا��� ا�
�ظ ���	 

� ا�/
�ھ�ر@��
� ا(��/� و�د
�ر 
��دة ;ورات آ���ت .�ود ا����
 وا�	�1��؟ ا!/�

I -  و#�ت أ�ن �	ز
  ا����	��؟ ا8&�#�د�� ا

1-I  .�@�ط� �	ز
  ا

�ا� ھذه �� ��	�دو �را��وا ���ءل ،2011 ا���م �	را�ر ���/ ��
� �ول ا����
ق ھل:"  	�ول 208-2007 �� ا�د��ت ا��� ا(ز��� 
�  ,د�,� ا��� 	�ل  	�� 
��� 	ط�رئ ا(
ر���
� إزاء أ��� أم ��	رة؟ 	���
� �ت 
�	و�� ا�
���، �� ا�رأ�
� أز�

�ظو 2� 

�: .��د�ن
� أز�

�,و��، 	�ت ��� ;3;�ن 
ن أ�;ر 
�ذ ا�
طور ا�رأ�
��� ا��را�م 
��وى (ن 
�ظو �
� وأز�
 (ن 
�ظو
����
� ا�رأ��

�،" ا�ط	����؟ و
وارده ا��و�ب 	���ھ� 
ر�	ط� �دا �وا/� ا���� �� ���� � �دا	�ر ا���/�ل ا�����ج ا�;����، ا�=ر��


��ھ�� �دا	�ر: ا�
 ��ل /ذور �2 ��.ب ،����
� ��ظ�م إ��دة و(/ل �رأ����

�، ����Tج إ/�/
� و� 	9ر��ء �واھ� دون �=�
� �� ا�@�ر��ن ����ن ا(����� ا���/�ت
ك ا(ز
�ت دوا�.  


ز�د و
� ��وات، ;3ث 	�د ����
� ا�
�ر���� وا���� �ت ذ�ك، أو ا��د ھذا إ�2 ا!�ط	���� رؤ����، ���ر ا(�داث، �ن ��
ك -ا���� 
�
�ا( ��ر�ف ا�/�ه �� وا���و�ن، �	�ث ا�دو�� ا�
�,د �� أ'�را ا�
�ظ
� ھ� 	
� ز
� أز�

�ظو ����
رأ�� .�
� و;
ن � 

� رؤ�� ذ�ك، �د�,م،��س ا�	ر/واز��ن ا!��.�د��ن1�=�
 .�
� ���ر�ف �د�دة ��=��ت ;
� ھ� 	
� ا�راھ�� ا(ز
� أز�

د. 
�ظو��D� 
 ا�ذي /و وا إ���ق أو ،)1( "ا���4/� ا��ظ�م"�دود ���ر�ف 
��دل 
ن 
�ط�� ھو�ون 
� �ل: ���ر	,م ا��.�د��ن 	��;�ن ��ر�ف
�" �ن ���دث
�،). 2" (;��ث طراز 
ن رأ�
��� إ���ج ��ض أز

=رط 	�	��ط ; U�ت، ���ر�
  :أ�
�ط ;3;� ا(ز

� ا���د 	��'=ض �,� �/ري ��ن ������، �	ط أز
�ت وھ� � ر، ا����� ا��رن أز
�ت -1= وا(���ر، ا(و���، ا�
واد ��
��، ���A ���ت إ/راءات وھ� ر،ا(/و و!��
� ا�د�ون و�.=��
�/
 �
 ا(ر	�ح، ا�ط3ق إ��دة �رأ�
�ل، ھ�م �د
�ر 

���دة 2 .�.�رة ���,� ��دة ا(ز
�ت ھذه ���ت. 
�ر�� إ���ج �ط���ت أو �ط�ع �

� ���ت -2
� د'ت. /دا و
د�دة ا��دة 	��@� 1929 أز���
�، د�� �م ذ�ك 	=�ل. ا���1د ا�
D/ور ا��
ل �ظ�م ��	� �� ا�رأ�
; 
�� � ا(;ر ��ن. .@�ر إ���ج 
��ط �� و�3,��3ك ����Tج ا��را�
� ��3,��ر �'=�ف أي ا���4ج، ��ض أز
�ت ��ظ

�
ن ا�'روج و�@دو ���'م، ا(. �

ن ا�'روج ھذا ��د و�م. 
����3 	������س ا(ز �
 ��ر دا'ل 
ن 	�وا
ل ا(ز
� �وا
ل 	=�ل أ���� 	ل ا!��.�د�����- 2
وس �و� و�
 ا�ط3ق إ��دة أ���ت ا��� ھ� إ��� أ��ت و
� ا��رب ���ت 
����
 .ا�رأ�
�ل ��را�م إ/

� �	دو -3
� �,� �رى ! �و�رات إ�2 أ��� �=�� ا�
د�د ط�	�,� ��ن... �دة أ�ل 	�('ر��ت، ����� ا�راھ��، ا(ز��,� . 



�
� أ�س ھ� 
� ا(ز�
� �=�دي 	�.د ا�راھ��؟ ا�
�ظو

;ل /د�دة �و	�� أز �
� رد ��ن ، 1940- 1930 ��وات أز���
 �� ا�رأ�

2 ھو ا�� ر�ن ا��رن 
ن ا�;��� ا��.ف�

ر ا��.�دي �د'ل 
� ،"ا�=ورد��" ��دة ا���

م �
دو�� و� �� � و�� ا(/ر��، ا���3

ورة ، 1960 ��وات 
��.ف �� ا!�'=�ض إ�2 ا(ر	�ح ��دت و��د
�. وا���د ا(�واق �	ط	
� ا/د�د  �3 
� (ز���
 �� ا�رأ�
� ��4دة 
�دود 
دى 
��	ل ��ن ا�
���، أز
�ت ��ف 
ن ا��ظ�م ��3 ا�=وردي ا��	ط �
2 ،1970 ��وات
  .�Mر	�ح 
��د�

2 ا����دا ا�رأ�
��� ا�,/وم إط3ق 1980 ا���م 
ن 	دءا" ا���و��	را���" طور أ��د� �� ����د و�2 ا�/
�ھ�ر�� ا�	ط��
� ا��و����
. ا�
 ا���	رة ا� ر��ت 	=�ل ���، ;3;�ن 
ن أ�;ر 
�ذ ا�رأ�
���، ا�����س �=��م ا�	رو����ر��، ا��@3ل �
�دل �و�� ز��دة �رورة إزاءو


�ن 	�.د وذ�ك ا�
�و�م، financiarisationا��
��ل و	=�ل �Mوط�نD� ل إ���ج إ��دة�
(*)  ا'���ل �ط� ا�
��� ا�رأ�
�ل و	W. ا�رأ�
�� ا�.����� ا�
��و!ت �� ا�
D/ور ا��
ل ��	ود�� ا�/د�دة ا(	��د ا��ط� ھذه �/
�. ا�ط	��� و�2 ��نا�4 �2 '�ر�
 و�� ا�
�و�

�� 	�زع �را�
�"و وا�'د
�ت، ا�زرا���

��ت �� و�@@3 ا���	��، ا!��.�د��ت ��" ا��/
2 ���طرة طر��� ا(�;ر ا� ا(را�� �
�.د�ر، إ���ج (/ل وا����رھ�� �
و��ت 	��ء  روط �د
�ر 
ن /د�دة و
ر�/
 ������ �,
��	.  


� ا(و/�، 	�ض �� �
��، أ�;ر ا!��.�د �	ر�� و	��ت
� ا��ز�� ���.ر ���ت ��ث ،19 ا��رن 
�م �� �1�
 و ا�.����� ا��
�� ا��/�ر�@��	 ��
� ا�
�زا���ت ��	� ���ت(  �
��ر��� 
/�ل �3 ا�دول دور أ
�.  ا(ھ

ن ا��� Gا���� � 1913 ا���م �� ا4/
��� ا�دا'

 ا!�طرا	�ت ظل �� �و��� ا�دور ھذا و�ظل). ا��وم 	�������% 50 و% 30 
ن أ�;ر 
��	ل و�ر���، ا�
��دة 	��و!��ت%  9 
ن أ�ل
�	�وك ا4رادوي ا�=�ل 
� ا�راھ�� �" ا���و��	را���" ن	�) ��� ا��D��د �/ب أ
ر وھذا( /وھر�� �ر�� �
;ل 
� '�ص، 	و/� ا�
ر�ز�
�  .19 ا��رن �� ��	را��� ا���3���� وا���	� ا�راھ�

 إ�2 ��رة، '3ل ا(ر	�ح، و��دت ا�	����، �=��ء و/@را�� ھ��� و�و��� ا!��@3ل، 
�دل ��و�م ��4دة ا���و��	را��� ھذه ا �@ت

ر ا�رأ�
�ل ������ ��ن. ا!ر�=�ع;��
 أو ا��د�د ���ك ��ن 
� ذ�ك، 
� وا��د�دة ا��ر��� 	���رات،ا! 
ن أي ��'ذ �م ��ث ��	�، �م ا�

ن ا����رات، �ط�ع أو ا��,ر	�ء ��

ن �/ب،. 
�ر�� أھ � Solow �و�وو ا(
ر��� ا!��.�دي 	
=�ر�� ا��ذ��ر ھذه، ا��ظر زاو�


��ن، 	�ل ا��و
	�و�ر �.ر ُ�ـرى:" ��ل ا�ذي �

�ز �ا�=���� ��ص". ا���4/�� إ�.�1��ت �� �دا 
 ا����س �دم /ز1�� �=�ر ھذا ا�
2 ا(ر	�ح �زا�د� ��
�، ا��;
�رات د������
2 و	������ إ/� ��

ن ����� 'روج أ/ل 
ن �را�م د��� �
  .ا(ز


و ��ب 
دة، '3ل ، ا!�1
�ن ا��.�د أ��ح� ��، �/�وز 	9
��ن �T���ء ����
. ت��
� ا��	رى ا����م 
��طق 	�ن ا��
و �وارق ��ن ا(ز
� �وا�ب 
ن أ��� ��ن وأ'�را،
. ا�������ت ا��دت ھ�ذا. ا!��.�دي ا!���رار ز�ز�� �د���
��ت أ�رع ا�� �ر �� ا���	ب ا��و�

�

ن ا�دو�� �د'ل:" /و وا إ���ق ��ل و� ،�
ن وا(���ر، ا(/ور 
رو�� و��ص /, �.�ن أ'رى، /,�� ��
 ا(ز
�ت 
دى 
��� �ؤدي ا���س و�2(...)  ا�راھ�
  ."ا!���رار �دم �زا�د إ�2 ا������ ا!��.�د �
��ل و ا�
��G ا�رأ�
�ل و�

2 �	� ��و �2 ا(/ور �2 ا��وى ا��@ط �ؤ;ر ا�رأ�
��� ا�=��ء وا���ع ا�����د 	��W ا!�1
�ن ا��.�د /�ل 
� ا!��,3ك، �
� أن اSن ��رف �����. ا���4ج 
���ذ �2 ا(;ر ھذا �=�رة ��و��ن

�د!ت 	���3ب 
�	و�� ا�راھ�� ا(ز� A	2007 ��. ا�ر W	 
� وا�
��ر	� ا!�1
�ن ا��.�د

�
� ا�=���� ا�=/�ر و�		� �دودھ
�، ا����
� ا��روض" 
ن ا�ط��3 ا�
 ��ن و
ذاك،. ا� ,�رة" ا���
� ا�	�وك '��1ر ��
�ل���
� ،�
	ر أ��ح �د ،"ا!��.�د إ���ذ"	ـ ا���و
�ت 	رر�� ا�ذي ا����� ا�,/وم و ن /د�د 
ن ا�و;وب /واز�

2  .ا��
و
� ا��/ز أ ��ل �


��ن، 	�ل ا���وة 	��@� �� ف 'طط ا��و/� ھذا Nذى �,��� �
� ���و�,� �	ق أو/� وھذه. أور	� �� '�ص 	و/� .�د��=���	 .
� ا�
��ھ�� ا������ت �ل 
� �ظل، ا���1دة ا�	ر/واز�� ا(�د�و�و/�� أن ���1ذ ا����/�����
� �� � �� را�'� ا(و�2، اSو�

� ا�	��� ا��ر�ز �@دو ��
� /دا، 
�دودة ا�
��ر	� �د ا�	��� ا��	ط إ.��3ت �	دو ھ�ذا... ا����ز�� ��و �ط ��/� و�م ا���و��	را��
@ت: 
ذھ3	 �

و�� أول ���رھ� ا��� ا(.ول ��/

���؛ا ا4/
��� ا�دا'� ا����G ���دل 
� Black Rock أ
ر���� ا��;
�ر �) 
ك و�.ل� �
��وى BNP- Paribasو Credit agricole و Mitsubishitsche Bank 		�وك ا�'�. Gا���� � ا4/
��� ا�دا'

  .ا�=ر���


� إذن ���� 2013 �
 ��ب ا��دة 
�=�وت ا��
�ش أو ���ف ا��.�دي �
و ��� أ'رى 
رة 2013 ���ت ؟2014 �� ا��Sق و
� أن 	�د. ا�	دان

��واة، ا��ظ� �� 	دو� ا�د�ون أز 2�؟ 	Dي ��ن ا���م، ھذا ��" ا�
�دس ا��
و"�ـ 	ط�ء ا����ش آ��ق و��/	3. 
� أن ����A ھل: �ؤال إذن ��طرح

ن ����  ر ا�
ط�ف �,��� �� أ�,� أم ��ظ�م، �
�ق /د�د �, �ش ا�د�ون أز � �ظر و/,

� ا��ط,�ر؟ ھذا ���دة �2 ����زز ا�ذي ا�رأ�
�ل
  .	����	�ن أ'ذھ� ����ن �دة�د ���.ر ;

2.I  .أو��ع �B��� وع��  ا�,�@دة ا�	ر7ز�� ا���وك دور �,ب ا�



��دات �;�ف  راء( ا!��
�ش �
وا/,� �و��� دور ا(
ر���� ا�
��دة ا�و!��ت �� ا�
ر�زي �	�ك إن -1� ،����
 �3وة ا�
2�" �و/�,��"��1دة ��ب ��='�
 ھذه% 4 إ�%2 3,5 �
و ��	� ��و /د�د ا�ط3ق إ�2 2009 	�د أ��� دور ،)/دا 
� .ا��ر�ت أو ���ر�� /د�دة، �����ت: 
�ذرة �	دو 
�وظ� ھ � � أو/� 
� ��ن... ا���

- %7( ا��
و �ر�=� /د�د و
ن ا��.�دھ�، ��=ز" ا���د�� ا(وراق 
ط	��" � @�ل �ن ا�
ر�زي ا�	�ك ��ف �م ا�.�ن، �� -2
� و��دُ  �ر��، و���د ر��،و��� 	����: /د�دة ھ � � أو/� 
� ��ن ،%)8������ .�

� أ�ظم �'وف و;
 ا�و!��ت �'ص 


/,و�� 	�وا�ب 	�وك إ���3ت 
ن ا�
��دة. 

� ر/ل" إ/
�! أور	� �
;ل -3���
 ا�/�
� ا�
ؤ��� ا�	��ء ھ � � �'طر �ر�� ا(�;ر ھ� ا��ورو �
�ط�� ،"ا�
ر�ض ا�رأ�
� و�'طر 
����رة، �رأ�
����ت���� �� ��د����

ت وا�1��� �

د�دة أز 2 ا����G �طور �روق 	@ت. 
�	وق N�ر ��و �

�� أور	�( ������ 
��وى ا4/
��� ا�دا'���
�، ا�د�ون �	دو و%). 9- : ا�/�و	�� أور	� ،2007 	����م �����% 3: +ا� 
 ا���
 ا(ور	� .�دوقا�( ا�/د�دة ا��	ط وأدوات ا(ور	� ا�
ر�زي ا�	�ك 
 د �� 
��واة ،2007
�ذ ��.,� �دم رNم


� ا!��راض، ��1دة أ���ر �و�رات �'=ف ا��� ،)ا(ور	�� ا!���رار آ��� ا�
���، ����3رار ����� �
��دة �ظل ��د�. 

� وا�ر��دا ا�/�و	�� أور	�" (**): PIIGS" ھ� 	
� 	,� ا�
 ,ر ا�	دان���' ��" �ط,�ر" �
��ت 	وا�ط� �ر��	���� .A أ�
���� و�=
�ص �� ��ا� 
�� وأور	�'� ،�
� ھ/
�ت � ,د �ر��� ��ن �=��,���
 �@ط و����ظم ا�� ر�ن، ا��رن 
��.ف 
�ذ 
�,ودة N�ر ا/�

=�د رأ�
���، �ل 	دا�� إزاء ،2013 �� ر�ود ��� 	�د ��ن، ھل.
��ن 	�ل ا��ر�	� ا�����س �
�
 إزاء ��ن أم... �رأ�
����ن �
�؟ 
ن /د�د �طور) ا��.�دي و/
ود روا(/و ا(���ر ا�'=�ض(ا��.�دي ا��
�ش ��رع
  ا(ز

� ا('رى، ا!��.�د�� ا���ل �2 أ;�را ا��	رى ا�
ر�ز�� ا�	�وك ������ت إن -4
 آ���،  رق" (ا�.��دة" أو) ا���	�ن( ا��د�
 ���و. أ
ر��� ا����ش 	دا��ت ����� را	A، طرف 
ن 	د! �@دو، أ�ن): �ر��� رو���، ا��3����، وأ
ر��� ا�	راز�ل ا�,�د،
 وا�,�د ا(ر/���ن 
;ل ا!��.�د��ت، �ك 	�ض و�و/د �	�را، �,�/� ��3 ا���د�� ا(�واق �	دي ا��	�رة؟ ا���د�� ا�=روق و�ذا

� �� ورو���، �
 .�ز�ز�,� و
��� ��دي ھروب 
� أور	�، أو ا(
ر���� ا�
��دة ا�و!��ت د���
��ت �

3.I .ل،و�B<�  ا
ر��ح و... ا��ط��� ا�

� ���.ر ا���
�ل 	د ل� �� �/ري
 و�د ا��������، أ/ل 
ن ا�
��رك ���د. ا���1دة ا�ط	��ت ھ/وم ��	ر�ر ��د ��و �2 ا(ز
�، وا�
���ب ا���وق���
�، ا�	�1� /�ل أ/ل و
ن ا!/��� �N��. وا�د� �  .ا��	را�� ا��	ط �زع أ�;ر �'دم دو!��

2 ا�,/وم ھذا ����د -1� � ا(�.2 
داھ� و	@ت ،)ا����م �� ��طل 
�ون 200 
ن أ�;ر( �د��زا ��=ك ! /
�ھ�ر��، 	ط��

����% 6 ��ن( ا�� ط�ن ا����ن 
ن% 11 ��	� أي ا(ور	�، 	�!���د ��طل 
�ون  :26	Dور	��D	 دان% 20 و /�وب 		
�). ا���رة
 ھ���ن �2 (ن ا� 	�ب، و�ذا ا�
/�!ت، ھذه ����� أول ا����ء و�
;ل. ا�� @�ل �, � � ��م .�ود أ��� و;
 .ا�, � � إ�=�ء �����ت �ل �/ر�ب ا(ول 	��
��م �/ري ا�=�1�ن

 ا�	دان و	�ن ا���رات 	�ن ا!��.�د��، ا(� ط� و�ر��ل ا�دو��� ا!��;
�رات أ/ل 
ن ا�����س ا���
�ل �D�;ر أ�;ر �/ري -2
د، �ل ودا'ل	 � ا(/راء وھؤ!ء. ا(/راء �ط	�� �ددي �م�� إ�2 أ��� �=�� ���,�... ا�
D/ور ا��
ل �	ود�� �وط�د �@��
����� 2
�زا�د ��و � ،� � ,� �
� �� ��راء و�
�ل 
َؤ
ـَ��ن �
�ل �
=.ل ��� ،� ا�و�� ھذا �� 
�/وز�ن ھ � 
� إ���ج أ���م دا'ل�
 ��D� إ�
� ���3.�د /د�د ا�ط3ق ��د ار���س أول أن إ�2 ا4 �رة و�/در. 
��و�� �ل دا'ل و��2 ���


ن "� .ھذه" ا�� @�ل ھ��


ؤ رات ���ت وإن. ا�دول 	و/� �ط��,� و��زز �ر�زھ�، �ر�� �Mوط�ن ا���	رة ا� ر��ت �وا.ل. ا(ر	�ح -3 � �د ا�	ور.
,� ا�
��د – ا(ر	�ح أن �	دو �3 ،2008 ���م 
��و���,� ا����دت��� 2 إ�2 إ/
�! ��ود -ا�
�ر����ن ا!��.�د��ن �

ر ا�رأ�
�ل ������ ��ف ا��
رار ل	=� اSن، ��د ا!ر�=�ع;��
. ا!��@3ل 
�دل ار�=�ع رNم) ا�رأ�
�ل إ���/�� أو( ا�

2 ا�ر��� ا��وز�� ��و ا��و/� ا(ر	�ح �وا.ل �ذا� ����

� أ�;ر ا(�,م، 
� ا!��;
�رات ��و /��
 ، ا�
���ب و
ن. ا�
�� �د�ق أن  ك، و!�
;3 �درس وأن ا��ط���ت، ��ب �� �
� ا4/
��� إ���/� 
��وى ا����د ا�ذي ا����رات ط�ع� 	د�� 
� �	ل

����� 	=�ل ، ا(ز � .ا�رأ�
��� ا���4ج �� ا�
�ور�

4- �� !�� �ر ��ن: '3.
 إ/
�! ���ذر اSن، ��د. ا����م أ���م ��ب 
�=�وت ���� ���
�، ط�	� ا�راھ�� ا!��.�د�� ا(ز

ن ���ك �ن ا��د�ث �
 و���.ر ھش، ا!��.�دي" ا!����ش"و �وطد، �م ��(ر	�ح �=/رھ�، ن
 ��وات �ت 	�د ا(ز
� ./دا �	�رة ا!���رار ز�ز�



� �وا.ل���
� ا �@��,�، ا�رأ��
��
 �,
�=�و��ت، ا�,�1ل وا��
و ا!��.�د��، ا!�طرا	�ت ��ن. ا��	رى و
رو��,� ا�����د 	��W 	��ظ�� 
و
�ت إ�2 ا�و.ول ��� 	�ت ���م �� � ر���,� .ب .�ود دون ��و!ن�

�	وق، N�ر ��و �2 ���را ا� �
 A��� وع�ر ذ
 دال أ


�ون ا(2�N  '.� 85"  أن �	�ل 
ن� �
� ��ر�ر" ( ا����م ���ن �.ف �
ك 
  )2014 ���م أو��=�م 
�ظ

II  – ='ز$زع أو�رار ����	�� ,��,�� ا'�	�$�� أز	�ت و ا8,	  

1 .II  .ت��	س د�������  ا8	�ر�����ت 

�
 �
� أ�	ر و	در/� ا(
ر����، ا�
��دة ا�و!��ت 
����� ��ف أ.�ب ا(و��ن، وا!
	ر������ن ا�رأ�
�����ن ا�����ن 	��1,���
 أور	�، 
A��.� ح��و ا�ز�� ��س أ���� آ��م �.را، و���
 ا����دة أ/ل 
ن ا!
	ر�����ت 	�ن ا�.راع ��=��م �د �ذا ا�.�ن، ��و ا(ول و	��
�,� ا��.ول أو /�و������ ��طرة 
وا���.  

 و���ت أ�@�����ن، و ا��راق ��ر	� ا���ر;� ا�ط�	� و�D�د. /�� � 3 	وش �,د �� ا�
��د ا�/دد ا�
���ظ�ن ھ/وم ��ن -1
�
��و� �
 ا�
��دة ا�و!��ت �زم إن و. إ����� أ�;ر ا��ر	�� ا�;ورات ���ق �� �دوا��� أ�ل ���دة �2 /د�د 
ن ا�و;وب أو	�

�ا(
ر��� 2� ا(ور	� ا!���د ��و�2 وأن – ا� ر��� 	�Q�� أو! ا!� @�ل �
2 ���ر ! أ
ر - أ'رى أ
��ن �� ا�
�د� �
 

��ت إذن � ,د. �رام
ن إ�ران 
�" : ا(
ر��� ا��3م" ��د	�ر � �,/ ، �

ن إ�را1�ل و � ����ق دون... أ'رى /,


.دا��� و�����. ا��;�ر � أ.�ب ذا��، اSن و��. Snowden-NSAو و����س ����� 
ن ما���� �� ا(
ر���� ا��ط
� ������ �رض �� 
.��ب 	=�ل أو	�
� ��م ��ف��: ا�دا'

ؤ���ت إ3Nق إ�2 ا�
ؤد�� ا�
�زا��� أز ،��
 و�دود ��و
� 	�ظ�م ا�'�ص" Obamacare" ���ون��
� ا�����
 .ا!/�


زا��ھ� �طو�ر إ�2 دو
� ا������ ا(و�2 ��ا�رأ�
�� ا��وة �ظل ا(
ر���� ا�
��دة ا�و!��ت ��ن .2 ا���م �� أ��ت ا���و، ھذا �
 ��	رة �	�رة �وق أ/ل 
ن /د�دة �ر �	�دل 
��ھدة �ول - وا��ري – ا��,�1� 	���=�وض ا(ور	� ا!���د ��و
�ت إ���ع �� 2013

��ط� A�=�� س����� A
�/ �
�، وا�.=��ت ا�'د
�ت( ا(ور	�� ا!��.�د��ت 
ن 	ر
�,� أ���
� ا���
� أ�ظ��
�، ا�����
 ا�;���� ا!/�


�...) ا�	�1� و A�

و��ت �/
� �  .وا�ط	��� ا� �وب !��@3ل '�ر�� ��و�� ا��	رى ا�'�.

� ا�
.��A ��3� �,��ل ا�ذي ا(ور	�، ا!���د �	دي ! -2���
 و��
�. ا������� ا�و�دة 
ن /دا ��3 إ! ا���و��	را���، ا�رأ�
� ا�	ر�ط����، ا!
	ر�����ت ���2 ا(ور	�، ����3د ا�'�ر/�� ا������ ا���ب �ط	�.�'	 ،� ور��,� ��ب إ�2 ا�=ر���

،�
وطدة 	���G1 ��ن ا�'�. �� 	�Dر����، ا����ل 
�ط�� !���رار دا1م و�ز�زع ا�@ر	�، ا��د'ل 	�د ��	�� �2 ��طرة !: �
 إط3ق أ��د ا�ذ�ن و��
رون، ھو!�د ��و
�� و�����. ا��وري ا�.راع 
ن ا�ط��3 ا(و�ط 	�� رق رو��� دور و�ودة

� ���=�د ��
� ��ف، 
ن أور	�، '�رج 	���د'ل !
	ر�����,
� ا����د�� ا������ت

��ط/ 
ر�ز" ���3ت 
ن 
�ر�ل ��و "

ر�ز ��	ذة �وى .�ود ��D�د وأ'�را. أور	� دا'ل ...و	/��� 	ر�ط���� و�� ا!�	����، ا�دو�� ��: ا�دول 	�ض دا'ل �

 ا!��.�دي ا��
و �=�� و!. �د�دة دو!��� 	���ت �=��ك إ�2 ا!
	ر�����، ا��د'ل وأ�
�ط ا�,���، ا���و�م �����ت �ؤدي -3

�ن
 �=��ل ا�.�ن دور �D�د إن. ا��Dس وإ�2 �و��� ا��.�دات و�د
�ر ا��=�وت ���
� إ�2 �وى ا�	دان 		�ض 
�3ظ�� ا�

� ا��ر��ت و	زوغ ا(
ر����، ا�
��دة وا�و!��ت �ر��� و����س د،/د� ا
	ر�����=� ا!��,�ز�� ا�د���� ا�� أ�د�و�و/��ن �=�
 ��و ا���رة ھذه د�� �وا.ل ���.ر �,� ،)ا�و�ط2 وأ�ر���� 
���، �� ا��د'3ت( ا�@ر	�� ا!
	ر�����ت ردود و�ذا /دد،

 آ'ر؟ 	د أي أو ا���
�رون دور �ل ا��ودان، ب/�و 	�د. ا����4�� ا��وارث و وا�=و�2 ا��روب

 ا�
��دة وا�و!��ت وا�.���� ا���	���� ا!
	ر�����ت 	�ن �و�رات ���
� �د�دة ��وات 
�ذ � ,د ا(�.2، ا� رق �� -4
�� ا(
ر����
�� ASEAN – �
 �ور�� 
� أ��� ��ن ا�.�ن 	�ر �2 ا���طرة 	�.د ��
� ! آ���،  رق /�وب أ
م 
�ظ

��
�ا� �. 


;ل /�را�,�، �2 رو��� ��طوة /د�د إ���ف أي �ر�ض 	و��ن (ن أور	�  رق أ'رى �و�رات �=��
ت ، 2014 ا���م 
ط� و�� 
  .أو�را���

�
� ا������� ا�
 ��ل ��رف ا� و����� ا��ز��ت ا���
�ل و�/دد ا!��.�دي، ا�����س �=��م ���
� وا!/��
'�طر 	��ت 	د، ��ل ا�دا' 
� ا�دول 	�ن وا/,�ا�
 ا��دام��� �
  .و
���ظ

2.II .ل و�ر7�ت ���$� ا���@� و'�ل ��@��، 7وارث��  ,7�ن 



 ا�/�ر�� '��1رھ� �رى 	��� و�د. ا�
دار�� ا�
��طق �� أو! ��� �ر◌ُ  ���,� 	ر
��، ا����م �� �ظ,ر ا�
��خ �	دل �وا�ب 	دأت اSن ��ط

�ن ا��وارث و��2 ،)������ت /=�ف،(
� �طرح ا��� ا!��;��1�� ا��وا.ف 
;ل ا��	دل، �,ذا �زوھ� ا��D�
 ا����
ن 
��وى ر�� 

� �� ا�4
�ر، ��4دة و ا����4�	�� A��� �,�� دم� �� ا�ظر(  ا�دو��� وا�
ؤ���ت ا�دول �دى 
�زا�دة ����� إن). ھ���� �.�

و�وع ھو ا��وارث �2 ا�'�ص رد�� �طو�ر �

��ھ �� دورة �� '�.�/� ا��
 ا�=	�ن �.�رات إ 
ن ا�ط��3 ھذه، ا����


ن و�/�رب��� ��

  .��,� ا�را	�� ا(


� ! ا�	�1��، ا(ز
�ت /�ف، آ�3ت �وا�ر 
;ل ا�رأ�
���ون، ����
ل 	��	 ر��، ا�
�د�� ا�
'�طر ھذه 	و/��� ��'��
 وا�ط����، ا�

.�در �'ق A	دة ر�د/ " )����
  ...ا�	��ء �� ا(����� ا( @�ل أ�واق ��ر	ون، 
�A ،"'�راء رأ�

1� ا(�رار �ظل 	�1�، و�� إ�2 ا����ن ار���ء ��ن أ���	��	 � �د
�ر: �د�دة وأ
��ن 
/�!ت �� ا����ة  روط �دھور إ�2 و�ؤدي �;�=
@�	�ت 
���رع� ! �

��طق ����	 ،�
��ه وا��1;�ر) وا(�,�ر ا�	��ر( ا�
��ه و�و�ث ا!��وا1���	 ،� �;روات �,�ب وا��@3ل ا��ذ	
 ا� ر��ت �وا.ل ذا��، اSن و��).. �و�و �
� ��ر;� �وا�ب 	�دُ  ��و �م( و�=�,� ا��وو�� وا�
'�طر ا� ��ت، �Nز و����� ا�
��/م،
 دا�� ا��وم ھ� ا(�رار ھذه و�ل. ا���� ا�
�دة ا'�راع 	راءات و ا�زرا�� و
واد ا(را��، �
ك أ/ل 
ن ا��@ط �Mوط�ن ا���	رة

�أ ���!ت إ�2����.  

� �ؤدي وأ'�را،
� وا(ز
�ت ا���و��	را���، ا��و����
� ا�.را��ت ���;ر إ�2 وا�������، وا�	�1�� ا!/���
 ا����ن و���3ت ا�
،�� ذات و�,� ا!�طرار�=� �� �3ع إ�2 ا(ول، 	��
��م وأور	� ا� 
�ل، 	دان ���ول و��
�. رھ�	� 	 ر����
 �
 ا�
,�/ر�ن �ر


�ت �� ا�	 ر 
3��ن �� ر◌ُ  ا�	�ر، إ�2 وا�1/3�ن�'
 واSن وآ��� أ�ر���� �� .�ودا ا�ظ�ھرات ھذه � ,د. ا�/�وب 		دان 	ؤس 

.در ا�1/3�ن �ن ا��'� و���ون. ا��وري ا��زاع �ول A1��� و�� ا���رار و�دم� �

طرد ��و �2 ا����.  

3.II ر��'��  ا
ز	� أو'= 	+��ف �د ا�'	�ھ�ر�� ا��ر7�ت 

�ر��ت� إن �� ا��.�د�� أ	��دا ا�
���;رة ا�/
�ھ�ر����
 	�ب، 
���	ل وN��ب أو���,� �دھور �9زاء. و	�1�� و
ؤ���� وا/�� 

/دد، ��و �2 ا(	��د ھذه ا�/
�ھ�ر�� ا��
رد �ر��ت �
=.ل◌ُ  2�ر�� ا�@��ب �� 
/��ب ��و �� ����
�، ا��
� ا��د�/
 �� ا�
د

  .	��د �د إ�2 ةا�
�/�وز أو ا���1دة ا������ت

1- �

�ط�� ا�;ور�� ا���رورة ;��	 � ��2 ا�/
�ھ�ر�� ا��ر��ت ا��
رار � ,د و
.ر، 	�و�س ا�د�����ور��ت ��وط 	�د: ا��ر	�
�، ا���و
�ت ��
� و! ا���3� ا���و
�ت ر��ل�
� �ذا و ا3�4

�ن ا4'وان أز�
.  �ر��� إ�2 ��2 ط=�ت ا��� ا�


��ن �� � أو ���
ر ���,�...) ا(ردن ا�
@رب،(  ا�	دان 		�ض �ريا�/
�ھ ا��
رد �ر��ت �را/�تD	 ا��ودان،( أ'رى 
� و��2�

 ا�
��د ا�,/وم ��.��د 
ر�ب، ��ن 	طو�� ��و �2 ا��وري ا� �ب ذ�ك ���ش و�
� ��ن،...) ا���ود�� ا�


�ظورات �@��ب �ا4 ��� ا�ط�	� و��زا�د. ا�=� �� ا�
�ول ذات ا�د���� و����رات ا�دول (/,زة ��	ر و�
د��. ا �را��/ 

ل وا��
رارھ� ���دھ�، �� ا���رورة �=,م أ����� 	Dدوات ا( �ر��
 /ز1��، و�را/� ��دم 	Dو/� طو�ل، أ
د �2 ا�

�,

���د�,� 	�.د و�د� 2 .ا��طور �

2- �
� ا�=/�رات ;���

���رة اُ��	رت 	دا�� ز�, وھ� ا�=��د، �د ا����ل و
ن 
د���� أز
�ت 
ن 	دا�� ������ ا/� �	����	 
 و�� ����م، و���� /�زي 
��زه �ن د���� �ر��� �� ا��=��� ذا�� اSن �� 2013 ا���م 
��.ف  ,د��: ا���1دة �ط	��ت
 وا��دل ا�د�
�راط�� إ�2 ا��ط��ت و�
;ل. ا��دم ��رة ا����م �Dس ��ظ�م و روط ا���ل أ���ر �2 ا��/�/� ا�	راز�ل

���
 .ا!�=/�ر �وى ���.,� ! �د�دة .��دة 	دان �� �
رد 
�1ر' ا!/�

3- �

رد �ر��ت � ,د �� �
;�ل 
� آ���،  رق �� 	رو����ر�� ����� W��	 زاح أو ا���ف�

	ود�� 	�@3د�ش،: أ����� � ...
� �ن /ذر�� 	دا1ل �ن �	�ث /د�دة ����ت إ�,�
� ا��و����
 .ا�رأ�

�، ا��را/��ت و	و/� ا����ة، � روط 
�	وق N�ر ھور�د 	و/� ا�	��ن، و أور	� /�وب �� -4���
 ا��
رد �ر��ت 	��ت ا!/�
�، وا���	�1ت�
'رج دون و��2 ا��� ف، �����ت .د �� �/�ح دون و��2 ا�
���ب، �درة رNم ��
دد أو ��د�ق ھ�� 

@�ر��، ا�	ر�@�ل،ا�	����، ا��و��ن،: �����	 ��ا�� ا��ر�� ����ر ��
�... ����� وا�	و�����
 ،�
 ا��ر��ت 
�درات 
� ا��د�
����
� 	���و��ن ا�و�� 
���	ل ����� ا���و ھذا �2 ا�/د�دة؟ ا!/��
� أھ.�'. 

� ھ� 	
�" ا�د�
و����ور��ت" �2 ا!��/�ج 2013-2012 �� رو��� �� 	�وة �/2 ا���	ق، ا��و����� ا!���د �� -5
 أ�ظ
�.�' A��.
� ا��ر�� أ��ت 2014 ا���م و
��,ل 2013 ا���م �م
 ��. وا�=��د وا(��@�ر �� ا(
ن � �ول ا�
ذھ

� ز
رة ا�د��ر إ�2 أو�را��� ��" 
�دان"
 رNم: ا��
�دھ� ���� ا�وا/ب ا�
��ر	� ھ� ھذه:. /
�ھ�ر�� �ر�� 	=�ل ���

��وى �
 .طر��,� ن� ا� �	�� ا��ر��ت �	�ث ��د، ����� � وش و
� ا�@ر	��، ا!
	ر�����ت 
��ورات ورNم 
ر�=�، �



� ا������ت �ك �دودھ� 	@ت ا��3���� أ
ر��� �� -6�1�

��داة ا( د 
ن -��و����,� 	�ل - ا�/د�دة ا!��'را/�� ا�4 �3
	ر����� 
 �ر��ت و�ظ,ر). ا(ر/���ن( ا�و��ط� 	�( ��ل 
رورا ،)ا�	راز�ل( ا���و��	را��� �� ا�د
�/� ا(�
ق ��2) ��زو�3(

�
ر.�د أ��� ھو ا�ر/�� ��
�نا ��ن /د�دة، /
�ھ�ر���	. 


ط��	,� و	=�ل ا(���ن، 
�ظم �� � و ,� رNم ،� ا��;��ءات 
� ھذا. �ك ا�'�ر�� 	�� �رع ا��
رد �ر��ت �ل ��ر�	� ����د ا���د�
م 
� ��ب ھذه أن إذ و��زو�3، ����3د 
;ل ��درة،�� ���,
 �� ا��ر��ت أن �رى �
�. ا�ر/�� ا�ط�	� ���1� �ر��ت �	ل 
ن �

�
�=ذ 	���دام ���ول، �د ا�/
�ھ�ر� ����� 2
�2◌ُ  و�د 
د
رة، ط�1=�� ��ن إ�2 ، ا�
�و�ط ا�
دى �� !�
� إ/
 ا�,/
�ت 
ن 	,ز�
;ورة 
��دة أدوات ��	P ا��� ا���1دة �ط	��ت ا�
��دة�.  

4.II  .دة ا� ورات��	دم ا���  

�
� ا��داد 
2 �;ورة �دةا�
� ا�
�ول ��	ور ا!��.�د��، ا(ز ا��را/��ت ��ظ�م: ا���1دة �ط	��ت ا���	�� ا�,/
�ت ���دة �
����

�زة ا!/�

ن ا���و
�ت /��ب 
ن" ا4رھ�ب 
��ر	�" /,�ز وا��را��ت ���و��	را���، ا� ��1� ا����رات و.�ود /,�� � ا�ر/��


ن �  .و����رھ
� أ'رى، /,


� 	�وة ا�
,�زة ا���1دة ا������� ا��وى �ُرد -1�
 ا�
.��A �ن ا�د��ع 	��م ا�د�
�راط�� ا�
���ب 
ن و���ل ا�دو��، أ/,زة ��
�
را�	�: ا�وط�� ��، ا���رو��

�
� /د�دة و�وا��ن ا�.�ن، إ�2 ا(
ر���� ا�
��دة ا�و!��ت 
ن  ا���ظ�
�ت ��ر��ت ���

�ن،���

ظ�ھرات ا�
��دة ا(/,زة  را�� و�طو�ر وا� �/ر�م 
ن �=ت ��رة 
ن 
� أن �د�;� �د�دة ����� أ	��ت و�د. �
 أ�ر���� و�� ،..)ا�.�ن 	�����ن،( آ��� و�� ،...)رو��� �ر���، ا�	����،( أور	� ��: وا�;���� وا�د�
�راط� ا��
��� ا����ل

 ...). ، ا(ر/���ن( ا��3���� أ
ر��� و�� ،..)ا�/�و	�� أ�ر���� 
.ر،(

��وق �را/� ;	���، أ�;ر د�
�راط��ا� ا�
���ب ���ت ��ث أور	� �� ��2 ��3ظ، -2� �2 ا�د�
�راط�� � إ	ط�ل: ا�ُ.�د ���
�" (ا��رو���" طرف 
ن ا�د�
�راط� ا! �@�ل�/ �وا��ن ،)ا�دو�� ا���د .�دوق ا(ور	�، ا�
ر�زي ا�	�ك ا(ور	��، ا�
�ن، �د ���1�� و�رارات���
� 	و����� و
�دات أ/,زة ا���
�، وأ
'�
 2�� �
�,� ا�'�.. 

�1� ا����رات ��د'ل -3�� �
�زا�د ��و �2 وا�=� �� ا�ر/�� �2 ا�=����� �� 	D ��ل ا����م، �� 
��ن 	�ل ا������� ا����@��	 
� أ�����، و
ر�	� ا���وع
��ن وا�������ت ا����ء ��وق 
/ر;
 ا�'د
�ت 
ن ���ل و����� /����، وا�
��و��ن /���� وا�
�
� ا������
 :ا!/�

��ن �زواج ا�
��ھ�� وا��ر�� ا(
ر���� ا�
��دة ا�و!��ت �� ا� �ي �زب -;
 �ر���؛ �� ا�


�ن و ا��رب �د أور	�، �� ��.ر��  �	و�� �ر��ت -�

� أ�;ر ��و و�2 وا��ود، ا��
 ا�@/ر؛ �د ��

�  �	و�� �ر��ت -���
� �
�طر� �
 Nدا؛ ا�,�د �� ور	
� ھ�@�ر�� �� ���


��ددة د�
�راط� ا��/�ج �ر��ت �� أ����� ا���ور و�و�� ا� ر���، أور	� �و� ا��و��ن، �� /د�دة ��ز�� �ر��ت - � ا�,و�
 ا�ط	���؛

��ن ا����ء و��وق ا����م �� ا��ق �د ���	�ل 
��ن، 	�ل �و�� ا�د����ت، ���� أ.و���ت -;
 ا���	�ر �ق و�د /����، وا�
 ���,�؛ ���ول و  �	�� رر�� �ر��ت ��رف د���� وأو.و���ت ا���ل، �د �D�;ر أ�;ر و�.ل ا�=��،


��ت � �ون" ا��4 
/���ن"و /,�د�ون -� � .آ��� و أ�ر���� 
ن ��م �� ��=��م ������، ���ر�� �زا��ت إ�2 و.و! ���ر�

 و�2 ا�
/�!ت، �ل �� ا����ء ��وق 
��ن 	�ل 	,
� �,�/ـَم◌ُ  ا�ذ�ن ا�ر/�� وا4.رار ا���ف �2 ا��D��د ا����ق ھذا �� �/ب

ل ا4رادي ا�و�ف �ق ��ل �
� ا�
ؤ���، ا�
/�ل �� وا�� �ط�ق �2 دة
,د �و�,��  .ا�	���� �� �

4- �� ����ك 
 ��ل �طرح �د�دة 
��دة ;ورات إزاء ��ن: '3.
 :/د�دة .�W �� �د�

 *�

�ن ا������ ا�����ف 
��وى 
  �دھ�؟ ا�

  ا� �	�؟ ا�@�ب �ر��ت ق�'�ر ا��� وا(.و��� ا�=� �� ا�
�ول ذات ا����رات 
� وا/ب ���
ل أي* 



III -  دة و ورات  ورات��	 �	ط�� �� دا@	رن   	��	�� – 21 ا�

�): د�������� �=��ر �د��� أن �ظ�� ��ن 
ن( 	
=�ر��ت ���ل ا�����ض، 	��W و�� �� ا��
ل ���� ����ن

ن ; �ط	�� �ددي �
و /,� 
�
�أز
 أ'رى /,� و
ن /
�ھ�ر��؛ و���!ت ���
� .��د �2 ا��� ����
 ���ق �� 	�رزة، �;ورة 
��دة وھ/
�ت 
�,ـِ��◌ُ  رأ�

� ا��ر�� ��د���
� ��ن. ا �را�� و�
�ظور ��,��ل ا��

;ل أ���� أ
ر ;�

ن �'وف ���م ��و �2 �را/� ��  � ا��ط�ت 
وا/,
،�
  ./دا �د�دة أو��ع �� ا���1

� وةا�� 	��@�) ����ن �دى ا�
و�و�وي 	��
��2(  وا�;ورات ا��
ردات -1
�=
 ��ن /د�دة، ���ل أ ��ل و�	��ر 	�4.رار، و
�,
 �ذ�ك وھ�. ��,� ا��=�ظ أو 
���ب �2 ا��.ول �� �=A و! – ا��ط� 	دا1ل 
ن ا���ل و�.وغ 
�دود، ا�ذا�� ��ظ�

 ا�و��؟ 
��وى �� ��
� ! ا���دم، �
�ن ��ف.  �	�ر � وش ظل �� و��وا.ل /ز1��، إ!" 
;�!" ���ت

2- �� ا��/�	� ا��������
 �=�A.  ا�	ر/واز�� ا�د�
�راط�� 	طرا1ق ا(و��ع �;	�ت 
ن �
��,� ا��ر��� ا�/
�ھ�ر ��ط��ت ا�رأ�
2 �;ورة 
��دة (دوات 
����ت ھذا ا��ر�� ا�� �ر إ��دة �� ا�
.��ب 
ن ا��در ھذا �ل �
�ذا ��ن. 
	� رة أ�;ر ��و �

����
 ا�;وري؟ 
�و�,� و ا��

� ��وا.ل -3
�ا��ر أز� ����
� ا��
 ��و
�ت( ا�	ر/واز�� ا(/,زة �� ا�د�
�راط�� �3 �را��� ا��
ق 
�زا�د 	د
G ا��د�
 ا! �را��� ��د �م. ا��	رى ا����	�� ا!���دات ود
G ،...)�ر��� �� ھو!�د ر��1� أور	��، 	دا 16 �� �	رى ����=�ت

�
� 	ر/وازي، ���وب  �ل N�ر ا�د�
�راط� ����; � ".����3راض" �����ر ��ر�'�

 إ��دة 
ن �
��ت ا��� ا�
����ت ا��;
�ر �� .�و	� ا���	��، ا� �و��� ا(�زاب �� 
/�دة ا�/د�دة، ا�3.4�� ا��ز��ت �وا/�
�,�' 2
�ظورات �طو�ر 	.�و	� و�.طدم. ا�د�
�راط�� ا! �را��� ���ر � ،��

Qزق أ����� و�روج د��� ��1�
 ��	�2 و /د�دة، �

 ا��=���� 
;ل ا��ر�� أ/ل 
ن  �	�� ا��=���ت إ���ر إ�2 	,� �=�� ا��	رى ا��وى 	�ن ����3ت" 
���ر��" رؤ�� ا�@��ب ��
  .وا(و�را�� ا��وري ا� �	�ن

�
� �وا/� ا��� ا���د
� ا(.ل ذات ا�وط��� ا��ر��ت �طور ���ل �زم �
� أز���
� رأ��
 ��د��ت إزاء ���,� ا( ��ل 
��ددة ���
���� �و/�
.  


� أ'�را، �� ا��.���


و/� ا�� �
�، ا��و�  ا(ز
�ت؟ �ك ��'ط� 
��و�� ھ� 	
� �����، ا�
�را/�� ا�	د�

� ا�
��ھض ا����ر ���2 -4���

ن ا�'روج إ�2 وا�;وري �رأ� �� 
 �� دو
� و��د'ل. ا�/د�دة ا�/
�ھ�ر��، ا��ر��ت �� ا�,�
� ا��ر��ت���
2 أ����� و��.ل ا!/�� G1��� ا���	�'� �� ار���ز ���ط �/د ! ����. ا�=�� �D;�ره �=وق دا����� �
�=ذا �/� 

������ ��
 .و��
زق... 
.دا��� ذا ��د

5- A� ���ر��، �=�


�ھ�ر، ا�ذا�� ا���ظ�م إ�2 ���: ا��	دا�� 
��ذر ��و �2 ا��
و�� �� ا�را	��، ا(/ (/ل ا�و�دة وا�2 �

ط��ب ا�ظ=ر	 �� أ�������
� ،"ا�
���ر��" ا��ز�� ور�ض ا!
	ر����� �د و���ل �
�راط��،ود ا/�N��.و G
 	را

�
��ھ� ����
� و �رأ��1�	 ��، و��وا���


�ط�	�� وأ �
... ا! �را��� ��و وا������� 	�!�طرا	�ت ا�
��م ا�/د�د ا�و�� 

و��ت و� ر�ك ا�	�وك 	
.�درة 	دءا/

و��ت 
;ل ا��	رى ا�/
 � ��=� ! ذ�ك ��ن. وا��و�ب ا�	 ر�� �'رب ا��� ا�ط��

 ��ظ�م 
��وى 	�ن ا�/�ور إ�/�د ���� �/ب". ا������� ا(/,زة" 
ن 	���=ور ا�
ط	وع ا�طور ھذا �� د!�� ذي �D;�ر ���ب
� ا�/
�ھ�ر���
 ��ب �ن ���	� أن و�/ب. ا��@3ل �ل �د ا�	رو����ر�� ا��.�ر أ/ل 
ن ������ أ�زاب و��ظ�م ا�
 �� و 	ر�ط���� و�� ا!�	���� ا�دو�� ��: '.و.���,� �� ا�;وري، أو ا�/ذري ا����ر �� ا�/د�دة ��ا��/
 �/�رب

 ...ا(ر/���ن

� ��ن �د�دة، 	دان �� �وا�� �در �2 و��د'ل ذاك، أو ا��د ھذا إ�2 ���رون ��ن -6
2 دا�� ا��ظ� ھذه �� ھ� 
ن ;� 
 إ�,�
�� �� 	.ددھ� �=�ر ان �/ب ا��� و��زو�3، وا�	و��� ر��و�و ا��و��ن �� �
� ���ر�� 
�ؤو���ت �2 '�ص ��و

�
 .ا����


=.3ت 	��ء ھو ��� 	����	� ا�رھ�ن� ��
�، ا�ط	��ت 	�ن /د�دة ���@��
ف و	�ن ا��'
 ��ف. ا!�ط,�د ��و���ت �د ا����ل أ ��ل 

� (ن ا������؟ وا����ل ا����
� ا����
ن �� /د�دة روح 	ث �
�ن,	��N د� �ول ا��.�ر إ�2 ؤدي�

� ا�ر/�� ا�� ظ� �/
�.  


� ���ش ا��� ا���� ا�����1ت ����: ا'���ل(*) 
  ]م[ ا('رى ا�����1ت 
ن �D'ذ أو ����ص 



(**)PIIGS  :ر �د�� �=ظ� �دان إ�2  ]م[ ا�	���� ا��و��ن، ا�ط����، ا�ر��دا، ا�	ر�@�ل،: ���ف ا��.�د ذات أور	� 	

� � ر/
  ا�	ر�ور 	

Inprecor n° 603-604 / Mars-Avril 2014    


��ھ�� �زب ���دة ��و:  	�	ل �ر�����ن*    - ����
� ا���=�ذي ا�
��ب 	��م ا���ر�ر ھذا �دم. 	=ر��� ا�/د�د ا�رأ��
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