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خالصة

يمثل  الذي  االستعمار  إلنهاء  المعياري  السرد  عكس  على 

االستعمار كعالقة ثنائية للحكم األجنبي بين الحاضرة الكبرى 

والمستعمرة، فإن االستعمار ينطوي على إندماج غير متكافئ 

وتسلسل هرمي عرقي. على الرغم من القول بأّن اإلمبراطورية 

كانت، خالل فترة ما بين الحربين، مرنة من الناحية المؤسسية 

دون حكم أجنبي مباشر إال أنها تضمنت دائًما عمليات تكامل 

دوليًا  أنتج مجتمًعا  متكافئ  غير  واقتصادي  قانوني وسياسي 

منظًما بشكل هرمي كما رأينا، على سبيل المثال في إثيوبيا 

وهايتي وليبيريا، التي كانت جميعها مستقلة رسميًا بل وحتى 

أعضاء في عصبة األمم ، لكنها كانت في الوقت ذاته خاضعة 

ألشكال مختلفة من التدخل واإلشراف واالحتالل الصريح.

العالم  صنع  يسمى  الذي   ، لإلمبراطورية  الجديد  المفهوم 

قائم  عالمي  نظام  لتأمين  مشروع   -» لالستعمار  المناهض 

القانوني  الحق  إدخال   - سمات  ثالث  له  المساواة  على 

إفريقيا  في  إقليمية  اتحادات  وتشكيل   ، المصير  تقرير  في 

ومنطقة البحر الكاريبي ، وأخيراً تدشين نظام اقتصادي دولي 

جديد. بناًء على هذه الفكرة، يمكن أن نجد سقوط مصطلح 

التحوالت  المعاصر في  الدولي  المصير وأصول نظامنا  تقرير 

السبعينيات. في  بدأت  التي  والمؤسسية  األيديولوجية 

صناعة العالم إثر اإلمبراطورية

بقلم البروفيسورة آدوم غيتاشو

صناعــة العالــم إثــر اإلمبراطوريــة: نشــأ صعــود وســقوط تقريــر المصيــر فــي ســياق أكثــر مــن عقــد مــن 

تجــدد اإلمبرياليــة األمريكيــة التــي تخلــت حتــى عــن االلتــزام الخطابــي بالقانــون الدولــي. أتصــور كتابـًـا 

ــا فــي عــام 2011 والــذي حــدث فــي الذكــرى المئويــة ألول اســتخدام  ــو لليبي فــي ســياق قصــف النات

ــراء أن  ــيتذكر الق ــة. س ــيطرة العثماني ــة للس ــا الخاضع ــي لليبي ــزو اإليطال ــالل الغ ــة خ ــارات الجوي للغ

تفجيــر 2011 كان مبــرراً بالرجــوع إلــى المعيــار الدولــي الجديــد «مســؤولية الحمايــة» (R2P). وتنضــوي 

ــة  ــية لحماي ــؤولية األساس ــدد المس ــى تح ــزة األول ــر. الركي ــة عناص ــى ثالث ــة R2P عل ــؤولية الحماي مس

ــع  ــى المجتم ــب عل ــا ، يج ــدة. ثانيً ــى ح ــة عل ــع كل دول ــة م ــع الجماعي ــم الفظائ ــن جرائ ــكان م الس

ــي  ــدة ف ــم المتح ــم األم ــؤولية ودع ــذه المس ــة ه ــى ممارس ــاعدتها عل ــدول ومس ــجيع ال ــي «تش الدول

ــي  ــل الجماع ــى «العم ــوة إل ــي الدع ــل ف ــة تتمثّ ــزة الثالث ــرًا، الركي ــر.» أخي ــذار المبك ــدرة لإلن إنشــاء ق

ــة بشــكل  ــا تفشــل الدول فــي الوقــت المناســب وبطريقــة حاســمة مــن خــالل مجلــس األمــن» عندم

واضــح فــي الوفــاء بمســؤوليتها فــي الحمايــة.1 فــي حيــن أن هنــاك صياغــة جديــدة وجهــود هدفــت 

إلــى تحديــد إطــار قانونــي أكثــر وضوًحــا لمــا كان يســمى «التدخــل اإلنســاني» فــي التســعينيات، فــإن 

المبــدأ الجديــد يمثــل تضــاؤل المســاواة فــي الســيادة وعــدم التدخــل بعــد الحــرب البــاردة كمبدأيــن 

ــي. أساســيين للنظــام الدول

فــي مجــال النظريــة السياســية، شــهدت هــذه الفتــرة، خاصــة أواخــر التســعينيات وأوائــل القــرن 

ــاري  ــص المعي ــى التناق ــر إل ــث كان يُنظ ــة حي ــدد بالكوني ــام متج ــور اهتم ــرين، ظه ــادي والعش الح

للمســاواة الســيادية والســيادة علــى أنــه ظهــور نظــام مــا بعــد ويســتفاليا. أثنــاء طــرح أســئلة مهمــة 

ــي ، فــإن  ــة االعتــراف باألفــراد كموضــوع للقانــون الدول حــول عالميــة حقــوق اإلنســان وحــول إمكاني

هــذا المجــال لــم يحســب حســابًا مباشــرًا لتاريــخ اإلمبرياليــة األوروبيــة وإرثهــا. علــى وجــه التحديــد، 

كانــت حكايــة عالــم مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة التــي دعمــت النظريــة السياســية الكونيــة مرحلــة 

تــم فيهــا تحويــل النظــام الدولــي المســتند إلــى عالقــات الحكــم بيــن الــدول تدريجيــاً لكــي يســتوعب 

ــا بالتجربــة األوروبيــة لفتــرة  ــا وثيًق حقــوق األفــراد ويحميهــا. ارتبطــت هــذه الروايــة التاريخيــة ارتباطً

مــا بعــد الحــرب. لقــد كان ذلــك الــرأي الــذي اعتبــر الكونيــة والعالميــة ردود فعــل أساســية علــى أزمــة 

ــة  ــدول. كانــت مشــكلة القــرن العشــرين مــن وجهــة النظــر هــذه حال ــن ال الهولوكوســت والحــرب بي

مفرطــة ومقيــدة. ومســألة النظريــة الكونيــة هــي كيفيــة خلــق قيــود قانونيــة وسياســية علــى الدولــة 

ذات الســيادة.

ــي  ــة الت ــى مجموعــة مختلفــة مــن معضــالت السياســة الدولي ــم اإلشــارة إل  تحــاول صناعــة العال

تظهــر عندمــا نعتبــر اإلمبراطوريــة والنضــال ضدهــا مشــكلة القــرن العشــرين. بعــد كل شــيء، ال يمكــن 

القــول إن معظــم العالــم كان يتمتــع بالســيادة عنــد نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة. عــالوة علــى ذلــك، 
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مــرورا بـــ ”ب. دو بــوا“ B. Du Bois وصــوال إلــى المارتينيكــي إيمــي ســيزير 

Aimé Césaire بــأّن قصــة الحــرب األوروبيــة ال يمكــن اختزالهــا فــي مســألة 

العالقــات بيــن الــدول أو تحديدهــا بأوروبــا. بــدالً مــن ذلــك، قامــوا (مــع نقــاد 

ــة  ــرب العالمي ــات الح ــتعمارية ألزم ــول االس ــاب لألص ــر حس ــن) بتطوي آخري

الثانيــة. بالنســبة لــدو بــوا ، «لــم تكــن هنــاك فظائــع نازيــة فــي معســكرات 

االعتقــال، ولــم تكــن هنــاك أعمــال قتــل وتشــويه بالجملــة» التــي لــم تُمــارس 

أوالً «ضــد أصحــاب البشــرة الملّونــة فــي جميــع أنحــاء العالــم باســم والدفــاع 

ــروع  ــيزير، «المش ــبة لس ــم.» 2 بالنس ــم العال ــد ليحك ــوق ُولِ ــرق متف ــن ع ع

ــة  ــة الروماني ــم الحديــث هــو مــا كانــت اإلمبريالي االســتعماري بالنســبة للعال

بالنســبة للعالــم القديــم: مقدمــة للكارثــة ورائــد الكارثــة.»3 علــى هــذا المنوال 

ــور  ــورج بادم ــا، ج ــي نكروم ــار كوام ــدادي ومستش ــي التريني ــاغ الماركس ، ص

ــل  ــف وتحلي ــتعمارية» لوص ــية االس ــات «الفاش George Padmore، مصطلح

الحكــم اإلمبريالــي البريطانــي عبــر إفريقيــا.4

ــى مجموعــة  ــم اإلشــارة إل تحــاول صناعــة العال

مختلفــة مــن معضــالت السياســة الدوليــة التــي 

تظهــر عندمــا نعتبــر اإلمبراطوريــة والنضــال 

ــرين. ــرن العش ــكلة الق ــا مش ضده

فــي صناعــة العالــم، أبــدأ باألســئلة حــول أي رؤيــة للعالــم ظهــرت 

ــا  ــؤاًال ثانيً ــذا س ــد ه ــاغل. يول ــغل الش ــي الش ــة ه ــون اإلمبراطوري ــا تك عندم

حــول كيفيــة تكويــن اإلمبراطوريــة. بالتركيــز علــى المثقفيــن ورجــال الدولــة 

األفارقــة واألمريكييــن مــن أصــل أفريقــي ومــن منطقــة البحــر الكاريبــي، بمــا 

فــي ذلــك نامــدي أزيكيــوي (نيجيريــا)، ودو بــوا (الواليــات المتحــدة)، ومايــكل 

ــك  ــا)، وإري ــري (تنزاني ــوس نيري ــا)، وجولي ــا (غان ــكا)، ونكروم ــي (جاماي مانل

ــزًا  ــا ممي ــن أســماء أخــرى، أرســم نهًج ــداد)، ذكــرا ال حصــرا بي ويليامــز (تريني

لمشــكلة اإلمبراطوريــة. علــى عكــس الســرد المعيــاري إلنهــاء االســتعمار الــذي 

ــرى  ــرة الكب ــن الحاض ــي بي ــم األجنب ــة للحك ــة ثنائي ــتعمار كعالق ــل االس يمث

والمســتعمرة، فــإن االســتعمار ينطــوي علــى إندمــاج غيــر متكافــئ وتسلســل 

هرمــي عرقــي. جــادل النقــاد الســود المناهضــون لالســتعمار فــي فتــرة مــا بيــن 

الحربيــن بــأن اإلمبراطوريــة كانــت مرنــة مــن الناحيــة المؤسســية. لــم تتخــذ 

دائًمــا شــكل الحكــم األجنبــي المباشــر ولكنهــا دائًمــا مــا كانــت تنطــوي علــى 

ــع  ــج مجتم ــئ أنت ــر متكاف ــادي غي ــي واقتص ــي وسياس ــل قانون ــات تكام عملي

ــا. ومــن األمثلــة علــى هــذا الشــكل مــن «اإلندمــاج غيــر  دولــي منظــم هرميً

المتكافــئ» أمثلــة علــى دول أفريقيــة ودول الكاريبــي المســتقلة (إثيوبيــا 

ــاء  ــى أعض ــميًا وحت ــتقلة رس ــا مس ــت جميعه ــي كان ــا) والت ــي وليبيري وهايت

فــي عصبــة األمــم ولكنهــا تخضــع ألشــكال مختلفــة مــن التدخــل واإلشــراف و 

ــح. ــالل الصري االحت

ــة  ــة مركزي ــي كخاصي ــي العرق ــل الهرم ــن التسلس ــث ع ــن الحدي ــم يك ل

للنظــام الدولــي مــن منظــور المثقفيــن الذيــن أدرســهم مقصــوًرا علــى الّدولــة 

ــك، كانــت قصــة  ــدالً مــن ذل ــة الثــالث. ب ــة والكاريبي ــدول اإلفريقي ــة ال وتجرب

خــط األلــوان العالمــي التــي ظهــرت انطالقــا مــن بــدء تاريــخ تجــارة الرقيــق 

عبــر المحيــط األطلســي. علــى ســبيل المثــال، جــادل كل مــن دو بــوا و بادمــور 

بــأن االســتغالل االقتصــادي للعمالــة الســوداء ربــط العالــم الجديــد بالعبوديــة 

ــن  ــي األمريكيتي ــرر ف ــد أن التح ــا كان يُعتق ــور، بينم ــا لبادم ــتعمار. وفًق واالس

قــد أنهــى «وضــع العبيــد لألفارقــة»، فــإن التوســع اإلمبراطــوري فــي إفريقيــا 

«أجبــر الســكان األصلييــن علــى العبوديــة المأجــورة». 5 تــم ربــط العبوديــة 

واالســتعمار فــي العالــم الجديــد بشــكل تسلســلي وهيكلــي. تبعــت اإلمبرياليــة 

ــية  ــة السياس ــيع المواطن ــي توس ــل ف ــرر والفش ــاب التح ــي أعق ــدة ف الجدي

ــات المتحــدة ودول أخــرى  ــا فــي الوالي ــد المحرريــن حديثً ــة للعبي واالقتصادي

ــى عولمــة التسلســالت  ــا إل ــع مــن أجــل إفريقي ــن. أدى التداف ــي األمريكيتي ف

الهرميــة العرقيــة التــي ظهــرت فــي أعقــاب التحــرر. فــي هــذا الصــدد ، قــال 

دبليــو إي. لــم يكــن مقطــع ب. دو بــوا المقتبــس «مشــكلة القــرن العشــرين 

ــا تــم تناولــه  هــي مشــكلة خــط اللــون» اســتعارة أكثــر مــن كونــه رأيــا تحليليً

خــالل فتــرة مــا بيــن الحربيــن العالميتيــن مــن قبــل النقــاد األفريقييــن 

والكاريبييــن المناهضيــن لالســتعمار إلعــادة صياغــة معنــى اإلمبراطوريــة. 

انطالقــا مــن إعــادة الصياغــة هــذه، ظهــرت الروايــة القائلــة بــأّن اإلمبراطوريــة 

ــد  ــم الجدي ــة العال ــط عبودي ــذي يرب ــط ال ــه الخ ــتعبادا كان في ــا اس بوصفه

ــة واالســتغالل. ــة للهيمن ــة عنصري ــا بني والتنافــس مــن أجــل إفريقي

ــم  ــع العال ــا أســميه « صن ــة يؤطــر ويوجــه م ــوم لإلمبراطوري هــذا المفه

المناهــض لالســتعمار» - مشــروع لتأميــن نظــام عالمــي قائــم علــى المســاواة. 

كان لصناعــة العالــم المناهــض لالســتعمار ثــالث ســمات - إدخــال الحــق 

القانونــي فــي تقريــر المصيــر، وتشــكيل اتحــادات إقليميــة فــي إفريقيــا 

ــد. ــي جدي ــادي دول ــام اقتص ــين نظ ــراً تدش ــي وأخي ــر الكاريب ــة البح ومنطق

علــى نطــاق واســع ، تقــوم صناعــة العالــم بثالثــة تدخــالت. أوالً، عندمــا 
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يتعــارض رأي اإلمبراطوريــة علــى أنهــا اســتعباد نــرى الحــق فــي تقريــر المصيــر 

ــر  ــى حــد كبي ــر إل ــر المصي ــي تقري ــى الحــق ف ــد. يُنظــر إل مــن منظــور جدي

علــى أنــه امتــداد وتفصيــل للمعاييــر الدوليــة الحاليــة التــي أوضحهــا ألول مــرة 

وودرو ويلســون ثــم نــص عليهــا ميثــاق األمــم المتحــدة. كمــا أوضحــت ، فــإن 

تأميــن الحــق فــي تقريــر المصيــر كان عمليــة مطولــة وشــكلت انقطاًعــا نوعيًــا 

عــن االحتجــاج الســابق بتقريــر المصيــر مــن خــالل إضفــاء الطابــع العالمــي 

ــم  ــي الســيادة ل ــأن المســاواة ف ــد صّرحــت ب ــى االســتقالل والمســاواة. لق عل

تكــن ابتــكاًرا أوروبيًــا بــل كانــت مشــروًعا ألطــراف أوروبــا. بــدءا بــدول أمريــكا 

ــم المســتعمر  ــة فــي وقــت ســابق مــن القــرن العشــرين، تقــدم العال الالتيني

ــق  ــا بتعمي ــوا أيًض ــك، قام ــى ذل ــم عل ــة. وبإقدامه ــة المســاواة الدولي بالمطالب

معنــى المســاواة الدوليــة. قالــوا بــأن المســاواة فــي الســيادة لــم تكــن مجــرد 

ــرار  ــع الق ــلطة صن ــا لس ــن أساًس ــاوي، ولك ــي المتس ــز القانون ــة بالمرك مطالب

المتســاوية فــي المجتمــع الدولــي وأســاس إعــادة التوزيــع االقتصــادي.

يُنظــر إلــى حــق تقريــر المصيــر إلــى حــد كبيــر 

ــة  ــر الدولي ــل للمعايي ــداد وتفصي ــه امت ــى أن عل

الحاليــة التــي أوضحها ألول مرة وودرو ويلســون 

ــع  ــم المتحــدة. وم ــاق األم ــا ميث ــص عليه ــم ن ث

ذلــك ، فــإن ضمــان الحــق فــي تقريــر المصيــر 

هــو عمليــة مطولــة ويمثــل انقطــاع نوعــي 

ــن  ــر م ــر المصي ــابق بتقري ــاج الس ــن االحتج ع

خــالل إضفــاء الطابــع العالمــي علــى االســتقالل 

ــاواة. والمس

ــاء  ــا توأمــة بن ــم به ــي ت ــم عــن الطــرق الت ــا ، تكشــف صناعــة العال ثانيً

الدولــة وصناعــة العالــم وتشــابك المشــاريع السياســية. بالنســبة للعديــد مــن 

ــوى  ــذا بأق ــاء ه ــة. ج ــة والعالمي ــن القومي ــع بي ــن الجم ــد م ــاد، كان الب النق

عباراتــه ألن الهيــكل الدولــي لإلمبراطوريــة كان قــد شــكل األمــم المســتعَمرة. 

ــز  ــى وجــه الخصــوص، طــرح ويليام ــي عل ــة البحــر الكاريب ــي ســياق منطق ف

ومانلــي فكــرة أن الــدول الجزريــة نتجــت بالكامــل عــن الســيطرة اإلمبراطورية. 

مــن ســكان الجــزر، بعــد اســتئصال الســكان األصلييــن وصــول إلــى اإليقــاع بهــم 

فــي فــّخ العالقــات االقتصاديــة التابعــة، كان «قومــي» منطقــة البحــر الكاريبــي 

ــا. بــرزت صناعــة العالــم المناهضــة لالســتعمار، مــن  ــا وإمبراطوريً دائًمــا أمميً

ــاح.  ــن االنفت ــرف م ــكل المتط ــذا الش ــج ه ــاب نتائ ــن حس ــري، م ــة نظ وجه

تحولــت هــذه الرؤيــة إلــى برنامــج تحليلــي بــدالً مــن برنامــج سياســي، 

ويمكــن أن تكــون تلــك الّرؤيــة الراميــة إلــى الجمــع بيــن األمميــة والقوميــة 

أساًســا للتعامــل عــن كثــب مــع أزمــة المشــروع السياســي لمــا بعــد االســتعمار. 

ــيين  ــروعين سياس ــم مش ــع العال ــة وصن ــاء الدول ــه إذا كان بن ــي أن ــذا يعن ه

متالزميــن ومتشــابكين فــال يمكننــا تقييــم إخفاقــات دول مــا بعــد االســتعمار 

مــن منظــور ديناميكياتهــا الداخليــة فقــط. مــن أجــل التناغــم مــع خصوصيــة 

تشــكيل الدولــة مــا بعــد االســتعمار وهــو عنصــر مركــزي فــي أي جهــد لفهــم 

ــر.» ــر المصي ــة التــي ميــزت «ســقوط تقري األزمــات السياســية واالقتصادي

أخيــرًا، يشــير تاريــخ صناعــة العالــم المناهــض لالســتعمار هــذا إلــى أننــا 

قــد نحــدد قصــة أصــول مختلفــة لعناصــر معينــة مــن اإلمبرياليــة األمريكيــة 

ــى أن  ــير إل ــد، تش ــه التحدي ــى وج ــاردة. عل ــرب الب ــد الح ــا بع ــرة م ــي فت ف

االنشــقاق األمريكــي عــن القانــون الدولــي يمكــن أن يقــع فــي هــذه اللحظــة 

مــن صنــع العالــم المناهــض لالســتعمار. بينمــا كانــت األمــم المتحــدة فــي عــام 

1945 مــن صنــع أمريكــي جوهــري ســعى إلــى إضفــاء الطابــع المؤسســي علــى 

نظــام دولــي ليبرالــي، بعــد ثالثيــن عاًمــا مــن تأسيســها، واجــه صانعــو السياســة 

ــون  ــون المناهض ــا القومي ــة حوله ــة دولي ــون منظم ــة األمريكي ــال الدول ورج

لالســتعمار إلــى ســاحة لسياســات إنهــاء االســتعمار. فــي الســتينيات مــن القــرن 

الماضــي، عندمــا نشــرت دول مــا بعــد االســتعمار الحــق الجديــد فــي تقريــر 

ــي ، وال ســيما نظــام الفصــل العنصــري  ــا الحكــم األجنب ــر لتحــدي بقاي المصي

فــي جنــوب إفريقيــا، والخليــج والصــراع بيــن القومييــن المناهضيــن لالســتعمار 

إلعــادة تشــكيل األمــم المتحــدة كموقــع « ثــورة مــا بعــد االســتعمار « كانــت 

نظــرة الواليــات المتحــدة إلــى المنظمــة الدوليــة علــى أنهــا» منتــدى للتعــاون 

ــا.6  ــا جليّ ــرا واضح ــكا» أم ــول أمري ــز ح ــاع المتمرك ــي واإلجم ــن الجماع واألم

ــتعمار  ــض لالس ــتيالء المناه ــذا االس ــد ه ــف ض ــل العني ــى رد الفع ــر إل بالنظ

ــا كان انشــقاقًا  ــك تدريجيً ــع ذل ــا تب ــإن م ــاردة، ف ــود الحــرب الب ــف قي وتخفي

ــن  ــدالً م ــرب. ب ــد الح ــا بع ــرة م ــي فت ــة ف ــات الدولي ــن المؤسس ــا ع أمريكيً

اســتعادة المؤسســات الدوليــة ، تبنــى صانعــو السياســة األمريكيــون «ســيادية 

ــر الدوليــة داعيــة إلــى تدخــل عســكري دون  جديــدة» رفضــت دمــج المعايي

تفويــض دولــي. 7
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ــام 1945  ــي ع ــدة ف ــم المتح ــت األم ــا كان بينم

مــن صنــع أمريكــي جوهــري ســعى إلــى إضفــاء 

الطابــع المؤسســي علــى نظــام دولــي ليبرالــي، 

بعــد ثالثيــن عاًمــا مــن تأسيســها، واجــه صانعــو 

ــة  ــون منظم ــة األمريكي ــال الدول ــة ورج السياس

دوليــة حولهــا القوميــون المناهضــون لالســتعمار 

إلــى ســاحة لسياســات إنهــاء االســتعمار.

مــن هــذا المنظــور، يمكــن العثــور علــى ســقوط تقريــر المصيــر وأصــول 

ــي  ــية الت ــة والمؤسس ــوالت األيديولوجي ــي التح ــر ف ــي المعاص ــا الدول نظامن

بــدأت فــي الســبعينيات. هنــاك الكثيــر مــن العمــل الــذي يتعيــن القيــام بــه 

ــة  ــرؤى الطوباوي ــاق وال ــعة النط ــات الواس ــاء الطموح ــادة بن ــتعادة وإع الس

لعالــم بعــد إمبراطوريــة. عنــد القيــام بذلــك، ال ينبغــي أن يكــون هدفنــا هــو 

ــا  ــك علين ــن ذل ــدالً م ــن ب ــاء رؤى اللحظــات الســابقة، ولك ــادة إحي مجــرد إع

ــا. ــد صياغــة حاضرن ــد تعي اســتخدامها كنقــاط اشــتعال ق

ــدة  ــور أشــكال جدي ــة وظه ــاخ العالمي ــة المن ــع أزم ــا المعاصــر م عالمن

ــة  ــر تحليلي ــات نظ ــب وجه ــوف يتطل ــة س ــروب األهلي ــتبداد والح ــن االس م

مختلفــة. فــي حيــن أنــه مــن المهــم علــى ســبيل المثــال الحفــاظ علــى نقــد 

اإلمبرياليــة الــذي يجــب أن يقتــرن بمناهضــة قويــة لالســتبداد ترفــض حمايــة 

أســوأ انتهــاكات دول مــا بعــد االســتعمار تحــت ســتار المســاواة فــي الســيادة. 

ــتعمار  ــون لالس ــم المناهض ــو العال ــزال صانع ــث ال ي ــك، حي ــى ذل ــالوة عل ع

ــي،  ــي والمحل ــول الدول ــل للتح ــتعمار كعام ــد االس ــا بع ــة م ــكين بدول متمس

ــة  ــات المتحــدة والحرك ــي الوالي ــاة الســود ف ــة حي ــل حرك ــإن تشــكيالت مث ف

الوحشــية المناهضــة للشــرطة #EndSARS فــي نيجيريــا تعطــي صوتًــا لنقــد 

عميــق للواليــة. إذا ظهــر صنــع العالــم المناهــض لالســتعمار بهــذه الطــرق غيــر 

متزامــن مــع عصرنــا، فيجــب أن نتذكــر أيًضــا أنــه أطلــق نقــًدا لعــدم المســاواة 

ــا فــي المطالبــة بالتعويضــات والدعــوات إللغــاء  العالميــة الــذي ال يــزال معن

ديــون مــا بعــد االســتعمار ونقــد الالمســاواة بخصــوص أعبــاء تغيــر المنــاخ.
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عن المؤلف

ــوم  ــم العل ــي قس ــاعدة ف ــتاذة مس ــي أس ــو ه ــورة آدوم غيتاش البروفيس

ــة  ــي جامع ــة ف ــتها الجامعي ــت دراس ــيكاغو. أكمل ــة ش ــية بجامع السياس

ــا عــام 2009 وحصلــت علــى درجــة الدكتــوراه مــن جامعــة ييــل  فيرجيني

عــام 2015. هــي منظِّــرة سياســية لهــا اهتمامــات بحثيــة فــي تاريــخ الفكــر 

السياســي ونظريــات العــرق واإلمبراطوريــة والنظريــة السياســية لمــا بعــد 

االســتعمار. يركــز عملهــا علــى التاريــخ الفكري والسياســي ألفريقيــا ومنطقة 

البحــر الكاريبــي. كتابهــا األول «صناعــة العالــم بعــد اإلمبراطوريــة: صعــود 

وســقوط تقريــر المصيــر“، يعيــد بنــاء روايــة مــن بيــن الروايــات العديــدة 

عــن تقريــر المصيــر المقدمــة فــي الفكــر السياســي للقومييــن ســود 

البشــرة األطلســيين المناهضيــن لالســتعمار خــالل ذروة إنهــاء االســتعمار 

فــي القــرن العشــرين. نشــرت البروفيســورة غيتاشــو مقــاالت فــي العديــد 

مــن المجــالت األكاديميــة وحصلــت علــى العديــد مــن الجوائــز الدوليــة.
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يعيــش العالــم فتــرة مليئــة بالمشــاكل وتمــر البشــرية جمعــاء فــي أزمــة عميقة. 

تشــهد البشــرية أزمــات اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة وبيئيــة وسياســية خطيرة 

علــى المســتوى العالمــي وكذلــك علــى مســتوى البلــدان كٍل علــى حــدة. هــذه 

التحديــات واألزمــات تطفــو فــي نواحــي عديــدة مــن االنهيــارات الماليــة إلــى 

ــن  ــة، وم ــات اإلقليمي ــى الصراع ــي إل ــاب الدول ــن اإلره ــي، وم ــر المناخ التغي

مشــكلة الالجئيــن إلــى مشــكلة العــداء تجــاه األجانــب.

إن األزمــات الحاصلــة والمشــاكل التــي تفاقمــت بســبب الجائحــة تبطــل إلــى 

ــق.  ــي التدف ــت ف ــتمر الوق ــية. ويس ــة الرومانس ــات العولم ــر خطاب ــد كبي ح

ــن  ــتركة م ــرية المش ــاكل البش ــل لمش ــاد ح ــن إيج ــه ال يمك ــح أن ــن الواض وم

خــالل االنطوائيــة واالســتقطاب وزيــادة األحــكام المســبقة. وبغــض النظــر 

ــًدا. نحــن  ــًدا قــدًرا ال يتغيــر أب عــن مــدى خطــورة مشــاكلنا، فإننــا ال نواجــه أب

نعتقــد أن المشــاكل التــي نواجههــا ناتجــة بشــكل أساســي عــن أفعــال بشــرية 

ويمكــن تجاوزهــا بجهــد بشــري. نحــن نعلــم أن هنــاك العديــد مــن المبــادرات 

المختلفــة للتغلــب علــى هــذه األزمــة العميقــة التــي تعانــي منهــا مناطــق عــدة 

فــي العالــم.

ــور  ــي وصب ــد واع ــالل جه ــن خ ــانية م ــاكل اإلنس ــى مش ــب عل ــا التغل يمكنن

ــن لهــذه  ــة لألشــخاص المدركي ــرة طويل ــذ فت ومشــترك. لقــد حــان الوقــت، من

الحقائــق مــن مختلــف الثقافــات والمناطــق فــي العالــم، إلظهــار المزيــد مــن 

التضامــن. حــان الوقــت للتحــدث عــن كرامــة اإلنســان متجاوزيــن كل هوياتنــا. 

إن تحالــف الشــرفاء، الذيــن يــرون الحــق والعــدل علــى أنهمــا المحــور، يمكــن 

لــه إطــالق عهــد جديــد مــن التضامن مــن أجــل اإلنســانية. المســتقبل المشــرف 

ــي  ــم العالم ــع التراك ــي ستســتمر م ــة الت ــي هــذه المرحل ــس مســتحيًال. وف لي

ومخاطبــة العالــم. نعتقــد أن تركيــا تتمتــع بموقــع متميــز بخصائصهــا الجغرافيــة 

والتاريخيــة والثقافيــة تمكنهــا مــن اســتضافة هــذا الجهــد المشــترك لإلنســانية.

هدفنــا ضمــن نطــاق المشــروع هــو الجمــع بيــن كبــار المفكريــن فــي العالــم 

إلنشــاء منصــة فكــر دوليــة تهــدف إلــى بنــاء مســتقبل البشــرية والعالــم مــن 

ــن  ــا م ــتمد قوته ــانية تس ــترك لإلنس ــق مش ــم أف ــة وتقدي ــة متكامل ــالل طاق خ

ــا، حــول هــذا الموضــوع،  ــا نحــن فــي جامعــة كابادوكي كرامــة اإلنســان. رؤيتن

هــو توفيــر أرضيــة لدراســات أكاديميــة يعبــر فيهــا كبــار المفكريــن فــي العالــم 

ــم  ــم، ويشــاركون مالحظاته عــن رؤاهــم للمســتقبل المشــترك للبشــرية والعال

ــات والفــرص. حــول التحدي

عن
ع 

رو
مش

إن جامعة كابادوكيا هي جامعة و مؤسسة شابة (خاصة) 

في وسط تركيا ، كابادوكيا. 

(/https://kapadokya.edu.tr/en)

إن الهــدف الرئيســي للجامعــة هــو تربيــة وإنشــاء أجيــال 

ــراءة القــرن الحــادي  ــم ق ــن يمكنه ــرأي الذي ــادة ال مــن ق

والعشــرين بشــكل واقعــي، و اللذيــن يتمتعــون بــآراء 

تحمــل وزنـًـا وأهميــة، وذلــك  عــن طريق ســؤال واستشــارة 

ــم ،  ــي مجاالته ــة ف ــة العالي الرجــال والنســاء ذوي المعرف

والذيــن سيُســعدون بمشــاركتهم لهــذه المعرفــة ، وبالتالي 

فــإن هــذه األجيــال ســتحظى باالحتــرام والثقــة مــن 

ــم  ــا لنظــام  تعلي ــا موطًن ــد جامعــة كابادوكي ــن. تُع اآلخري

اكاديمــي ناجــح للغايــة مكــَون مــن شــقين مــن البرامــج 

ــا البعــض. ــي تدعــم وتكمــل بعضه ــة الت ــة والمهني األكاديمي

كيا
دو

كبا
ة 

مع
جا

ل 
حو



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


