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 « الحكمة معرفة الناس »

  «الفضيلة  حب الناس  »

 كونفوشيوس 

 

 

 عبد الحسين شعبان 

 باحث ومفكر عربي

 

الارم  ( تمري )ييلوري  41الشروييي فري الارراع  ارر  ري ة  -في غمرة الصررا  الوري ي 

و م أيوبهم، سمدت النزيمت اإلقصرميو  واإللاميور  ومرومل الب رمع الارمالي والشر ل  4591

الارررايي والرغبرر  فرري الوفرروار وفررر  اىسررووبم  يحرر  اب ررر، فرري  ررول غررمع   ررمع الاورر  

ومكرر ا تصرررايو الي رررة اليانورر  المفوماورر   لارر  . والوارديرر والاوالنور  واىيوررراا  ررملونيا  

البالفمت الفومسو ،  ار أن كمنو  وون  وقيي  في  ياجه  النظم  المحكي، وانوفم المفومع  ول 

ر ال مكم الفريرر وتوانار   رملزيوم ادو ررمواالة ومعارضة، األولى  تنرراد  ر ،  ر  والثانيةة  تمفا

 .ال ي سبو  وتاوبره أكثر سيًءا  ل الاهر

ل  حلمء اد ر  للر   صري  وأيرراء  ونرم ريل   و فري   م ق  و الح   ل الز ل ت يا

فررري  اد قررر  وال رررم ات والفرررم مت والمررررا د والكحورررمت  والررررواير ال كي وررر  والثكنرررمت 

الافكري ، وأ ومنمً في الاميح  اليا رة والبوو اليا ر، وكمن ك  ارا يوشباث  مياقلر  ويرزداد 
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مياقارر  ويرررايي أفتررحومت ،  رر  وا والكرر  لح ووورر  ىغوررمً كرر  ليفم ورر  أو دو  ل  ررر، تمورسررمً  

 .   موىً يزل  واسواراء الشم   يحو  

يرر   ثرر   فلسةةطين عربيةةة، فلتسةة   : "فلرري  ررول كررمن الوي وررين يررردادون ّررام ات  روا

قية وال ال شةر... يةةوحةدة وحةدة فور" ار أن كمن الشام  فحوفرو  الصرهوينو  و " الشيوعية

،وترتلع الشام ات  المنرادة  ملشاي و ، كرمن الشروييوين، وىسروامم فري المهرجمنرمت "...غربية

الصةةين و ررع  ...صةةداقة فةةوفييتية ...اتحةةاد فيةةدرالي: الكبورررة الورري أقم يمررم يرفاررين ّررام 

 "يسةة   االفةةتعمار  ةةو وعصةةابات ... اماتةة محعةةاا السةةلع العةةالمي  ةةو و"و  الشةةعبية،

رى الالفومت الوي ظحارو يملور   ر مني اوحر  أكثرر  رل سرو  يوريد  رل الرز ل، ومري وأت كار ل 

أّررار  ررمل ورة فمررم  وكنررو ،"تةةايوان جةة ي ال يتمةة ل مةةن البةةر  الصةةيني " الورري كبورري يحوهررم 

 يالقونم  مث  تحك الشام ات الاريب ،  صيصمً لمل كمن  امري وفي  رايمت ويو  ادول؟

ا تفميو  لحممضي، أن تحك الشام ات والونم رات  كمنرو وأسو وع الويل الوي   وراءة  

تابار يل قحا  ويري الوورمدات والنبري الفومسرو ، الوري  ررت نمضرف   رول قرر ت الوارمون فري 

الوي مواأت لحثي ة ولكنهم  فبمم يبرو فيجئو  نوميفهرم، ىسروامم " جبهة االتحاد الوطني"لام  

فومس ،    وفري اررا الشرام ات أ ومنرمً و حري ة في انرفم   شيد ّابو  لحمشم ك  في يملم ال

 . الويجهمت، سم ب  الوومدات  حلهم،  رىً  ل أن تفور م ه اد ورة أ م هم

ولذا كمنررو ال ركرر  اليانورر   أارافهررم المبوحلرر   تب فررل المام ضرر ، لكنهررم لررم تب فررل  

وح يحرر  لدا ة الونرريا  والصرررا  فرري اليضررع الفريررر،  صيصررمً  ررملز م الشررابي الرر ي انلرر

اد زاع وال ومة الام ر ، فيقارو كر  ادارراا صرري  قصرر نظرمرم وذاتووهرم، وكرمن ذلرك 

يح   فمع ت يا  البالد ن ي الونمو  واىسوورا  وال ورمة المرنور  الرسروي ي ، ولار ا  ثر  تحرك 

اىنرررفميمت والشرر  مت واىنزىقررمت كمنررو تواررمظم لرررى جموررع الورريى، اد ررر الرر ي ياكرر  

ملمفؤولو  اليانو   ل جه ، و ل جه  أ رى اىغوراع يل الياقرع ال وووري ضاف الشاي   

واى واررمد يررل الهمرري  الوي ورر  لحنررمد،  صيصررمً وأن الصرررا  الوررميم فرري ل رررى تفحاومترر  كررمن 

 رل موفةكو اناكمسمً لحصررا  اديررييليجي الررولي واإلقحومري، ىسروامم الياقرع ت رو ترأ ورات 

تررالً يررل الورررا الت المبمّرررة وغوررر المبمّرررة لحورريى  ررل جهرر  أ رررى، فال ةةا رة جهرر  و
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اى بريملو  الوي  مولو تفربول الصررا   صريا الزيرو يحر  النرم   أسرملوي الريمير  الفريداء 

 .ويمحومت الوتحو  والوية النميم  واليسمي  الثومفو  وال رع النلفو 

رر   ررم يوصرررا  تحررك الشررام ات واى   ورا ررمت، والالفررو لحمراقرري والبم ررث أن لررو   ما

رت الصرا   ل  شكالت يراقور   بمّررة تواحارأ  أمرراا  وىسوامم الشرا ات ادول  الوي ففا

وا وورم  اريرأ الونمور   4591الوري تشركاحو فري الارم   جبهةة االتحةاد الةوطنيالثي ة و بمدئ 

 واىنوومل  ملبالد لل  لجرراء انوبم رمت فري ظر  دسروي  دايرم  و ريرر فوررة اىنوورمل، وكرمن دو 

الافرركر فرري الهومنرر  يحرر   وملوررر اد رري  يواررزا   ررم وراع اد ررزاع اليانورر ، الورري فورررت 

 يصحوهم، ولْن ظ ا الباض  ومفاكمً، لكل  ثر  ذلرك كرمن يحر  ن ري   ررود وضرم  فري   مر  

الصبي الفومسي والريممغيجوم الريميو  و  موىت ترأ وم اب رر وت ريمر  وتفريمر  ولديرمء 

ترحومت، نممورك يرل  فرا  ا وكرم  الامر  الفومسري والنورم ي والفرو رة ا والك ال ووو  وادف

 .يح  الشم    فموع اليسمي  المشروي  وغور المشروي 

 افتذكارات ومراجعات ن دية: في بكين

ى أد ي كوف   رت  برملي تحرك اىسرو كم ات  واىسروامدات المصر ي    مراجارمت  

ع المفررويى لشبصررومت فكريرر  و ومفورر  أولورر  نوريرر  وأنررم فرري الصررول ضررمل وفررر ير رري  فورر

الوررم ع  لرري ا ة  معهةةد العلقةةات الدوليةةة و مم سررول سومسرروول سررم وول  فرري لاررم  ديررية  ررل 

،يحمرمً  رأن الماهرر  يورع يحر  يمتور  تورريم   الصةيني -لحةوار العربةي البم جو  لحمشم ك  فري ا

تررري الرولررر  أفكرررم  و وى وتصررريا ات  بصررري  الفومسررر  البم جوررر  الصرررونو   ديحررر   را

عبةد  يرو  الري  اء ادسربأ  )الةيمن وضما اليفر ّبصومت  ل  ،وال زع الشوييي الصوني

 و رل(  جةواد العنةانيوفةمير الحباشةنة الري يران الفرم ومن ) األردن و رل( الكةري  اييريةاني

و ل ( دمحم نعمان جلل)سلورمم الفم أ في الصول   مصرو ل ( علي لومليلالفلور ) المغرب

 ايمارات  العربية المتحةدة و ل  (عبدهللا بشارة)أول  يو  لمفح  الوامون البحوفي  الكويت

الملكرر والبم رث ادكرمديمي  فلسطين و ل (السفير يوفف الحسن) يو  الماهر الر حي مسي 

 (. كمتي الف ي ) العراقو ل ( دمحم عبد الع ي  ربيع)
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صةينية وصةنو ا الفلسةفة الصةوفية ال -الفلسةفة التاويةة" و ع أنني قرا و   ثمً  شأن  

، كمم ترم نشرره فري باللغة الصينية ، أ م  امومم مً صونومً كبوراً وتم  نشره"ايفلمية -العربية 

أكثر  ل  فمل في الاملم الار ي والاراع، لىا أن  اظرم جيانري ال ريا   كارزت يحر   رم مري 

اىقوصرمدي واىجومرميي   امني وسومسري أكثرر  مرم مري فحفرلي وترم يبي، ولرم يأ ر  الفمنري

والثوررمفي والوررم يبي والاحمرري والوكنيلرريجي ادممورر  الورري يفررو وهم،  وررث انصررباو  اظررم 

المنمقشمت  ل جمني اليفر الار ي  ع الفمني الصوني يح  ابوا  الاالقمت الوي  رأت  ارض 

يرة مسة"ومي الثي ة الوري يرفرو  ر  4515 وياهم تنفجب  ع نفما الثي ة الصونو  في الام  

فترررالً يرررل ترررأ ار الوفرررم  الار ررري أو  ارررض أجن وررر   ،"األلةةةف ميةةةل تبةةةدل بةطةةةوة واحةةةدة

ماوتسةي  أارو متهم، وىسوامم توفوم المفومرع للر  أ  رع ابورمت ومري اللكررة الوري نظارر لهرم 

وجر فوهم  اض الشوييوول والوفم يول أقرع لل   فومامتنرم  رل الووفروم ال بوري والوي ، تونغ

 .أي يممل و ملكول أو  فواحول وأجراءازية وبروليتاريا برجو: الكالسوكي

لور  مول الشروييوين  شرك   رم  والوفرم يين  شرك  يرم  فري تحرك اللوررة يحر  أقر   

الزيوم الصروني  موتفري تينرن ونظرنرم للور   بروالء وفبرر، فهري " يبورة"أو " أس رة"تورير 

ك الماليرول لمفررد أن يرفرع  حهرم، تو ررا فوحفيا وّمير وقمير و ي ي و اير و لكر و احام و ب

ء كنام  افبول    أيامم ليفمع، وتحرك وا ررة  رل  فرموئ  ادفكرم  يره في ظ  نظم  امي  يموم

والوري   "االشةتراكية المطب ةة" الشميلو  وادنظمر  الوري توأسر  يحوهرم والوري اقورنرو  مسرم 

كمنو قر غرقو فوهرم الوورم ات الوي ور  واإلسرال و  ى ورمً، ولار ا  كر  فكرر  ناحرأ سروويد للر  

  جمورع الوفرم ع الكينور    باوهرم المم كفرو  أو الوي ور  أو الركومتي ي  ّرئنم أ  أ ونرم، وتاكر

 . اإلسال و  تحك ال ووو   يضيا ّرير

ويحرر  الرررغم  ررل قراءترري النوريرر  لوحررك المر حرر  و ررم تركورر   ررل يرر ا مت كبورررة يحرر   

الشاي الصوني ، لكنني وقلو أ م  ضريح  موتفي تينن  في المكمن المهوي ال ي يوبع    فري 

 114ال ي يوع في وس   كرول والر ي تبحرن  فرم و    "ميدان السماي"  أونميمن تيان ل سم  

تظرممرات  4515الام  (  زيران)يينوي  1و( نوفمن)أ ري   49الف  ور  ر ع، وقر ّهر  ول 

وا وفمجمت   ملب   مإلصالا والريمورااو  سو  فوهرم  ترا  فىا  رل التر ميم، أقريل نارم 
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د ال يل كمنيا يويافرون لزيرم ة ضرري    ارض النظرر يرل وقلو  ك  دمش  وذميل أ م   شي

 م ا تب   مسم   ل انوهمكرمت و فرم   وترر ور اب رم  والمياقرع الثومفور  والرينور  ،  صيصرمً 

 ( .4519-4599)في فورة الثي ة الثومفو  

وقررر اّرروهرت ابيرييليجورر  اىّرروراكو    باوهررم الصررونو  الورري  مولررو ت بووهررم فرري  

أو بالماويةةةة قوصرررمد واىسررروراتوفومت الافررركري  الوررري اتباهرررم  رررم  رررمت يباررررا الفومسررر  واى

، نفررب  للرر  "لنينةةة الماركسةةية"،  ثحمررم يبرفررو ال بارر   الفرريفوووو   رر  "الماركسةةية تصةةيين"

رم الفريفووو ى ورمً مر ا المصر حح لوصربح الممدير   "اللينينية" لونول، والوي أاحأ يحوهم  ويما

 ورث أضروف اسرم لونرول للر  اسرم  رم ك  الر ي  ثر  ال حور   "لينينيةبالماركسية ال"الفرلو  

 ررل جمنرري " نمرريذ "ال مبورر  ادولرر  لحممديرر  الفرلورر ، وال باوررمن تررم اسونفررم همم كبررراديام 

 .أ زاع وقيى ّوييو  و ل  اض تفم ع  رك  الو ر  الياني

لتررا  الصرروني ت ررمول ا -وكمنررو  اظررم  وجهررمت النظررر الار ورر  فرري ال رريا  الار رري 

يحرر  الفمنرري الصرروني، الرر ي ضررما  بررراء يحرر  د جرر  يملورر   ررل الببرررة والمارفرر  لررو  فرري 

ّؤون الاالقمت الرولو  ف في،    في ظروا ك   حر ير ري وظرروا المن ور   شرك  يرم ، 

اإلسرايوحي  شك   م  وقفم غور قحو   نهم تبرا   ل جم ارمت ير ور   -و ملصرا  الار ي

الفرم أ كرمن قرر تبررا   رل كحور  ابداع قفرم الحار  الار ور  ينةوا وكالة شة واكوشلو أن  رير

( المفررواح والاصررري " )الارررع الاراقرري"، و رررا ني كوررف أنرر  كررمن يفررو وع (جم ارر   اررراد)

و م ات البمقالء والحبحبي والفمجوك، وكمنو غملبو  المشرم كول  رل الفمنري الصروني يارفرين 

 .الحا  الار و 

  ل الصين دولة عظمى؟

 -فري لارو رمت  ريل جرروى وفميحور  الوارمون الار ري لعضاي الوفد العربي وأفم  

الصروني و زايرمه وفيايررره، وذمري  اترنم أكثررر  رل ذلررك للر  الوريل أن يحرر  الصرول أن تمرر  

اللراغ ال ي ترك  اىت مد الفيفوووي،    يحوهم ديم الشاي الار ي اللحف وني  ميوبم  قتوو  

يررر ، وأن المفرررووب  مررري لحاالقررر   رررع الاررررع وغورررر ذلرررك  رررل تمثاررر  قترررو  الاررررع المركز
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ادارو ررمت،  رريل الفررروى اىقوصررمدي  والليايررر الوفم يرر  ، لضررمف  للرر  الورر كور  ملاالقررمت 

 .الوم يبو 

ولفررنم  "دولةةة ناميةةة"أننررم : وكررأنهم يو ررر ين  حفررمن وا ررر مرريالصةةينيين وكررمن  أي  

 حوين لنفمن دون    اللور،  رم لننرم  494، وأن لرينم  شمكحنم، فهنمك أكثر  ل "دول  يظم "

ى نرير أن نحاي دو اً فيرييليجومً، فن ل غور قمد يل يحو ،    ى نلتح  وى نرغري فور ، وى 

ر، ونريررر الوفررم ة  ررع الفموررع، و ملوررر  الرر ي نؤيررر  ررأ  نريررر الفررور فرري سرربمع الوفررحاح المررر ا

الشاي الار ي اللحفر وني فري توريرر المصرور ولقم ر  دولور  اليانور ، ف ننرم  رع  ر ا الررولوول 

و ع قرا ات اد م المو رة، ونوام ر   رع ال ررفول، ولْن كرمن لنرم يالقر   ومورزة و صيصرو  

أيترمً، " لسررايو "والفح   اليانو  اللحف ونو ، لكننم ن ر  يح  الاالق   رع  .ف.ت. ع ع  

 .مدمم أن م ه الاالق  قر تفمير يح  الويص  لل    ا سحمي  برضي لح رفولو ميوو

ولم يكل الفياع  ونامً لاملبو  الشبصومت الار و   و  أن  اتهم تنموع يحر  الكرال   

ة أ ررى  ر ات  ة لشرا وجهمت النظر الار و ، ولكل الصرونوول كرمنيا يرداونر   ررا أكثر  ل  را

 ورم نوهم  مليىيرمت المو ررة أو  مىت رمد ادو و ري أو  ور   المنهفو ،  ؤكريل أن  رل الب رأ

رحيةةل الةة عي   مىت ررمد الفرريفوووي الفررم أ، ولذا كررمنيا قررر  وورريا فنرر اك قلررزة اقوصررمدي   باوررر 

ف نهم ى يرغبرين تبريررمم يحر  سربمع الوفرحح  الصيني ماوتسي تونغ وانتهاي الثورة الث افية 

،  ر  ويتراين أنلفرهم فري " نرمدي الكبرم " يا لرم يرر حيا والصرا  ابيرييليجي، ومم  م  ال

وقر يكين اد ر تياضامً  ل جه  و رل جهر  أ ررى تبحصرمً  رل ".  نورى دول ير  اىن وم "

 .الوزا مت الرول الكبرى ل اء الاور

 قرايات وانطباعات

ماوتسةي تونةغ كنو قر قرأت في أوا ر سنيات البمفونمت والفوونمت  اض  رم كوبر   

 شرررأن  ررررع الو ريرررر والثررري ة الصرررونو  و ارررض اإلارو رررمت الوررري تواحارررأ  شاوشةةةيوليو

و رم  اد (  و رم  ارره 4595ومي يبرم ة يرل كررا ي  وكبووبرمت نشررت فري الارم  ) مل زع، 

امومم ي  ملصول في فورة ى و  مري صرراقوي لرثالخ ّبصرومت ذات  كمنر   ومفور  وفنور  ولن 
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ف اًء ووجهررمت نظررر و ال ظررمت أ ررم ت فترريلي  كررمن فرري فورررات  ولموترر ، فوررر سررماو  نهررم

والمفكةر الباحةث  -الشةاعر كةا   السةماو  ، ويانيهةا -لولهةا أكثر  كثورر  مرم كنروب أيرفر  ، 

 -ويالثهةا  "كتةاب التةاو"وقبحر   "المستطرف الصةيني" ىسوامم كوم و  الترايي  اد  العلو ،

ال ي د د الارافوك في ادكمديمو  المركزي  في  كرول وأقرم   ام ضر   الفنان رافع الناصر 

وقر أمراني ليرمه  "رحلتي إلى الصين " وأصر  كوم مً  انيان  4591في مينن كينن في الام  

وريا فري تفر وهرم اللكرير  واللحفرلو   ، 3441قب  وفمت  الام   وجمواهم يمّيا في الصول وتاما

ؤىء فوررات  بوحلر   رل  ورمة الصرول فري ظر   كرم  رمو تفري والفومسو  واللنو ، ويمصرر مر

  .تينن

يررل  يم ترر  الصررول  عةةامر عبةةدهللا وكنررو قررر أد ت  رريا ات  ررع الووررمدي الشرروييي  

وتأ اره  ملوفر ر  الصرونو  المامصررة و لحفرلوهم الوريمر ،  4519ولومي   ع  موتفي تينن الام  

م قو  يل أننم  ول يرم ي   -لرم ن فرم  يقلنرم  رل البرالا الصروني  4594و  4591وسألو  يما

( و يرر اإل ّرمد ادسربأ فري الارراع)الفيفوووي، وكنو قر قرأت كوم مً لحركوي  فوص  الفم ر 

 ثحمررم " ايفةةلمية فةةي الشةةرق األقصةةى -األصةةول التاريةيةةة للحضةةارة العربيةةة"والميسرري  

دمحم الشةي  لحنفةي والشةي  العلمةة جةلل الةدين اااحاو في وقو ى أ يح   ارض  رم كوبر  

سرم الحار  الار ور  فري  ميرل الصرول، وكمنر( صرم ي جريررة ال ترم ة)ر  وحسن الصة قرر د ا

  كول في سوونمت الورن الممضي،

تةةاري  الشةةعر الصةةيني "الرر ي قررم   ورجمرر  كوررمع  عبةةد المعةةين الملةةو   كمررم تم اررو  ررم كوبرر  

 حوحورر  لماررملم اللكررر ومرري د اسرر  ت، "حكمةةة الصةةين"كوم رر  وفةةداد دمحم شةةبل و "المعاصةةر

الصوني  ن  أقر  الاصي  ولا ا الكوم مت ادول  ، الوي ااحاو يحوهم  غم  م فوهم  ل ينصر 

ن لرير  ل ممصرمت تفرمولو   اإل هم  لىا أنهم ى تفرا كثوراً لشمع  ثحي يو حاع  لل  ال را   وتوكيا

 . السوفييتي -الةلف الصينيأكثر فأكثر  الل ا ورا  

يووامررمن  ليفم وررمً  ررم  وورر   موتفرري تينررن وياوبررران فورترر   و  والعلةةو السةةماظرر ا  

لمم  ص   اره في لام  نظرة كالسوكو  لحمم كفو  ذاتهرم، ىسروامم  رم يواحارأ  ملروير  " ذمبو "
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البمص   ملو بوومت المبملا  في الوشراد والوفرية لامحور  الواوورر، الوري اتباوهرم ،  ثحمرم ينظرران 

 .لفومسمت اىنلوما الفريرة، وأ ومنمً يتامن يال مت اسولهم   يلهم ار  ا توما 

 البراديغ  الماو  والستاليني

النمريذ  )  Paradigmلا ا  ث  تحك الممم سرمت الوري سرمدت فري الصرول والبرراديام  

ال ي ايومره أ م  تفموىت كبورة ويموو  يل  رى يالقو   ملممدي  الفرلو  واي مرم ( اللكري

أ ررى ، لذا "  م كفرو " دول والموصيد أفكم   رم ك  و فوور  لنفحرز، ومر  منرمك ال مبي ا

كمنو الممدي  الفرلو  قر ظحاو في المو ف وكمن أتبم  ك   م كفرو  يونررا ون يحر  المم كفرو  

اد رررى، فهرر ه المم كفررو  الصررونو   ثرر  البتررمي  الصررونو  أيررم    ررمن، أي الموحارررة أو غوررر 

 Made in" ماركسةية مةن صةنع الصةين" ل ريث  ينهرم أقررع للر  ادصحو  ،  و  أصبح ا

China. 

و وم رر  ذلررك منررمك وجرر  ف ررر لممم سررمت  مم حرر  كمنررو تمثارر  النمرريذ  ادول يحرر   

المفويى الاملمي، ومي تحك الوي جررت فري اىت رمد الفريفوووي والبحرران اىّروراكو  اد ررى 

فري البحرران النم ور  والاريرر  "رب الفةر تمةا" الوي انووحو يرروامم للر  "تمارب األصل" ل 

ر ورر ،  وررث سررمد  ررل تفررم ع الاررملم الثملررث و ركررمت الو ررر  الررياني  مررم فوهررم الوفررم ع الا

مو المفومارمت " الويتملووم ي"النميذ  الشميلي  الفوملوني ، دون النظرر فري يوي ر  الوري ّريا

 .والشايع وأ ر و تصرايمت نلفو  في ّبصو  اللرد لر ج   ريا 

الفريفوووي ، فثمرر   -الونرر ات الوفر رر  الصرونو  فرري ظر  البرالا الصرروني  ولذا املرو 

ومري أكحر   "اشةتراكية الكةوال "تنرا ات صونو  لحبراديام الفيفوووي،  وث كمنو تفبر  رل 

الرزيوم الفريفوووي الر ي  ماري  نيكيتةا رروشةوفّابو   فري   شهي ة جمءت فري   رمع 

  ترأكحين الكريى ، وذلرك  ارر  فرم   قمرع  ركر  اى وفرم  أنوم  لت  اىّروراكو: المفريول

 .4599،  ملر م مت الفيفوووو  الام   الهنغاريةالمفري  

-4533) تومةاس  ةانوالبراديام كمص حح اسوبر  دول  رة  رل الملكرر اد ريكري  

المبرروب  ملوررم يل وفحفررل  الاحرري ، ومرري يانرري  فمييرر  قرريانول وتونوررمت وأدوات ( 4559
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 نظري   اون  و فورّرة  هم،  هرا ت بووهم  فموع اليسمي  يح  الياقع اىجومرميي،  رتب   

ومي  رم  مولرو النمرمذ  اىّروراكو  ايومرمده وت بوور  إل رراخ الواوورر المنشريد دون  رايرمة 

 .لحيسمي  المفوبر  

 يور  وعمى للوان  وس   

الارملم الار ري  ارر كمن الهيد الثري ي فري أواسر  الفروونمت يحر  أّرراه فري الارراع و 

الاررم  (  زيرران)يينوري  9مرزايم و ررا ات وتصرريمت فكرير  وسومسرو ، ىسرروامم  ارر صرر   

، وكوميرررة يم رر ، ولن كررمن منررمك اسرروثنمءات، فلرري كرر  انكفررم  أو تراجررع أو يزلرر  4591

ا، ومكر ا  ررأنم  ري وولورره الو ررا فر  ويرزداد الواصا وا وامد وا وفم  توصرمير الميجر  المو را

الررر يي  4591( فبرايررر)ّرربما  1ر قررراءة كوم ررمت  موتفرري تينررن، ىسرروامم  اررر انوررالع ناورر

نونم  هم،  وكمن المركز الثومفي الصوني فري  ارراد يوري   وي يرع  والبفمير واىنكفم ات الوي  ب

ن  والم بيي   أنمق  تثور اإليفمع، لضمف  لل   ."الكتاب األحمر" الكرا ي  وادد ومت المحيا

ر لىا قحوالً  وحك ادارو مت، دن  وحري  شرك  يرم  كرمن ي مر   ر  ة ى ينلور  ، لم أتأ ا  

" كل شيي ينبت من فو ة البندقيةة"و "ايمبريالية نمر من ورق"ول لك ف ن ّام ات  ث  

لم تكل  ونا  لي، وأنرم أقررأ وأترم ع  رم كرمن يفرري فري الارملم،  ور  ولن كمنرو  رياد  مزيمر  

، مةةةارتن لةةوير كنةةةغوونرررم  وانوصررم   ركررر  ال ورريع المرنوررر   ووررمدة اليىيررمت المو ررررة فرري فو

ونفم مت  اض  ركمت الو ر  الياني  ول را  الارير  ل ّايع فسوم وأفريووم اسروواللهم، 

لكل  ملموم   منمك  يج   ل اى ترادات ّهرتهم الكوح  اىّوراكو  أ  ت توكشاف يحر  الررغم 

لررو  يحوهرم لو اهرم يرل الارملم البرم جي ولن كنارم ى  ل أجياء الوكوم والفوم  ال ريرري الم

نرامم أ ومنمً أو ناوبرمم  فرد ديمي  سيداء و ارض   ل جمني الويى اإل بريملو ، فور كمنرو 

 .اإلصم مت  ام  ادليان  ملا  وّريرة

 ورث أضرررع  ،المانيةةا الديم راطيةة -( 4591)ن بةرليانولمضر  :  ولار ا أمرم اد ررراخ 

لو انولمضوهم  لل  ا وفم  سومسي ضرر  مل البنمء ا وفمجمً يح   يمدة سميمت الام   فو يا يما

الفوملونو  وصنواوهم  كي وهم،  فبي ادوضم  المامّو  الوي يباروا ينهم  أنهم ى ت رمع وقرر 
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للمانيةةا "انتررم للرروهم اررالع وّرربمع و زا يررين وقررر تياصررحو  ركرر  اى وفررم  فرري يمرري  

يح  ن ي  ولرموت، اد رر الر ي جي ر   رملومع و وورريم يررد  رل المشرم كول للر  " م راطيةالدي

، ولاحاهررم كمنررو أولرر   ركررمت اى وفررم  الياسررا  ضررر الهومنرر  دريسةةدن الشةةهيرة   مكمررمت

" نعةي "الفيفوووو ، وقر اض ر الفريفووو  ارر ذلرك و فربي يمحورمت الهرروع الفمرميي  رل 

، 4515والر ي ترم مر ر   4594 جةدار بةرلينللر   نرمء  ماليةالرلفة" جحةي "لل   االشتراكية

 .وكمن لي انمً  منهوم  الكوح  اىّوراكو 

، مري اد ررى ت رريمً جريرراً (4599) بولونيةا -الامملور   اننبوز كمم كمنو ا وفمجمت 

لنظم  يزيم أن  يرافع يل  صملح الاممل،  وث تظممر الاممل   ملبول  ظرروا يمر  أفتر  

 شك  و شي  ملرر م مت، وكرمن يررد الووحر   ملاشررات، ومري  رم اسروماو للور  فري وتم قماهم 

 .جامعة بوزنان  شك   لصا   الل دييتي إللومء   مضرة في  3441الام  

فورررر قرررمدت للررر  ترررر   يفررركري سررريفوووي صرررم      نغاريةةةا -انتفاضةةةة الممةةةر أ رررم  

( نررريفمبر)يل الثرررمني تشرررر 1ولاميررر  ( أكوررري ر)تشرررريل ادول  31دا رررو  رررل  وقرررر( 4599)

ا وفمجمً يح   سريء ادوضرم  اىقوصرمدي ، فروم قماهرم  ي شرو ، وسرو  يشررات ابىا  رل 

ول   الل المياجهمت الرا و  وفي اإليرا مت الوي املرو ى ورمً يررداً  رنهم   مرل فروهم  الم وفا

فرأ للر  الر ي ل لمةر  نةا وفي  ور وهم اد ول الام  ( الشوييي) اض قمدة ال زع الهنام ي 

 ."الةيانة  العظمى"الفلم ة الويغفالفو  ، لكن  سحام نلف  ى ومً وأير   ار سنوول  وهم  

 نمدة لممية ولكن بالم لوب

لحوترمء يحر   ركر  ( 4591)الربالد  دبابةات حلةف وارشةو  مجوورماربيع بةرا  وجمء  

ولي ميهرم  بارراً ديمورااورمً،  وبإضفاي وجة  إنسةاني علةى االشةتراكيةولورة   ملب   مإلصالا 

اد رول الارم  لح رزع الشروييي والر ي أقصري  رل  لكسةندر دوبتشةي ا ومي  رم كرمن يرريي لر 

لوصربح ى ورمً  يوفرمً  4515 نصب  ويبزل  ل ال ومة الام ر  يوي ر  لر  ، لكنر  يرمد فري الارم  

 .حبالد يوفمً ل فاتسلف  افللحبرلممن  ار اإلام    ملنظم  الشوييي،  وث أصبح 
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وكنرررو قرررر تيقلرررو ينرررر   ورررع  رررراغ فررري أكثرررر  رررل  نمسرررب  ،  رررول قررررا  لررري  يرررم ة  

ل ترري  اجومررم  ( كراكرريا)فرري الرر ممع واإليررمع للرر   يلينوررم  4595تشوكيسررحيفمكوم الاررم  

فرو  شرمير النرمد فري البحرريل،  ت توري لمنمسرب   روالد لونرول، وقرر ّرممرت ف رم  ذلرك وتحما

 .موىت و ورة في نلفيومي أدمشني كثوراً وأ م  تف

كمن قر أ برني  ار  يم ت  لفرلم ة تشوكيسرحيفمكوم  لد  لبو التمنوأت كار أن الصريأ  

الورر   "والموصريد  ر لك " النمدة األممية"لل   اراد يح   أد وفر لوهنئ  المفؤولول يح  

لومرررع   ورررع  رررراغ، لىا أنررر  فررريج   رررردا ينورررف  رررل ( 4591/أغفررر  /فع 34")الفررريفوووي

 ملترر " ترر  "أو " ا روالل"ر حي مسوول الوشوكيسحيفمكوول في  ارراد،  رأن مر ا لرو  سريى ال

 ل ل ادة الشاي الوشوكيسحيفمكي، و وونم للورة ناحاأ يح  ذلك ونوبرمدل أارراا ال رريث  وننرم 

 شرركاكول فرري  اررض الروايررمت الرسررمو  الورري تصررحنم  ررل جمنرري الريميرر  اىّرروراكو  وصرررامم 

مد   احي متنم، و وونرم نثورر ادسرئح  الوري يفرموهم الرباض الشراي المفرومر ديميونم و اض  ص

 .واىيورا  الرايم

" الورر   اد مرري"تأيورره لب رية  الةريي  لحمةةد حسةن البكةروكرم أ رجنرم  رول أيحرل  

ومي تبريرر اسوفرمغ   رل يريرر الررد  "المه  لن تب ى تشيكوفلوفاكيا اشتراكية"وذلك  ويل  

 فرنسةا وإيطاليةايح   اض تمحمالتنم ، نمموك يل اى وفمجمت الوي ا تلاو لمثولول كبم   ل 

 .وغورمم لحونرير  ملور   الفيفوووي لومع   وع  راغ

ى ومً في  يلينوم فري الثممنونرمت ( ات مد نوم   الاممل البيلينو ) حركة تضامنأ م نشما  

فور كمنرو اداريل يمرراً وادكثرر ترأ وراً،  ورث ّرهرت  يلينورم اضررا مت  ي  فاليستيال  وومدة

، وذلرك يرل اريرأ ى ينلري، ا وررأ فري  رينر  4515 وكرا ة لل  أن تم تاوور النظم  في الارم  

ولررم تنلررع  اهررم اإلجررراءات الومسررو  الورري اتبرر تهم ال كي رر ،  ورر  تررم فررر  لجررراء  غدانسةة 

ة)انوبم مت   "ف ة  التواصةل"وتشكو   كي   ايوالفو   وومدة تترم ل ومكر ا انوصرر  (ّب   را

يحرر  نزيررمت اىنووررم  والثررأ ، ومرري  ررم  صرر  فرري منام يررم أيتررمً، فرري  ررول اتفهررو ألممنوررم 

 . مت مدمم ى ومً  ألممنوم اىت مدي  "ف   ال طيعة"الريمورااو  لل  
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 األوروشيوعية

كررمن  يقررف ال ركرر  الشرروييو  فرري أو و ررم الار ورر  ل ررمن   وررع  ررراغ قررر ا وحررف يررل  

 يقلهم  ل انولمض  المفر، فلي اد ورة لرم تفرونكر  رم  صر   رل اجوورما سريفوووي، أ رم فري 

فوررر اسرروثورت يحرر  ن رري ّرررير، وأيحررل الكثوررر  ررل قومداتهررم و الكمتهررم  فتررهم  4591الاررم  

نوهم ل ، وقر كمن ذلك  ياد  انشومع جريرر فري ال ركر  الشروييو  الشرير لحور   الفيفوووي ولدا

الوي  رأت تحور  صررًى أكبرر فري أوسرما اد رزاع  األوروشيوعيةالاملمو  ت و ينيان فكرة 

الشروييو  الرثالخ اإلي ررملي واللرنفري واإلسربمني تمررميزاً لنلفرهم يرل الميقررف الفريفوووي و ررم 

قر  صرحو دا ر  مر ه مو ،    لن انوفم مت وانف م مت يفما   ملمركز اد مي أو الوباو  اد 

 .لف أ  رك  اى وفم  في تشوكيسحيفمكوم" الور   الفيفوووي"اد زاع  فبي 

ول سف لرم يروم الويقرف يرل ادو وّروييو  ود اسروهم ونوررمم  رل جمنبنرم،  ر  اتبر نم  

م  أ شرع الروهم ومري الميقف ذات  ال ي اتب  ال زع الشوييي الفريفوووي فشرككنم  هرم واتهمنممر

ال ريوررر  الفرررميرة فررري الوارررماي  رررع البالفرررمت اللكريررر  فررري اد رررزاع الشرررميلو ، و رررملوراءة 

  :اىسوامدي  للكرة ادو وّوييو  ف نهم توي  يح   كنول أسمسوول

وسروح  لحيصريل للر  الفرح   واريورمً  االلت اع بالديم راطية البرلمانيةة -الركن األول  

سررملكمً لحنشررما والمشررم ك  الفومسررو ، ولهرر ا ى  رررا  ررل ا ورررا  مرر ه المؤسفرر  وال ررر  يحرر  

 .ت ييرمم لوأتي  نوميج أفت  وتابر يل  صملح اللئمت اللوورة والكمد  

ع  ونهررم ويفررمير فرري تحبورر  اال تمةةاع بالمصةةالو األوروبيةةة،  -والةةركن الثةةاني  و ررم يورررا

امي مت ّاي هم في الفومس  الرا حو  والبم جو  وفي  رم يوباينر   رل  ررا ج وسروراتوفومت 

و مم سمت، أي الوبحري يرل اىنشرامل  ملمصرملح الفريفوووو  ومكر ا وضرع الورمدة الشروييوين 

فكرة ادو وّروييو  ( لسبمنوم)وفانتياغو كاري و  ( لي ملوم)جور  مارشي  وبرينغوير الثال   

ونمت، لكل انهوم  الكوح  اىّوراكو  وان اللهم فومم  ار، سممم في تبلروض  صرور أوا ر الفبا

م ه اللكرة  ل جه  وانصراا جمهري  النرم بول يرل المرّر ول الشروييوول فري مر ه البحرران 

 .  ل جه  أ رى
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لذا كمنو اى ممصمت ادولو  قر أ م ت تفموىت لريا  بصي   ووو  أو يرر   ووور   

لذا كمنرو تحرك اد رراخ  رل صرنع البرم   أ  أنهرم ّرأن دا حري دون نفرومن  م ي ص ، وفومرم 

ترررأ ورات الصررررا  ابيررررييليجي، لى أن  ارررر  ارفوررري ود اسررروي و يرررم اتي لفمورررع البحرررران 

رر  اد  ررمء واى تكم ررمت و ورر  الفرررايم   ررأ الامررمل والشرراوح  قبرر   اىّرروراكو ، كنررو أتحما

دي  واىجومميورر  والثومفورر  الورري  وووهررم مرر ه غورررمم دون لممررمل  اررض المنفررزات اىقوصررم

وغورمررم، ولن  التعلةةي  والصةةحة والعمةةل والضةةمان االجتمةةاعيادنظمرر ، ىسرروامم فرري  وررمديل 

ير  الوومر  ادسمسرو  الاحورم ل نفرمن، وى تبوحرف  ا وحلو  اوير  النظرر لرراي ى ورمً،  شرأن ال را

 رزع  رمكم وفيررييليجوم : م ا الموررانالوفر   الصونو  يل الوفم ع اىّوراكو  اد رى في 

ير   وا رة وجهم   برم رات  رو كام وأيرال   ي رر وغورمع أي  ظهرر  رل  ظرممر النورر أو  را

 .الوابور

 تململت ون د

و ع تحك الومحمالت الفنونو  ادول ،  رأت اىنوومل  ملور ا  ولو  دون  امنمة وألم  رل  

الن ديةة ، و رل مر ه اد وررة للر  ية الع لية المنط يةالتساؤللل  اييمانية التبشيرية الدعايية 

، في لام  جرل  ع النل  و ع اب ر،  ع نور ذاتي و  مول  لحلهم أوىً  رم الح وقية اينسانية

ل قنررم  والواووررر  منوررمً ، ومكرر ا اسررومرا المينيلرري  الرررا حي  نبرررة أيحرر   لونوورر  تررر جومً  ررل 

انو  لل  البرانور  و رل ادنرم  للر  اب رر، و رل اب رر للر  الرن ل، فري  رنهج قرايري جريرر الفيا

لحممديرر  الفرلورر  و  ي مررم المم كفررو  الاوالنورر  غوررر الشررام اتو  و  رر  ذلررك  ررملياقع الار رري 

والاراقي و شكالت  وممي   و امنمت  وت حامت ، أي اىن الع  ل الياقع ولو   ل النظرير ، 

كووررف الياقررع لالفوراضررمت النظريرر  غوررر وتكوولهررم فرري ضرريء البراكفررو  ولررو    مولرر  ت

موِ نَرر ، دنهررم ظحاررو  فرررد ويرريد و ديرر  تفريريرر  لاميررمت نبوحرر ، لكنهررم كمنررو  المبوَبِرررة أو المب

أقرع لل  اد ال  وأ ومنمً ادومم  قبرا   اتهم  صوا   لصريل  يرل الياقرع وغريبر  ينر ،  ر  

 و فو   يحو ؛

ة والرييوير   وفهمر  المبفار   والم ررود  مول الباض اب رر ضرمل قراءاتر  المبوفرر 

توررريم المم كفررو   نكهرر  قرويرر  أو  يلورر  أو  رويرر   ررم    ن حومتهررم ادسمسررو ، نمموررك يررل 



14 

 

م  الوي يرفوهم ادنظم  اىّوراكو  الوي أففرت   ويامرم المررني واإلنفرمني  الو بوومت المشيا

 .والفمملي المو تر والراقي

يي   ول اليسروح  والامير ، فرال غمير  ّرريل  ويمدلر  يمكرل ولا ا منمك دايممً يالق  يت 

اليصيل للوهم  يسمي  غور ّرريل  أو غورر يمدلر ، فمليسروح  جرزء  رل الامير   ثر  البر  ة  رل 

، ولذا كمنو اليسوح   نظري ة و حميسر ، فملامير   اوررة المهاتما غاند الشفرة يح   ر تابور 

 .منو  أوىً وقب  ك  ّيءالمرى، وى يمكل لد اكهم لىا  يسمي  لنف

أ رول يرم  ال رزع الشروييي الاراقري ( فهرر)يوفف فلمان يوفف  ولذا كمنو   مول  

 هم ، لفه  قرراءة الياقرع وتورريم  ارض اىجوهرمدات  ادولور  ان القرمً  4515ال ي أير  الام  

ور   ن  يح  الرغم  ل مومن  الاوحو  الفوملونو  اإليممنو ، لىا أن  لم تفِر   موى ت ى و   و اما

أكثررر ّررميلو  وانلوم ررمً لوررراكم يحوهررم،  رر  يحرر  الاكرر  سررمد نرري   ررل الركرريد والكفرر  الحرر ان 

أصررب م  هومنررول  شررك  يررم  يحرر  الووررمدات ال ز ورر   مسرروثنمءات   رررودة، وكمنررو غملبورر  

ات ادنش    ترو  في فحك المفحكو  ال ز و  والام  الروتونري واإلدا ي الوري ي، أ رم الونظورر

هم  يبر المركز اد مي ولل مقمت  ل  زاع الشووو  فري  ر حر   أو  ارره،  الكةومنترنفووم ضبا

الرررريمورااوول "سرررياء فومرررم يواحارررأ  لكررررة الوارررميّ الفرررحمي والو ررريا  الالا أسرررمملي  ودو  

والو مللررمت ال بوورر  والفومسررو  والميقررف  ررل الوتررميم الوي ورر ، وىسرروامم الوتررو  " الثرري يول

ونو ، فررري قرررراءة  اوررررة فررري الكثورررر  رررل اد ورررمن يرررل الياقرررع، ويرررل نررربض النرررمد اللحفررر 

 .وانشامىتهم

الوي ايومدت يحوهم الاملبو  الفم و   رل اإلدا ات التعويلية واالتكالية يتما لل  ذلك  

ال ز ور  ، الوري يمّرو  ملر  ترمر  وتوحورر  و  مكرمة لحفرمير،  لمظرمً يحر   ياقاهرم  ال ز ورر ، 

والمنمففمت المشروي  وغور المشرروي   رول الوورمدات كمنرو سرميرة و  مي ر ،  ورث ىسوامم 

" لالسرررووياء يحررر  الررررا   ال ز ررري" لحبرررم   اد مررري"كرررمن الرررباض يبرررملن  يىيررر  وتباووررر  

 ويصرومت  رل ادول مري ادقررع للر  الواحومرمت وت ريرراً  ملوايير   يحر   يسركي أو الصررول 

 .يحو  وتيجهمتهم  ملنفب  لباض الفمميمت الم في  
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ولم يووصر م ا اد ر يحر  ال ركر  الشروييو   ر  أن لدا ات ال ركر  الوي ور  الار ور   

الوري  حارو  الناصةرية الحركةة -األول  : مي اد رى لم تكرل  اوررة ينر   فنم وهرم ادسمسروول

ل أوجهم في   حع الفوونمت، لكنهم  رأت  مىنكممش والفميد والوشوو  ارر   ور  الرزيوم جمرم

،    لن  اتهم لم يرتأ لل  المر ح  الموور   اد ورة  ل  ورمة يبرر 4514يبر النمصر الام  

النمصر وتيجهمت  الوي ينباي أن تؤ   في سومقهم الوم يبي، ولم يار اىكولرمء الوري   شرام ات 

لو فري الارراع  البعثحركة  -الثاني و. يمي و  لمياجه   شكالت  فو ر   ويموو  الوي ت يا

الوميررر "ّررام ات ت ريررر فحفرر ول والي رررة الار ورر  وال ريرر  للرر  تمفوررر وتوررري  وتألورر   ررل 

 بة السماي إلى األمة و بةة  "ومي  ؤس  ال زع  ميشيل عفلقالوي أاحأ يحو  " الترو ة

و ثر  مر ا اليصرف لرم يرأِت  رول اتبر  قررا اً جريئرمً  ورأ وم الرنل  الارم   " البعث إلى الشعب 

   و منفو   ثالً، ولنمم جمء  ار ليرا  نبب   ل قورمدات  رزع البارث ، وفي ظ ا  ممس4513

دون   مكمررر  أصررريلو ، وفررري  ورررر وهم يبرررر البرررملأ الفرررم رايي، و ررررع  4515فررري الارررم  

ً  1ضرود  ع ليران دا و  وو رانور  لاالقور   4511-4514سنيات دفع الاراع  منهم  ممظم

 .في ال كم لم يارا الاراع لهم  ثوالً 

يل تلفوره لر لك، فرروى  صل  عمر العليو الوومدي الباثي الفم أ الصريأ وقر سأل 

ومري  طلل شةرارة،  رفو  4515في  م ي  الام   ميشيل عفلق   ت: لي  حلومت ذلك  ويل 

أ ررر الووررمدات الباثورر   الحبنمنورر  سررم ومً أيتررمً، والومفررو   البوررمء فرري  ررم ي  ويررر   يررم ة  اررراد 

ال رمكم  ويفوارمرم لصرملح  ام راتر  وا تكم متر ، اد رر سروا ي  ولي مء تصرري مت يفرواحهم

لور ويرني  وشرو  : ان بميمً  ار   ضميك يل سومسمت الريو  صرا   فول ، ويتوف الاحي

ويكرمد ( يل سم أ لصرا )يلحأ   لك ، لكن   ار ّهريل يمد لل   اراد وأدل    لك الوصريح 

 .فومسو ، كمّلمً ضال  المفومريكين تصري   اد ور ال ي  وم     ومت  ال

أسررريع مررر ه اد ثحررر   هررررا المراجاررر  الشرررم ح  والنورررر الررر اتي ل فكرررم  والممم سرررمت  

: كتةاب لينةينالشميلو  الوي سمدت لرى جموع الويى والوومدات،  انمويل  اظمهرم  فرومرة  رل 

ي  مةةا العمةةل؟ ادقحورر  ، ونظررم  ال ميرر  اللرريىذي و ترري  بالمرك يةةة الديم راطيةةةأو  ررم سررما

ل كثريرر  والهوئررمت الرررنوم لحهوئررمت الاحوررم ت ررو ينررمويل و رررة اإل ادة والامرر ، ويررر  الوبشررور 
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 مب اء  م   ن مع الونظوم، نممورك يرل يوي رمت غحوظر ، ومري اد رر الر ي سرمد لررى جمورع 

 .اد زاع الشوييو  الوي كمنو ال با  الفوملونو   هومن  يحوهم

ادسرمد الر ي ايومررت  "نفةذ ية  نةاق "ثو  ، كرمن ّرام  وفي اد زاع الوي و  والبا 

يحوهررم، ومرري  فرروي    ررل ذات المررنهج الشررميلي الشرروييي وقررر اتباورر  اد ررزاع اإلسررال و  

، لحوبريررات نلفرهم، "حركة األروان المسلمين واألح اب ايفلمية الشيعية"أيتمً،  مم فوهم 

ي والبشرو   رل ا ورا قرمت الاررو، ولكرل مر ه الانرمويل ذاتهرم وىسوامم في ظروا الام  الفررا

همت تفح و  وتفمح لحوومدات  متبمذ قررا ات نم ار   رل اجوهمداتهرم الوري   ت م  في اومتهم تيجا

رة، فمم  ملك  رول تكرين تحرك الوورمدات ى توموارع  مل رر اددنر   رل الولكورر الفرحوم  قر تكين  ر ا

امرر  أ القور  وّرراي  يرمل  ملمفررؤولو ، والثومفر  الام ر  والمارفرر   مفومامتهرم، نمموررك يرل نز

ومكرر ا تررم الولررري   ررملكثور  ررل الكلررمءات المبحصرر  والميامرري اليايرررة  مديررمء فهررم  ررم  

 .ل يرييليجوم وت بوومتهم الوي ّهرت جرايم كبرى وأيممل ل مدة ى  رود لهم

 

 بين بكين وموفكو و افانا

ر  الثري ة لم تثرني الشام ات الصونو  ،  صيصرمً تحرك الوري   ا تلارو  يجوهرم فري  ما

الثومفو  والوي لي أ فوهم المثولرين وأ رقرو كوربهم واقوورروا للر   افركرات اىيوورمل وجررى 

تشيي  سماوهم،    كنو أقرع للر  فكررة الو ري  والورراكم ،  صيصرمً الفرري  الهميحر  الوري 

لرو يحور   شرأن اسو م  فوهم اىت مد الفيفوووي ليمدة  نمء  م  ر و  ال ررع واب رمل ا لوري ييا

 ررل أن اىت ررمد ( 4594) نيكيتةةا رروشةةوف الووررر  الاحمرري والوكنيلرريجي، ووجرررت فرري كحمرر 

ّوئمً كبوراً ويظوممً في الفبمع الوم يبي  رول  4514الفيفوووي سور    ر ح  الشوييو  الام  

تحررك  الرأسررمملو  واىّرروراكو ، ومرري  ررم كنررو أ ورر  للورر  وّررك   كنررمً  همررمً  ررل تلكوررري فرري

 .المر ح ، الوي ى تبحي  ل  و منفو  ّبم و 

االنت ةةةال مةةةن الرلفةةةمالية "وكنارررم نررررداد  ونهرررم أن الفرررم  ادسمسرررو  لاصررررنم مررري   

الورري توورررع  ررل  افرركر "  ركررمت الو ررر  الررياني"، ىسرروامم  ملو ررملف  ررع "للشةةتراكية
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ن الرأسررمملو  مزيمرر  اىّرروراكو ، ومرري الرر ي سررووم يبررره و نتررمل ال بورر  الام حرر  فرري البحرررا

وذلرك  ملوارميّ الفرحمي  "لعلى مراحل الرلفةمالية"اى بريملو   ميوبم مم  في كومع لونول 

 .والصرا  اللكري والمبم اة اىقوصمدي  والمكمسي الوي يمكل أن تو وأ لحشايع

 كمررم لررم أسوفررن  ونهررم الشررام ات الورري اجوم ررو اليسرر  الشرروييي والوفررم ي  ررالل 

 ع أننري  رل أّرر المافبرول  فولرم ا كأ رر أ رر   ري يي الوررن الاشرريل ، ية الموجة الميفار

دار الفااارا، ب ،واار  ب يررل ، الصررمد  "الحلةة  الغةةام  -كوبةةا" وقررر دونررو ذلررك فرري كوررمع

ب ،عد زوارت  لك ،اب مقادمما  رارا ج يدوادج ،عوادج لام التميواد لتير،ا  تداتسة الدرادا  1122

لب ألكثر مم نصف ررم مم الزماامب  و،قاى اماما   لشعب لانى السصار  مسا ال  اإلذال

وااا   التعدمدواا  ماام يعاا ب  السصاا ل لاااى التكن ل يواااب التاا   الواا ا ايتواااز معركتاا  السرم

 .،د نعما ال ومكم لك ،ا االدتمرار إلى ما ال نعاو  ف  ا ضالعا السالو 

الفولرم ي  ولْن كنوب قر يوررت صرراقمت  مومور   رع الاريرر  رل الر يل ترأ اروا  ملويجر  

الثي ي  ل الاراقوول والارع واللحف ونوول  شك   م  في  اراد ويرد  ل البحران الار ور ، 

وكنو أد    نومّمت اييح   ع الارير  نهم، وقر ذكرت ذلرك فري أكثرر  رل  نمسرب ، لكنر   رل 

الفه  اد رى، كمنو اب مل الوي يوررتهم يحر  مر ا الويجر  اب رر توبرراد وي ورر  اترهم، فورر 

كمنررو تراجاررمت اىّرروراكو  أ ررم  الرأسررمملو  واضرر   وصررري    وررث يمنررو ادولرر   ررل 

يمت وانوهمكمت  ويع اإلنفمن ووصرحو الونمور  للر  اريرأ  البوروقرااو  والورما  وّحا ال را

م  وغوررر   فررود،  صيصررمً وأن الكثورر  ررل اد قرم  والما وررمت لرم تكررل صر و  ،  رر   شريا

وكالةة هزة الريمي  اىّوراكو  ووكمىتهم اإليال و  وتوري   نشرره دقوو  ومي  م كمنو تورا   أج

 .وغورمم نوفوفتي  ولنباي موفكو

و نري   رل المبملارر  وسريء الووررير كناررم نوبنار  تحرك الماحي ررمت  ميوبم مرم  ورميأ غوررر   

قم ح  لحشك، والهررا  رل ترويفهرم مري ل برمت أفترحو  وتلريع النظرم  اىّروراكي يحر  النظرم  

ملي، وكمن الباض ياملي فري نورر وتلنورر واتهرم  أي وجهرمت نظرر أو  احي رمت  ارميرة الرأسم

ت مول النو   رل صر   أو دقر  الما ورمت المورا ر   رل الررول اإلّروراكو ، وىسروامم تحرك الوري 

وقررر فرريج  جمهرري  الشرروييوول فرري  الدنررم والاررملم  ررأن . تأ رر  اريوهررم للرر  اإليررال  الار رري
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، 4599 ملمؤتمر الاشرريل لح رزع الشروييي الفريفوووي الارم   روتشوفرالوورير ال ي ألومه 

   هررم ومري المررؤتمر الرر ي أدان ال وبرر  الفرروملونو  وكشررف  اررض اى تكم ررمت والفرررايم الورري قررم

والومير اللر ، الابورري، "   ر  الشايع"الاملمو  و" أ ي البرولووم يم"الزيوم ال ي كنام ناوبره 

 .الثمنو و    ال رع الاملمو  

وكم كمنو الصر   كبورة  ول اكوشلنم أن الوورير كمن ص و مً،    مي أق   رل الياقرع  

 كثور؟ ولم يكل الوورير نفوفمً  وَك  ل  ويا  م جو  صناو في المصرمنع الار ور ،  ر  مري 

 ووو   م كمن يفري فري الفروم  ال ريرري و افركرات اىيوورمل تحرك الوري ت رراخ ينهرم ى ورمً 

يترما . سرنيات  1 وث قت  فوهرم ن ري " لرربيل كوال "في  واي    فولمنستينالمنشأ 

لل  ك  ذلك نهج اليا ري  واإلاالقو  وير  اإلقرا   ملونيا  والواردي  والررأي اب رر و فري 

ادصرريات المام ضرر  و صررمد ة  ررأ النوررر و ال ورر  المنووررريل واتهررم هم، وقررر دفررع المثولررين 

 .قف مً وافراً  ل ذلك

 ا ذلك وغوره و مرو  اديم   م أ   ي را أسئح  دا حنم وتمحمالت  بمّرة أو غورر ولا 

 بمّرة يفري الوابور ينهم  أّكمل  بوحل ، لكل انشامىتنم الرا حو  ااو يحوهم ولن كمنو قرر 

اسرررومرت  انرررم وا تلارررو وتورتهرررم  رررع  ارررض  ركرررمت اى وفرررم  الوررري  ررررأت فررري البحرررران 

الرر ي أصررر ت   فمييرر  المثولررول  Charter 77 -7711العةةاع  ميثةةاقاىّرروراكو ، وأترر كر 

الوشوكيسحيفمك  نوورة ادوضم  الفميرة  وّحا ال ريرمت، وقرر كرمن ذلرك ّررا ة أولر  ل ركر  

، وتلكاررك وت حارر  4515اى وفررم  الياسررا  الورري وصررحو ذ وتهررم  منهوررم  جرررا   رررلول الاررم  

را  ، في  ول كمنو لحنمظر  رل البرم   تبررو الكوح  اىّوراكو  الوي  رت مشا  و موي   ل ال

الر ي سربونم  ن ري  رالخ يوريد فري  وير  مر ه  جون بول فةارتر قاليمً   صن  يح   ر تابور

 .ال ووو 
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 في الوقت الضايعالبريسترويكا : غورباتشوف 

ي   ى ّكا أن سبمع الوفحح وتبصوب اليىيمت المو رة تريحيني دوى  ل   الل  م سما

فرري   حررع الثممنونررمت ، سررممم فرري اىنهوررم  الفرريفوووي ويررر  الوررر ة فرري  النمةةوعحةةرب  رر   

 شرررأن  غورباتشةةوف فم اتهررم، وقررمد مرر ا للرر  الوراجررع غوررر المررنظم ولررم تلحررح   ررموىت 

جرر   والغلفنوفةةت البريسةةترويكا رة وغوررر  ور ا إليررمدة البنررمء والاالنورر  ، فوررر جررمءت  وررأ ا

 وسر ،  ر  كمنرو فيقور ، فري ظر  غورمع قنميرمت  لحواوورر ودون تهوئ  واسواراد، ولرم تكرل  ر

وفومً لوراكم ايي  اد رر و فروحز مت   مدير  و انيير ، و صيصرمً لشربك  الكرياد  ال كي ور  

واإلدا يرر  وال ز ورر  والفممموريرر  ووضررع  املفررمت اقوصررمدي  واجومميورر  و ومفورر  وقمنينورر  

قر انوشر واىنفراد اىقوصمدي والونميي  وتر يي  ونلفو  لو ووأ ذلك، يحممً  أن البراع كمن

أصبح  ووو  ظممرة والورم  ال ز ري وال كري ي واللفرمد المرملي واإلدا ي صرم  جرزًءا  رل 

يمت وقحا  ادجي  ويرر  تحبور   مجرمت النرمد الموامظمر   الروتول الوي ي، فتالً يل ّح ال را

 .مم  يسمي  قريم تممّومً  ع الو ي  الكيني،   وث أصبح اإلصالا يفوراً، ىسوا 

يتما لل  ذلك اى وراقمت الكبورة الوي جرت  ل جمنري الوريى المامدير  ل  بريملور   

 رررات جفرري اً يبرتهررم البتررميع والفررحع وادفكررم  والفررواما يحرر   ررر  "حةةرب ناعمةةة"فرري 

رررع الاوررريل"، الررر ي اسررروبحب ذلرررك  رررل الحربةةةي -الممتمةةةع الصةةةناعي تيصرررولمت  أو "  فما

 جونسةةونوالرر ي يباررر ينهررم الررريو   الةةريي  كينةةد الرر ي يمرر   ماوارر  " تروفةةت األدمغةةة"

ات قوررمل واّرروبمكمت يفرركري ،  رر   ياسرر    بحةةرب المسةةور لوهوئرر  الواووررر المنشرريد دون  ررزا

 .وسمي  ال رع النلفو  وابيرييليجو  والريميو ،  و  سو و الولم   النمضف   مد تمن

 

 والح اع وفلسطين  رطريق الحري

م  فبي  رمىت الونريا والورأد والوشرمو   رل لصرالا ادوضرم ،  و صيصرمً كثور  نا  

ع فري  شررو  الونمور   ل يح  الصول الوري سرور ح الماركر  وتولريا في   ع الورن الممضي ييا

 "الحريةر والحة اع"اقوصمديمً يح  واّن ل وسوبني اريأ ال رير  الفرير  3414المفورا   
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ال ي سواوار وج  الاملم، وذلك في لام  تاييتو  نلفو  للورران الورر ة يحر  الورأ ور الموريا ن 

 4511 النكبةةةةصةةةدمة االفةةةتعمار وصةةةدمات  لاررر  ا ررروالل المامدلررر  الرولوررر  و امنمتنرررم  رررل 

واىن وررم  الكم رر   ررل جمنرري الارررع و شررك   ررم   ضةةيا  فلسةةطين و 4591اله يمةةة و

 ".و لسراي"اليىيمت المو رة ل 

وقحو   نام  ل أ   ينظر لل  الصول  ل  نظي   بوحف، فهي في نهمي  الم ما لوفرو  

الصول الوي في  و منفوونم الوفم ي  ال ليلو  الفم و  أو الوي ظحاو تررو  فري  بواحونرم ال ملمر  

ل يحورر  فرري   حررع البمفررونمت ،  صيصررمً  ررريم   ررملواوور ونظم هررم لررو  مرري الرر ي كناررم نارريا

ع يحر  اليىيرمت المو ررة فمرم الوتو  الل حف ونو  وقتميم ال ويع الار و ، ومي  و  ولْن تلريا

الرر ي سررولورنم ولْن كمنررو اللميرررة غوررر  بمّرررة   ضرراما أيررراينم، لكنرر   ررل الفهرر  اد رررى  

، وم ا سروكين يحر   فرم نم أ اد "لسرايو "سوتانم  ول ياز  يالقمت   ع يرونم  ادسمسي 

 .أو لم يرد ذلك 

وم  راجا  الكثور  نارم لحوفر ر  الصرونو ، فكورف يمكرل غرضا النظرر يرل ا تكم رمت لم ت 

ولن أصب و ّرميا ، وايوبم مرم  فررد  بملارمت كثوررة ،  ر  مري جرزء  رل الريمير  الفريداء 

اينسةان م يةاس كةل "لال بريملو ، ومي لوفو  اورة يرل الصررا  اديررييليجي،  ورث يبور  

ي  مري  بروتوغوراس غريوي يح   ر تابور  اللوحفيا اإل "شيي و رل  ال يمةة العليةاوال را

لمؤللورر  "  4511-4545 - درامةةا الصةةين فةةي حيةةاة نسةةاي يةةل  -بمعةةات بري ةةة"يورررأ  وايرر  

الر ي يرمن   نر  الصرونوين الر ي  الياقرع المريررير ك  ووو  المامنمة اإلنفمنو  و ،يونغ تشانغ

 . تارضيا لم أ لنفمني  وووي

مً ، فبكول تنمف  الوي  واّن ل وتور اع يح  قم  اىقوصرمد الارملمي ولذا كمن ذلك  مضو 

، ولكرل يحونرم أوىً وقبر  كر  3414كثمني دول   في الاملم وفي سربمع   مري   اهرم للر  الارم  

ّيء الب ث يل  يقانم في مر ا الوورر  وكورف يمكرل تيظولر  فري الكلرما الرياني الار ري  رل 

بماررمً  ررع  ررؤ ة الورريتر و شرررو  ال رررع المفررومرة فرري أجرر  اسرروامدة  ويقنررم، وىسرروامم ا ت

 ؟"لسرايو "المن و  وأقصر   لك 
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ل الكبورررر الررر ي اررررأ يحررر  الفومسررر  الصرررونو  ،    رررم يحلرررو انوبرررممي الوررري  مررري الو ررريا

قةةوة " لسرررايو "، فوررر كمنررو الصررول تاوبررر "لسرررايو "و صيصررمً فرري  يضرري  الاالقرر   ررع 

، كمررم تصررلهم، لىا أن الواوورررات الورري لإلمبرياليةةة مةةةاحةةتلل وفةةلطة اغتصةةاب وقاعةةدة مت د  

ىت الرا حو  في الصرول،   صحو يح  الن مع الاملمي وا والل  يا يل الويى الرولو  والو يا

ع الصرول وغورمرم  نمموك يل النكي  الار ي وغومع ال ر اددن   ل الوتم ل الار ي، ّرفا

تم يل ايير  ، وى أت ررخ  الصينية -عربيةللعلقات اليح  المتي في م ا اىتفمه، يحممً  أن 

يل الممضي الف وأ واريأ ال رير ووصيل الارع والمفرحمول للر  الصرول،  ر  الاالقرمت 

 .المامصرة

، الوري 4515يكلي أن نحوي نظرة سريا  يح  ذلك  ن  نفما الثي ة الصونو  في الارم   

 رع  جمال عبد الناصةرالمصري لووو  ممس  ير و  ّابو  ، ىسوامم  ار لومء الريو  الريو  

، والرر ي كررمن نررياة لوأسررو  مةةدتمر بانةةدونغ األفةةرو  فةةيو فرري شةةوان ال   الررريو  الصرروني

العلقةات الدبلومافةية ى ومً ، وقر أقومرو  11و فميي  ال   4594 رك  ير  اىن وم  الام  

الدبلومافةية  السةورية العلقات ، أ م 4599( أيم ) ميي  14الرسمو  في الصينية  -المصرية

العلقةات وكمنرو  . وت يا ت  ريتورة يملور   4599( فع)أغف    4فور  رأت في  الصينية -

 ملنظررم  الفمهرري ي فرري  49/1/4591قررر  رررأت  ررميوراا الصررول يرري   الصةةينية -العراقيةةة 

الاراع و ارمم  وي  وا ر ايورا الاراع  فمهي ي  الصرول الشرابو  ، يحمرمً  رأن الصرول  رل 

وايورفو  مل كي   المؤقور   ارر ليالنهرم فري  الثورة الم ايرية ول الرول ادول  الوي ديمو 

كمم وقلو للر  ، الصينية -العلقات الدبلومافية الم ايرية  وث أقومو ى ومً  4591سبومبر 

فري الصةينية  -العلقةات الدبلومافةية اليمنيةة جمني الثي ة في الفنيع الومنري،  ورث أقومرو 

و اررر ت ريررر ( جمهي يرر  الررومل الار ورر ) ررع الشرر ر الشررمملي  4599( أيحرريل)مبر سرربو 31

جمهوريةةة الةةيمن الديم راطيةةة الشةةعبية وجمهوريةةة الصةةين الفنرريع تأسفررو الاالقررمت  ررول 

 .  4591( كمنين الثمني)ينمير 4في يي  الشعبية 

وقبرر  ذلررك كمنررو الصررول قررر سررمنرت  صررر ضررر الاررروان الثال رري ادنكحرري فرنفرري  

لار  اىن ورم  الارم  مدتمر باندونغ ، واتاب ت  ياقف  ؤيرة لح ويع الار و  في "اإلسرايوحي"
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كممث  و ور وّرريي لحشراي  بمنظمة التحرير الفلسطينية 4599وايورفو في الام   4599

الار ي اللحفر وني وافوو رو  كوبرمً لهرم، ووقلرو للر  جمنري الاررع ضرر الارروان اإلسررايوحي 

 .4591الام  

 

 ؟"إفراييل"وماذا عن 

؟ والورري سرروكين يحرر   فررمع "لسرررايو "فمررم الرر ي يرررفع الصررول لوي وررأ يالقمتهررم  ررع  

فري تانوهرم ويرر  اسروفم وهم للر  " لسرايو " ويع الشاي الار ي اللحف وني،  وث سووممدى 

 رر  سررحمي ويررمدل أسمسرر   ررأ توريررر المصررور ولقم رر  الرولرر  اليانورر  ويمصررموهم الورررد 

 . ا م ا الفؤال الم ي ي   مج  لل  تلصو  وتلكوكولا. الشريف

ارتةةراق منط ةةة " لسرررايو " و فرربمم يبرررو لن الصررول تريررر يررل اريررأ يالقوهررم  ررع  

 ل  الل أسرياع تاييترو  ،  صيصرمً  رول اسروبر و واّرن ل الاوي رمت النفوذ األمريكي 

  دون انوشرم مم ضرمم  لر   سي  جمركو   ووح  يح  البتميع والمنوفمت الصرونو  لح وحيلر

، لضرمف  للر   ارض "اإلنفمن ابلري" ويل اريوهم ترير  وع الرو يت . في الفيع اد ريكو  

 .تكنيليجوم اللتمء وادقمم  الصنميو  وتيظولهم في قتميم الوففا 

 رمد ت  للر  " لسررايو "فر ن   الصةينية -"ايفةراييلية"العلقات و ملايدة لل  تم يل  

، لكل الصول اكولو    سمل  سمل  ّركر  4594(  كمنين الثمني)ينميراىيوراا  ملصول  في 

 ررم دة  ورر  ولن ايورفررو  هررم ، لكررل الاالقررمت الر حي مسررو  لررم تنشررأ لىا فرري الوفرراونمت، ومرري 

أيتررمً،  وررث  صرر  اىيوررراا فرري  الهنديةةة -العلقةةات ايفةةراييليةاد ررر الرر ي سررم ت يحورر  

 - في الوفاونمت أيتمً ويمكل الوريل أن الاالقرمت الصرونو البمفونمت، لكل الاالقمت لم توم لىا 

ت  اراة  را   ومي" اإلسرايوحو "  : را

والورري ّررهرت ل فم ررمً  ررل جمنرري الصررول يحرر  الةمسةةينات والسةةتينات  -المرحلةةة األولةةى 

 . الستيناتال ي وص  ذ وة تشراده ضرمم في " لسرايو "الواماي  ع 
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العلقةةةات لوهوئررر  ادجرررياء إلقم ررر   بمةةةد  المسةةةور ررررأت  فورررر اتسةةةبعينال -المرحلةةةة الثانيةةةة 

و رأت  ار قبيل الصرول يترياً فري اد رم المو ررة الوري اسروامدت  يقاهرم ى ومً الدبلومافية 

 . في  فح  اد ل الرولي كاتي دايم الاتيي 

وقرر أقومرو الاالقرمت الر حي مسرو   مرحلة التطبيع الكامل، ومي  التسعينات -المرحلة الثالثة 

و ور   رم كمنرو توارزا  يالقر  الصرول . كمم سنأتي يح  ذكره 4553( كمنين الثمني)في ينمير 

فرر ن الميقررف  ررل الوتررو  اللحفرر ونو  كررمن يأ رر   ررمللوي ،  اررر أن  رررات الصررول " لسرررايو " رر 

نرة، وأترر كار تصررريح الثرري ة اللحفرر ونو  والاريررر  ررل قرريى الو ررر  الار ورر   ملفررالا والمفررم

يح  مرم ّ  شوان ال   يو  الي  اء الصوني والشبصو  المؤ رة  ونهم  ار  موتفي تينن،

:  بمابرمً اللحفر ونوول والاررع  رمل بع 4591 ؤتمر  رك  ير  اىن ورم  فري الفزايرر الارم  

تاوارر ومي  م كنارم نوانار   ر ، لكرل مر ا الميقرف  "و ا ولو بعود كبريت، ف ضيتك  عادلةفمر  "

 .ا تبمامً  واوار ادوضم 

، 3449تاريد للر  الارم  " لسرايو "مم ات الصونو  الكبرى في جرير  مل كر أن اىسوث 

و داً " لسرررايو " زيررم ة لرر   جيااغ ز مينااي  قررم  الررريو  الصرروني  3444يحمررمً  أنرر  فرري الاررم  

قبر  )ادسربأ " وحياإلسرراي"و ير الوفم ة والصرنمي    إيهود لولمرت" لسرايو "يحوهم كحالو 

يح   أد وفر ضبم لم يفبأ لر هم  3441 زيم ة الصول  في الام  ( أن يصبح  يوفمً لحي  اء

ّبصرو  قومدير  لحو ميرمت  344أن أوفرت  ثح  لل  أي دول  في الاملم، وضم اليفر أكثر  رل 

كمفرر  و تررمن   جررمل أيمررمل  اررروفول ، و ررول أصرربح أولمرررت  يوفررمً لحرري  اء يررمد و ا  

 .3441ول في الام  الص

أي قبر   4551كمن قرر  ا  الصرول فري الارم   بنيامين نتنيا و وأود الونيي  منم لل  أن 

 رريية  رل  3441أن يصربح  يوفرمً لحري  اء، وقرر كمنرو  يم تر  المهمر  للر   كرول فري الارم  

 محمةود عبةاسال ي ديم في المررة ذاتهرم الرريو  اللحفر وني  شي جين بينغ الريو  الصوني 

وارا يحوهمم  شررويمً لحوفريي  الفومسرو  وليرمدة الملموضرمت ترألف  رل ( 3441/ ميي/أيم )

لقم   دولر  فحفر ونو   فرووح  ذات سرومدة كم حر  ويمصرموهم الوررد،  -لولها  أ  ا   وور مت،

فررري اليجررريد وضرررممن اى وررررا  الكم ررر  د نهرررم وايوبرررم  " لسررررايو "ا وررررا   رررأ  -يانيهةةةا 



24 

 

اتبرم   بررأ اد    وم ر   -ويالثهةا الي ور لو ووأ الفال   ول ال رفول ،الملموضمت ال ريأ 

 ررث المفومررع الرررولي يحرر  توررريم ضررممنمت  -ورابعهةةاالفررال  وفوررمً لموررر ات اد ررم المو رررة 

ضرررو ي  لرررفع يمحورر  الفررال ، وأ ر ررو  ررالل تحررك الزيررم ة الاريررر  ررل اىتلمقوررمت الافرركري  

نو  ، وكررمن ذلررك  اررر أن  فررع الارررع ال ررر  يررل  ثرر  مرر ه الصررو -واىقوصررمدي  اإلسرررايوحو  

اتفةاق و 4515-4511 كامةب ديفيةدالاالقمت  ع ت  أ وري و ررأ اد رر ترر يفومً  نر  اتلمقورمت  

 . 4551الام   لوفلو

 ررول صررريتو  4514الصررروني الامحرري فرري الارررم   -" اإلسرررايوحي"وقررر  رررأ الوورررم ع  

لمو رررة، وفرري يوررر الثممنونررمت ّررهرت الاالقررمت لصررملح قبرريل الصررول فرري اد ررم ا" لسرررايو "

 ررع نظوررره  شةةمعون بيريةة    رريات تمهوريرر  إلقم رر  الومثورر  الر حي مسرري، ىسرروامم  اررر لوررمء

فرري نوييرري ك يحرر  مررم ّ اجومميررمت ( 4511/ سرربومبر/أيحرريل)تشةةيان تشةةي تشةةن الصرروني 

لر حي مسي واىقوصرمدي وكمنو الوفاونمت مي  ر ح  اىنلوما ا. الفماو  الام   ل  م المو رة

الوي  صحو يح  ايوراا أكبر دولر  فري الارملم  رل  ورث يررد النلريد  ارر " لسرايو "يح  

(  نرر   نوصررف الثممنونررمت)أن  رررأت يالقمتهررم تارريد  ملوررر ا   ررع الرررول اىّرروراكو  الفررم و  

ر يرروان يالقمتهم  ع يرد كبور  ل الرول ادفريوو  الوري ترم ق اهرم ل ر" لسرايو " واسوامدت 

، و صر  ذلرك فري ظر  الوراجرع الار ري (دولر  14 يالي ) 4511و رع الام   4591الام  

 .4551و ار اجومميمت  ر ير تمهوراً ىتلمع أوسحي 

أ الاالقمت الصونو    في  فمىت يحمو  وتكنيليجور  "  اإلسرايوحو " -ومك ا  رأت تواما

واقوصررمدي  ويفرركري  وأ نورر  وتفم يرر ،  وررث تبريررو الصررول  برنم فوررمت  ريثرر  وتونوررمت 

وت مح لل  اىسولمدة  ل ت يير وتفهوز ال ميرات المفروارة الوري " لسرايو " الكي بويتر لل  

 . الموم ا  والمراقب  والوصييرتفوبر  في الرصر و

 لملة لوى ياني م ا أن الصول تهم  الاالق   رع الاررع،  ورث كمنرو الزيرم ة ادولر   

وقارو  اللهرم  مر  اتلمقورمت  ريل ال مقر  وتاوبرر فو رمً  3449فري  الارم   عبدهللا السعود 

 -الاالقرمت الصرونو   الفايدي   الوي ا ولو  هم كثورراً يحمرمً  رأن -كبوراً في الاالقمت الصونو  

، لكنهرم لرم مصةرية وعراقيةة  ، و رأت  يم ات ير و  يريررة4554الفايدي  أقومو في الام  
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تفوكم  أو لم تكل  مفويى الاالقمت  ع ت  أ وي، ولووو  ام ضر  أ ريكور ، ومري  رم   مجر  

نفروأ لل   نظي  اسوراتوفي  ويا ن لحاالقرمت الار ور   رع الررول الكبررى وأسمسرمً تارمون وت

ير ي لمم فور  فميررة الفمورع، ىسروامم لذا اتفرم  روير   ي ررة يحر  أسرمد المصرملح المشرورك  

 .والمنمفع الموبمدل 

  يديولوجيا التمارة

يحونررم أن نررر ك أن  ر حرر   ابيرررييليجوم فرري الصررول قررر انوهررو ، يحرر  الرررغم  ررل أن  

 م يزال  مكممً و هومنمً،     فوأ راً   أ الامر  الفومسري والنورم ي  الح ب الشيوعي الصيني

، لى أن الاور  الصروني الوفرم ي 3445أغفر   /والمهني ، وقر يور  ؤتمره اد ور في فع 

 ررملوالقح  ررع الوررراخ اللحفررلي والثوررمفي غحرري يحرر  اللكررر الشرروييي،  صيصررمً    وررمء تررراخ 

الايدة ال موم  لل  الثومف  والوم يل الصوني الورريم،  وغورممم، ىسوامم الوتس  وكونفوشيوس

 ميوبررم ه ذ ورررة فكريرر  ولنفررمنو    لاررزة دوضررم  ال مضررر،  اررر أن ّررهرت الصررول ق وارر  

 ا    الل الثي ة الثومفو ، ويمد اىيوزا   رملوراخ والورم يل الصروني (  ارفو )أ فوميليجو  

ر أن تررم ت حوررأ  ر حرر  الوز ررو ابيرررييليجي كينرر  ل ررراًء لح مضررر واسوشرررافمً لحمفررووب ،  ارر

وأ رررا  الوفررم ي  ال ليلورر ، واسرروبرالهم  مر حرر  اىنلوررما اىقوصررمدي واىنوشررم  الوفررم ي، 

 .وال ريث  حا  المصملح ولو   حا  الاومير

والوري " الثي ير "ولذا كمن جوحنم   رو منفوو  الاملو   م  ال يو كار الشام ات الصرونو   

رير  ل تفم ع الكلما المفحح وال ركرمت الو ر ير  الار ور  والاملمثملثور ، لىا  أن تأ ر  هم الا

يحونررم اإلقرررا   ررأن تحررك المر حرر  قررر اييررو تمم ررمً ولررم وتبررَأ لىا فرري كورري الوررم يل وذاكرتنررم 

ررة والصرمل   لكر   المواب ، فحم تارر الوورمدات الصرونو  ترترري ارياقم المال ر  البشرن  والمي ا

 لرا  واليلو  يفم ي  و فمواة ّركحو  ، ف نهرم الوري  فري "  ي ي "ميوبم مم دلو  المنمسبمت  

ظ ا  ومف  الفيع والار  وال حي والمنمفف  اىقوصمدي  والومراد الوفرم ي و ن رأ المصرملح 

ال ي يوور  يح  ك  ّيء، أ  ت تتممي الارع وأنظمو  الرأسمملو   آ ر صو مت الميضر  

 .والب   الملرا الاملمو  و  بي   الاوّ 
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ولذا كمن الممضي قر أصبح  حلنم  مم فو   ل  رامو  سومسو ، فاحونم أن نر ك الوي  أن  

الاملم ى يبرا   ملاومير والايااف والومنوامت،    وفورمً لحمصرملح والمنرمفع والمنمففر  ، ومري  رم 

 "تفةاق مصةالوصةرا  وا" ينباي أن يكين  م الً أ م نرم، فملفومسر  كمنرو و رم ترزال وسروبو  

في أ ف  تاريلمتهم، أي يحونم اىسولمدة  ل د ود الممضي، فحرم يارر  مر   كرمن لر لك ،  ورث  

تاواررر الاررملم كثوررراً وتشررم كو يالقمترر  وترررا حو  صررمل   وانشرر رت   ررمو ه وتشرركاحو كورر  

ويحونم كارع أن ناي ذلك ونر ك الياقرع ونرولهم  . جريرة، فملممضي  ت  وى يمكل اسوامدت 

 .فوفرات  وتبامت  و ملوملي الوام    ن  

يحونم أيتمً أن نشباب نوما ضالنم وناملج أسبمع تشوو  ياقلنرم وغورمع ال رر اددنر   

فةل  الةنف   ل الوتم ل  وننم، نمموك يل الوارمون والونفروأ، ولرو     كمننرم الوري  اسروبرا  

تررأ وره فااررمىً، و ررم تررزال  والرر ي كررمن 4511( تشررريل ادول) باوررر  رررع أكورري ر  ثحمررم فاحنررم 

أصررراوه  ورر  ابن، وقررر أ ررر و تحررك الصررر  ، لضررمف  للرر  انهوررم  سرريع ادو اع المملورر  

أ    كبورة يح  المفويى الكيني، ىسوامم  مل  الكفمد واىنكممش اىقوصرمدي  4511-4511

لررك  ميورافنررم أوىً ولذا أد كنررم أن الاررملم تاوارر فاحونررم أن نواواررر أيتررمً، وذ. الوري أصررم و الاررملم

وقب  ك  ّيء أننم ناوّ في أ     فول ح  وأن  اض ادو اع الوي كرمن    كمننرم اسروبرا هم 

في الفم أ لم يار  مكنرمً اسروبرا هم  ملورمً، ويحونرم  ارر ذلرك تشربوب أسربم هم وسرب  البررو  

 . نهم، وتحك اريأ ى يوفع ليمم جرير،    ين حأ  ل الياقع
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