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  توطئة�الناشر

أن�صحيح�" .الغضب هو� للمقاومةmسا�Kklالدافع�"،�فإن�ستيفان�هيسلبالنسبة�ل

�أ خطسباب  �عالِم  vي السُّ
ّ

�ا�عق � داليوم �وضوًح  تبدوقد �vي اأقل �عليه �كانت  زمن مما

�النازي �ة، �بالبحث"ولكن �تجدون �عليكم �وسوف ،
ً
Gقلي: "  

ّ
�الفجوةات �mغنياء ساع  بOن

�جّد  والفقراء اجّد  �ا، �الكوكب، �الوثائق�حالة �وذوي �غO:�الشرعيOن �ا�هاجرين معاملة

��الناقصة، �الوالغجر، �ا�نافسة" دائما ا�زيد"نحو�سباق �وع�ى mسواق� ديكتاتوريةو ،

�تصرفاتنا�ولكي�تكون  ...الضمان�)جتما�يا�عاشات�و  - ا�قاومةوح���مكتسبات� ا�الية

�الةفعّ  �فإنه �ك ،علينا�يجب، �اكما �ن �ن�،با�مسالحال � عملأن جمعية�:  شبكةضمن

أمثلة� �ي ... لحقوق��نسان و)تحاد�الدوAي منظمة�العفو�الدولية،،�)Attac( "أتاك"

  يدعونا�إAى عندما حذوه وأن�نحذَو ،�هيسلستيفان�يمكننا�أن�نصدق��لذلك. ع�ى�ذلك

  ."سلمية ةانتفاض"



 

 

  تقديم�ا�;:جم

 �... كتاب�صغO:،" ... إغضبوا"
ً
ولكنه،�. له�أن�يعرف�هذا�النجاح�اربما�لم�يكن�مخطط

�و  �بساطته، �برغم �كانبرغم �له، �ال;:ويج �مبيعً  عدم �الكتب �vيأفضل �عام�ا �vي  فرنسا

2010 ...  

،�تحولت�إAى�لها�أي�سلطات،�ع�ى�mقل�ليس�"بسيطة"من�شخصية��صفحات�قليلة،

لقد�ألهم�هذا�الكتاب� .الغربي�مذهب�فكري،�ومصدر�إلهام�بالنسبة�للكثO:�من�الشباب

" ا�ستنكرون" مثل�حركة،�الغربي�حتجاجية�vي�العالمالثورية�و) لحركات�العديد�من�ا

الGمباFة�إنه�كتاب�ضد� . vي�الوFيات�ا�تحدة" احتلوا�وول�س;:يت"حركة�سبانيا�و إvي�

  ... الحديث،�ضد�القهر�الناعم�ضد�التفرد،�ضد�قانون�الغاب... 

فخرجت��... اليوناني�vي�أسبانيا�وvي�الوFيات�ا�تحدة�و�vأصابت�أفكار�هيسل�الشباَب 

�)جتماعية �بالعدالة �تطالب �ا�ال، �وسطوة �الظلم �ضد �ضخمة �أ�انيا،��.مظاهرات vي

� �بOن �من �الكتاب �الفرنسيكان �ا�ؤلفات  ة
ً
Fقبو� �تجد Kال�� �فقد�النادرة لقي��واسعا،

 
ً
Gي�ح���قبل�أن�ُي;:جم�الكتاب�رواجا�هائv.   

�   كيفولكن،
ّ

�حق ��عGم��الكتابق �وسائل �ك¦:يات �تجاهل �رغم �غO:�مسبوق نجاًحا

� �البداية، �vي �له �و الفرنسية �التيار، �ضد �يسبح �كان �لحق��نه �ا�ساند ��وقفه نظًرا

K§؟� الشعب�الفلسطي  



 

 

� �جاء �الرهن�لقد �أزمة �رأسها �وع�ى �عديدة �أزمات �الغرب �فيه �عرف �وقت �vي الكتاب

�mمرَّ  �وذاق �ف»ªا�العقاري، �يعاني �بGد �vي �والسلطة �ا�ال �أصحاب �استبداد �من ين

الشباب�من�البطالة�والظلم�)جتما�ي�vي�حOن�يزداد��نتاج،�وتمت�ئ�خزائن�أصحاب�

إAى�كشف�الكثO:�من�الحقائق�)قتصادية�لقد�أّدى�انتشار��ن;:نت�. ا�لياراتالنفوذ�ب

�عدالة� �عدم �ذلك �vي �بما �الشباب، �ع¯ªا �يغفل �كان Kال�� �والسياسية و)جتماعية

  !د�vي�هذه�اللحظات،�كان�Fبد�من�التمرّ  .ا�نظومة�العا�ية

�ا�جال �هذا �vي �مثالية �شخصية �كان �فرن±Kk،�من� .الكاتب �هو�مواطن �هيسل ستيفان

،�ثم�ضد�)حتGل�النازي �اكان�مقاوًم �.التوّجه�يسارّي �تقد،ا�ع�ª²وديأصل�نمساوي،�

 و  اسياسي�امفكرً أصبح�رجل�دولة،�ثم�
ً

�اانتقاده�يصعبشخصية�مح;:مة�إنه�. امؤرخ

�مباشر� �... بشكل �سابقفهو�ª²ودي Kklودبلوما� �ال»ªود، �بمعاداة �اª³امه د� �Fيمكن
ّ
تقل

�بدأها �عاما �أربعOن �خGل �الدبلوماسية �ا�ناصب �من �ا�تحدة،�العديد يعرف�و  با�مم

�Fامهمكن�يخبايا�ا�نظومة�الدولية،�ومقاوم�سابق�ª³ه�توّج لقد��" ...فرنسا�يةهاكر "بـ�ا

:Oى�شعوب�الغرب�بصراحة�منقطعة�النظAإ .  

هذا�الكتاب�وغO:ه�العديد�من�الكتب��ؤلفOن�موضوعيOن�مثل�باسكال�بونيفاس،�آFن�

دلل�ع�ى�أن�كفاح��نسان�هو�واحد،�وأن�ي... غريش،�فرانسوا�بورغا،�إدغار�موران،�

وهذا�يطمئنا�إAى�. ا�كان�وجهها:�والظلم�أي¹ العدالة�مطلب�للجميع�vي�مواجهة�قوى�التج¦ّ 

�صعبً  �ليس �السGم �وأن �ممكن �التعايش �الخGفاتأن �وأن �الشعوب�ا ليست��بOن



 

 

�يصوّر  �كما �دائما �البعضجوهرية �هذه��،ها د
ّ

�يعق �والعر«ي K§الدي� �العامل �كان وإن

  .لخGفات�أحياناا

�ويؤمنون� �العدالة �إAى �يميلون �الغرب �vي �الكثO:ين �أن �العربي �القارئ �يعرف �أن يجب

��نسان �ّيةبالقيم �الصدد، �هذا �vي �مختلفة �مرجعي½ªم �كانت �وان �نتعرف�... ، �أن يجب

  ...ع�ى�هذه�ا�رجعيات�لكي�نوصل�لهم�وجهة�نظرنا�ونقيم�عل»ªم�الحجة�

� �بغض �سارتر، �كتابات �تحمل�فح�� �ا�غلوط، �والعقائدي K§الدي� �محتواها النظر�عن

  ...الكثO:�من�القيم��نسانية�ال��Kترفض�الظلم�و)ستكبار�

� �وmغنياء، �الفقراء �بOن �الصراع �ا�حظوظOن �وخالد�بOن �دائم �هو�صراع وا�حرومOن

�أن ��ويمكن �مختلفة، �أطرافا �بشكل�يضم �يختلطون �وmغنياء �الفقراء �وأن خصوصا

... وما�يعيشه�من�ترف��الغ§�Kهما�يس½ªلكبعينيه�الفقO:��ويرى ل�التكنولوجيا�كبO:�بفض

  ...ما�يعاني�منه�ا�حرومون��ويعرف�mغنياء

إن�العداء�ا�وجود�بOن�الشعوب�إنما�هو�بسبب�جهات�تستغل�الفروق�الثقافية�بOن�

ت�ي½ªدد�العGقاخطر�إن�أك¦:��. الشعوب�وتثO:�العداوة�بي¯ªا�لكي�تحقق�مكاسب�خاصة

�هو� �وانتشار�الفكر�mصلح، �البعض �بعضها �ع�ى �الشعوب �تعرف �ويمنع �mمم، بOن

�الشعوب �باسم �لتتحدث �القوى �لبعض �ا�جال �وترك �و)نعزال �أن�. )نغGق يجب

  ...نكتشف�الشعوب�mخرى،�نتعرف�ع�ى�ثقافاª³م�وهمومهم،�نحاول�فهم�تصرفاª³م�



 

 

الغربية�سواء�السياسية�م¯ªا�أو�من�هنا�يمكن�أن�نفهم�بصورة�أدق�مواقف�الشعوب�

فالبيئة�ال��Kعاشوا�ف»ªا�والصورة�ال��Kوصل½ªم�عن�الغO:��ي�ال��K... الدينية�والثقافية�

� �ا�واقف �هذه �... تحدد �ال¯ªاية، �vي �ولكن �أنه �من �متأكد �بOن�أنا �التواصل �يتم �أن ما

هذا�. وبالتاAي�العداء�ا�صطنع�لÅخرين�،مطيةفسوف�تنقشع�هذه�الصور�النّ الشعوب�

عن�الحقوق�والحريات،�وهذا�ما�سيحاول�ا�تغطرسون��نmك¦:��للمدافعOهو�التحدي�

  .منعه�بأي�ثمن

  ...صرخة�استنكار�نابعة�من�القلب،�تستحق�التقدير�" ... إغضبوا"

  ا�صري محمد�كمال�. د



 

 

  ... إغضبوا�

  لـستيفان�هيسل

 
ً
يا�له�من�. ال¯ªاية�باتت�وشيكة. ا�رحلة�mخO:ة��ي تكاد�تكون�هذه. ثGثة�وتسعون�عاما

�من�هذvكبO:��حظ �)ستفادة �أن�أقدر�ع�ى �العمر�Fستذكاري  �ما ا
ّ
ركÇOة�ال;Çامي��لشك

Kklالسيا  :� �وضعه�¦:نامجالو �ا�قاومةسنوات �للمقاومة" الذي K§الوط� قبل�" ا�جلس

�ع �وستOن �ستة ،
ً
�اما �vينحن ��إطار �ندين �موFن، �لجان �ا�جلس �ا�قاومة�(هذا قائد

من�. القابعة�تحت�)حتGل�vي�ذلك�الوقت�فرنسا�مكوناتvي�توحيد�كامل�) الفرنسية

�ونقابات�وأحزاب�حركات �لتعلن ،� �إAى �انتماªÈا �ا�قاِتلةفرنسا �الوحيد، �للزعيم �والوFء

�Kال�ديغول :  به�كانت�تع;:فال�:Éالج .  

�ا�جلس،�أدركت�أن�1941 مارسديغول�vي�بالجÉ:ال�وهناك�من�لندن�حيث�التحقت�

من��مجموعة ،�واق;:ح�كم�أجل�فرنسا1944مارس��15كان�قد�وضع�برنامجا�وتبّناه�vي�

  .1بGدنا�الحديثة�ديمقراطيةا�بادئ�والقيم�ال��Kترتكز�عل»ªا�

أن  جميعايجب علينا و  .أي�وقت�مË �kÌن�أكÊ:�من والقيم ا�بادئنحن�نحتاج�هذه�

�نفتــخر�بهأن يبقى مجتمعنا معا من أجل نسھر  �ا�هاجرين� : مجتمعا �ا�جتمع ليس�هذا

غO:�الشرعيOن،�والطرد،�والشك�و)ª³امات�تجاه�ا�هاجرين،�وليس�هذا�ا�جتمع�الذي�

�ا�جتمع� �هذا �وليس �)جتما�ي، �الضمان �ومكتسبات �ا�عاشات، �بجدوى �فيه نشكك



 

 

وكل�تلك�mشياء�ال��Kكنا�لندي¯ªا�بشدة�لو�وسائل��عGم،�الذي�يسيطر�فيه�mغنياء�

  .ورثة�ا�جلس�الوط§�Kللمقاومة�فعG كنا�

� �العام �جهود1945منذ �تضافرت �فظيعة، �مأساة �وبعد �ا�وجودة ، �إطار��القوى vي

وهنا،�دعونا�نذكركم،�تم�إنشاء�. ªÎضة�طموحةمن�أجل�" ا�جلس�الوط§�Kللمقاومة«

�كاملةخطة�« : نص�عليه�برنامجهاكما��ا�قاومة�وفقا�لرغبة�برنامج�الضمان�)جتما�ي

vي�جميع�الحاFت��واطنOن�جميع�اتأمOن�سبل�العيش�لإAى�ضمان�)جتما�ي،�ª³دف�لل

�عن �ف»ªا �يعجزون Kالعمل�ال�� �خGل �من �احتياجاª³م �« و�؛�»تأمOن �يسمحتقاعد

تأميم�مصادر�يتم�«،�»حياª³م�بأن��يعيشوا�بكرامة�ما�تبقى�لهم�من ا�سنOنللعاملOن�

   .»ا�صارف�الك¦:ى كذلك�الطاقة،�والكهرباء،�والغاز،�والفحم،�و 

وسائل��نتاج�الك¦:ى�ا�حتكرة��أن�يعود�إAى�mمة : "هذا�ما�طالب�به�ال¦:نامج�أيضا�

� ��ي Kوال�� �الجهد �الجما�يثمرة �وشركات� وكذلك، �الجوفية �والÊ:وات مصادر�الطاقة

�الك¦:ى  �وا�صارف �" التأمOن �حقيقية،�"؛ �واجتماعية �اقتصادية �ديمقراطية تأسيس

�إبع �مسار�)قتصادتتضمن �عن �وا�الية �)قتصادية ��قطاعيات �ا�صلحة�. اد ع�ى

�الفردية �ا�صلحة �ع�ى �تطÔى �أن �و �،العامة �ال��Kيجب �للÊ:وات �العادل �التوزيع ع�ى

� �عالم دها
ّ
�يتقدميول �أن �ا�ال العمل �سلطة ��.ع�ى �تقدم �"ا�قاومة

ً
�عقGنيا

ً
تنظيما

من�الديكتاتورية��ومتحّرراالعامة�لمصلحة�لفيه�ا�صالح�الشخصّية��تخضعلGقتصاد�



 

 

�ا�هنيّ  �غرار�ة �ع�ى �الفاشّيةا�فروضة �ال��K"الدول ��ي �للجمهورية �ا�ؤقتة �والحكومة ،

  .تضع�هذا�mمر�vي�مقدمة�أولوياª³ا

به،�
ّ
إن�الديمقراطية�الحقيقية�تحتاج�إAى�صحافة�مستقلة؛�ا�قاومة�تعلم�ذلك،�تتطل

شرفها�واستقGلها�عن�الدولة،�و�عن�قوة��حرية�الصحافة،�عن"من�خGل�الدفاع�عن�

KLجنm� �والنفوذ �� ".ا�ال �عام�مهذا �منذ �بالصحافة، �ا�تعلقة �ا�راسيم �تتابعه �تزال ا

  .ولكن،�هذا�mمر�Ëن�vي�خطر� .1944

� �مكانية�الفعلية�لجميع�mطفال�الفرنسيOن�لGستفادة�من�التعليم�"ا�قاومة�نادت�بـ

�ت"mكÊ:�تطورا �بدون �إ�مي�ÇO؛، �عام �vي �ا�ق;:حة ��صGحات �هذا���F2008أن �ضد �ي

ا�علمون�الشباب،�والذين�أؤيد�كان�نشاطهم،�ذهلوا�إAى�حد�رفض�تطبيقها�� .ا�شروع

،�وقّدروا�"عصوا"إªÎّم�غاضبون،�و�قد. وقد�قطع�جزء�من�أجورهم�كنوع�من�العقاب

�للمدرسة �mع�ى ل
َ
ث
َ
�ا� �عن �جدا �بعيدة ��صGحات �هذه �كثO:ا�. الجمهورية�بأن وتخدم

�والنقدي �التفكO:��بدا�ي �تنمية �الكفاية �فيه �بما �و�Fتطور �ا�ال، �مجتمع إن�� .جدا

  .2الركÇOة�mساسية�للفتوحات�)جتماعية�للمقاومة�هو�الذي�يتم�التشكيك�فيه�Ëن

  الدافع�إAى�ا�قاومة�هو�الغضب

� �إقناعنا �محاولة �ع�ى �دائما �غO:�يجرؤون �الدولة �هذه�بأن �تكلفة �تأمOن �ع�ى قادرة

 :Oالتداب�� �با�واطنة(ا�واطنّية �للمال� .)ذات�العGقة �تفتقر�الدولة �يمكن�أن �كيف لكن



 

 

�ا�كتسب �هذه �ع�ى �للحفاظ �الكاvي �أن �حOن �vي �استمرارها �وضمان �إات الÊ:وات�نتاج

 :Oمنذ�التحرير�ازداد�بشكل�كب،��
ً
�؟مفلسة�الف;:ة�ال��Kكانت�ف»ªا�أوروبا��خGلوتحديدا

،�أصبحت�أك¦:،�وأوقح�و�أكÊ:�أنانية�سلطة المال، التي لطالما حاربتھا المقاومةإ��Fن�

فا�صارف�ال��Kتمت�. من�أي�وقت�م�kÌ،�مع�عبيدها�ح���vي�أع�ى�مستويات�الدولة

� ��تقلقخصخص½ªا �ع�ى �KkÙء �كل  �أرباحهاقبل
ً
�جدا �العالية ��دراªÈا�والرواتب ،�Fع�ى��

��mكÊ:�فقرا�وmكÊ:�غ§�ً الفاصلة�بOن��فجوةاللم�تكن�. ا�صلحة�العامة
ً
ªÚذا�كبO:ة�يوما

 التنافس�ُم �ا�ال،�أو �ع�ىالتسابق��ولم�يكن ؛�الحجم
ُ

�إAى�هذا�الحدعً جَّ ش
ً
  .ا

ونحن،�قدامى�محاربي�. و)ستنكار�كان�الدافع�mساF�KklنطGق�ا�قاومة�هو�الغضب

تراث�إAى�إحياء�vي�فرنسا�الحرة،�ندعو�mجيال�الشابة��والقوى�ا�قاِتلة�حركات�ا�قاومة

لها�العليا�ونشرها�ونقلها�لÅخرينا�قاومة�
ُ
  .وُمث

  

 � �لهمنحن �:  نقول �اغضبواا�سO:ةتابعوا �ا�سئولOن� !، �ع�ى ن�يOالسياس�يجب

 ا�جتمع�أوكل� ،�وا�فكرين،نOو)قتصادي
ّ

F� أيستقيلوا،�و 
ّ

Fنجرار��Fيسمحوا��نفسهم�با

  .والديمقراطيةÛسواق�ا�الّية�ال�ª³�Kّدد�السGم�لالدولية�الحالية�دكتاتورية�الء�ورا

� ��منكمأتم§� ،
ً
��منجميعا �أن �منكم، �واحد �سببكل �له . أمر�قّيم�هذا. للغضب�يكون

أقوياء��،نصبح�مقاومOنعندها�كما�جعلت§�Kالنازية�أغضب،��يغضبكم�KkÙء�ماعندما�

. بدوره�يستمر�بفضل�كل�واحد�منا�ا�سار �هذا،�التاريخنلتحق�بمسار�عندئذ�. ومل;ÇمOن



 

 

عدالة،�ومزيد�من�الحرّية،�لكن�ليست�تلك�الحرّية�مزيد�من�السار�يتجه�نحو�هذا�ا�

�Kا�نضبطة�ال��:Oي��تشبه�تجّول غvةالثعلب�:Oشرعها�،�و تلك�الحقوق . الدجاج�حظ�Kال�

�. للجميع�عا�ية��ي،�1948 �عGن�العالمv�Kي�العام ��Fيتمتع�إذا
ً
ما�صادفتم�شخصا

 .عليه،�وساعدوه�ع�ى�ان;Çاعها�فأشفقواªÚا،�

  رؤيتان�للتاريخ

� �أفهم �أن �أحاول ��ماعندما �الفاشية، �إAى �أوصلنا �الذي �لغزوها�والذي �نتعّرض جعلنا

شديد�من�طة،�شعروا�بخوف�mغنياء،�بأناني½ªم�ا�فرِ �أّن ،�أقول�لنف±1�Kkغزو�فيKkÝلو 

�البولشفية �. الثورة �وراء �انساقوا �تنتفض��.مخاوفهملقد �فاعلة، �أقلّية �لو�أن ولكن،

�لتختمر� �الخمO:ة �من �يكفي �سيكون�لدينا�ما �يكفي، �فهذا �ذلك�الوقت، �vي �كما اليوم،

�مث�ي،�ُوِلد�vي�عام�. العجينة تجربة�عن�تختلف�،�1917بالتأكيد�فإن�تجربة�رجل�مسّنٍ

�اليوم �أطلب�.شباب ��أنا Kklِمدّر� �من �لدى�دائًما �التدخل �إمكانية ��عدادية ا�دارس

بالنسبة�لنا،�. تل;Çمواكي�الواضحة�لmسباب�نفس�أنتم��Fتملكون�: طªÚGم�وأقول�لهم�

ا�.والهزيمة�ا�قاومة�كانت�تع§�Kرفض�)حتGل��mاني ما��بسيط�مثل. mمر�بسيط�نسبي¹

�)ستعمار �من �التخلص �أي �جاءت. تبعه، �الجزائر�ثم �تصبح��.حرب �أن �يجب كان

ة،�هذا�mمر�واضح
ّ
أما�بالنسبة�لستالOن،�فقد�صفقنا�جميعا�Fنتصار�. الجزائر�مستقل

� �عام �النازيOن �mحمر�ع�ى �با�حاكمات�. 1943الجيش �علمنا �عندما �ذلك �قبل ولكن،
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 ).مGحظة�ا�;:جم(بقيادة�ا�اريشال�بيتان��حتGل��mانيتعاملت�مع�) �تعت¦:�عميلة��ªÎا) Vichy(في��KkÝحكومة 



 

 

� �عام �الك¦:ى �للفكر�1935الستالينّية �صاغية
ً
�آذانا �نبقي �أن �يجب �كان �أنه �ومع ،

�كان�الش �فقد �mمريكية، �مواجهة�الرأسمالية �vي �التوازن �من �نوع �خلق �من�أجل يو�ي

�يمكن� F� �الذي مولية
ّ

�الش �من �الشكل �لهذا �الّتصّدي �يجب �أنه �لنا �بالنسبة بدª²ّيا

�و)ستنكار. تحمله �للغضب �mسباب �من �سلسلة �الطويلة �حياتي K§منحت� هذه�. لقد

� �)ل;Çام �vي �الرغبة �بدافع �ُوِلدت �العاطفةmسباب �بسبب  . أكÊ:�م¯ªا
َ

 ك
َ

 خريج اّبٍ ش

ا�ب" 2نورماAيّ " ،�"الغثيان" .سابق�لهذه�ا�درسة خريجسارتر�وهو�الكاتب�كنت�متأثّرا�جد¹

�"الجدار" �والعدم"، �أفكاري "الكائن �تكوين �vي �جدا �مهّمة �كانت �سارتر�أن�. ، �علمنا لقد

مسئولية��نسان�. ريةكانت�هذه�رسالة�تحرّ ". أنتم�مسئولون�كأفراد: "نقول��نفسنا�

م�شئونه��Fلسلطة
ّ
بالعكس،�يجب�)ل;Çام�باسم�". ßله"و�F الذي��Fيستطيع�أن�يسل

�كإنسان �كشخص، �. مسئوليته �شارع �vي �النورمالية �ا�درسة �إAى �دخلت " أولم"عندما

� �عام �وكنت�1939بباريس �هيجل، �للفيلسوف �ا�تحّمسOن �mتباع �داخ�Gكأحد �كنت ،

� �الأتابع �مO:لوالحلقة ��وريس قاشّية �استكشاف�. بون�K-ّنِ �ع�ى �ينصب �تعليمه كان

�vي�مقابلا�فرد�الكبO:�،�التجربة�ا�لموسة،�تلك�الخاصة�بالجسد�وعGقته�مع�الِحّس 

إ�Fأن�تفاؤAي�الفطري،�الذي�يريد�أن�يكون�كل�ما�هو�مرغوب�ممكنا،��.جمع�الحواّس 

�أكÊ:�نحو�هيجل K§جذب .� �مع§� �له �كأن �الطويل �البشرية فّسر�تاريخ
ُ
�ت إªÎا�: الهيجيلّية

التاريخ�مصنوع�من�صدمات�متتالية،�وهو�. حرية�ا�إنسان�ال��Kيتقدم�خطوة�بخطوة
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�ي�جامعات�مرموقة�عليا�خاصة�يدخلها�الطGب�بعد�مسابقة�مشددة�) Ecole normales(هو�طالب�ا�دارس�العادّية� 

  .ويعت¦:�طªÚGا�موظفون�لدى�الدولة�ويلقون�راتبا�منذ�بدء�دراس½ªم



 

 

ا�جتمعات�يتقدم،�وvي�ال¯ªاية،�عندما��تاريخ�.بعOن�)عتبار قائم�ع�ى�أخذ�التحديات

�صورª³ا� �vي �الديمقراطية �الدولة �لدينا �سيكون �الكاملة، �الحرية �إAى ��نسان يصل

  .ا�ثالية

التقدم�الحاصل�بفضل�الحرية�وا�نافسة�. آخر�للتاريخ�امفهومً �أن�هناك vي�شك�ما�من

�نحو� �دائما"والتسابق �إعصار�مدّمر"ا�زيد �إAى �يتحول �أن �يمكن ،.�� لهكذا
ّ
لنا��يمث

�أبي �أصدقاء �أحُد
َ

�التاريخ �بروست�إنه�، �مارسيل �رواية �ترجمة �vي �شاركه �الذي الرجل

�الضائع" �الوقت �عن
ً
��mانية" بحثا � �اللغة �وال;:�بنجامOن��.إAى ��mاني �الفيلسوف إنه

� �رسالة �استخلص �والذي �للفنان �سويسرية �فنّية �لوحة �من �ك�ي،�متشائمة باول

" Fنوفوسن�  ح "جلوس
ُ
�ت �يريد�يث �كأنه �ذراعيه �يفتح �وهو �ا�Gك ل

ْ
�شك ظهر�اللوحة

قّدم ªُها�بالتَّ ِâّيش�Kن�الذي�انتحر��.3احتواء�وإبعاد�الزوبعة�ال�Oبالنسبة�للفيلسوف�بنجام

للهروب�من�النازية،�فإن�مع§��التاريخ�هو�رحلة�حتمية��Fتقاوم��F1940حقا�vي�سبتم¦:�

  .من�كارثة�إAى�أخرى 

  قفو م أسوأ:  الGمباFة

� �الغضب �أسباب �أن �أنصحيح ��يمكن
ً
�وضوحا �أقل �العاتبدو�اليوم �أو�أن أصبح�لم

بOن��التميÇO أن�دائما� من�الّسهليقّرر؟�ليس�الذي�؟�من�الذي�يحكم��من. جدا�اعقّد م
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�الكاتب�هذه�اللوحة��لتوضيح�  �أنظر�اللوحة�وتعليق�الفيلسوف��mاني�استخدم عدد�من�ا�فاهيم�ا�تعلقة�بالتاريخ،

 .عل»ªا�vي�هامش�الكتاب



 

 

�تحكمنا Kال�� �بل. التيارات �mمر�يتعلق �يعد �م �صغO:ة �نخبة �نفهم�بحيث �أن نستطيع

�. بوضوح�تصرفاª³ا �عالم ��واسع،إنه �بمدى
ً
�جيدا �ترابط. تشابكهنشعر �vي �نعيش

��وتشابك
ً
Gي��الكن�هناك�أمور و . من�قبللم�نشهد�له�مثيvيمكن�تحملها�هذا�العالم�F. �

 
ً
،��عليكم�بالبحث:  أقول�للشباب. وأن�نبحث،�لرؤية�ذلك،�يجب�أن�ننظر�جيدا

ً
Gقلي

�سأتدّبر ،�KkÙء�أستطيع�فعل�أي�F " ،�والقول الGمباFة�موقف�هو أسوأ�. وسوف�تجدون 

�. "mمر �الطريقةبتصرفكم �ªÚذه Kال�� �mساسية �ا�كونات �احد �تفقدون �أنتم ،�ÇOّتم

�من. �نسان �الضرورية�واحدة �الغضب:  ا�كونات �ع�ى و)ل;Çام��و)ستنكار �القدرة

ª¯امالذي�ينتج�ع.  

�ÇOّي�هذا�الصدد�أن�نمvينيمكننا�:Oن�كبOجديدين�تحدّي :  

� الفجوة - 1 �وmكÊ:�ثراًء �mكÊ:�فقًرا �تتعاظمبOن �. �Fتزال ابتكار�خاص�إنه

�والعشرينب �والحادي �العشرين �m .القرنOن :Êاليوم� فقراك� �العالم vي

�Fيمكن�أن�ن;:ك�هذه�الفجوة�تستمر�. يكسبون�بالكاد�دوFرين�vي�اليوم

 . )ل;Çام�هذه�ا�Gحظة�وحدها�يجب�أن�تدفعنا�إAى .vي�التفاقم

شَرك�ب. نسان�وحالة�الكوكبحقوق�� - 2
ُ
عد�التحرير،�سنحت�Aي�الفرصة�بأن�أ

�vي� �ا�تحدة �mمم ته
ّ
�تبن �الذي ��نسان �لحقوق Kالعالم� ��عGن �صياغة vي

لقد�أتيح�Aي�ا�شاركة�vي� .،�vي�باريس�vي�قصر�شايو1948ديسم¦:� العاشر�من

Kبصف�� �آخرين، �مع ��عGن، �هذا � كتابة �مدير�مكتب �نائب�لهÉ:ي وجييه،



 

 

� �وأمOن �ا�تحدة، �لÛمم �العام ��نسان�مفّوضّيةmمOن �vي� .حقوق ،�k±أن� ولن

��عGن إعداد �دور هذا �ا�كلف��السّيد�، K§الوط� �ا�فّوض �كاسان، رينيه

والذي�حصل��1941بالعدالة�وبال;:بية�vي�حكومة�فرنسا�الحرة،�vي�لندن�عام�

بيO:�مندس�فرانس�vي�اللجنة�د�السيّ ،�و1968�Fع�ى�جائزة�نوبل�للسGم�عام�

خ
ُ
ع�له�النصوص�ال��Kكنا�نصيغها�ض)قتصادية�و)جتماعية�والذي�كانت�ت

� �قبل �من �تفحصها �يتم �أن �الثالثة"قبل �العمومية�" اللجنة �الجمعية vي

�والثقافية ��نسانية �)جتماعية، �ا�سائل �عن �كانت� .وا�سئولة �اللجنة هذه

 وقد،�ذلك�الوقتvي�mمم�ا�تحدة�vي�ضاء�mعربعة�وخمسOن،�m الدول�تضم�

�اللجنة�سر �أمOن آنذاك�كنُت  �للسيد. هذه �الفضل ��ويعود �كاسان vي�رينيه

كما�" الدولية"وليس�) Universal" (الشاملة/العا�ية" حقوق اختيار�تسمية�ال

�mنجلوساكسونيون  �أصدقاؤنا �يق;:ح �من��.كان �الخروج �تحّدي �هنا �كان لقد

�الث �العا�ية �الحرب مولّية�: انية
ّ

�الش �فرض½ªا Kال�� �ال½ªديدات �من التحّرر

�البشرّية) التوتاليتارية( �الدول�. ع�ى �ال;Çام �ع�ى �الحصول �يجب �م¯ªا وللتحرر

�العا�ية �الحقوق �هذه �باح;:ام �ا�تحدة �mمم �vي ��إªÎا�.mعضاء �لÇÉعوسيلة

�حّج  �الكاملة �السيادة �تسوقهاة Kالدول �ال� � �ترتكب �عندما �ªÚا جرائم�وتتذرع

نفسه��اعت¦: هتلر�الذين��معكان�هذا�هو�الحال� .ضد��نسانية�ع�ى�أراض»ªا

�ًد سيّ  �بلده �vي �ا ��بارتكابوسمح ��.ماعيةجإبادة �لقد �هذا �عGن�استفاد

�Kا�منالعالم:Oكث�Kاز�العالمÇåتجاه�)شم� 
ّ

 ،مولية،�وح��النازية�والفاشية�والش



 

 

� ��وجودنا،بفضل �ا�قاومةمن �أشعر�بأن. روح �التحرك�كنت �علينا �يجب ه

ل�vيبالنفاق�عدم�)نخداع��بسرعة،�و 
ّ
)ل;Çام�الذي�أعلنه�ا�نتصرون��ا�تمث

�القيم �هذه �وال���K،بجميع �بإخGص، �وتعزيزها �نشرها ��Fينوون �كانوا والذين

  .3كنا�مع�ذلك�نحاول�فرضها�عل»ªم

�أستطيع F يv� �الرغبة �ب�)ستشهاد مقاومة �رقم � من�15ا�ادة العالم��KعGن

:  22؛�ا�ادة�رقم�" الحق�vي�أن�يكون�له�جنسية�ما لكل�فرد": حقوق��نسان�ل

�شخص،" �عضوا لكل �ا�جتمع، بصفته �الضمان vي �vي �؛ الحق يجب�و� )جتما�ي

)قتصادية�و)جتماعية�والثقافية�ال��F�Kغ§��ع¯ªا� تلبية�الحقوق �الحصول�ع�ى

ضل�ا�جهود�القومي�والتعاون�الدوAي،�لكرامته�وللنمو�الحر�لشخصيته،�وذلك�بف

ظممع�mخذ�بعOن�)عتبار�
ُ
يبقى�محصورا�مع�أن�هذا�ا�يثاق�و ." وارد�كل�بلدمو �ن

ا�منذ�عام�العGني�وليس��  ع�ى�ا�جال ؛�لقد��1948قانوني،�إ�Fأنه�لعب�دورا�قوي¹

 
ُ
�ا� �الشعوب �خGلرأينا �شعارا �وتحمله �به �تتمسك �أجل��هانضال ستعَمرة من

ى�لقد� .ستقGل) 
ّ

  .من�أجل�الحريةللقتال� العقوَل هذا��عGُن��غذ

أFحظ�بسعادة��أنه�vي�العقود�mخO:ة�قد�تضاعف�عدد�ا�نظمات�غO:�الحكومية�

� �مثل �)جتماعية �ا�عامGت�" (أتاك"والحركات �ع�ى �الضرائب �فرض � جمعية

و�ي�منظمات�نشيطة�... منظمة�العفو� ،�)تحاد�الدوAي�لحقوق��نسان،)ا�الية

من�الواضح�أنه�من�أجل�أن�نكون�فّعالOن�اليوم،�علينا�أن�نعمل�ضمن� .وفعالة



 

 

�)تصال�الحديثة �جميع�وسائل �و)ستفادة�من ��.شبكة، �أقول �اأنظرو : للشباب

� �غضبكم �ت¦:ر Kال�� �ا�واضيع �وستجدون �م¯ªا� –حولكم، �يعاني Kال�� ا�عاملة

ستجدون�حاFت�ملموسة�تدفعكم�. والغجرا�هاجرون�وأصحاب�الوثائق�الناقصة�

  !ابحثوا�وسوف�تجدون�. إAى�عمل�وط§�Kقوّي 

�KLن�بخصوصواستنكاري�غضOفلسط  

�بفلسطOن �يتعلقان �الرئيسّيان�اليوم �واستنكاري KLالغربيةغض� �والضفة �غزة �قطاع ،. 

ريتشارد�تقرير� قراءة يجب. و)ستنكار�سخطلل صدربحد�ذاته�مهو� هذا�الصراع بل�إن

�سبتم¦:� غزة�عن غولدستون  �v2009ي �فيه، �ي½ªم �الجنوب والذي Kkçأفريقي القا�،

تصل�إAى� أعمال" بارتكاب �سرائي�ي الجيَش  ا،صهيونيّ  والذي�يعت¦:�نفسه�حّ���،ال»ªودي

الرصاص� "عملية�خGل"ضد��نسانيةجرائم�الحاFت،� vي�بعض ،وربما جرائم�حرب

�"ا�صبوب �استمرت، Kأسابيعل ل�� ��.ثGثة �عام �غزة �إAى �عدت Kk±بنف� حيث��2009أنا

تمكنت�من�الدخول�مع�زوج���Kبفضل�جوازي�سفرنا�الدبلوماسّيOن�ح���ندرس�عن�

بأن�السلطات��سرائيلية�لم�تسمح��ن�كان�برفقتنا�علما�. كثب�ما�يقوله�هذا�التقرير

�غزة �إAى �الغربية. الدخول �الضفة �وvي �الGجئOن��.هناك �مخيمات �أيضا �زرنا لقد

،�حيث�يقبع�1948لفلسطينيOن�ال��Kأسس½ªا�وكالة�mونروا�التابعة�لÛمم�ا�تحدة�عام�ا

�:Êأك� �تصبح
ً
�عودة �وينتظرون � �أراض»ªم �من �إسرائيل �طردª³م K§فلسطي� �مGيOن ثGثة

�يوما�بعد�يوم
ً
أما�بالنسبة�لغزة،�ف�Kéسجن�ذو�سماٍء�مفتوحة�بالنسبة��ليون�. إشكالّية



 

 

K§فلسطي� �مليون �البقاء�سجُن . ونصف �أجل �من �حياª³َم �الفلسطينيون  .يتدّبر�فيه

�عن �عدا ��ولكن، �أصاب �الذي �ذلك �مثل �mحمر�خGل�مالدمار�ا�اّدي �الهGل ستشفى

�ا�صبوب" �حâُّ "الرصاص �وطني½ªم، �الغّزاويOّن، �سلوك �فإن �للبحر ، ،�وللشاطئ�ªم

�أطفالهمو  �راحة �ع�ى �الشديد �ينتابحرصهم �ذلك �كل Ê:�والضاحكون،
ُ

�الك �ويطارد�،

  .تناذاكرَ 

�ل �ال أعجبتناقد �ا بارعةطريق½ªم �جميع لتعاملvي �ال مع . عل»ªم ا�فروضة نقصأشكال

 �يصّنعون  رأيناهم
ّ
 آFف�ا�نازل  ßعادة�بناءالGزم� )سمنت يدويا�بسبب�نقص�وبالط

�دمرª³ا Kتو . الدبابات ال� 
ّ

� دأك �وفا 1400 هناك أنلنا �حالة �و �–ة �نساء �أطفالبي¯ªم

ال��Kقام� " الرصاص�ا�صبوب"  عمليةهذه�ال خGل الفلسطي§�Kالجانب لدى�-ُومسّنون�

 �خمسOن مقابلالجيش��سرائي�ي� ªÚا
ً
  .الجانب��سرائي�ي لدى�فقط جريحا

�أتفق ��أنا �أفريقي استنتاجاتمع �الجنوب Kkçأن. القا� ��مر��Fيطاق �لل»ªود��إنه يمكن

� �يرتكبوا �أن �حرب أنفسهم �. جرائم �يعطي �التاريخ �قليلةلÛسف،  ال�K للشعوب أمثلة

  .ا�نفسهتاريخه من تستخلص�الِعَ¦َ: 

�أعل  لم�تتمكن�من التشريعية�mخO:ة فازت�vي�)نتخاباتال���Kم�أن�حركة�حماسأنا

يعيشه� الذيالحصار�العزلة�و  ا�ع�ىرد¹  ع�ى�البلدات��سرائيلية الصواريخإطGق� تفادي

أنه� �Fبد�من�)ع;:اف،�ولكن�هو�أمر�غO:�مقبول  أن��رهاب�طبعاأنا�أعتقد�.  أهل�غزة



 

 

��تكون  عندما � احتGلتحت �عسكرية �إمكانيات �إمكانياتك�بكثO: �تفوق يمتلك �فإن �ردَّ ،

KLالفعل�الشع �Fعنيف يمكن�أن�يكون�فقط�:Oغ.  

� ��إرساُل �يخدمهل �ع�ى �إصواريخ ��سديروتمدينة �حماس �الجواب �F؟ ���F .هو� هذا

�و� �قضي½ªا، �يخدم �نلكننا �أن �فّس يمكن وكر�هذه
ّ
�ب السل �السخط الحاصل�و�حباط

كنتيجة�،�يجب�علينا�أن�نفهم�العنف�"السخط�و�حباط"vي�مفهوم� و. غزة�أهل لدى

� ةمؤسف �يعانون �ةغO:�مقبول�وضاع �الذين ��ولئك �القول��.م¯ªا�بالنسبة �يمكننا لذلك

�ا �أشكال �من �شكل �هو ��رهاب ��حباط�وأنَّ . و�حباط طخلّس بأن � هذا هو�إنما

KLي�ف. مصطلح�سلÔينب�Gحباط،أن�علينا�ßملعلينا�بل�يجب��نصاب�باm .حباط�ßفا

�. هو�إنكار�لÛمل �تفّهم �أمرٌ �حباطيمكننا �تقريبا �بأنه �القول �وأودُّ ،�� �ولكن مع�طبيíي،

 
ً
Fمقبو� �فهو�ليس �F �ن. ذلك �ع�ى�ه �بالحصول �ال يسمح �أن �Kالنتائج قها يمكن

ّ
 يحق

  .mمل

 
ّ
Gنسلكه�نتعلم�أن�علينا�أن�يجبالذي� عنف�هو�الطريقال  

  إAى أن�ا�ستقبل�ينتمKب أنا�مقتنع
ّ

Gى�عنفالAن�مختلف ا�صالحة،�وإOفهذه�. ثقافاتال ب

فق�مع�. الخطوة�التالية تسلكها�لكي�تخطو أن �نسانيةيجب�ع�ى� الطريقة��ي
ّ
وهنا،�أت

�سارتر   �Fيمكن،
ُ
�ن �يلقون  �رهابيOن عفيأن �القنابل الذين �يمكن، �.نفهمهم أن�ناولكن

�F شلولكّنه�ف .فشلهو� شكلها�كان�أي¹  العنفأن�أع;:ف�: " v1947ي�عام� سارتر كتب

�من �ننا مفّر�منه �عالم �أن. العنف vي �صحيًحا �كان �العنف وإذا �إAى جوء
ّ

��الل  هويبقى



 

 

�الذي � العنف �الصحيح �فمن �بإدامته، �هوª²دد �أنه �ل أيًضا �الوحيد �هذا�السبيل جعل

�يتوقف �أضيف 4."العنف �أن �ذلك�أود �لجعله��إAى �مؤكدة �وسيلة �هو �الGعنف أن

�يمكن. يتوقف FنOرهابي�� �دعم �سارتر��نا �فعل �حرب�بكما �خGل �ا�بدأ �هذا اسم

��الجزائر،�أو� �لدى �عام �vي �ميونيخ �إسرائيليOن�1972هجوم �رياضيOن mمر�ليس��.ضد

 
ً
Fاية�حياته تساءلعاد�ي�نفسهسارتر�و  فّعاªÎي�v ي�سبب� عن�مع§���رهابvويتشكك�

علينا�ما�إذا�كان�،�هو�أكÊ:�أهمية�من�معرفة�"فّعاF لعنف�ليسا"بأن�القول�إن�. وجوده

�الذين أو��Fندين أن �فيه أولئك   �رهاب .ينخرطون
ً

Fفّعا� �مفهومو. ليس ،�فعاليةال vي

 mالعنيف� مليجب�وجود��:Oعنفيا(غGي�،�فهو�موجود�عنيف أمل إذا�كان�هناك .).لv

�" : أبولينO: غيوم عرِش  � هوكم
ٌ

�ليس "mملعنيف �سارتر�vي�. السياسة vي�؛ �أعلن وقد

� �1980مارس �أسابيع �بثGثة �وفاته �قبل ، :"� �محاولة  عالم �اذا تفسO:علينا

 كانلطا�ا� mملالطويل،�وأن� التطور�التاريïي لحظة�vي ليس�سوى  فظيع، مع�أنه،�Ëن

ا�مل�ب ما�زلت�أشعر أن§�Kوكيف،�الّتمّردحركات��و الثورات� ع�ى القوى�ا�هيمنة إحدى

يجب�أن�. علينا�أن�نعلم�بأن�العنف�يقطع�الطريق�أمام�mمل ،5"كتصّوري�للمستقبل

�الGعنف �vي �mمل �العنف، �ع�ى �mمل �أن�. نفضل �علينا �يجب Kال�� �السبيل ��ي هذه

�سلوكها �ا�ظلومOن�.نتعلم �جهة �من �أو �الظلمة �جهة �من �ذلك �أكان �يجب�.سواء ،

. التوصل�إAى�التفاوض�لكي�يزول�الظلم؛�هذا�ما�سيسمح�بعدم�وجود�العنف��رهابي

  .لهذا�يجدر�بنا��عدم�ترك�mحقاد�ت;:اكم



 

 

�مانديG رسالة �ومارتن �تجاوز � لوثر�كينغ، � �عالم �vي �قوª³ا  mيديولوجيات تصادم تجد

�قدرة أمل إªÎا�رسالة  .لغازيةا الشمولية �الحديثة vي �تجاوز  ا�جتمعات من� الصراعات ع�ى

�تفاهم ��خGل �ذلك، .َيِقٍظ  وص¦:متبادل �من� ولتحقيق Kوال�� �الحقوق، �)رتكاز�ع�ى يجب

عدم�ا�ساومة�أبدا� علينا. فينا�الغضب�و)ستنكار،�أيا�كان�الفاعل�يجب�أن�يثO:�ان½ªاكها

  .هذه�الحقوق  ع�ى

  تمرد�سلم�Kمن�أجل

ال��Kتواجه�حقيقة� الحكومة��سرائيلية رد�فعل� - الوحيد�vي�ذلك لست وأنا - لقد�Fحظت

القوة،�دون�استخدام�الحجارة،�و  دون�إلقاء كل�يوم�جمعة،مواط§�Kقرية�بلعOن�يذهبون��أن

 �رهاب"بـ�هذه�ا�سO:ة السلطات��سرائيلية لقد�وصفت .يحتّجون�ضده الذي ح���الجدار

ا�ح���تصف علينك�أن�تكون ... ،�ليس�سّيًئا�"غO:�العنيف يجب�� .باßرهاالسلمية�ب�إسرائيلي¹

عم�من�قبل�الّد �ويجلب،�والتفّهم الدعم يثO: كونه الGعنف فعالية�من بالحرج�أن�يشعروا

  .كل�ا�عارضOن�للظلم�والقمع�vي�العالم

��ا�رتِكز الفكر� �يرّوِ )Productivist( ة�نتاجيع�ى �الذي ،� �الغرب، �له �إAى�أزمة�ج �العالم قاد

يجب�قطعيا�الخروج�م¯ªا�من�خGل�التوقف�الجذري�عن�حالة�الهروب�إAى�mمام�ال��Kتريد�

لقد�آن�mوان� .،��vي�ا�جال�ا�اAي،�ولكن�أيضا�vي�مجال�العلوم�والتكنولوجيا"ا�زيد�دوما"

. ا�خاطر�ت;:بص�بنا�أشدُّ ف. اممن�أجل�هيمنة�mخGق�والعدالة�و�التوازن�ا�ستد�لGهتمام



 

 

�أن �تجعل�تضع�ويمك¯ªا �أن �يمك¯ªا �كوكب �ع�ى ��نسان ��غامرة ا � هحد¹ غO:�صالح�كوكًبا

  .للسكن�بالنسبة�للبشر

،�وªÎاية�نظام�إªÎاء�)ستعمار� :1948منذ�عام� تقدم�هام أنه�قد�حصل يبقى�صحيحا ولكن

�:Oن،�وسقوط��م¦:اطورية�السوفييتيةالفصل�العنصري،�وتدمOومع�ذلك،�فقد� .جدار�برل

هذا�ال;:اجع،�أنا�أفسره�جزئيا�.  ف;:ة�تراجع الحادي�والعشرين mول�من�القرن  شهد�العقد

برئاسة�جورج�بوش�للوFيات�ا�تحدة�mمريكية،�وكذلك�هجمات�الحادي�عشر�من�سبتم¦:��

�الهجم �هذه �من �ا�تحدة �الوFيات �إل»ªا �خلصت Kال�� �الوخيمة �التدخل�والعواقب �مثل ات،

نا�vي�نفس�الوقت�لم�نبادر�هذه�mزمة�)قتصادية،�ولكنل لقد�تعرضنا. mمريكي�vي�العراق

 vي�فشلت�ضد�)حتباس�الحراري� "كوب¯ªاغن"ة�وبا�ثل،�فإن�قّم . سياسة�جديدة�للتنميةب

نحن�أمام�عتبة�مهمة،�ما�بOن�أهوال�العقد��.ناع�ى�كوكبللحفاظ��حقيقيةسياسة��تطبيق

ولكن�ينبÔي�علينا�أن�نتح�ى�با�مل،� .mول�والفرص�و�مكانيات�ا�تاحة�vي�العقود�التالية

قد�ف. لتقّدم�كبO:،�مصدرا�اتيّ عقد�التسعين�كان�العقد�السابق،لقد� .يجب�أن�نأمل�دائما

��استطاعت �ا�تحدة � mمم �مثل �مؤتمرات ��حول  "ريو"مؤتمر�عقد �عام �vي  ؛�1992البيئة،

،�بمبادرة�من�mمOن�العام�2000 عام�vي�سبتم¦: ؛�و�v1995ي�عام�،�ا�رأةحول�" بكOن"مؤتمر�

ت�الدول�m لÛمم�ا�تحدة�كوvي�عنان،�
ّ
 ا�ائة�وتسعون��عضاءتبن

ً
mلفية�أهداف�" حول �ابيان

بحلول�عام�إAى�النصف�لم�خفض�الفقر�vي�العامن�خGلها�ب�ال��Kتتعهدو ،�"للتنمية�الثمانية

�بعدأو�يقدّموا�،�لم�يتفاعلوا�و�F)تحاد�mوروبي�،�FأوباماالكبO:�نابع�من�أنه��أسفي .2015

  .vي�مرحلة�بناءة،�استنادا�إAى�القيم�mساسية�مأن�يكون�مساهم½�ªف;:ضيُ ما�



 

 

�نختم �الدعوة كيفية �و)ستنكار� هذه �الغضب �إAى �أنه؟ �إAى �أخرى �مرة �باßشارة  بمناسبة،

مارس� الثامن�من كنا�نقول�vي،�"الوط§�Kللمقاومةا�جلس�"¦:نامج�الستOن�ل الذكرى�السنوية

-1940) "الحرة لفرنسا ا�قاتلة القوات"و حركات�ا�قاومة vي قدامى�ا�حاربOن نحن،�2004

�وvي ا�قاومة vي إخواننا�وأخواتنا تضحيات،�بفضل�النازيةتم�هزيمة�" أنه�بالتأكيد،�(1945

�يختِف �.الفاشية ال¦:برية ضد ا�تحدة mمم �لم �ال½ªديد �هذا �غضبنا��،تماما�ولكن و�Fيزال

  6".كما�هو ضد�الظلم�قائما

�يختِف  �لم �ال½ªديد �هذا ،Fتماما� .� ��دعوناأيضا، �"إAىندعو�دائما �ضد�تمّرد �حقيقي Kسلم

�الضعفاءازدراء�و  الكثيف،�)س½Gªك�كأفق�إF تقدم�لشبابنا��Fال���Kالكثيفة�وسائل��عGم

��والثقافة، �الذاكرة �فقدان �إAى �ªÚم �)نتشاروتؤدي ��و �،واسع �إAى �لا�نافسة فرطة
ُ
لجميع�ا�

  ".ضد�الجميع

  :   محبتناخالص� مع،�نقول�الحادي�والعشرين يصنعون�القرن  �ولئك�الذين�سوف

  "أن�تخلق،�وا�قاومة��ي�أن�تقاومالخلق�هو�"

“CREATE is to resist. RESIST IS TO CREATE. 

  



 

 

  4تعليق�ختامي�للناشر

�برلOن هيسل ستيفان ولد � vي �ª²ودي، إAى 1917عام �كاتب�وم;:جم �ب ،�هيسل فرانز،

�ةامرّس  وأّمٍ  �للفن، �عاشقة �غروند هيلOن، ،� �كاتبةو�ي �باريس .نفسها �vي  استقر�والداه

� �طفل»ªما مع ،1924عام �وسأولري، �البكر، �.تيفانس �الوسط �فلقدوبفضل  العائ�ي،

Kk±ثنان�بطليعة�ا�جتمع�الباري(م�ال .اختلط�ª¯داديال"فنان�وم) "ن�Oمن�حركة�الدادي

�دوشامب )الفنية �و  ،مارسيل �ستيفان�ا�درسة��.كالدر ألكسندر كيير mمالنحات دخل

� �العليا �(النورمالية � العليا�)mساتذةمدرسة �vي � "أولم" شارعالشهO:ة �عام ،�v1939ي

� �الحرب �. دراسته وقفتأولكن �حصل �أن �الفرنسية ع�ى ستيفان�ومنذ عام� الجنسية

1937� �و ، �الجيش �دخل �غريبة�فقد �حرب �vي �انخرط ،� زعيم�" (بيتان" ا�ارشالورأى

KkÝي�مايو .بثمن�بخس� الفرنسية السيادة يبيع )حكومة�فيv 1941، ىAقوات� وانضم�إ

�الحرة" �ديغول ل�التابعة "فرنسا �لندن لجÉ:ال � عمل� .vي  التجسس مكافحة مكتبvي

ل�إAى�فرنسا�بش،�1944 مارسإحدى�لياAي�ي�وBCRA.(�v( العملو)ستخبارات�و 
ّ
كل�تسل

� �غO:�قانوني �إجراء" جريكو" رمزي باسم �مهمته �مع�وكانت �الشبكات اتصاFت  مختلف

�وإيجادالباريسية �جديدة ، �ل مواقع �لبث �إرسال �يتم �لكي �الGسلكي Kال�� تم�يا�علومات

�ل ن،لند�إAى جمعها �يوليو�. الحلفاء�هبوطتمهيدا �العاشر�من �القبض�v1944ي �ألقي ،

نحن��Fنقا�Kkçشخًصا�تحدث�"  :عليه�من�قبل�الجستابو�vي�باريس�بناءا�ع�ى�وشاية
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. v1997ي�عام�" الرقص�مع�القرن "،�كان�قد�كتب�vي�كتب�مذكراته،�"تحت�التعذيب

بيه��-وبعد�)ستجواب�تحت�التعذيب�
ّ

خصوصا�التعذيب�vي�الحوض،�فقد�زعزع�معذ

vي�أ�انيا،�vي�" بوخنفالد"معسكر�تم�إرساله�إAى�  -بحديثه�إل»ªم�با��انية،�لغته�mم��

�من � الثامن �1944أغسطس �ب، �باريس �تحرير �قبل �نجح�إعدامه وعشية .أيامأي ،

�تبديل �vي �آخر�لحظة، �vي �آخر�توvي هويته ستيفان، Kk±فرن� �التيفوس مع vي� بمرض

 إAى�معسكر الخراطة،�تم�نقله،�وحرفته�بواتيل ميشيل،�اسمه�الجديد وتحت .ا�عسكر

�بO:ود" �هبوط" روتل �محطات �من ��mانية بالقرب �القاذفات ،� �و "52 جونكر"الـ لكن�،

 .تم�نقله�إAى�قسم�ا�حاسبة،�وهناك�تمكن�من�الهروب -mبدي حظه - لحسن�الحظ

مسك�به�وأودع�معسكر�
ُ
ال��Kكان��"v2ي"و�"v1ي"صواريخ�حيث�كانت�تصنع�" دورا"ثم�أ

�بفضلها �الحرب �كسب �يأملون �ا�عسكر . �mان ��وvي �ع�ى �فرزه �،العقابية الفرقةتم

� �أخرى وهناك �مرة ��،هرب �ا�رة �وهذه �؛ �mخO:ة �كانت كانت � قوات�فقد قد�التحالف

�معسكر� �من �". ادور "اق;:بت �باريس، �إAى �وجد �فيتياأخO:ا، �أطفاله� - وزوجته والدة

  .الثGثة،�صبيOن�وفتاة

"� �تلك�إحياءيجب �كتب"ا�ستعادة�الحياة�ذكريات �السابق ، �ا�حارب فرنسا�" vي هذا

�مذكراته "الحرة � .vي �عام �v1946ي �وبعد ،� �vي �ااجتياز�نجاحه  لوزارة لقبول امتحان

� ،الخارجية الشؤون �هيسأصبح � لستيفان
ً

Gيو . ادبلوماسيّ رجv� �كانت �له �وظيفة �أول

�حيث mمم � ا�تحدة �عليه �العام، vيعرض �"هوغييل هÉ:ي " ذلك �العام� مساعد، mمOن

 Ûن�مم�ا�تحدة�و لOذه�الصفة .مكتبه مديريكون� أن �نسان، لجنة�حقوق أمªÚانضم و 



 

 

��هيسل ستيفان �Fحًقا إعداد لجنةإAى �أصبح �لحقوق " ما Kالعالم�  ."�نسان �عGن

�من�بOن�أني ا�ختصون �يعت¦: 
ً
 :دورا�أكÊ:�أهمية�،�لعبواعشر�ث§��Kاللجنة�عضاءأ ستة

 الذي�إليانور�روزفلت،�أرملة�الرئيس�روزفلت�
ُ
 ت

ّ
vمة،�1945ي�عام�وÇ;ناشطة�نسائية�مل�،

�ال �رئيسة � لجنةكانت �الدكتور �" (تشانغ"؛ �تالصOن �لـ �وليس�التابعة �شيك �كاي شيانج

كون�انعكاسا�ين��عGن��FينبÔي�أن�بأقال�والذي��رئيس�اللجنة،�بئنا) : ماو�التابعة�لـ

� �لÛفكار�الغربية �حبيب �شارل �؛ �)لبنان( مالكوحدها �اللجنة، �مقرر �يوصف�، والذب

� �بالغالبا �القوة �روزفلت�معدافعة �رونيه إليانور ��؛ محام��وهو ) فرنسا(كاسان

�و  �رئيس ،Kklستشاريةدبلوما(� ��نسان الهيئة �الخارجية لدى لحقوق �كان�وزارة ،

 مخاوف�بعض مع العديد�من�مواد��عGن�واستطاع�أن�يتعامل صياغة مسئو�Fعن

ولقد�لديه� – )ستعمارية سيادª³ا،�من�أن�ª²دد�هذا��عGن�فرنسا،�بما�vي�ذلك�الدول 

ا �وتدخلي¹ �متشددا �؛ لحقوق  فهما �) كندا( همفري  بي;:ز جون  �نسان محام�وهو

�و  Kklمندبلوما� �لوغييه مقرب �كتب �mوAى، �ا�سودة �وثيقة �و�ي ،� �؛��400من صفحة

ا���لوغييه مدير�مكتب،�دبلوماKkl،�)فرنسا(هيسل� ستيفان وأخO:ا، نفسه،�mصغر�سن¹

تم� .نةهذه�اللج ع�ى تحف "فرنسا�الحرة" روح  نرى�كيف�أّن  نحن .vي�أعضاء�اللجنة

K§ّن تبGي�العاشر�من�ديسم¦:  �عvمم من�قبل� 1948عام��m ي�قصر ا�تحدةv ي� شايوv

�راتب�جيد،��vي�وظيفة�ذات،�والذين�يطمع�كثO:�م¯ªم�ا�وظفOن�الجدد مع�تدفق. باريس

 هيسل الخاص�بـ للتعليقوفقا�" (لتحقيق�ا�ثالّية الهامشيOن�الّساعOّنعزل�"بعد�أن�تم�

تم�تعيينه�من�قبل�وزارة�الشؤون�الخارجية��.هيسل�mمم�ا�تحدة،�غادر�)vي�مذكراته



 

 

�ªÚذه� �مؤقتا، �للعودة �فرصته �هذه �كانت �و �الدولية، �ا�ؤسسات �vي �فرنسا لتمثيل

�ا�تحدة �mمم �وإAى �نيويورك �إAى � .الصفة، �خGل �الجزائر، �لصالح�حرب �هيسل ناضل

�الجزائر � .استقGل �عام �ا1977وvي �mمOن �من �بدعم �كلود�، �)لÇOيه �لقصر لعام

�و)ستخبارات� �التجسس �مكافحة ��كتب �السابق �الرئيس ،:Oبي� �ابن ،� بروسوليت

� �سفO:�لدى�)BCRA(والعمل �منصب �جيسكار�ديستان �فالO:ي �الرئيس �عليه �عرض ،

،�Oنجميع�رجال�الدولة�الفرنسيمن�بOن��Fيخفي�أن��هيسل .mمم�ا�تحدة�vي�جنيف

vي�الذي�عرفه��هو�بيO:�منديس�فرانس،�و �إليه�mقربأنه�كان�يشعر��الشخص�الذي

vي�نيو�نيويورك،��m1946مم�ا�تحدة�عام��ليجده�vي�،�وعاد"فرنسا�الحرة"أيام�لندن�

ولقد�أشار�هيسل�أن�. ا�جلس�)قتصادي�و)جتما�يvي��فرنساكان�mخO:�ممثل�حيث�

� �بفضل�كدبلوماKklتعيينه �فرنسا" جاء �حكومة �التغيv�:Oي � هذا �vي وصول�ا�تمثل

� �مي;:ان �فرانسوا �الرئاسة( )لÇOيهإAى �عام )" أي �من�. "v 1981ي �التغيO:�جعل هذا

� Kklدبلوما� �vي �جدا �متخصص �mطرافمالتعاون �قبلتعدد �وصل �بعامOن ، ،�تقاعده

�لفرنسا �اAى " .سفO:ا �هيسل �)ش;:اكي وانضم �". الحزب �؟ ��اذا �أتساءل �جواب  : أول

� �العام �ال½ªور  أتخيل أكن لم. 1995صدمة �القدر�من �ªÚذا �بجاك� الفرنسيOن ليوصلوا

زوجته� مع،�توجه�جواز�سفر�دبلوماKklبعد�أن�أصبح�لديه���."إAى�رئاسة�البGد شO:اك

 ا�ؤلم غزة،�ولدى�عودته�كان�شاهدا�ع�ى��الواقع إAى�قطاع 2009و��v 2008ي الجديدة

  " .ا�نشقOن vي�جانب دائما أنا"vي�ذلك�الوقت� وصّرح� .لسكان�غزة

  .عاما 93 عن�عمر�يناهز هنا إلينا�يتحدث إنه�هو�الذي



 

 

  سيلفي�كروسمان

  



 

 

  لكاتبنبذة�عن�ا

  

� �هيسل �هو� )Stéphane Hessel(ستيفان �برلOن�،فرن±�Kkومفكر كاتب �vي عام��ولد

�بروتستانتية�1917 �وأم �ª²ودي �النورمالية�.�ب �ا�درسة �شهادة �ع�ى يتمتع��.حاصل

� �عام ي
ّ
vو

ُ
�ت �الذي �والفكرية��2013هيسل �السياسية �الطبقة �لدى �جيدة بسمعة

واعتقل�vي�ا�عسكرات�النازية��النازي�لفرنسا،كان�مقاوما�ضد�)حتGل�الفرنسية��نه�

�Fحقا �نجا �أ وأصبح�ثم �ديغول �مساعديحد �أصبح. الجÉ:ال �ذلك فرنسا�ل اسفO: �بعد

له�عدة�كتب�vي� .�عGن�العالم�Kلحقوق��نسانلدى�mمم�ا�تحدة،�وساهم�vي�وضع�

�و  �والسياسة �والفلسفة �mدب �مؤلفاتهمجال �أبرز ��mخO:  من �وكتاب�كان �الكتاب هذا

�)ل;Çام" �إAى �)! Engagez-vous" (دعوة �وكتاب �و ) .Indigène" (محلّيون "، شارك�كما



 

 

� �كتابة �vي �آخرين �"مع �أفضل �مجتمع �أجل ) ! Pour une société meilleure( !"من

  .2011عام�

  :له�العديد�من�ا�ؤلفات�vي�مجال�mدب�والسياسة�نذكر�م¯ªا�

• Citoyen sans frontières, conversations avec Jean-Michel Helvig, 
Paris, Fayard, 2008. 

• Indignez-vous !, Montpellier, Indigène éditions, collection 
« Ceux qui marchent contre le vent », 2010 (ISBN 978-2-911939-

76-1)
139. 

• Engagez-vous !, entretiens avec Gilles Vanderpooten, éditions 
de l'Aube, série « Conversation pour l'avenir », 2011. 

• Le Chemin de l'espérance, en collaboration avec Edgar Morin, 
Paris, éditions Fayard, 2011. 

• Résistances, avec Aung San Suu Kyi, éditions Don Quichotte, 
2011 (ISBN 2359490427). 

• Le Rescapé et l'Exilé, coécrit avec Elias Sanbar, éditions Don 
Quichotte, 2012 (ISBN 978-2359490596). 

• Vivez !, entretiens avec Édouard de Hennezel et Patrice van 
Eersel, éditions Carnets Nord, 2012. 

• Exigez ! Un désarmement nucléaire total, avec Albert Jacquard 
et l'Observatoire des armements, Stock, 2012. 

• Tous comptes faits… ou presque, Paris, Libella, 2012 
(ISBN 9782266228527). 

• À nous de jouer !, Paris, Éditions Autrement, 2013 (ISBN 978-2-

7467-3427-2). 

  :قام�بتوطئة�العديد�من�الكتب�حول�حقوق�الشعب�الفلسطي§�Kمثل��

• Karim Lebhour, Jours tranquilles à Gaza, Paris, éditions 

Riveneuve, 2010. 



 

 

• Henri Prochor, Israël-Palestine : vers une paix historique – Le 

scénario d'une sortie de crise au Proche-Orient, Paris, Éditions 

L'Harmattan, 2012 (ISBN 978-2-296-99310-5). 

• Justice pour la Palestine !, dirigé par Franck Barat et Virginie 

Vanhaerverbeke, qui rassemble les conclusions du Tribunal 

Russell sur la Palestine, Paris, éditions L'Herne, 2013 

(ISBN 9782851979605). 

  

  



 

 

 Ëحول�الكتاب�تعليقاتالو راء�بعض�  

• �:Oنجاح�كب�،:Oلوموند(كتب�صغ(  

 �ساركفاية�بالنسبة� ليست�قوية،�والكلمة�رائع:  20/12/2011صحيفة�لوسوار،� •

عيد�،�وهو�2010أكتوبر� 20  نسخة�vي�8000 الذي�طبع�منه،�الصغO: هذا�الكتاب

 ضد�الريح الذين�يسO:ون أولئك" تم�نشر�هذا�الكتاب�vي�مجموعة .ميGد�الكاتب

�هيسل ستيفان ا�ؤلف، ." �عاما� 94، ،� �ا�قاومOنيعّ¦:�بامتياز�عن الكتب� .هؤFء

� �حول � ةثGثيتمحور �و  لمالظ :أفكار�رئيسية �)جتما�ي، Kõالبي�  ،لÛرضالوضع

  .vي�فلسطOن سودي ال��Kذلك وخاصة والعنف

• � �فرنسا �vي �ال»ªودية �ا�ؤسسات �ممث�ي �للجالية�) CRIF(مجلس �ممثل وهو�أقوى

�لقضية� �تناول �من �تضمنته ��ا �خصوصا �بشدة �الكتاب �انتقد �فرنسا �vي ال»ªودية

يحاول�ت¦:ير��رهاب�إن�ستيفان�هيسل�"فنجد�مث�Gمارك�نوبل�يصرح�. فلسطOن

�يشّرعه �يكن �ضد��".لم �حملة �ال»ªود �ا�فكرين �الكثO:�من �شن �الحال، بطبيعة

�مثل. الكاتب �أفكار�الكاتب �ودقة �قوة �vي ك
َّ

�شك �من دومينيك���ش;:اكي�فم¯ªم

� �كان �السابق(س;:اوش �الدوAي �النقد �)مدير�صندوق �من �وم¯ªم �باحتقار�، اª³مه

� �بل �و الذات، �فع�! بالGسامّية �ا�ثال، �سبيل �الفرن±Kkا�ى �الشهO:��حامي ال»ªودي

كتابا��2012نشر�vي�عام��)Gilles-William Goldnadel(لدنادل�ويليام�جو - جيل



 

 

��"الرجل�العجوز�يغضب§K"بعنوان� الكراهية�"وي½ªم�فيه�هيسل�بالفراغ�الفكري�وبـ

َرضّية
َ
  !للغرب�" ا�



 

 

  غGف�الكتاب

  :مقتطفات�من�الكتاب�للغGف�

 "� �يجرؤون �إقناعنا �محاولة �ع�ى �هذه�دائما �تكلفة �تأمOن �ع�ى �غO:�قادرة �الدولة بأن

 :Oالتداب�� �با�واطنة(ا�واطنّية �للمال�). ذات�العGقة �تفتقر�الدولة �يمكن�أن �كيف لكن

� �أن �حOن �vي �استمرارها �وضمان �ا�كتسبات �هذه �ع�ى �للحفاظ �إالكاvي الÊ:وات�نتاج

 :Oمنذ�التحرير�ازداد�بشكل�كب،��
ً
�؟مفلسة�الف;:ة�ال��Kكانت�ف»ªا�أوروبا��خGلوتحديدا

� �ا�قاومةإ��Fن �حارب½ªا �لطا�ا Kال�� �ا�ال، �و�أكÊ:�أنانية�سلطة �وأوقح �أك¦:، �أصبحت ،

  "من�أي�وقت�م�kÌ،�مع�عبيدها�ح���vي�أع�ى�مستويات�الدولة

  



 

 

 مGحظات�الناشر

                                                                    
1

vي�باريس�من�قبل�ممث�ي�حركات�ا�قاومة�الرئيسية�الثماني�؛�من�إحدى�أك¦:�اتحادين��1943مايو��27تأسست�سرا�vي��

)تحاد�الفرن±�Kkللعمال�ا�سيحيOن�و)تحاد�العام�للعمال�؛�ومن�mحزاب�السياسية�الرئيسية�:  عماليOن�قبل�الحرب�

�الش �الحزب �ذلك �vي �بما �الثالثة �للجمهورية �الستة �للمقاومة K§الوط� �ا�جلس �عقد ��ش;:اكي، �والحزب ) CNR(يو�ي

� �vي �mول �لتعزيز�فعالية��27اجتماعه �ا�جلس �هذا �إنشاء �أراد �الذي �ديغول �الجÉ:ال �مندوب �موFن، �جان مايو�برئاسة

لتحرر��وقد�كلف�ديغول�هذا�ا�جلس�بوضع�برنامج�حكومة�تحسبا. النضال�ضد�النازيOن،�وتعزيز�شرعيته�إزاء�الحلفاء

كان�هذا�ال¦:نامج�مثار�مشاورات�عديدة�بOن�ا�جلس�الوط§�Kللمقاومة�وحكومة�فرنسا�الحرة،�سواء�vي�لندن�أو�vي�. فرنسا

  .vي�الجلسة�العامة�من�قبل�ا�جلس�الوط§�Kللمقاومة�1944مارس��15الجزائر،�قبل�أن�يتم�تبنيه��vي�

�الجÉ:ال�ديغول�من �إAى �ال¦:نامج�رسميا �الوط§�Kللمقاومة�vي��يتم�تسليم�هذا �ا�جلس vي�قاعة��1944أغسطس��25قبل

�أن�القرار�حول�الصحافة�صدر�بدءا�من�. بلدية�باريس �واضíي�ال¦:نامج�الرئيسيOن�كان�. أغسطس�26يGحظ وأن�أحد

�مستعار� �vي�حي¯ªا�تحت�اسم �mلزاس�؛�كان�مست;:ا ،�وكان�mمOن�"بيO:�فيون "روجر�جنس¦:غر،�ابن�حاخام�من�منطقة

� �عام �vي Kk±الفرن� �الشيو�ي �الحزب �أنشأها �مقاومة �حركة �و�ي �فرنسا، �FستقGل �الوطنية �للجªâة �هو��1941العام وكان

  .الدائم�ومكتªâا�يمثل�الحركة�داخل�ا�جلس�الوط§�Kللمقاومة
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،�فقط�%50من�الدخل�إAى�حواAي�% 80-75نسبة�مخصصات�التقاعد�من��انخفضتووفقا�للتقديرات�النقابية،�فقد� 

�الظاهرة �حجم �شامباني. لنعرف �ريمس �جامعة �vي �)قتصاد �محاضر�vي �دومOن، �بول �جون �كتب �عام�-ولقد �vي آردين،

يكشف�vي�هذه�ا�ذكرة�كيف�أن�الوصول�." التأمOن�الصøي�ا�كمل"حول�" للتوظيفا�عهد�mوروبي�"،�مذكرة��إAى�2010

� �بموقع �مرتبط �امتيازا �Ëن �أصبح �جودة �ذي �مكّمل �تأمOن �عن�إAى �يتخلون �mضعف �ا�وظفOن �وأن �الوظيفي، ا�وظف

�وأن� �؛ �العGج �مقابل �تسديدها �عل»ªم �يتوجب Kال�� ��ضافية �ا�بالغ �وارتفاع �ا�كّمل �التأمOن �وجود �عدم �بسبب الرعاية

� �)جتماعية �وتعزيز�الحقوق �لدعم �وسيلة �للراتب �جعل �عدم �vي �تكمن �ا�شكلة �الرابع��-أصل �قرارات �vي �مركزية نقطة

�و  �mول �تشرين �عشر�من �سلطة�.1945الخامس �تحت �إدارته �ووضعت �)جتما�ي �الضمان �عن �أعلنت �القرارات هذه

الذي�فرضت�ع�ى�شكل�قرارات،�ثم�قانون��1995ومنذ�إصGحات�آFن�جوبيه�عام�. مزدوجة�من�ممث�ي�العمال�والدولة

فها�هو�ع�ى�سبيل�. ر�الضمان�)جتما�ي،�أصبحت�الدولة��ي�الوحيدة�ال��Kتدي2004،�عام�)تخصص�طب(دوست�بGزي�

لم�يعد�mمر�كما�كان�). CNAM(ا�ثال�رئيس�الدولة�الذي�يعOن�بمرسوم�ا�دير�العام�للصندوق�الوط§�KللتأمOن�الصøي�

�طريق� �عن �الدولة �Ëن �ولك¯ªا �للمحافظات، �mساسية �الصناديق �يديرون �النقابيون �كان �حيث �التحّرر �عقب عليه

  .ممثلو�العمال�فأصبح��دورهم�استشاريا�فقط�وأما. ا�حافظOن
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من�vي�باريس�من�قبل�الجمعية�العامة�لÛمم�ا�تحدة��1948ديسم¦:���10عGن�العالم�Kلحقوق��نسان�vي��تم�اعتماد 

البيان��الذي�يدينهجنوب�أفريقيا�بسبب�الفصل�العنصري�:  امتنعت�دول �ثمانية. دولة�عضو 58دولة�من�أصل� 48 قبل

�تلقا �أيضا �؛ �السعوديةئيا �العربية ��ا�ملكة �الجنسOنبسبب �بOن � ؛ ا�ساواة Kالسوفي�� �روسيا�()تحاد �أوكرانيا، روسيا،

�)البيضاء �وتشيكوسلوفاكيا، �وبولندا، �معت¦: و ، ��ينيوغوسGفيا، F� ��عGن �أن �نفسه �الوقت �الكفاية��يرا�يvي �فيه بما

�mقليات �حقوق �قضية �و �و)جتماعية �)قتصادية � ؛ الحقوق �أن �نGحظيمكننا �ذلك، �وجه��،ومع �ع�ى �روسيا أن

�الدولية�لحقوق��نسان�للنظر�vي�) �)س;:اAي�ßنشاء�ا�حكمة �تعارض�)ق;:اح �لالخصوص �إAى�mمم�ا�تماسات وجهة

ر�هناينبÔي�أن�و  ؛�ا�تحدة
ّ

ان½ªاكات��vي�حال�وجودضد�دولة��")لتماس�الفردي"من��عGن�أدخلت�مبدأ��8ادة�أن�ا��نذك



 

 

                                                                                                                                                          
،�مع�إنشاء�ا�حكمة�mوروبية�لحقوق��نسان�v1998ي�أوروبا�vي�عام��بعد�ذلكهذا�ا�بدأ�تم�تطبيق�؛� حقوق�mساسيةلل

  .مليون�أوروبي�800كÊ:�من�بالنسبة��ال��Kتضمن�الحق�الدائم�vي�)ستئناف�

 
4

  .1948،�باريس،�غاليمار،�"v�،"Situations IIي�" 1947واقع�الكاتب�vي"جون�بول�سارتر،� 
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  .1980مارس��v�،"Le Nouvel Observateur"�،24ي�صحيفة�"Ë3ن�mمل�"جون�بول�سارتر،� 
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�� � �نداء �ع�ى ��8ا�وقعون �  :  هم�2004مارس �دانيل �بارتوAي، �هÉ:ي �أوبراك، �ريموند �أوبراك، �فيليب�موسيا ،:Oكوردي

�كريجيل �موريس �هيسل، �ستيفان �غنغوا، �جورج �جO:ماين-دوشاريت، �سيغاي، �جورج �م�ÇOلوندون، �.تيون �فالريمون،

  .بيO:�فO:نا،�موريس�فوتيه-جون 

 


