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 الفكرر  أعرر   أبرر   مرر   1Hannah Arendtأ نرر  آنررا المعاصرر   األلمانيرر  السياسرري  الفيلسررث   تعتبرر 

 قلرر   رر  ظترر   الترر  الكليانيرر  لظرراة   ثالتفكيكيرر  التحليليرر  قرر  تتا إلرر  شررت تتا ثتعررث . المعاصرر  السياسرر 

 عمثمررا الكليانيرر  الظرراة   جنيالثجيررا  رر  أ نرر  بحثرر . العشرر ي  القرر   برر ايا   رر  ال يمق اطيرر  مترر  أث ثبررا

 .األنثا ّي  الح اث  لحظ  إل  ثمنه اإلؼ يق  اللثؼثس لحظ  إل  األثل  نثاتتا ظتث  بأسبا  ثعا  

 بر  ث  سرفته  الؽر   مفكر   جر ّ  ي عمره كمرا الؽ بير  لل يمق اطير  برا  ي  عنرثاني  اللحظتا  تك  ل 

. ثالنسربي  ثالتعر   التنرث  يقصر  الرج  بالشرك  ثنمرججتتا ثاخت الترا الحقيق  استم ك عل  ثئي ا نظ ّيا تمّ سا

 أ  طثني   ع  ك    - العمثمي  الساح  أ  Agora األؼث ا م  االنسحا  أ  أ ن  تعتب  لإلؼ يق   بالنسب 

. للم ينر  السياسر  الفضرا  عر  الفلسرف  قطر   ر  الحاسر  المنعر   بمثابر  كرا  -ثانتحرا   سق اط محاكم  عل 

 متعر    ليسر  الحقيقر  ثأ ّ . سفسط  ب  مع    شبه ثال مع    ليس " Doxa" ال ثكسا أ  األ  طثني  ستق  

 ثسرلثكياتت  النراس ثع  لتؽيي  األؼث ا عل  التعثي  يمك  ال ثم  ثم . ثمتعالي  مثالي  ثاح   ب  متؽي   ثال

 كر  علر  يتعي  بالتال ث (.أ سطث" )طبيعته حس  سي  ثالسي  طبيعته حس  عب   العب " : ثابت  الطبائ  لكث 

 سيسررح  جلررك ضررث  ثعلرر . الطبيعيرر  الع الرر  ثتنتررا  الفثضرر  تعرر  ال حترر  األصررل   مثقعرره يؽررا   أال  رر  

 ير خل  ال) ثضرثابطتا ثنظامترا بطقثسرتا األ  طثنير  األكا يمي  ليسك  العامي  األؼث ا م  الفلسف  الخطا 

 النقرا  ثطر ) األؼث ا  قط يتج  ل  التع    الفلسف  الخطا  أ  ةجا م  ثاألسثأ(. ةن سيا كا  م  إال علينا

 ثبمثج . ثالمتجانس ثالثاب  الثاح  الثجث  بمفتث  ليستب له المعيش  العال  سيتج  ب   (ثالمثاطن  العمثم 

 نمطير  محلترا لتحر  Vita activa" العملير  الحيرا " نمطير  بترا ثأعنر  ب متترا أنطثلثجي  نمطي  ستن اح جلك

 .2Vita contemplativa" التأملي  الحيا "

 جسر تتا كمرا ثالح يرا  ثاآل ا  الحقرائق تع  ي  ستنتت  الضخ  األنطثلثج  االستب ا  ةجا خ   ثم  

 تفاضرلي  ثنائيرا  منترا ثستتناسر  .ثالظراة  الثجرث : ثحير   أنطثلثجي  ثنائي  لتظت  Polis اإلؼ يقي  الم نّي 

 . الخ ثالمحكث  الحاك /  ثالعب  السي / ثالسيم ك  المثا /  ثالش  الخي : متكلّس  قيمي 
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 اسيسيو  اف ييوو لف.وا روس ز   -فيلسوفف  ييسيوي  مانسةيو  أوو ميوفد ة.فكةو   شزيوه أاوزلػ.س  ا لسو  ) Hannah Arendt6091 – 6091 ( آنا أرنت  

ثا فزت إاى بوسرة  لةيفةوفرح ثيو   6011لقغ  ػفقسا.س أو طزف  انخسبز ت  انسسة  ف  ييف  ايليسةي  شنس تجله ف   اقزن  اؼازةو ف  قلب  اؼساا  احز  

مثوسرت مرةوه لنلو  أوو  افحودةست  ا يزةو   انفؼلقو  بوسانيفخ  افوسرةخ  ييومفر   افقود   ا زبو  فو    يفقزت ة.سئيس بؼدأس ثصوله ػلوى  اجنسوي   يأزةييو  

فاي :  انسسة  / اسفسايني  ل ا سشي   ملبز  ذ   انيفخ  افوسرةخ  أ يوزا  ا وزب ػلوى أز لؼو  ةنوفدا  احد ثو  مػقسب  اليفزلسع  انبسغه يةظن   ازػب  اان

 بسفنفافل  ل ا لس   بزأفه  بؼدأس شا ه مرةه  ةؼمسفست  اف ييز  اانفا  أو ك خل خمسب  احد ث   اؼلن  ل إل
2
 Arendt, Hannah         Condition de l’homme moderne, Paris, Calmann- Lévy, p.     



 

  

 

 إلرر  السررق اط  النمررثج  جّسرر ةا كمررا السياسرر  الفلسررف  عمثميرر  مرر  حرر ث  الترر  الضررخم  النقلرر  ةررج 

 إلر  بر  التعر     السياسر  مر  الفلسرف  تطتير  إلر  ال سرتنتت  الميترا ي يق  –الفلسرف  ثمؤّسسري  خصثصي 

 الحلقر  أ  طرث  جمتث ير   ر  نر   أ  عجر   ر  لترجا. ثالثاح ير  الصرفثي   ر  مثؼر  آخر  سياسر   لسرف 

 . العش ي  الق   ب ايا     أث ثبا شت تتا الت  االستب ا  أنظم     األثل  ال ئيس 

 ثنحر . الكلياني  األنظم  مق م  بط يقته الح اث /األنثا   العق  سيّش   اإلؼ يق   العق  منثا  ثعل  

 :التالي  المستثيا  خ   م  جلك نستشؾ

  "األسس بأ م " ع ؾ ما انتتا  منج ثالتج يبي  الصث ي  العلث  ستن   حيث: اإلبستمثلثج  المستث 

 . ال ياضي  ثالشمثلي  الثح   نحث

 تتر   شرمثلي  إشرا ا  مر  ثةرثب   ثسرث م  لك  االجتماع  العق  نظ يا  تخ  ل : السياس  المستث 

  المتعاقر ي  إ ا ا   ر  ترتحك  قت ي  قث  ثكأّنتا" العاّم  اإل ا  "  ك   تب ث ل ثسث  بالنسب . الف  ي  الح يا 

 !ثالمساثا  بالع   يسثست ( لث ياتث ) مطلق حاك  ظ ّ     إال للمثاطني  ح ّي  ثال أم     لتثب  بالنسب  أما

 الن عرا  ا  ةرا  الناشرئ   بح يتره المعت  ال يكا ت  الكثجيتث محص   أب   م : االقتصا   المستث 

 أثقرا  م  لتّث  المتح    الف  . االقتصا   المستث     ثخاص  ب  المع     المستث      قط ليس الف  اني 

 ثالنتيجرر . الج يرر   لتثّيترره ثإشررباعا تحقيقررا الب ؼمررات  إلرر  لينصرر ؾ األنطثلررثج  عرر  سرريتخل  القرر ي   العررال 

 مجررا  إلرر  يتحررث  اإلؼ يررق لرر   عائليررا نشرراطا كررا  الررج   االقتصررا  . ثانتشررا ةا النفعيرر  الن عررا  ا  ةررا 

 بمقتضر ث .محر ث  خرا  مجرا  إلر  ثيتحرث  الرجا   اخر  ينر ح  م نيا نشاطا كا  الج  ثالسياس  عمثم  

 .عمثميرا مجراال يصرب  أ  االقتصرا  "  يتسريس"  المقابر  ث   مؤسسيا السياس  الفع  با  اال ت اض  العق 

 ثإحكرا  مأسسرته سرث  الؽ بير  الح اثر  تفعر  ثلر  إؼ يقير  مرأث   كرا  الحر  السياسر  الحرثا   مجا  ثبالتال 

 3. ثكث ميشا  بيانه    أ اض مثلما  يت  به ثالفع  األ  ا  م  ثامتصاصه العنؾ باحتكا  عليه الم اقب 

 L’homo laborans"4 الشرؽي  اإلنسرا " ةرث الؽ بير  الح اث  له انتص   الج  اإلنسا   نمثج  ثةكجا

 .اإلؼ يق م  ثان ث   ثلّ  الج  Zoon politikon السياس  اإلنسا  ثليس
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  بيزلت  اقفأ ،  إلةنسء أزشش ،والعقاب المراقبة ،(6009) أياسد ففشف، :مةظز 

4
 Arendt, Hannah, (1990), Nature du totalitarisme: essai sur la compréhension, Paris, Payot, p.    



 

  

 

 تا يخير  مفاجرأ  أث ع ضريا أمر ا أث ثبرا قل     الكلياني  األنظم  ظتث  يب ث ال ثؼي ةا األسبا  لتج 

 الؽ بير  الحضرا   ث ر  مست سر  خطرا الترا يخ ح كر   ر  ث أثا الماض   م  للقطيع  ةلّلثا الجي  ألثلئك إالّ 

 .5.اإلنسان  للتا يخ نتاي  الؽ ب  اإلنسا  ث  

 الملتثي  تمظت اتتا ع  الكشؾ ثيقتض  .التا يخ عمق    بججث ةا تض   الكلياني  األنظم  مقّ م  إ 

 نظرا  مجرّ   ثليسر  للعرال   ؤير  أث بنير  ةر  الكليانير  أ ّ  جلرك. العلمير  كمرا الفلسفي  المع    تا يخ    الحف 

 أسرطث   ث ر  أّثال المع  ر  أنظمر   اخر  مر  السياسري  الكليانير  إ ةاصرا   ر  أ ن  تنب . ع ض  سياس 

 ثيتضررم " الكليانيوو  أصوو  ": عبررا   مشرر ثعتا علرر  تطلررق ثلتررجا  ثانيررا الؽ بّيررث  بتررا يتبرراة  الترر " التقررّ  "

  6الكليانيــــ ث السامي  معاداةث اإلمبريالي : التال  الثالثث

 تمظت   لماجا ث  ؟ عصث ةا ك     السلط  كما المع    بالض ث   ت    ثابت  بني  الكلياني  تعتب  ة 

 ثالستاليني ؟ ثالنا ي   الفاشي  : العش ي  الق   نماج     ال  ام  بالشك 

I–

 سياسرريا جسرر ته كمررا" الكليانيرر " مفتررث  يبرر ث ثالح يثرر   الق يمرر  المع  رر  ثنايررا  رر  آثا ةررا  صرر   ؼرر 

 بصر   أنترا أ نر  تر  ك لترجا. نظ يرا متبلرث  ؼير  ثالستاليني   ثالنا ي  الفاشي  م  ك  ثمؤسسيا ثإي يثلثجيا

 كمرا الك سريكي  الحكر  ألنظمر    يفرا ليسر  الكليانير . السياس  المستث  عل  ج ي   لظاة   ج ي   ت  تأسيس

 ليسر  الكليانير . الرخ القرثاني    ثح  ر  مثنتسركيث أث السياسر   ر  أ سطث أث الجمتث ي     أ  طث  عّ  ةا

 النمراج  ةرج  لكر  التا يخير  المحّصرل  تكرث  ثقر . الطؽيرا  أث األثليؽا شري  أث االسرتب ا  ثليسر  ال يكتاتث ي 

 . للكلياني  المفتثمي  األصث  إل  العث   يتعي  االلتباسا  لتج    عاث .السلطثي 
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  بيزلت  اقفأ ،  إلةنسء أزشش األخير، واإلنسان التاريخ نهاية ،       ( فز ةسي  ،ففشفةسأس: مةظز 

6
 Anti-Semitism (1968), Harcourt Brace, New York.  

- Imperialism (1968), Harcourt Brace, New York. 

- Totalitarianism (1968), Harcourt Brace, New York.  



 

  

 

 مثسرللين  مر  كر  اسرتعمله ثقر . "0291 سرن  السياسر  الفك  تا يخ    م   ألّث  الكلياني  مفتث  ظت 

 كررا   مرر  كرر  يرر  علرر  المفتررث  ةررجا اسررتعما  انتشرر  0291 سررن  ثمنررج. 7"الكليانيرر  ال ثلرر  لتثصرريؾ ثجنتيرر 

 8.ثؼي ة  أثا   ثجث   جي   ثأن    شمي   

 سررنثا   رر  إالّ  تتحقررق لرر   لسررفي   نظ يرر  لسررن ا  بحاجرر  المفتررث  ظرر  السياسرري  اسررتعماالته  ؼرر ث

 المسررال  لتررج  ال ا سرري  لكرر (. 0290) الكليانيوو  أصوو  : أعرر   المررجكث  أ نـررـ  آنـررـا ثررالثث مرر  الخمسررينا 

 الط يقر  ةرؤال  ثيعتمر . بثب  ثكا   ا ث  ث يمث  لفث  ثكلث  أ ن  ثتمثله األث : اتجاةي  إل  سينقسمث 

  يعتمر  الثران  االتجرا  أمرا. الكليانير  للمما سرا  النظ ير  األصرث  ع  الكشؾ إل  التا    ثالنظ ي  المعيا ي 

 9.كا   ث ث  كانستك  ثجث    ي  ي  كا   م  ك  ثيمثله الفينمنثلثج  التمش 

  اخر  مفتثمير  أ مر  أثرا  الرج  الشر  . المجكث   الكلياني  األنظم   ثا  بس ع  المفتث  ضبابي  تفس 

)...( المفتثمير  ال قر  تعث ةرا تا يخير  ظراة   الكليانير ": قرائ  بثليراكثؾ ليرث  كت ث .اإلنساني  العلث  مجا 

 الكليانير   ر  تر    ر  Annie Kriegl  ك يؽرا  آنر  أمرا. ثصرفي  بط يقر  تناثلترا أ ث   يمث  مث   البعض

 مر  الكليانير  استئصرا ": أجر  مر  الر عث  إلر  ب برا  ببنجرامي  حر ا مرا ةرجا ثلعر  .10.."مشث  مفتث  سث 

 11."السياسي  األنظم  طثبثلثجيا

 حيرا  أمر ة  م  حي      ثجعلت  العلما  أ بك ثالنا ي  الستاليني  للكلياني  ثالس ي  الم ث  السقثط إ 

 العقر  أثةا  ثانكشاؾ التقّ    أسطث   انتيا   بع . التطث   الح اث  مسا   اخ  البائ   االستب ا  أشكا  عث  

 سر عا   جرأ  ظتر   التر  الكليانيا  أ  السياس  الشأ     الباحثث  اعتب  األلماني     انكفث   م  س  م 

"  أ ّ  طالما ثلك . العاب   اال تكاسا  ةج  بع  ثحيثيته مسا   التطث   ا يخ الت الخط ثسيستعي  ست ث  ما

 ؼ يبر  ظراة   لريس ’كلياني ’ نسميه ما  إ ّ  الؽ ب   الفك  عمق ث   حي   ت ا  ال الكلياني  البن  إنتا  ش ثط

                                                           
7
 Energén André, )    ( « Totalitarisme », in: Dictionnaire de philosophie politique, sous la direction de Philippe 

Raymond et Stéphane Rials Paris, P.U.F, pp. 701-    

8
 Energén André, )    ( « Totalitarisme », in: Dictionnaire de philosophie politique, p.     

9
 « Totalitarisme », Article in Encyclopédie universalise, thesaurus R/Z, sans auteur (nd)  

10
 Arendt, Hannah, (1990), La Nature du totalitarisme: Essai sur la compréhension, Paris, Payot., p. 24 

11
 Bruehl, Young, (       Hannah Arendt, Anthropos, pp     -    



 

  

 

 نشرأ  لكثنترا الح يثر   ال يمق اطير  قلر   ر  ةر  بر   ـر  يمق اطير  بعر  أث  يمق اطي  قب  ـ ثليس  بعي    أث

 12."معتا

شووزلط.س  انفجووذ ر  فوو  أبيووسن  ين  لبسا ؼوول فسايليسةيوو  اووا تنوودثز أووغ  ة.يووسر تؼبيز ت.ووس  اسيسيووي    ا ظ وو ، 

 انجفنؼست  احدةث  تؼيد ػلى  ادل   إةفسل.س ف  تؼبيز ت أييزلفشةسئي  غيوز قسبلو  الحصوز  ل وذش  ااوزلط  و : 

 افازةظ ل افيييف  اجنوسػ  ثوفد قينفويو ثيوفةفيو النجفنوغ  اليوف. ش  ما  أجفنغ  ايفل  لأس ر فقه أو مةظن 

  إلةفسا ل اليف. ح  فض  ػو  يفثنسر أنففلست  اؼقل ل اؼق ةي  افسخيز  إلةسسن ل يفؼبسكش 

 التحر   عل  قا  ا المفتث  لكث   "المك ث  يائي " المباش   السياسي  التعبي ا  عل  الكليانّي  تقتص  ال

 ت ّحلير  تمنحنرا. 13ؼرات   ث لريكس  ثلرث  جير  عبرا   حسر " ثط  ث ث  مت ح " إّنه الظ  ي   سياقاته م 

 مرر  ثتكّيفاترره تناسررلّياته مختلررؾ تمثرر  علرر  يسرراع نا الررج  األمثرر  الحرر  المع  يرر  للحرر ث  ثاخت اقرره المفتررث 

 الع مرا  حبيسر  الكليانير  تعر  لر ". الناعمر  الكليانيرا  مر  مسرتح ث  أشركا  إب ا     تفتأ ال ح يث  مجتمعا 

 بر  uschwitz  أثشرفيتس أث la Normandie ثالنث منر   Stalingrad ؼر ا  سرتالي  ؼر ا  عل  التقلي ي 

 Dow  جثن  ال ث منثا  عل  الج ي   ال مث  ثإل  العالمي  البث صا  ثساحا  معا ك إل  اليث  تمت  ن اةا

Jones     طثكيث    ةاكا  ثمؤش ا  ست ي  ثاles indices Hakkai à Tokyo".14 

 بأنظمرر  مماثلتترا عر   ثميك ث ي يائير  مرراك ث  سرلط  بنيرا  بثصرفتا الكليانّيرر  بماةير  اإلمسراك يقتضر 

 السياسري  التعبي ا  ةج  م  التعاط  يتعّي ث. 15ثال يكتاتث ي  ثالطؽياني  االستب ا ي  ؼ ا  عل  الشبيت  الحك 

 ينتبتثا ل  السياس  مؤّ خ  لك  .ثالفتمي  المفتثمي  اإل باكا     نق  ال حت  مختلف  ثأ تا  بط ائق المتقا ب 

 السياسرر  الحكرر  أنمرراط كرر  علرر  "علمرر " أّنرره ي عمررث  ثاحرر  مررنت  تطبيررق  رر  ثمضررثا المحرراجي  ةررج  إلرر 

 بطؽيرا  ثالمفتثمير  الفتمير  اإل باكرا  ةرج  أسربا  أ ن  تفّس ث .الّجاتي  خصثصّياتتا م اعا   ث  المتشابت 

 اخرررت ؾ  ؼرر ث .ثالما كسرري  التيؽليررر  الفلسررف  المثررا  سررربي  ثعلرر  .الغووا     المنررر   جا  التوواري  فلسووتا 

  ؤير  إلر  اسرتنا ا ثجلرك البشر    للترا يخ م تقبر  نتايرا  علر  للفلسرفتي  التا يخير  المقا ب  تتفق منطلقاتتما

 معقر   عملّيرا  م  ج  ا البش   يتا يكث  مثضثعي  - تا يخي  قثاني  ثجث   ك   عل  تقث  ثؼائي  تطث ي 
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 Laval, Guy, (1995), Malaise dans la pensée (Essai sur la pensée totalitaire), Publisch, p. 13 
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 لر  " الترا يخ  ر  العقر  حيلر "  الال  ةر  ثتلرك. البشر ي  اإل ا ا  علر  المتعالير  الؽائير  تحقيرق إل  تنتت 

 .ةيؽ 

 أنررت  الررج  التررا يخ  بالتصررّث  مررّ نا علر  قررا    ؼيرر  Historicism التا يخانيرر  الفلسررفا  ةررج  مثر  إ ّ 

 تتجراث . "السرعي   النتاير " ثطثبرا التطرث  أسرطث   حبريس لكثنه المسبثق  ؼي  الكليانيا  م  أشكاال ثسينت 

 .السياسي  األنظم  طثبثلثجيا    ج ي  م  الخثض ثتقّ   بالتا يخاني   المشبع  التا يخي  المناة  ةج  أ ن 

 أنمراط ث ثر  بري  مير  الرج  اإلؼ يق  ةي ث ث  م  أثال" : م حلتي  نظ ةا    الطثبثلثجيا ةج  شت   ق ث

 أث ملكيرا أث مثنا شريا الحكر  يكرث  منفر  ا  الحكر  يكرث   حيثمرا: الحكثمرا  م  أنثا  ث ث  تقابلتا الحك  م 

  رإجا ثأخير ا. أ سرتق اطيا أث أثليؽا شريا الحك  نمط يكث      م  أكث  إل  الحك   ائ   تّتس  ثحيثما. طؽيانيا

 معايي  ث ق ثاني  طثبثلثجيا ستتشك  ثأ سطث أ  طث  م .  يمق اطيا الحك  أصب  الناس م  كبي  نف  حك 

 ينرر    ثال. ال يمق اطيرر  يقابلتررا ثاال سررتق اطي  الطؽيررا   يقابلتررا الملكيرر  أث  المثنا شرري . ثال ّعرر   العرر  

 16."من ل  أ  سياس  -قب  ب  سياسّيا  كائنا ليس اإلؼ يق عن  المستب  أل ّ  التصنيفا  ةج  ضم  االستب ا 

 بف عيترا اإلؼ يقير  الطثبثلثجيرا عر  نتائيرا سرتتخل " السياسر  الحك  ألنماط مثنتسكيث تحلي   أ  بي 

 Tyranny الطؽيانير   ر  ست   المقاب  ث  . المخصث  الحك  م  نمطا Despotism االستب ا  م  جاعل 

 مثنتسركيث يتجراث  ةرجا  عر  ث ضر  .17"الرجا  قرائ  سياسريا نظامرا ثليسر  سياسر  نظرا  كر ّ     الفسا  صف 

  قرط ثيبقر . ثالمثنا شري  ثاأل سرتق اطي  ال يمق اطير : السياسي  لألنظم  ثالث ث  الك سيك   ثسث تصنيؾ

: ثقرائ  أث تع يفرا  ث ثر  اقتر ح: "الصر   ةرجا  ر  يقرث . ثاالسرتب ا ي  المثنا شري  ثةما با  ي  نمطي  عل 

  ر  ا الحراك  يكرث  عنر ما مثنا شري  تكرث  بينمرا السيا    مطلق للشع  يكث  عن ما جمتث ي  الحكثم  تكث 

  ث  الثاحر  الفر   يحكر  حيرث االسرتب ا   النظرا   ر  الحرا  ةرث كمرا ثليس  ثابت  بقثاني  يحك  ثلكنه ثاح ا 

 18."الن ثي  إ ا ته إل   حس  مستن ا قثاع  أث قثاني 
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 أث منترا اإلؼ يقي  سثا  جك ناةا الت  السياسّي  الطثبثلثجيا     تظت  ال الكلياني  أ ّ  إج  الثاض  م 

. 19ل ينا المع ث   السياس  االضطتا  أشكا  مختلؾ ع  الب ا يؽ  ةجا اخت ؾ إل  جلك أسبا  ثتعث . الح يث 

 ؟الكلياني  لمفتث  مع  ي  تح ي ا  ضبط اآل  بإمكاننا ة 

2

 اإلي يثلثجير  باألسرس ع قتترا  ر  إالّ  النرا  ث السرتالين  الب ا يؽ  جس ةا كما الكلياني  الظاة   تفت  ال

 ضر  تح ير ا مثجتر  تكر  لر  النا ير  لل ثلر  الكليانير   المما سرا . المنظرثمتي  لتاتي  Scientist" العلماثي "

 المثر  يتحّقرق حتر  الترا يخ ثتير   تسر ي  ةرث ما بق   المجتم   إ ةا  ؼايته ليس الكليان  ثال ع  اإلنسا  

 .الع ق  الص ا  تا يخ    األخي   الحلق  بثصفه اآل   للجنس الع ق  االنتقا  ثةث أال الح ك   لتج  األعل 

  ثا  باتجرا  ينحرث البشر   الترا يخ أ ّ  السرتاليني  نسختتا    الما كسّي  تعتب  ثالؽايا   اآلليا  ثبنفس

"  نظ ّير  تجر  ثلرجلك. الترا يخ ثتير    ر  تسر يعا يتطلّر  النتائير  الؽائير  ةرج  بلثغ ثلك . الطبقي  المجتمعا 

 مر  المجتمر  يتطّتر  حتر  ال ةابير  السياسر  بترج  المر ث  مر  بر  ال إج. تسثيؽتا ةنا" الب ثليتا يا  يكتاتث ي 

 التا يخ لثتي   تس ي  آلي  ة  ب  ثالستاليني   للنا ي  بالنسب  جاتتا ح     ة  ا س لي الكلياني . الطبقيي  أع ائه

 الب ثمثيثسري  الطمثحرا  مر  الكليانير  الؽائير  تلتقر . 20جاك أث األعلر  المثر  ةرجا تحقيق نحث يتق   ن ا  الج 

 حلرث  ط ائرق علر  المحر ثي  اةتمرا  انصر ّ " أ كر  األنرا" أث الر يكا ت  الكثجيترث  ك   انبجاس  منج. للح اث 

  لسررفا   رر  سرريما ثال ال ّحقرر  المع  يرر  اإلنتاجررا   رر  جلررك تجّسرر  ثقرر . العررال   رر  اإللرره محرر ّ  الفرر   اإلنسررا 

 اإل ا   تأليره نحرث السر يال  الر    ةرجا أث اال عرا  ةرجا سريبلػ حيرث. ث  ثير  ثنيتشه ما كس م  لك ّ " الظّن "

 كليانيا  ال يبي  الفلسفا  ةج  م  تتناس  أ  عج     لتجا". اإلله مث " ع  نيتشه إع   م  ج ثته البش ي 

 طابعترا  ر  تكمر  الكليانير   ماةي  كتج   ثلعل . ثعلماثي  ثضعي  بؽائيا  الق يم  التيثلثجي  الؽائيا  تستب  

 النيتشرثي  الط يقر  علر  األبر   العرث     يعتق  للتا يخ مخصثصا  تما بجلك ثنقص . التا يخاني     المثؼ 

 ال حتميرا  أث مثضثعي  قثاني  تحكمه التا يخ .الماض     بالض ث   مضمن  المستقبلي   األح اث. للتا يخ

 التا يخانير  تنفر . الترا يخ مسرا  تؽيير   ر  البشر  ث عر  إ ا   نفر  جلك عل  ثيت ت .  يتا البش  إل ا    خ 

 .نفسه التا يخ  التطث  ثتنف  التا يخ    اإلنسا  إ ا  
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 االنتقررا   قررانث . البشرر ي  الح يررا  عرر  تتعررال  تا يخانيرر /ميتا ي يقيرر  إ ا ا  الكليانيرر  السياسررا  تجّسرر 

 خصرث  ضر  الكليران  اإل ةرا  بر ث   نر  ك ةنا م . المعا ض  أشكا  ك  إ اح  يفت ضا  ثالطبق  الع ق 

  ر  محاكمتره أثنرا Eichmann  أيشرما  النرا   اعت ا را  أيضرا نفت  أ  يمكننا كما. التا يخاني  االإي ثلثجيا

 .21الع قي  التصفي  لقانث  منفج مج   كا  بكثنه 0292 الق س

 المضرا   القرثاني  لكر  مب  ا استئصاال ثالطبق  الع ق  االصطفا  لقثاني  العميا  الطاع  تقتض  ةكجا

 الليب الي  ال يمق اطي  شعا  كا   إجا. ال يمق اط  المجتم  مقثما  باعتبا ةا ثاالخت ؾ ثالتع  ي  للح ي  أ 

 الكليانير . 22"مبوا  ش ء ك   "ث "ممكن ش ء ك   : "سيكث  الكلياني  األنظم  شعا   إ ّ " يم ّ   عه يعم    عه"

 ةرث االسرتب ا   النظرا  أ ّ  جلرك. العميقر  ماةيتتا يستنف  ال الخان  ةج     ثحص ةا االستب ا     نظ ي  ليس 

 ثاضرح  إير يثلثجيا أث  لسرف  إلر  مما سراته  ر  يحتك  ثال المطلق  الف    الحك  مب أ إل  يستن  ن ث  نظا 

 األقصر  ال ثلر  إ ةرا  جلك    بما المتاح  الثسائ  ك  تسّخ  تا يخاني  إي يثلثجيا إج  ة  الكلياني . للتا يخ

 . للح ك  النتائي  الؽائيا  باستق ا  التعجي  أج  م 

 خ لتررا ثمرر  عب ةررا تحّقررق  ثلتيرر  -مؤسسرري  تنظيمررا  إلرر  التا يخانيرر  - الكليانيرر  اإليرر ثلثجيا تحتررا 

 ال ثلر  علر  يتعرّي  الرج  المخصرث  الشك  ةث ما. ثالكثن  الخصثص  الجماع  للثجث  القصث  الؽائيا 

 ثالطبق ؟ الع ق  االصطفا  ألة اؾ تحقيقا تتلّبسه أ  الكليانّي 
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