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 الملخص:

فانون  بعبقریتھ . میة الفیلسوف والمفكر و الدكتور النفسي فرانتس فانون ھذه الدراسة الى ابراز أھتھدف 

أفكار وآراء فانون تحلل االستعمار ومدى تغلغلھ وتأثیره . ودراستھ وتجربتھ أعطى فكر جدید ورائع لالنسانیة

وك دول العالم  فھو یحاول أن یصف سلعلى العالم الثالث وذلك من  خالل رؤیتھ لكیفة  النسق الداخلي للمجتمع،

. الثالث

االستعمار، ھو مصطلح یعبرعن العالقة ما بین أوروبا والعالم الثالث، أوروبا ذلك النموذج الرائع ، ولكن 

االستعمار یعبر عن التناقض الموجود في العالم ، فھو یعبر عن  انقسام .  بالمقابل ذلك النموذج االستعماري

عامل مع ھذا االنقسام المتجذر في العالم الثالث وتطرح مفھوم جدید لذلك ھذه األطروحة  تت. وغربة ھذا العالم

.وھو االزدواجیة

 یعطي رؤیا وبعد دولي  للعالقة ما بین أوروبا والعالم الثالث فھو یصف طریقة عمل ومیكانیكیة سلوك فانون 

افة الى كافة الفئات المختلفة الطبقات، الجماعات وحركات التحرر التي أوجدت نفسھا النھاء االستعمار، باالض

.التي تلعب دور في تشكیل بنیة الدولة في العالم الثالث

واھمیتھم وضرورتھم من أجل احداث تغیر فھو یھدف الى تغیر عمیق , أیضا ، یصف  فانون دور العنف والثورة

.وجذري من أجل العدالة لمعذبوا األرض، وھو اسم كتابھ األخیر

نا ورؤیتا لفلسفة فانون ، تم دراسة دولة جنوب افریقیا كحالة دراسیة فھي تلعب دور جوھري من أجل تعمیق  فھم

وفعال على مستوى أفریقیا جنوب الصحراء ، باالضافة الى أن أھل  جنوب افریقا ما زالوا یعیشون ھم 

.والمستعمر على أرض واحدة

.ر تغیر المفاھیم والمصطلحات الدولیةتم التركیز على سلوك الحزب السیاسي المسیطر، وخصوصا في اطا

.الھدف من الحالة الدراسیة ھو تعمیق ونقد رؤیة فانون، وأیضا تقییم مدى تطبیقیة أفكاره ومفاھیمھ

Preface:

Frantz Fanon is a name associated with freedom, justice and humanity. Shortly before 

his death he wrote The Wretched of the Earth, calling for more humane world. 

Writing with all his passion and love for the weak and the oppressed, Fanon seeks a 

new pattern of man – a man who is not penetrated by inhuman systems, who can build 

natural relations between himself and his family, society, and world. He wants 

nothing less than to create a new humanity.


