
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المسار- العدد (5)- حزیران- یونیو 2017

 

 

 االفتتاحیة

 

 ترامب في دیارنا

 یختلف الجمهوریون عن الدیمقراطیین في الوالیات المتحدة األمیركیة بـأنهم أكثر انخراطا في

 مشاكل الشرق األوسط وأكثر حسمًا وحزمًا. فبعد أن رأینا من الرئیس األمریكي األسبق

 باراك أوباما اعتماده على القوة الناعمة و الدبلوماسیة في مختلف قضایا المنطقة كالملف



 
 

 النووي اإلیراني و األزمة السوریة على سبیل المثال و خطته لالنسحاب من الشرق األوسط

 جاء خلفه ترامب معلنًا ومن قبل مجیئه تغییره الجذري لسیاسة سابقه الخارجیة ولم یكتف

 بمسك خیوط اللعبة من موقعه البعید, بل أتى إلى الخلیج العربي الذي یملك تاریخیًا قدرًا كبیرًا

 من عناوین السیاسة األمریكیة الشرق أوسطیة وخصوصا المملكة العربیة السعودیة فهي

  المستورد األكبر للسالح األمریكي ومن أهم الدول المستثمرة في الوالیات المتحدة األمریكیة.

 حرصت المملكة السعودیة على أن یكون اجتماعها مع ترامب موسعًا, أقله في الشق الخلیجي

 و قبول األمریكي هذا التوسع كان قائمًا على مركزیة سیاسیة ینظر من خاللها للسعودیة

 .وصل ترامب ویعرف ماذا یرید والسعودیون فهموا آلیات عمل ضیفهم  و استوعبوها

 والقوها بما یناسبه: فقد تم توقیع عقود على صفقات تجاریة بقیمة (460) ملیار دوالر واتفقوا

 معه على محاربة داعش عسكریًا والعمل من أجل  التغییر في المجتمعات اإلسالمیة فحصروا

 وحددوا سویًة اإلسالم السیاسي كله في سلتین فقط :إسالم شیعي تمثله إیران و إسالم سني

 أخواني تمثله قطر (كان ملفتًا غیاب أردوغان عن قمة الریاض واالكتفاء بوزیر الخارجیة

 التركي هناك).

 لماذا قطر؟

 بدا واضحًا من عهد أوباما أن الهوى األمریكي لألخوان انتهى في بدایة عام2013, حیث تم

 تنحي أمیر قطر وطاقمه , انقالب عسكري في مصر یطیح برئیس شرعي منتخب , سحب

 الملف السوري من إیدي األتراك والقطریین , إال أن الرئیس األمیركي الجدید یرى األمور

 من زوایا مختلفة وبمنظار خاص بالجمهوریین فهو ال یحب اللعب مع الدول الصغیرة وال

 یسمح لهم بأن یشغلوا حیزًا أكبر من حجمهم فأتت السعودیة ملبیة رغبات ترامب ومنتهزه

 الفرصة لتأخذ ثأرها من جارتها لعدم تنفیذها البنود التي نتجت عن القمة الخلیجیة المنعقدة في

 الریاض عام /2014/

 فكان كل هذا التجییش بكل الوسائل (عدا العسكریة) ضد قطر.

 التوتر القطري _السعودي الخلیجي واألزمة في سوریا:

 بعد خروج األزمة من ید السوریین وبعد أن غدت سوریا ساحة صراع دولیة-اقلیمیة أصبح

 البد من أي اتفاق أو عداء بین أي من الدول الفاعلة أن یؤثر على الوضع السوري فالتوافق

 التركي السعودي مثال أدى إلى انتصارات كبیرة للمعارضة المسلحة وسیطرتها على مدینة

 ادلب بالكامل في آذار2015 وزحفها لجسر الشغور وتوافق أمریكي روسي نتج عنه تدخل



 
 

 مباشر لموسكو في أیلول2015 أوقف هذا المد، ومن األكید هنا أن الخالف األخیر سیكون له

 آثره على األزمة السوریة وعلى المعارضة السوریة بشكل خاص.

 تلك المعارضة المرتهنة للدول اإلقلیمیة الفاعلة الخلیجیة كالسعودیة وقطر بسبب المال

 النفطي والدعم االقتصادي لها وتركیا بسبب الدعم اللوجستي. حتى إن هذه الدول الثالث

 شكلت بسوریین تابعین لها (المجلس الوطني) و (االئتالف)، فكان كل جسم مما سبق مكون

 من مثلث أضالعه قطر-تركیا-السعودیة.

 الموقف اإلیراني من أزمة قطر:

 بدأت العالقة بین البلدین منذ عام 1991 عندما عقدا اتفاقیات في مجاالت مختلفة أهمها النقل

 الجوي والتعاون الثقافي وفي جولة الرئیس اإلصالحي محمد خاتمي في المنطقة العربیة عام

 1999 قال أن زیارته لقطر كانت األفضل و األنجح واألمیر القطري حمد بن خلیفة كان أول

 خلیجي یزور إیران عام 2000 منذ نجاح الخمیني في ثورته عام 1979 وأهم تمایز قطري

 عن دول الخلیج وعن أعضاء مجلس األمن جمیعهم حصل  عندما عارضت الدوحة القرار

 الدولي 1696 المتعلق بالملف النووي اإلیراني عام 2006.و في العام نفسه یذهب األمیر

 القطري إلعمار الضاحیة الجنوبیة بعد حرب تموز وینال لقب أمیر المقاومة وفي 2007

 تمت دعوة الرئیس اإلیراني أحمدي نجاد كضیف شرف في مؤتمر القمة الخلیجیة المنعقدة في

 الدوحة ودعمهما المشترك لحماس في حرب غزة 2008.

 و إن تحدثنا عن عالقة إیران باإلخوان المسلمین كتنظیم عابر للحدود فهي عالقة أقدم وأعمق

 من عالقة قطر بإیران یكفي أن نشیر للدعم اإلیراني لمرسي وكیف في خطب الجمعة قبیل

 انتخابه أكد الخطباء واآلثمة االیرانیون على أن انتخاب محمد مرسي واجب دیني , ورغم

 تنافسهما وتباعدهما في المواقف مما یجري في سوریا ودعمهما المطلق لكل طرف من

 طرفي الصراع إال أن هذا الخالف لم یوقف العالقة الودیة بین طهران والدوحة وإن كان قد

 زعزعها بعض الشيء , واآلن بعد األزمة القطریة- الخلیجیة أعلنت إیران تضامنها ودعمها

 بشكل مباشر وعلني ومررت المساعدات التركیة لقطر عبر أراضیها ..

 هل سینتج عن ذلك اصطفافات جدیدة؟ وهل ستنجح إیران ومن خلفها الروس الذین یریدون

 األستانة وال یریدون جنیف في ضم األخوان المسلمین البراغماتیین باألصل  ومن معهم من

 سیاسیین ومقاتلین على األرض؟ فنراهم جمیعا باألستانة یصیغون تسویة "ما "تضع األزمة

 السوریة في البراد إلى أجل غیر مسمى؟ وهنا البد من العودة إلى بالد العم سام، فعندما یغرد

 ترامب "قطر تدعم اإلرهاب" وطائراته تقلع لمحاربة اإلرهاب من قاعدتین على األرض

 القطریة وطالما بقیت القاعدتان فهذا یعني أنه لیس بوسع قطر إال العودة إلى الحضن الخلیجي



 
 

 وهي التي تعرف نیة ترامب في تحجیم إیران وزیادة حصاره لها وضغطه علیها بذریعة

  اإلرهاب أیضًا وتقلیص نفوذها وكسر ذراعها الممدودة بعدة عواصم عربیة.

 روسیا أیضًا لها مصلحة في تحجیم إیران ألن تضارب مصالحهما سیبدو واضحًا متى أراد

 األمریكي صنع اتفاق جدي وحقیقي مع الروسي.

 من كل ما جرى ویجري: ما هو مصیر المفاوضات السوریة-السوریة في جنیف المقبل؟

 وهل الوضع اإلقلیمي اآلن یقرب أم یبعد الحل؟ أسئلة كثیرة علینا التفكیر بها طویًال

________________________________________________ 

  

 مفهوم حق تقریر المصیر

 (قسم الدراسات في الحزب الشیوعي السوري-المكتب السیاسي)

 

 عَرف بعض فقهاء القانون الدولي حق تقریر المصیر بأنه: حق اي شعب في ان یختار

 شكل الحكم الذي یرغب العیش في ظله، والسیادة التي یرید االنتماء الیها، باعتبار ان

 السیادة ركن اساسي من اركان تقریر المصیر.

 للدخول في بحث مصطلح تقریر المصیر واثاره ومالبساته البد من لمحة تاریخیة

 لتطور مفهوم هذا الحق. حیث عرف مبدأ تقریر المصیر منذ عام 1526، لكن لم یجد

 تطبیقه الفعلي اال في بیان االستقالل االمریكي المعلن   في 4تموزعام 1776 ،

 وبعدها اقرت به الثورة الفرنسیة عام 1789م ، كما ضمنه الرئیس االمریكي "ولسن"

 في نقاطه /14/ التي اعلنها بعد الحرب العالمیة االولى ، كما اعتبر لینین ان المقصود

 بحریة االمم في تقریر مصیرها هو : االنفصال السیاسي لهذه االمم في الهیاكل القومیة

 الغربیة وتشكیلها لدولة قومیة مستقلة ، اما روزا لوكسمبورغ  فاعتبرت ان حق تقریر

 المصیر حق میتافیزیقي اجوف كالحق المزعوم بالعمل في القرن التاسع عشر والحق

 السخیف، وخالفا" ألطروحة كارل ماركس الذي كان یدافع عنها خالل حرب القرم ،

 حیث اعتبرت لوكسمبورغ ان استقالل االمم الصغیرة یشكل عام وبولونیا بشكل

 خاص من وجهة نظر اقتصادیة ، هو یوتوبیا مدانة بقوانین التاریخ ، واعتبرت انه

 لیس هناك من استثناء لهذا القانون الجامد سوى الشعوب البلقانیة المضطهدة من قبل

 االمبراطوریة العثمانیة ،مما استدعى هجوم لینین على هذه االطروحة التي كتبتها في



 
 

 عام 1908وطرحت مفاهیمها االشكالیة في المسألة القومیة واالدارة الذاتیة .  واعتبر

 لینین وخاصة في الموضوع االوكراني < نسلك جمیع الطرق الممكنة للوصول الى

 هدفنا الطبقي القومي على اختالفها وبدون اندفاع عن المساواة بین مختلف االمم ، وان

 سیاسة ماركس وانجلس في قضیة ارلندة اعطت مثال ما یزال یحتفظ حتى االن بأهمیة

 عملیة هائلة على السلوك الذي ینبغي ان تنتهجه برولیتاریا االمم المضطهدة ازاء

 الحركات القومیة> ویؤكد لینین انه بإمكان االممیة  في مطلع القرن العشرین ان

 تعترف ألوروبا الشرقیة واسیا بضرورة مبدأ حریة تقریر المصیر عند األمم سیاسیًا

 وبحقها في االنفصال ، وان االعتراف بحق جمیع االمم بتقریر مصیرها یتضمن حدا"

 اقصى من الدیمقراطیة وحدا "ادنى من التعصب القومي  .

 بعد هذه اللمحة التاریخیة البد ان نعتبر ان مبدْا حق تقریر المصیر مهم جدا "على

 صعید القانون الدولي ،وكان له دور ممیز في معاهدات الصلح التي عقدت بعد انتهاء

 الحرب العالمیة االولى عام  1919 ، ولكن هذا المبدأ لم یتحول الى قاعدة قانونیة

 الزامیة في القانون الدولي ، حیث اعتبر فقهاء القانون الدولي ن ان مجرد اقرار هذا

 المبدأ في عدة معاهدات دولیة ال یكفي العتباره من قواعد القانون الدولي الوضعي ،

 لكن المیثاق الذي وقعت علیه الحكومتین االمریكیة واالنكلیزیة<روزفلت + تشرشل>

 في 14 اب 1941 ، ثم انضم الیه بعد ذلك االتحاد السوفیتي 1941 ، حیث جاء في

 نص المادة الثانیة في المیثاق على ان : الحكومتین ال ترغبان في اي تعدیل اقلیمي ال

 یتفق مع الرغبة التي یعرب عنه السكان المعنیون بحریة تامة .  ونصت في المادة

 الثانیة فیه على : احترام حق جمیع الشعوب في اختیار شكل الحكومة التي ترید ان

 تعیش في ظلها ، ثم جرى تأكید هذا المبدأ في تصریح االمم المتحدة عام1945 ، وقد

 جاء في عدة قرارات صادرة هن االمم المتحدة مؤكدة على حق الشعوب في تقریر

 مصیرها بحریة واستقالل وفقا" لما تریده بعیدا" عن اي قوة او تدخل اجنبي ، ثم

 نصت في قرارها رقم 1545 الصادر في 5 شباط 1952على : ضرورة تضمین

 االتفاقیة الخاصة بالحقوق االقتصادیة و االجتماعیة و الثقافیة ، مادة خاصة تكفل حق

 الشعوب في تقریر مصیرها ، والقرار رقم 637 في كانون الثاني 1952 الذي

 اعتبرت بموجبه حق الشعوب  في تقریر مصیرها شرطا" ضروریا" للتمتع بالحقوق

 االساسیة جمیعها .

 یمكن ا لقول ان مبادئ االمم المتحدة واحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة

 واالجتماعیة والثقافیة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة المؤرخان في

 16كانون االول 1966 واللذان اعدتهما لجنة حقوق االنسان تؤكد كلها على حق

 الشعوب في تقریر مصیرها بنفسها، ایضا" احكام وبرنامج عمل فیینا اللذان اعتمدهما

 المؤتمر العلمي لحقوق االنسان في 1993 وبالتحدید الفقرتین < 2، 3> من الجزء



 
 

 االول المتعلقین بحق الشعوب في تقریر المصیر، وخصوصا" الشعوب التي تخضع

 لالحتالل االجنبي.

 اما معارضي حق تقریر المصیر من االفراد والدول والمنظمات، فاعتبروا، ومنهم

 االنكلیز، ان المادتین، المادة االولى فقرة " 2" والمادة الخامسة والخمسین من

 المیثاق، ال تعدوان مواد ارشادیة ذات قیمة ادبیة كبیرة، اما الفرنسیون فقد أقروا ان

 المیثاق قد أحدث قاعدة ذات فائدة لجمیع الشعوب وتلزم كافة الدول ولكن دون تحدید

 مضمونها وفحواها فهي لم تكون أكثر من رسالة میتة. هذا الخالف حول القیمة

 القانونیة لحق تقریر المصیر انسحب على فقهاء القانون الدولي ، فبعضهم انكر اي

 قیمة الزامیة قانونیة لحق تقریر المصیر ، ویعتبرون ان اصدار االمم المتحدة ألي

 قرار بهذا الصدد یشكل انتهاكا" لسیادة الدول وخرقا" ألحكام الفقرة /7/ من المادة

 الثانیة للمیثاق ، ویرى فقهاء اخرون ان حق تقریر المصیر یؤدي للفوضى والنزاع

 بین االمم والدول ، اما الفقیه " فكرسیتان"عام1993 فقد اعتبر ان حق تقریر المصیر

 ال یمكن ان یكون حكرا "على الشعوب المستعمرة فقط مستندا" الى اعالن 1960

 للجمعیة العامة لألمم المتحدة ، الذي حدد بشكل  صریح ان حق تقرب المصیر حق

 لكل الشعوب ، على الرغم   من ان حق تقریر المصیر اقتصر فهمه على اعتباره حقا"

 للشعوب المستعمرة حتى سقوط جدار برلین عام 1989 ،اال ان التطورات والتحوالت

 التي رافقت انهیار االتحاد السوفیتي ـ ویوغو سالفیا ـ ونشوء حركات التحرر ومشاكل

 كل من قبرص وبنغالدش وباكستان ، قد طرحت اسئلة كثیرة حول هل ان هذه االفعال

 والممارسات یمكن ان توضع في اطار حق تقریر المصیر وهل من الممكن ان یصبح

 هذا الحق مدخال لتقسیم الدول ذات السیادة؟ وخاصة بعد حوادث انفصال كثیرة حدثت

 في الفترة السابقة، على الرغم من أن االمم المتحدة ظل موقفها غامضًا في هذا الشأن

 اي اتجاه االنفصال، وخاصة في احداث كثیرة، مثل مضایقة الدولة مواطنیها او

 مجموعة " اثنیة او دینیة او قومیة، فهل الدولة تفقد شرعیة تمثیلها لهم؟ وبحیث یصبح

 هؤالء غیر ملزمین باالنتساب الى هذه الدولة ویفكرون بالخالص منها ویعملون بشكل

 جدي لالنفصال عنها. هناك اسئلة كثیرة صعبة لم یتم الجواب علیها بعد، مثال هل

 أصبح بإمكان االقلیات المنتشرة في العالم ان تطالب بحق تقریر المصیر وفق القانون

 الدولي؟ مثال یوغوسالفیا یوجد ستة اعراق: مسلمون بوسنیون  وصرب وسلوفینین

 وكروات ومقدونیون والجبل األسود(مونتینغرو). هل على هذه االقلیات االندماج في

 االغلبیة الصربیة؟ وینسحب هذا االمر على دول كثیرة توجد فیها اقلیات عرقیة ودینیة

 وقومیة الخ، وقد حسم هذا الجدل في معاهدة فیینا 1993 في مؤتمر االمم المتحدة

 لحقوق االنسان الذي حسم الخالف حول تفسیر اعالن 1960و1970 ومعاهدة حقوق

 االنسان، ومن القضایا التي تمحور حولها الخالف هو حق االنفصال، الذي اعتبره



 
 

 الكثیرون وجها من وجوه حق تقریر المصیر المتعددة ویفضل اخرون اعتباره كذلك.

 ومن الوجوه واالشكال المتعددة التي ابرزها مفهوم حق تقریر المصیر  فیما بعد فیینا :

 1ـ حق التحرر من االستعمار الخارجي < افریقیا الوسطى> 2 حق الحفاظ على

 االستقالل < جزیرة مایوني في كوموردس> ـ 3الحق في االنسحاب واالنفصال <

 بنغالدش ـ اریتیریا > ـ 4 الحق في حل الدولة وتغییر شكلها < االتحاد السوفیتي > ـ 5

 الحق في توحید البالد المقسمة < المانیا> ـ 6 الحق في حكم ذاتي لمجموعات محددة

 ومَعرفة اقلیمیا" كما هو شائع في االثنیات واللغة في اطار كونفدرالي ـ 7 حقوق

 االقلیات والمجموعات التي لها وجود ساسي وقانوني  8 حق المصیر الداخلي في

  اختیار شكل الحكومة وبشكل اكثر وضوحا "الشكل الدیمقراطي < هاییتي> .

 * اسالیب ممارسة حق تقریر المصیر: اعتبرت غالبیة االعضاء في االمم المتحدة ان

 ممارسة حق تقریر المصیر یجب ان یكون بالوسائل الودیة والدیمقراطیة السلمیة

 المعترف بها مثل ، مثل االقتراع العام واالستفتاء او اي وسیلة سلمیة اخرى ، وهذا ما

 جاء في قرار االمم المتحدة رقم 1637 الصادر في عام 1952 ونص على ان:

 رغبات الشعوب تؤب كد من خالل االقتراع العام او اي وسیلة دیمقراطیة اخرى

 ومعترف بها ، ویفضل ان تكون تحت اشراف االمم المتحدة. وهذا ما طبق في حالة

 السودان < انفصال جنوب السودان > وموریتانیا وغینیا والهند ونیجیریا. والسؤال

 الذي یطرح نفسه هنا ماذا لو رفضت سلطات الدولة التي حصل فیها تقریر المصیر

 بالوسائل الودیة وانكرت على الشعب حقه في تقریر مصیره ن بالرجوع الى القرار

 الصادر عن االمم المتحد رقم 3314 عام 1949 وملحقین المضافین الیه عام 1977:

 اكدت فیه لیس على حق تقریر المصیر فقط، بل وانما اكدت على الحق في النضال من

 اجل بلوغ هذا الهدف، حتى ان بعض الفقهاء راحوا الى القول بان االمم المتحدة

 بتأییدها حق حركات التحرر الوطني بالكفاح المسلح تنفیذا" لحق الشعوب في تقریر

 مصیرها قد شجعت على االرهاب.

 التمییز بین الحكم الذاتي و مصطلح تقریر المصیر : ان مصطلح الحكم الذاتي یرتبط

 مباشرة بحق تقریر المصیر ویعتبر احدى وسائل ممارسته ، ومصطلح االدارة الذاتیة

 یختلف كل االختالف عن مصطلح الحكم الذاتي ، فاإلدارة الذاتیة مثال" في الدستور

 االلماني في المادة 28 تعني ضمان حق البلدیات و القرى بتنظیم شؤونها الخاصة في

 مجتمعها المحلي بنفسها وعلى مسؤولیتها ،ولكن ضمن اطر القوانین السائدة ،

 فالبلدیات والقرى ال تملك سلطة اصدار القوانین ولو كانت قوانینا" محلیة , انها تقوم

 بمهام اداریة فقط ، اما الحكم الذاتي هو لممارسیه حریة التصرف في شؤونهم الداخلیة

 في منطقة تابعة لدولة معینة ، یتم نشوء الحكم الذاتي وتثبیته بواسطة عقد ضمن نطاق

 الدولة بتم بین فریقین او طرفین هما الحكومة المركزیة من جهة وممثلین الشعب  من



 
 

 جهة   اخرى والذین یتمتعون بالحكم الذاتي ، وفي هذا العقد یتم توزیع االختصاصات

 والمهمات اي الحقوق والواجبات لكال طرفي العقد ، ویتم ضمان عقد الحكم الذاتي

 بطرق مختلفة ، فإما ان یعتمد في هذا العقد على القواعد والضمانات الدولیة او ضمن

 نطاق دستور الدولة . اعتبر الكثیر من فقهاء القانون الدولي ان فكرة الحكم الذاتي

 تصلح ان تكون حال" لحقوق الشعوب واالقلیات، ألنه بواسطة الحكم الذاتي یمكن ان

 تضمن حمایة وجودها وهویتها من جهة وان تحافظ على ثقافتها ولغتها من جهة

 اخرى، وفكرة الحكم الذاتي تثبت السالمة الوطنیة للدولة، في الحكم الذاتي یبقى دور

 سلطة الحكم الذاتي ضئیال" في تقریر السیاسة الخارجیة ومسائل الدفاع والعملة ن

 فالقرار حول هذه المسائل یكون للمركز.

 * حق تقریر المصیر والمسألة الكردیة في سوریة : لقد تبنى المؤتمر الوطني الكردي

 في سوریا المنعقد في القامشلي في 26 و27  تشرین االول 2011 لمبدأ تقریر

 المصیر " للشعب الكردي "في سوریا كأساس للحقوق القومیة للشعب الكردي وحتمیة

 االعتراف الدستوري لحق الشعب الكردي في تقریر مصیره ، ویعتبر االكراد ان حق

 المصیر له شكالن : وهما تقریر المصیر الخارجي وحق تقریر المصیر الداخلي ،

 فحق تقریر المصیر الخارجي او الهجومي ، وان انكار حق الشعوب في تقریر

 مصیرها  ، نتیجة الخوف من خسارة جزء من االقلیم ال یمكن ان یكون تبریرا

 "قانونیا" عندما تكون حدود هذا االقلیم مخالفة اساسا لمبدأ حق تقریر المصیر ،

 ویجب االخذ بالحسبان بان الشعوب لها حق االنفصال في حالة االضطهاد غیر

 المحتمل ن وذلك عند توفر شرطین : 1ـ ممارسة سیاسة التمییز ضدها مع خرق

 حقوق االنسان االساسیة 2ـ ابعادها عن عملیة القرار السیاسي في الدولة التي تعیش

 ضمنها . وقد حسم المؤتمر الوطني الكردي االمر ولم یطالب بحق تقریر المصیر

 الخارجي للشعب الكردي ، مما یعني االنفصال عن الدولة السوریة، واكد على

 المطالبة بحق تقریر المصیر الداخلي وذلك ببیانه الختامي وایجاد حل عادل للقضیة

 الكردیة بما یضمن حق تقریر مصیره بنفسه ضمن وحدة البالد  وبالمقابل اعتبر

 المؤتمر ان عدم االعتراف بحق تقریر المصیر الداخلي لألكراد في سوریة یعید فتح

 الطریق امام حق تقریر المصیر الخارجي ومحاولة االنفصال عن سوریة ، اما موقف

 االكراد من الدستور السوري الحالي فقد اعتبروا ان الدستور الحالي ال یصلح ان

 یكون حال لمسالة معقدة مثل المسألة الكردیة وبدون ان یكون دستورا" لدولة تعددیة

 دیمقراطیة ، وال ینبغي محاولة تعدیله انما الغائه جملة وتفصیال" ، والبد من اي

 دستور في سوریة ان ینص على ویذكر الجور الذي لحق باألكراد في سوریا في

 مقدمة الدستور ، وتخصیص فصل     من الدستور حول الشعب الكردي في سوریا ،

 باالعتراف بحقوق األكراد  ضمن اطار حكم ذاتي واالعتراف  بالشعب الكردي كثاني



 
 

 قومیة في سوریا وأنه یعیش على ارضه التاریخیة ، وحق الحفاظ على هویتهم ولغتهم

 وتوزیع اختصا صات وصالحیات السلطة المركزیة و سلطة الحكم الذاتي والعالقات

 بینهما في قانون خاص ، واالكراد على قناعة تامة ان النظام الفدرالي في سوریا خیر

 وسیلة للتعایش السلمي الداخلي بین المجموعات االثنیة والدینیة المختلفة.

 * منطقة االدارة الكردیة السوریة : یسمیها االكراد كردستان السوریة او " روج افا "

 ، ویسمیها االكراد ایضا" " كردستان تحت الخط " وهي منطقة تسیطر علیها ما

 یسمى " وحدات حمایة الشعب " وتشمل محافظة الحسكة ومنطقتي عفرین وعین

 العرب في محافظة حلب وقد تمت السیطرة على هذه المناطق في عام 2013 بعد

 انسحاب الجیش السوري النظامي ، وال تعترف الحكومة السوریة بهذه المنطقة كإقلیم

 ذاتي ، ان اعتبار االكراد ان المناطق التي سیطروا علیها هي االرض التاریخیة

 للشعب الكردي هو محل جدل كبیر ، باعتبار ان وجود االكراد في هذه المناطق هو

 حدیث نسبیا" ، حیث یعود الى اواخر عهد االمبراطوریة العثمانیة وبدایة عهد

 االنتداب الفرنسي على سوریا . لم تصل الحدود المقترحة لدولة كردستان حسب

 معاهدة سیفر الى االراضي السوریة، حیث هاجر قسم كبیر من االكراد الى سوریا من

 تركیا في عام 1925 عقب ثورة الشیخ سعید بیران، التي قمعتها حكومة اتاتورك

 بقسوة، وجود االكراد في سوریا صغیر جدا "بالمقارنة مع نسبة االكراد في إیران

 والعراق وتركیا، لكن االكراد بعد عام 1957ونشوء اول حزب لهم قاموا بتغییر

 تكتیكاتهم ن وبدأوا یطالبون بالجنسیة السوریة والمواطنة وحقوقه رسمیا". اما

 االحزاب المشاركة في "االدارة الذاتیة" هي: حزب االتحاد الدیمقراطي ـ وحزب

 البارتي ـ حزب السالم الدیمقراطي الكردي في سوریا ـ االتحاد اللیبرالي الكردستاني ـ

 الحزب الشیوعي الكردستاني -التجمع الوطني الدیمقراطي الكردي في سوریا. ولكن

 یرى الكثیرین ان حزب االتحاد الدیمقراطي له السیطرة الكاملة في هذه المناطق،

 اما ردود الفعل على تشكیل االدارة الذاتیة فیمكن ان نتبینه من مواقف الدول الكبرى

 المتدخلة  في الشأن السوري ومواقف الدول االقلیمیة ، وال ننسى موقف النظام

 السوري ، والمعارضة السوریة بكافة اطیافها ، حیث اعتبر النظام السوري ان اقامة

 االكراد نظاما "فیدرالیا" في هذه المناطق لن یكون له اي اثر قانوني ، وقد ردت

 واشنطن على الخطوة الكردیة المنفردة بتصریح یقول بانها لن تعترف بالحكم الذاتي

 لألكراد في سوریا ، اما الموقف الروسي  فلیس بعیدا "عن الموقف االمریكي ، حیث

 اعتبر الروس ان السوریون هم وحدهم  من یقرر نظام الحكم المستقبلي لبالدهم ویجب

 ان یشاركوا في اعداد مشروع  دستور جدید للبالد ، اما تركیا فقد اعتبرت انها تدعم

 وحدة اراضي سوریا وان اي خطوات منفردة من جانب واحد باطلة وانها تمانع

 وترفض اي شكل من اشكال الحكم الذاتي او قیام كیان كردي  على حدودها ، بینما



 
 

 اكدت المعارضة السوریة بكل اطیافها رفضها للخطوة الكردیة واكدت ان تحدید شكل

 الدولة السوریة سواء اكانت مركزیة او فدرالیة لیس من اختصاص فصیل بمفرده او

 جزء من الشعب وانما بعد وصول سوریة الى المؤتمر التأسیسي السوري الذي یتولى

 وضع دستور جدید للبالد من خالل استفتاء الشعبي یحدد طبیعة الحكم الذي یرتضیه

 السوریون دون اقصاء احد . بكل االحوال ان موضوع حق تقریر المصیر یطرح

 الكثیر من االسئلة واهمها هل من حق االقلیات القومیة او االثنیة او الدینیة ان تمارس

 حق االنفصال عن الدولة المركزیة لمجرد رغبتها بذلك؟ بصرف النظر عن االسباب

 الموجبة لهذا االنفصال ن وهل لعموم شعب الدولة المراد االنفصال عنها رأي في هذا

 االنفصال؟ ام یجب عدم السماح بتقریر المصیر مما یعني استمرار االزمات، ام ان

 الحل سوف یكون عبر الر جوع الى میثاق االمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي

 وضرورة ایجاد حل دیمقراطي وعادل دائم لمشاكل االقلیات عبر دساتیر عصریة

 تراعي حق الشعوب في تقریر مصیرها مع عدم المساس بوحدة الدول وسیادتها على

  جمیع اراضیها

 

 

 (قسم الدراسات في الحزب الشیوعي السوري-المكتب السیاسي)

 النظام العالمي في القرن الواحد والعشرین

 أوال: أنواع األنظمة العالمیة:

النظریة التصنیفات بعض في الدخول إلى بحاجة نحن المعاصر العالمي النظام فهم أجل               من

األقطاب: عدد حیث من العالمیة النظم 1-تحدید النظم: بأنواع تتعلق والتي             والضروریة

 أحادي القطبیة – ثنائي القطبیة – متعدد األقطاب.

Tight system "محكم" إما فیكون قطبیته بنیة حیث من بالنظام الخاصة الطبیعة             2-تحدید

العالمیة للنظم كأنواع لدینا یكون أن یمكن وبالتالي (مهلهل). loose system فضفاض              أو

  وفقا للتحدیدات السابقة:

عن1- نتحدث نحن األنظمة من النوع هذا في المحكم: – القطبیة األحادي              النظام

المستوى على وحیدة مركزیة جهة قبل من السلطة أدوات لجمیع تام شبه              احتكار

تنظم للقارات عابرة عالمیة بحكومة أشبه وكأنها القطبیة أحادیة فتكون            العالمي،

 شؤون العالم عبر میثاق أو دستور معین أو بدونه.



 
 

 األحادیة القطبیة الفضفاضة (المهلهلة):2-

عظمة قوى وجود مع متزامن مهیمن عالمي مركز وجود یكون األنظمة من النوع هذا                في

فهم مفتاح إن القوة. أدوات من بعضا لنفسها وتحوز الذاتي االستقالل ببعض تتمتع               وإقلیمیة

و المهیمن العالمي القطب بین التمییز على بالقدرة یكون العالمیة األنظمة من النوع               هذا

النموذج من تعقیدا أكثر وجیوسیاسیتا دولیا مشهدا لدینا لینشأ فیه، المحیطة العظمى"              "القوى

وعلى المنافسة من للكثیر السابق) للنموذج (خالفا المهیمن المركز یتعرض حیث             السابق،

قبل من مهددا بالذات مهیمن كقطب موقعه ولیكون مجال، من أكثر وفي مستوى من                أكثر

للتحرك إمكانیات لها یكون حیث إقلیمیة، قوى بوجود أیضا النظام هذا ویتمیز كبار.               منافسین

والقطب الكبرى القوى قبل من لها الممنوحة والحدود النطاقات ضمن الهیمنة             وفرض

 المهیمن، لیزداد المشهد تعقیدا أكثر وأكثر.

the dominate المهیمن (القطب المركزیة الدولة أن النمط هذا في العامة القاعدة              لكن

تكتل وال تحالف وال دولة ال یوجد ال أنه بحیث الدولیة القوة معاییر امتالك في متفوقة (pole                 

 یمكن له ان یكون ندا لها.

نظام- وجود تصنیف لنا یمكن البحث منهج نفس على اعتمادا و الطریقة بنفس و                طبعا

ثنائي و ( العالم تقتسمان دولیتین حكومتین إلى یكون ما (أقرب محكم القطبیة               ثنائي

قطبین یوجد حیث الباردة الحرب مرحلة في قائم كان كالذي ) فضفاض              القطبیة

هناك و , (.. منحازة غیر و مستقلة دول وجود مع فضفاضة واسعة تحالفات                یخوضان

قوى هناك یكون إذ األقطاب وجود غیاب فیه میزة أهم تعد الذي القطبیة المتعدد                النظام

سائدا كان ما هو (و صغرى و متوسطة قوى مع تحالفات منها كل تخوض فقط                 كبرى

حتى یتمیز اركي) (البولي المحكم القطبیة المتعدد النظام العالمیتین)و الحربین            عشیة

 بغیاب القوى الكبرى ..

 ثانیا: تحدید طبیعة النظام الدولي الیوم:

الحالیة، العالمیة الهیمنة معاییر فحص ینبغي الیوم الدولي النظام طبیعة تحدید من              لنتمكن

معیار هي: رئیسیة معاییر أربع تحدید على الیوم االستراتیجیة الدراسات أغلب تتفق              حیث

القوة ومعیار – العسكریة القوة ومعیار – السیاسیة القوة ومعیار – االقتصادیة              القوة

 العلمیة والثقافیة.

المستوى على الیوم اقتصادیا المهیمنة القوة هي من األول: بالسؤال البدء ینبغي هنا               ومن

 العالمي وما طبیعة المشهد االقتصادي الدولي الیوم؟



 
 

:1-أمریكا الیوم العالمي المستوى على رئیسیة اقتصادیة أقطاب ثالث الیوم لدینا             یوجد

اآلسیوي -3-الشرق الغربیة -2-أوروبا باألخص) األمریكیة المتحدة (الوالیات          الشمالیة

 (الصین والیابان باألخص).

الحرب منذ العالمي االقتصادي التفوق عرش على األمریكیة المتحدة الوالیات حازت             لقد

االقتصادیة أزماتها كل ورغم منافسة كبرى" قوى " وجود ورغم تقریبا، الثانیة              العلمیة

فناتجها العالمي، االقتصادي المستوى على واحد رقم القوة المتحدة الوالیات            الزالت

دوالر تریلیون 17,968 الدول) اقتصادات قوة مؤشرات أهم من (وهو المحلي             اإلجمالي

بناتج الثالثة المرتبة في الیابان ثم دوالر تریلیون 11,385 یبلغ إجمالي بناتج الصین               لتلیها

  إجمالي محلي بالغ حوالي 4,116 تریلیون دوالر.

الدولي المستوى على مثیلها قل تكاملیة وفاعلیة بقوة الیوم األمریكیة السوق تتمیز              وفعال

وتفككه موحد! مصرفي تشریع حتى یملك ال الیوم حتى األوروبي فاالتحاد             الیوم،

اقتصادي قطب یكون أن عن بعیدا منه یجعل الداخلیة سوقه تكامل وعدم              االقتصادي

– المانیا منفردة: األوروبي االتحاد دول عن وأما األمریكي، للقطب            منافس

ناتج لدیه صار كالهند نامیا بلدا أن إذ تماما المنافسة میدان خارج فإنها               بریطانیا-فرنسا،

 إجمالي محلي یفوقها مجتمع (4,457تریلیون دوالر)

المتحدة للوالیات ووحید جدي منافس هناك المحلیة اإلجمالیة النواتج أرقام على             وبناء

الیوم تنبؤیه اقتصادیة دراسات فهناك الصین. وهو االقتصادي، المستوى على            األمریكیة

في األقل) على سیساویه (آو األمریكي االقتصاد سیتجاوز الصیني االقتصاد إن             تقول

العام في (%9-6) الحالیة نموه ووتائر معدالت على حافظ إذا قوته، ومؤشرات              معدالت

ضعف نقاط هي جمة، وصعوبات تحدیات الیوم ذلك أمام لكن وسطي، كحد 2027             

  االقتصاد الصیني

  

 نقاط ضعف االقتصاد الصیني:-

مشكلة1- هي الیوم الصیني االقتصاد تواجه التي والتحدیات المشكالت أهم من             واحدة

األقالیم اقتصادات بین صارخا تباینا فنجد نفسها، الصین داخل متكافئ الغیر             النمو

ال التي الفقیرة الداخلیة األقالیم واقتصادات وواندوني) هونكونغ (مثل           المزدهرة

الداخلیة الصین أریاف في خاصة ومتخلفة " "بدویة مظاهرا تشهد الیوم إلى              تزال

لمقاطعات وخالفا إنها "2014 المتحدة لألمم اإلنمائي التقریر عنها قال            التي

العولمة عن شیئا تعرف ال وشرقیة داخلیة أقالیما نجد المتطورة، الغربي             الساحل



 
 

- %15 تتجاوز بطالة معدالت :" "المثالیة معدالت من تعاني األقالیم هذه إن ."             

80 من أكثر – والنظیفة المضمونة الشرب میاه من محروم صیني ملیون 50             

زخم من تضعف ومعطیات أرقام كلها وهذه الفقر. خط تحت یعیش صیني              ملیون

ال الذي النوع من وهي الدولي، المستوى على االقتصادیة وقوتها الصیني             النمو

دراسته في أریكسون" " البریطاني االقتصادي یقول كما بسهولة تجاوزه            یمكن

 عن االقتصاد الصیني في القرن الواحد والعشرین.

بوصفها2- والنشطة، القویة األمریكیة السوق على أساسي بشكل الصین           اعتماد

العملة استقرار على اعتمادها إلى إضافة الصینیة، للصادرات الرئیسي           المستقبل

السندات من الضخم الصین احتیاطي بسب رئیسي بشكل (الدوالر)           األمریكیة

العمالت من كاحتیاطي الصیني المركزي البنك معها یتعامل التي           االمریكیة

في تدهور أي جراء المتضررین أول قائمة في الصین من یجعل ما هذا               الصعبة،

السوق األمر واقع ففي .2008 في حصل كما األمریكیة، العملة أو             االقتصاد

هذه ازدهار وتراجع الصیني لالقتصاد المحركة الرئیسیة العتلة هي           األمریكیة

أن خاصة آخر. أحد أي وقبل أوال الصیني االقتصاد على وباال سیكون              السوق

من العدید في ضعفا تظهر المتحدة الوالیات مع الصینیة االستیراد            مؤشرات

واألول الرئیسي المستورد الزالت الصین (فمثال والرئیسة الحاسمة          المجاالت

والعسكریة الصناعیة التكنولوجیات عن عدا – أمریكا من للحبوب           عالمیا

موازین بحث في المهم أن إذ ونیة.) السلك والشرائح الدقیقة التقنیات             وقطاعات

 التبادل التجاریة بین الدول النوع ولیس الكم.

تعتبر3- التي الخفیفة، الصناعات قطاع على صادراتها في الیوم الصین            تستند

العالیة التكنولوجیة الصناعات قطاعات أما ونموها، القتصادها الرئیسي          المحرك

فیها تتأخر میادین فهي والحیویة الدقیقة الصناعات وقطاعات high Tich            الدقة

األجنبیة واالستثمارات االستیراد على رئیسي بشكل فیها وتعتمد تماما           الصین

االقتصاد یصبح لن " الموضوع هذا عن فریدمان توماس یقول            والخارجیة.

صمم " القول في ونبدأ " الصین في "صنع القول عن نتوقف حتى قویا                الصیني

 في الصین " واألهم " اخترع في الصین ".

أو الغرب في التصمیم التالي: الشكل على الیوم الصیني االقتصاد واقع أن نجد               حیث

اجل من الصین في فقط واالستثمار الیابان أو الغرب في االختراع وبراءات              الیابان،

الصناعیة والتسهیالت الرخیصة العاملة الید من لالستفادة أجنبي برأسمال           التصنیع

 واالستثماریة فیها.



 
 

وهو4- الدول اقتصادیات قوة مقدار الستبیان علیه المرور یمكننا حاسم مؤشر             هناك

الصیني االقتصاد ضعف نشهد وهنا , الفرد على المحلي اإلجمالي الناتج توزیع :             

الناتج توزع یبلغ فبینما المتحدة الوالیات خاصة و المتقدمة االقتصادات أمام             جلیا

ال الصین في أنه فنجد 56152دوالر المتحدة الوالیات في الفرد على             اإلجمالي

الفقیرة األریاف فان لذلك و , أضعاف ال7 بتقریب أكبر ,أي دوالر 8126               یتجاوز

نجدها ,ال الصین في نجدها التي الفقر و األوبئة و البطالة تعاني التي المتخلفة                و

في اإلفراد على اإلجمالي ناتج فتوزیع , الیابان و أوروبا و المتحدة الوالیات               في

 جمیع هذه البلدان أكبر بكثیر من الصین ).

المستوى على والوحید الجدي " االستراتیجي المنافس " هي الصین أن فعال القول               یمكن

بمعدالتها الصینیة " التنمیة استدامة " ب رهن كله ذلك لكن المتحدة، للوالیات               االقتصادي

عن والحدیث تواجهها. أنها رأینا التي الجمة والصعوبات التحدیات رغم الراهنة             العالیة

األسواق وقیادة العالمي االقتصادي التفوق عرش عن المتحدة للوالیات الصین            إزاحة

 الدولیة رهن بالعقد أو العقدین القادمین ومسارات تطور الصین خاللهما.

أنها إال الدولي المستوى على عمالقة اقتصادیة منافسات تواجه المتحدة الوالیات كانت              إذا

هي الدولیة والثروات األسواق من حصتها والختزال المهیمنة القوة الیوم إلى تزال              ال

القطبیة أحادي مشهد أمام الدولي االقتصادي المستوى وعلى أننا فنجد واألقوى،             األكبر

المتحدة الوالیات هو المشهد هذا وقطب بالضبط، المهلهل أو الفضفاض النوع من              لكن

 األمریكیة.

هي- من الدولیة: السیاسیة القوة عن الثاني السؤال إلى االنتقال بالمكان صار هنا               ومن

الدولي السیاسي المشهد طبیعة وما العالمي المستوى على الیوم سیاسیا المهیمنة             القوة

 الیوم؟

األنشط الالعب هي المتحدة الوالیات أن نجد الیوم السیاسي-الدبلوماسي المستوى            على

األصقاع. شتى وفي المستویات كافة وعلى المسائل مختلف في العالمیة الساحة على              دولیا

أو نزاع كل في مواقف) اتخاذ مجرد (ولیس وبفاعلیة ایجابیا یسهم الذي الوحید البلد                إنها

األمریكیة والسفارات األمریكي الدور ثقل إن استثناء. ودون دولي أو إقلیمي             صراع

بدءا ومصالحها وأجنداتها األمریكیة السیاسیة التوجهات تنشر العالم أنحاء في            المنتشرة

في المالحة بحقوق انتهاء االسكیمو شعوب مصیر تقریر وحق الشمالي القطب             من

 مضائق الفلبین العشرین...!



 
 

المنظمات جمیع في األكبر المالي المساهم هي الیوم المتحدة الوالیات أن حقیقة عن               عدا

وكلها الدولي النقد وصندوق الدولي والبنك المتحدة األمم هیئة مثل والدولیة             الجماعیة

 وسائل مد نفوذ وإخضاع سیاسي بامتیاز.

بمثابة هي التي سفاراتها ضخامة حیث من عالمیا األولى الدولة هي المتحدة الوالیات               إن

السیاسیة السجاالت جمیع في دولي وحكم ومراقب العب تجعلها ومجسات ضخمة             أذرع

األمریكیة الدبلوماسیة اختصاص مجال خارج " تسمى أن یمكنها مسألة یوجد فال              الدولیة.

األمریكیین والخبراء واالختصاصیین الدیبلوماسیین جیوش طریق عن یتم ما وهذا "           

 المتمركزین في مناطق العالم الحساسة والثانویة سواء.

سیاسي- العب برز بالذات الجورجیة الروسیة الحرب وبعد 2008 عام من بدءا              

أال العالمي للزعیم والتحدي المنافسة من نوع إظهار یحاول طویل غیاب بعد              عالمي

والدولیة الدیبلوماسیة السیاسیة المسائل من بمجموعة الروس تدخل فبدأ روسیا.            وهو

ثقلها وزیادة السیاسي نفوذها لتقویة " "عتالت ك تستخدمها بحیث والمتأزمة             العالقة

المسائل: هذه وأبرز األمریكیة، للدیبلوماسیة الجارف التیار وجه في           الجیوبولیتیكي

 األزمة الكوریة – الملف النووي اإلیراني – وبالتأكید ملف األزمة السوریة ...

هما العالمي السیاسي المستوى على " "قطبین هناك صار قد أنه یعیني هذا هل                لكن

 واشنطن وموسكو؟

كقوة وضعها و السیاسیة لعافیتها روسیا استعادة مدى لتفحص الرئیسي المؤشر             إن

المحیط هذا كان فقد , أسیوي" ال"وسط محیطها هو السیاسي المستوى على              كبرى

علیه فارضة القیصري العهد منذ لروسیا " خلفیة "ساحة بمثابة المتعددة             بقومیاته

بات األمریكي" النسر " فان الیوم .أما ضعفا حاالتها أشد في حتى نفوذها و                ثقلها

مهیمنة سیاسیة قوة یصبح أن من إیاه مانعا داره عقر في " الروسي الدب "                 ینافس

ذات الیوم هي آسیوي الوسط المحیط هذا دول فاغلب ,! اإلقلیمي المستوى على               حتى

عسكریة قواعد فیها بل فقط ذلك لیس و , األمریكیة المتحدة للوالیات موالیة               حكومات

الفضاء عن تماما خارجة ,تجعلها صاروخیة منصات و مبكر إنذار قواعد و              أمریكیة

و بأفغانستان انتهاًء أذربیجان و اوزبكستان و كازاخستان و جورجیا من بدءا              الروسي

 الباكستان .

استعادة استطاعت 2008 في جورجیا ضد العسكري وتدخلها ابخازیا بعد روسیا             إن

لدیها لیصیر المنطقة في لها سیاسي ثقل لخلق حثیثة جاهدة محاوالت في النفوذ               بعض

غیر یبقى الوضع أن إال وارمینیا. واستونیا قرغیزیا في الموالیة الحكومات             بعض

إن الروسي للدب بالنسبة أسیوي الوسط المحیط هذا وحالة صالحها. لغیر وهو              مستقر

في الزالت التي المتحدة الوالیات أما السیاسي روسیا ضعف تعكس فهي شيء              عكست



 
 

الروسي االستراتیجي الباحث یقول كما أنداد" بین متفوقة " الدولي السیاسي             الملعب

 أوتیكین.

قصر مدى جلیا لنا فسیظهر لروسیا أوروبي" الشرق " الفضاء إلى ننتقل عندما               أما

سیاسیة أدوات عبر مستفحل أمریكي توسع أما الروسي الجیوبولیتیكي           التمدد

 وعسكریة شدیدة الفاعلیة.

مسألة- كل حول السیاسي المستوى على و (حیث األوروبي السیاسي القرار تفكك              أمام

عن الجواب یصبح السیاسي الصین خمول أمام و ,( أقطاب داخله في تنشأ               سیاسیة

المستوى على عالمیا المهیمنة القوة هي المتحدة فالوالیات : بینا الثاني             السؤال

و تمانع متوسطة و كبرى قوى قبل من منافسة و تحدیات تواجه لكنها               السیاسي

, روسیا هي الیوم القوى هذه ابرز و , السیاسیة أجنداتها و توجهاتها               تعارض

روسیا تشارك التي اإلقلیمیة المتوسطة" القوى " من مجموعة إلى            باإلضافة

كوریا و إیران مثل اإلقلیم مستوى على سیطرة لفرض جاهدة تسعى و هذه               معارضتها

المهلهل أو الفضفاض النوع من القطب أحادي دولیا نظاما الیوم لدینا لیكون .               الشمالیة

 وقطبه هو الوالیات المتحدة األمریكیة.

العالمي- المستوى على الیوم عسكریا المهیمنة القوة هي من الثالث: للسؤال بالنسبة              أما

 وما طبیعة المشهد العسكري الدولي الیوم؟

منافس مشروع حتى أو لمنافس حتى وجود ال أنه السابقة للمجاالت وخالفا هنا               فنجد

 عالمي أو دولي، انه میدان هیمنة أمریكیة محكم نسبیا.

على1- لها مقاربة عسكریة قوة أكبر من الضعف یقارب بما أكبر هائل حجم ذات                قوة

الغواصات – واالستراتیجیة التكتیكیة النوویة األسلحة الحربیة: المستویات          كافة

جمیع ففي الدقة، العالیة العسكریة التكنولوجیا – الصناعیة األقمار –            الهجومیة

یقول وكما للمقارنة، قابلة غیر قوة بوصفها المتحدة الوالیات تبرز المجاالت             هذه

فارقا األخیرة سنة األلف خالل هناك یكن لم " بریجنسكي المخضرم             االستراتیجي

 ضخما لهذه الدرجة في المجال العسكري بین الدولة رقم والدولة رقم 2"

-2597.5 نحو قیاسیة أرقاما بالغا عالمیا األضخم هو األمریكي العسكري           اإلنفاق

روسیا أما دوالر تریلیون 145,8 یتجاوز ال بإنفاق الصین اتلیها دوالر             تریلیلون

بحسب دوالر تریلیون 42,8 حدود إلى یصل بإنفاق السابعة المرتبة في             فتاتي

 قائمة المعهد الدولي للدراسات االستراتیجیة.

عند3- المحلي اإلجمالي الناتج على عبئا یشكل ال فانه الضخم العسكري إنفاقها              رغم

بلدان عكس على % 3,5-3 حدود إلى یصل فهو األمریكیة المتحدة             الوالیات



 
 

النواتج ظل في ضخما عبئا یجعله مما %7-5 إلى یصل حیث روسیا مثل               أخرى

 اإلجمالیة المحلیة المتواضعة (إیران %13).

والمساهم4- (الناتو) عسكري دولي تحالف ألكبر الفعلي القائد هي المتحدة            الوالیات

على تقف عالمیا) (األقوى عسكریة ماكینة بمثابة وهو فیه. األكبر العسكري             المالي

المستوى على فعلیا عاجزة خارجه التي الدول یجعل مما المتحدة الوالیات             رأسها

 العسكري.

-5% 50 من أكثر على وتهیمن العالم في للسالح مصنع أكبر هي المتحدة               الوالیات

 من تجارة السالح الدولیة مما یجعلها تاجر السالح األكبر عالمیا.

األساطیل6- ناحیة من عالمیا األكبر االنتشار ذات الدولة هي المتحدة            الوالیات

قاعدة 500 من وأكثر ضخمة عسكریة قاعدة 395 العسكریة: والقواعد            الحربیة

 عسكریة صغیرة في أكثر من 35 دولة.

دون والبحار المحیطات جمیع في تنتشر عالمیا األضخم هي أساطیل سبعة             مع

مما قزوین. ببحر مرورا المتوسط البحر إلى الجنوبي الصین بحر من             استثناء

بالعالم المفتاحیة والمعابر والممرات األقالیم جمیع على مباشرا إشرافًا لها            یؤمن

  وعلى أعلى المستویات

العالیة7- الحدیثة للتكنولوجیا استخداما األكثر العسكریة القوة المتحدة الوالیات           تمتلك

باألقمار G31المرتبطة وتكنولوجیا والمراقبة السطع أجهزة من بدءا          التقنیة

 الصناعیة، انتهاء بصواریخ كروز وتماهوك الذكیة والعابرة للقارات.

یجب " بدقة: الموقف عن تعبر بلیغة عبارة بریجنسكي األمریكي االستراتیجي             یقول

ال السبب ولهذا منها. میؤوس عسكریا المتحدة الوالیات لمنافسة محاولة ایة أن              االعتبار

 أحد یحاول ذلك!" .

یظهر ال السابقین الجانبین وخالفا العالمیة األمریكیة الهیمنة جوانب من الجانب هذا              ان

هیمنة على تهدیدا یشكل ال الكبرى القوى من أي وان استراتیجي، جدي منافس أي                فیه

تمتلك الكبرى القوى فبقیة المنظور، المدى على المجال هذا ضمن المتحدة             الوالیات

المستوى على أما األحوال أحسن في اقلیمیة هیمنة بفرض لها تسمح عسكریة              أدوات

شرطیا ستظل إنها ویبدو العسكري التفوق عرش على المتحدة الوالیات تتربع             العالمي

 للعالم وحافظا لألمن الدولي على مدى بضعة عقود مقبلة.

وما- العالمي المستوى على الیوم وثقافیا علمیا المهیمنة القوة هي من الرابع:              السؤال

 طبیعة المشهد الدولي على هذا المستوى الیوم؟



 
 

البحثیة واألوراق االختراع براءات عدد هو المجال هذا في حاسم مؤشر أخذ              یمكننا

ب الصدارة في المتحدة الوالیات فلدینا العالم: دول من دولة كل تنشرها التي               العلمیة

سنویا، اختراع وبراءة بحث 142645 ب الصین لتلیها اختراع وبراءة            310206بحث

ب والیابان بریطانیا التوالي على والرابعة الثالثة المرتبة وفي النصف من أقل              أي

 90018 و68308 بحث وبراءة اختراع سنویا.

معهد فلدینا عالمیًا، األعلى هي األمریكیة العلمي والبحث اإلنفاق میزانیات            ان

وهو دوالر ملیار 232 نحو سنویا ینفق الذي المثال سبیل على للتكنولوجیا              ماساتشوستس

 رقم أكبر من میزانیات كثیر من الدول العربیة ودول العالم الثالث.

 مراكز األبحاث األمریكیة الیوم هي الرائدة والمتقدمة في جمیع مجاالت العلوم الحدیثة:

– الضوئیة األلیاف – الفضائي البث أجهزة – السرعة الفائقة والحواسیب             االنترنیت

األساسیة: بالعلوم یسمى ما إلى باإلضافة النوویة، األبحاث – والجینیة الوراثیة             العلوم

المتحدة الوالیات عن الصادرة األبحاث أن حیث ومشتقاتهما الحدیثة والفیزیاء            الریاضیات

 هي األكثر غزارة واألحسن نوعیة على المستوى العلمي العالمي.

ومعهد جامعة 10000 حوالي وجود الحدیث العلمي األمریكي التفوق معالم أبرز             ومن

 بحث علمي في الوالیات المتحدة بینما العالم كله لدیه 7768جامعة ومعهد بحث!

حیث عالمیا األولى تعد أمریكا تمتلكها التي والهندسیة والعلمیة القاعدیة التحتیة البنیة              إن

المحرك تزال ال بحیث الیوم الكبرى" القوى " من أي قبل من لها جدیة لمنافسة وجود                  ال

تلك على حتى بأشواط متفوقة الدراسیة وبرامجها العالم، في لالبتكار واألول             األقوى

بل والجامعیة، العلیا الدراسات مجاالت في فقط في ولیس والیابان ألمانیا في              الموجودة

ومیزانیات سخي حكومي بإنفاق تتمتع التي األولیة، والصفوف الثانویة المدارس في             أیضا

 بحثیة وتمویلیة عامة وخاصة ضخمة.

النوع من القطبیة أحادي كنظام للقیاس وقابلة ممكنة تغدو الدولي النظام طبیعة تحدید               إن

المستویات على مهیمنة أولى كقوة المتحدة الوالیات وجود مع المهلهل أو             الفضفاض

سیاسیة تحلیالت ببناء لنا یسمح وهذا الدول، قوة معاییر تحدد التي الدولیة              األربعة

نحو طریقنا العرب نحن لنا فنرسم علمیة، وأكثر دقة أكثر -وإقلیمیة عالمیة              -واقتصادیة

 التحرر ولیكون لنا مكان تحت  الشمس.

 



 
 

 

 لهذه األسباب نهضت أحزاب الیمین المتطرف في أوروبا

التلفزیون وشاشات واإللكترونیة الورقیة الجرائد صفحات على األخیرة، اآلونة في            كثرت
الیمینیة األحزاب صعود تفسیر ومحاوالت التحلیالت االجتماعي، التواصل          ووسائل
االنفتاح سیاسة سببته ما ضد بیضاء أوروبیة "صحوة" یرى یمین بین أوروبا، في               المتطرفة
لیبرالیین وبین الثقافات"، متعدد "المجتمع لـ الحكومات وترویج الهجرة، على            اللیبرالي
وال یصدق یعد لم مصلحته" یعرف ال "الذي الشعب أن ویرون یجري ما على                یتباكون
بعضه یرى الهویة" "سیاسات في مشتت أوروبي یسار وبین المستنیرة"، "النخبة لـ              یستمع
ضاربًا المثلیین، قضایا عن والدفاع العنصریة ومكافحة البشرة لون هو األساسي صراعه              أن

 الصراع بعرض الحائط، بحجة أنه أصبح "موضة قدیمة".

 تداخل الهجرة بالهویة والثقافة

له أكادیمي مقال في ریدغرین" "ینس ستوكهولم جامعة في االجتماع علم بروفیسور              یذكر
لیس المتطرفة الیمینیة األحزاب سیاسة على هائل بشكل هیمنت واللجوء الهجرة قضایا              أن
هذه وأن األخیرة. السنوات خالل أیضًا، الشرقیة دولها في بل الغربیة، أوروبا في               فقط
رغبتها عن أعربت التي األحزاب هذه إلى الناخبین من العدید جذب عامل كانت               القضایا

 بإیقاف الهجرة نهائیًا إلى دولها.

تفسیرات إیجاد فإن لذلك معقد، ونظامه منفتح األوروبي المجتمع فإن ریدغرین وبحسب              لكن
كان المتطرف، الیمین أحزاب شعبیة زیادة في المهمة العوامل أحد لكن صعب، أمر               واضحة
الساحة في أكبر مكانًا لتأخذ والقَیم، والهویة الثقافة قضایا مع واللجوء الهجرة قضایا               تشابك
على الخوف ویكون والیسار، الیمین بین التقلیدي السیاسي الصراع حساب على             السیاسیة
أحضان في لالرتماء بالناخبین هرعت التي الفزاعة المهاجرین، من األوروبیة، الهویة             القیم
االقتصاد عوامل من الیمیني للناخب بالنسبة أهم أحیانًا، وكانت، المتطرف،            الیمین
خالل من عنه التعبیر یتم كبیرًا سخطًا تولد االقتصادیة الحالة سوء أن رغم               االجتماعي،

 قضایا الثقافة والهویة.

أن تظهر األوروبیة الدول معظم في الناخبین وضع على شاملة نظرة فإن لریدغرین               ووفقًا
بالرغم وأنه األخیرة، العقود خالل انخفض أو عددهم، یزداد لم إما المهاجرین، یعادون               الذین
لكي الحاسم السبب تكن لم أنها إال الهجرة، تقیید األوروبیین الناخبین من العدید رغبة                من
تحدید في للكثیرین مهمة زالت ما االجتماعي االقتصاد قضایا وأن آخر، حزبًا              یختاروا

https://socioblog.su.se/2017/05/04/darfor-vaxer-de-radikala-hogerpartierna/


 
 

صّوت ومن االقتصاد، توزیع إعادة سیاسة مع كان للیسار صوت من أن أي               مواقفهم،
 للمحافظین أو اللیبرالیین كان مع سیاسة خفض الضرائب.

لهم وبالنسبة لریدغرین، وفقًا لها، حاسمًا أمرًا كان لسیاستها الیمینیة األحزاب صیاغة              إن
المفقرین أغلب ألن شعبیتهم، لزیادة مهمًا تفسیرًا یكن لم االجتماعي والتهمیش الفقر              فإن
لهذه أقل بنسبة یصوتون الذین المهاجرین ومن نهائیًا، یصوتون ال الذین من هم               والمهمشین

 األحزاب.

 خیبة أمل الطبقة العاملة

الطبقة أمل خیبة كان المتطرف الیمین شعبیة زیادة في ریدغرین، بحسب آخر، مهم               عامل
مختلفة، بطرق الخیبة هذه عن وتعبیرها الوقت، مع المادي وضعها تحسن عدم من               العاملة
لهم بالنسبة یعني األمر هذا ألن المجتمع، في االقتصادیة المساواة بزیادة تطالب أن               بدل
زیادة إلى تضامنهم یؤدي قد كما المهاجرین، مع وبالتالي والمهمشین، الفقراء مع              التضامن

 في الضرائب.

اللوم إلقاء عبر أو السیاسیة، النخبة ضد إما غضبه عن العاملة الطبقة من جزء عبّر                 وهكذا
 على المهاجرین واألقلیات العرقیة التي "تنافسهم على مواردهم االقتصادیة".

 المكانة االجتماعیة والمستوى التعلیمي

األوروبیین منزلة هبوط هو المتطرف الیمین شعبیة لزیادة آخر سبب فإن ریدغرین              بحسب
من أفضل دومًا تكون أن یجب مكانتهم أن أي المجتمع، في بأمثالهم مقارنة               االجتماعیة،
التهدید وهذا بالنساء، مقارنة لمكانتهم هبوطًا كان للرجال وبالنسبة مثًال. السود أو              المهاجرین

 أدى بهذه الفئات إلى دعم األحزاب الیمینیة المتطرفة.

من أكثر واضحًا دورًا له كان التعلیمي، المستوى أن إلى السویدي البروفیسور              یشیر
تعلیمًا، األقل هم المتطرف الیمین ناخبي أكثریة فإن لإلحصاءات وفقًا ألنه             االقتصادي،
المجتمع في للشخص عالیة منزلة تعطي الثقافي المال ورأس الدراسة ألن السبب              ویعود
هذه ضد استیاء نمو إلى یؤدي ما العالمیة، الثقافة عواصم في المعیشة جانب إلى                الحالي،
المستوى هذا یحققوا لم الذین الناخبین قبل من القرار سلطات إلى والنافذة المتعلمة               النخبة
والمدن األریاف ُسّكان بین الخفي" "الصراع جانب إلى ثقافیًا، مستضعفین أنهم             ویرون
والمؤسسة الطبقة مقابل العادیون الناس یسمى ما أو الكبرى، المدن ُسّكان وبین              الصغیرة
بالمؤسسات ضعیفة ثقة الصغرى، والمدن الریف سكان عام، وبشكل یملك، حیث             الحاكمة،



 
 

تعبئتهم فإن وبالتالي واألقلیات، المهاجرین مع تسامحًا أقل یكونوا أن إلى ویمیلون              السیاسیة،
 من قبل األحزاب العنصریة ضد المؤسسة الحاكمة لیس باألمر الصعب.

ما الشخص، یستخدمها التي اإلعالمیة والوسائل الصحف نوع یحدد التعلیم مستوى أن              كما
 یؤثر بشكل كبیر في وعیه السیاسي.

 العولمة

غیاب هو ریدغرین، مقال في صغیرًا مكانًا وجد المتطرف، الیمین أحزاب لنمو آخر               سبب
مستقلة، مركزیة بنوك وإنشاء االقتصاد، عولمة نتیجة مستقلة، وطنیة اقتصادیة            سیاسة
األحزاب بین التقارب زیادة إلى أدى وهذا ثابت. دولي وتضخم استقرار أهداف              ووضع
وتسبب دیمقراطیون) واشتراكیون (محافظون األوروبیة السیاسیة البنیة في          المترسخة
(المقتربة الدیمقراطیة االشتراكیة األحزاب جانب وإلى الوسط في الناخبین من العدید             بتجمع
ووسائل الناخبین حماس إثارة صعوبة إلى التكتل هذا أدى الیسار). من أكثر الیمین               من
السیاسیة، الساحة من إزاحته جرت االجتماعي االقتصادي البعد فإن وبالتالي            اإلعالم،
أفراد بین صراعات بسهولة تخلق التي االجتماعیة الثقافة قضایا أمام الطریق             وُأفسح

 المجتمع.

أن لها مقال في Åsa Linderborg السویدیة والمؤرخة الكاتبة ترى أخرى، ناحیة              من
اللیبرالي، والسوق العولمة إلى تعود أوروبا في المتطرف الیمین لصعود الرئیسیة             األسباب
وتخّلت بها الناس ثقة فقدت التي الدیمقراطیة االشتراكیة األحزاب تدهور یلیه أساسي،              بشكل
له كان الهویة سیاسات على الیسار تركیز وأخیرًا الیمین، نحو واتجهت الطبقیة جذورها               عن

 أثرًا في تشتت الصراع الطبقي.

"الرجال على اللوم إلقاء یجب ال أنه إلى لیندربوري تشیر أمریكا في ترامب نجاح                وحول
الحاكمة، وبالمؤسسة بالنظام ثقتهم فقدوا ألنهم الخیار هذا إلى لجأوا فهم الغاضبین"،              البیض
الرأسمالیة هو المشترك العدو أن مؤكدة اجتماعیة، وحمایة وظیفة هو یریدوه ما كل               وإن

 واإلمبریالیة.

 قوقعة اللیبرالیین

مطلع منذ والماركسیون الیساریون منه حّذر المتطرف للیمین صعود من اآلن یحدث ما               إن
رغم لكن لیندربوري، تشیر كما الجدیدة، اللیبرالیة ازدهار ومنذ الماضي القرن             ثمانینیات
في یعیشون وكأنهم اللیبرالیین تصدم كانت متقدم، بلد أي في انتخابات نتیجة كل فإن                ذلك

http://www.aftonbladet.se/kultur/kronikorer/linderborg/article23941391.ab


 
 

َیشّكون تجعلهم لم المالیة 2008 أزمة حتى یرام، ما على یسیر شيء كل بأن معتقدین                 قوقعة
 ولو للحظة بما تسببته سیاساتهم.

الحرب وقبل الماضي، القرن ثالثینیات مطلع جرى بما اآلن یحدث ما لیندربوري              وتقارن
بأن رة ُمَذكِّ والفقراء، األغنیاء بین الدخل في الكبیرة الفجوة ناحیة من الثانیة،              العالمیة
وسط الموجود، االقتصادي الظلم عالج في تنفع لم الحاكمة للمؤسسة اللیبرالیة             اإلجراءات
لألزمة، األعمى والتجاهل العاملة الطبقة وضرب االجتماعیة الحقوق خصخصة           استمرار
هتلر حتى أوجدوها، التي االجتماعیة والمشاكل للظلم حلول إیجاد أو للناس االستماع              دون
العاملة، الطبقة مطالب من واحد مطلب ولو تلبیة األعمال ورجال النخبة رفض من               تعّجب

 وهنا رأى فرصته.

الثانیة، العالمیة الحرب فظاعات عن تتحدث التي واألفالم الكتب من الهائلة األعداد              ورغم
تؤكد وكما والفاشیة، النازیة صعود أسباب عن البحث حقیقة یتم لم لكنه هتلر، فعله                وما
األزمة استیعاب دون الثانیة العالمیة الحرب حدوث أسباب فهم الصعب من فإنه              لیندربوري
الحركة مع التعاون بدل المتطرف بالیمین االستثمار على فیها النخب ُتفضل التي              اللیبرالیة،

 العمالیة.

المستحیل من یجعل اللیبرالیین لدى ذاتي نقد وجود عدم فإن الحاضر وقتنا إلى               وعودة
رؤیة وحتى والشعبوي، المتطرف الیمین صعود سبب فهم من ویمنعهم حل، إلى              وصولهم
في الجاري واإلنهیار األوسط الشرق في االستعماریة األمریكیة الحروب بین            العالقة

 منطقتنا.

 سیاسات الهویة

المتطرف الیمین صعود في مهمًا دورًا لعب الذي الثالث السبب فإن للیندربوري              وفقًا
كالنسوّیة الهویة سیاسات على والنشطاء الیساریة األحزاب تركیز هو العاملة الطبقة             وتشتیت
ووضعها العنصریة، ومعاداة القومیة والقضایا العرقیة واألقلیات المثلیین حقوق عن            والدفاع
على التركیز بدل العاملة، الطبقة تقسیم إلى أدى أجله، من تناضل الذي الوحید               كالصراع
أن دون العاملة الطبقة ویجمع منه، األصغر القضایا هذه كل سیحل الذي الطبقي،               الصراع

 یفرقها، مع التأكید على مساواة جمیع البشر.

 خاتمة

تسلیط إلى تحتاج أسباب هناك فإنه واالقتصاد، التعلیم ومستوى والهویة الهجرة مواضیع              بین
بكافة المرئي واإلنتاج اإلعالم وسائل التعلیمیة المناهج عبر الفكریة كالهیمنة أكثر             ضوء



 
 

التفكیر من وتمنعهم العاملة، والطبقة الناس تشتت التي اإللكترونیة، األلعاب في حتى              أشكاله
 النقدي وفهم ما یجري حولهم وتضع لهم األثریاء كُمُثل علیا، علیهم أن یسعوا للوصول إلیها.

مع ووقوفهم المباشرة، وغیر المباشرة وحروبها بالدنا على الغربیة الهیمنة إلى             إضافة
تربة بتولید تسبب ما لمجتمعاتنا، حقیقي وبناء استقالل محاولة لكل ومحاربتهم             المستبدین

 خصبة صعدت فیها التنظیمات المتطرفة، التي حرقت وتحرق األخضر والیابس.

 

 العلمانیة

عالم، أو علم من مشتقًة كانت إن العربیة الكلمة جذر لیس العلمانیة موضوع في حقًا یهم                  ما
بالمعرفة تعترف ال العلمانیة كانت إن لیس والواقعي التجریبي المیدان في حقًا یهم               وما
من مشتق Laicism الالتینیة اللغة في علمانیة لفظ [إن وضعیة! كانت إن أم               المیتافیزیقیة

 Laity، التي تعني المدني المنفصل عن إكلیروس.]
اجتماعیة أو قانونیة كحالٍة العلمانیة تجلیات هو والتطبیقي السیاسي المیدان في یهم ما               إّن
إن بل المجتمع، أو نفسه یصنع ال مجردة كحالٍة بالطبع هو الذي مفهومها، عن النظر                 بغض
محكومًا مفهومها ویكون الواقع تصنع ال األفكار أن أي الخاصة، علمانیته ینتج مجتمع               كل

 بالظروف االقتصادیة واالجتماعیة والضرورات التي أدت إلى نشوء الحالة.
للتشریعات استقاللیٍة وتحقیق الروحي، عن الزمني فصل هي معانیها أوسع في العلمانیة              إن
في الخوض ولربما الروحیة“، الدینیة” التشریعات عن ما لمجتمٍع الناظمة            والقوانین

 التعریف من أوسع أبوابه یودي بنا إلى هشاشٍة في بنیان المفهوم.
معنیٌة هي العالم، في اإلنسان بدور معنیة أنها على یقدمها أن البعض یحبذ كما العلمانیة                 إن
الموضوعیة الحاجات یلبي زمنیًا األفراد) حالة في ولیس كلیته (في المجتمع بجعل              أیضًا
إلى إضافة المعني، المجتمع في للعالقات الناظمة وتشریعاته قوانینه في الزمنیة             والمتطلبات
إدراكهم بعد وذلك والقومیین العرب المفكرین من البعض یصفها كما العلمانیة فإن              ذلك
ودفع االجتماعیة الوحدة تحقیق أجل من التاریخیة الضرورة هي لها” الحتمیة             للضرورة

 عجلة التنمیة االقتصادیة“. وهنا ارتبط تفسیرهم للعلمانیة بسیرورة تحدیث المجتمعات.
بالتجربة العلمانیة مفهوم ارتبط والسیاسیین المثقفین أوساط بین حتى أو شعبیًا             ولكن
دكتاتوریتین علمانیتین كانتا اللتین نسبیًا، الحدیثتین إیران شاه وعلمانیة           األتاتوركیة
الدین إقصاء یعني ال الذي Secularism السیاسي بالمفهوم ُتعرف الحالة وتلك             قاسیتین،
یقوم أن الممكن من مؤسساتي دوٍر أي عن الدین إبعاد بل والقوانین التشریعات عن                فحسب
الدینیة والطقوس للدین علني ظهور أي ومنع الدینیة المدارس منع المثال سبیل [على               به

 وهنا اقتصر الدین على الشعور الداخلي الجواني للفرد.]



 
 

بالنسبة اجتماعي نظاٍم كحالة العلمانیة إلى أساءتا قد العنیفتان الدكتاتوریتان            وهاتان
نقیضًا وجه تعني ولألسف العلمانیة أصبحت [هنا نسبیًا المتدینة أوسطیة الشرق             لمجتمعات
عمومًا، والعلمانیة التجارب؛ تلك عضوي نحٍو على ربطت ألنها إلحادیة] أي             للدین،
غیر الربط هذا أفقد وقد الغربیة، البلدان في نشوئها خالل العلمانیة اكتسبتها التي               بالسمات
بین وحتى العلمانیة، نماذج أو حاالت من حالة كل في للمجتمعات الخصوصیة              المفهوم
التركي أو الفرنسي بالنموذج شبیهة علمانیٍة عن یتكلم من نرى أنفسهم العلمانیین              أواسط
باألغراض العلمانیة یعّرفون وبذلك العلمانیة، نماذج كل على ویعممونها Secularism          
وإبعاد اإلكلیروس سلطة محاربة أي الغرب؛ في تحقیقها العلمانیة الحركات أرادت             التي
غیر الربط ذلك بعد سهًال بات العلمانیة رفض أمر وإن العلمیة، األمور عن الدینیة                النزعة
الغرب laicismفي للعلمانیة آخر نموجًا هناك أن هؤالء یتجاهل الصدد هذا             المعقول!.في
یقبلون ماداموا الحق ویعطیهم والسیاسة المتدینین بین والیفصل الدولة عن الدین             یفصل
منابع من أیدیولوجیتها تنبع سیاسیًا احزابًا یؤسسوا أن في والدولة الدین بین الفصل               بمبدأ

 دینیة(مثال األحزاب الدیمقراطیة المسیحیة في ألمانیة وایطالیا واسبانیة والبرتغال).
العلمانیة رفض أو دحض أمر أن للعلمانیة المناهضون یجد والفهم الربط هذا من               وانطالقًا
زعم حد [على أوسطیة الشرق المجتمعات خصوصیة مع یتعارض ألنه للغایة، سهًال              بات
مشابهة لسلطة وجود ال اإلسالم في أن یرون الذین السیاسي لإلسالم المنظرین              بعض
المؤمن بین الوسیط دور تلعب للكنیسة مشابهة لمؤسسٍة وجود وال اإلكلیروس،             لسلطة
في تكون التي للعلمانیة حاجة ال ولذلك ومقدراتها، الدولة شؤون في تتحكم وال               واإلله،

 نظرهم فقط لمحاربة سلطة اإلكلیروس أو ما شابه.]
وشمولیة كلیًة نظرة وینظرون واالقتصادیة التاریخیة العوامل أهم أهملوا قد بذلك             ویكونون
الدولة تصنعه الذي الكلیاني الطابع أیضًا أهملوا وقد العلمانیات، وكل المجتمعات كل              على
تصبح المثال، سبیل [على اإلكلیروس لسلطة مشابهة سلطة فیها یوجد لم لو حتى               الدینیة

 االنتخابات والواجبات الوطنیة ملزمة شرعیًا، وال یعود هناك حیز شعور وطني.].
 

 السوریون في السوید: من ستة أشخاص إلى ثاني أكبر جالیة

 للجالیة السوریة في السوید تاریخ لیس بالبعید، لكنه حافل بالتجارب المثیرة والتحدیات

 االجتماعیة واالقتصادیة. مجموع السوریین في السوید كان ستة أشخاص فقط عام 1960،

 وفق أرقام مكتب اإلحصاء المركزي السویدي SCB، لیصبحوا في نهایة العام 2016 ثاني

 أكبر جالیة بعد الفنلندیة. وتعتبر األزمة السوریة السبب األساسي لهذه الزیادة الكبیرة، التي

 دفعت بأكثر من 880 ألف الجئ سوري إلى االنتشار في أوروبا وحدها، لیقرر عدد كبیر

 منهم متابعة رحلته شماًال إلى السوید.



 
 

 السوید والهجرة

 یبلغ عدد سكان السوید عشرة مالیین نسمة، 1,7 ملیون منهم مولودین خارجها. تاریخ السوید

 في الهجرة لیس مثیرًا فقط من ناحیة االستقبال بل أیضًا بالمهاجرین الذین تركوها. فبین عامي

 1860 و1930 هاجر من السوید 1,4 ملیون نسمة، أي ربع سكانها تقریبًا وقتها، توجه

 معظمهم إلى الوالیات المتحدة األمریكیة، وذلك بسبب سوء األوضاع االقتصادیة في السوید

 وارتفاع معدالت البطالة وقلة عدد المساكن.

 بعد الحرب العالمیة الثانیة وتطور التصنیع في السوید، ازدادت فرص العمل والحاجة الماسة

 إلى الید العاملة الصناعیة، فانتقل االقتصاد إلى مرحلة صعود وازدهار، تاله أزمة مطلع

 التسعینیات. ومنذ العام 2011 بدأت الهجرة من السوید إلى االرتفاع مجددًا حیث وصل العدد

 إلى 50 ألف شخص سنویًا، أغلبهم من المهاجرین السابقین، ومعظمهم عاد إلى بلده األصلي.

 أما 37% ممن ترك السوید عام 2016 كانوا من المولودین فیها، وكانت الدنمارك الوجهة

 األكثر جاذبیة لهذه الفئة، إلى جانب الدول اإلسكندنافیة األخرى وبریطانیا والوالیات المتحدة

 األمریكیة، مقابل هجرة 163 ألف شخص إلى السوید في العام نفسه.

 المهاجرون السوریون في السوید

 بعد تدهور األوضاع في سوریا، وفي أیلول/سبتمبر 2013 قررت مصلحة الهجرة السویدیة

 منح اإلقامة الدائمة لجمیع طالبي اللجوء السوریین الواصلین إلى أراضیها، عدا مرتكبي

 جرائم الحرب، وكانت بذلك أول بلد في االتحاد األوروبي یقدم هذا العرض. فاستقبلت على

م  أثره ما یقارب 110 آالف طلب لجوء من السوریین من مجموع 884,461 طلب لجوء ُقدِّ

 في مختلف الدول األوروبیة خالل الفترة ما بین نیسان/أبریل 2011 وتشرین األول/أكتوبر

 2016، وفقًا للمفوضیة السامیة لالجئین التابعة لألمم المتحدة.

 ینحدر السوریون في السوید من جمیع األطیاف، ویعكسون بنیة المجتمع السوري إلى حد

 كبیر. ومن ستة سوریین فقط عام 1960، وصل العدد أواخر العام 2016 إلى أكثر من 166

 ألف شخص، وصل معظمهم بعد أحداث العام 2011، ومن مجموعهم فإن 34 ألف شخص

 منهم ولدوا في السوید. وبذلك أصبح السوریون في السوید ثاني أكبر جالیة بعد الفنلندیة.

 وتتركز أكبر التجمعات السوریة، من المولودین في سوریا، في خمس بلدیات:

 سودرتالیا 6758 شخص-

 ستوكهولم 6537 شخص (المقصود هنا بلدیة ولیس المحافظة)-

 یوتیبوري 5701 شخص-



 
 

 مالمو 5109 شخص-

 نورشوبینغ 4968 شخص-

 وبحسب أرقام مكتب اإلحصاء المركزي SCB للعام 2014 فإن 38% من السوریین في

 السوید لدیهم تعلیم ما دون الثانوي، والبقیة تحمل الثانویة والشهادات المهنیة األخرى

 والجامعیة، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالجالیات األخرى التي وفدت إلى السوید في الفترات

 السابقة من تشیلي في السبعینیات وإیران ثم العراق والصومال وأفغانستان وأریتیریا.

 التحدیات االجتماعیة واالقتصادیة

 رغم سمعة السوید المعروفة بمجتمع الرفاهیة ونموذجها االقتصادي الذي یجمع بین الیمین

 والیسار واقتصاد السوق والملكیة الحكومیة الواسعة، إال أن مجتمعها یعاني من مشكلة متأزمة

 لم نعتد علیها في بلداننا. وهي مشكلة السكن، فمن أجل أن یحصل الشخص على عقد أولي

 لإلیجار مع أي شركة سكن، خاصة أو بلدیة، فإن متوسط فترة االنتظار في ستوكهولم تصل

 إلى سبع سنوات، وذلك فقط من أجل عقد (یسمى باألبیض) لإلیجار فقط، مع استثناءات

 واختالفات في المدن األخرى األصغر.

 وبالتالي انتشرت العقود المسماة بالسوداء، مع إمكانیة طرد مفاجئ، وبإیجارات باهظة الثمن

 وأحیانًا ضعف التكلفة األصلیة، وخاصة في المدن الثالث الكبرى ستوكهولم ویوتیبوریومالمو

 لتواجد معظم فرص العمل فیها.

 لكن من تم فرزه أو اختار العیش في المدن الشمالیة أو األخرى التي تعتبر أسهل في موضوع

 السكن، ظهرت له مشاكل أخرى وهي قلة فرص العمل، وقلة عدد السّكان، ما أدى إلى ظهور

 صعوبات في االندماج ودخول سوق العمل وسط المنافسة مع المولودین في السوید وخاصة

 في المدن المتوسطة والصغیرة.

 ورغم ذلك إال أن سوق العمل السویدي یتمیز بقوة في العدید من القطاعات االقتصادیة

 األخرى وسط حاجة ماسة إلى أیدي عاملة وخاصة في مجاالت الصحة والتعلیم والخدمات

 والبناء والتكنولوجیا.

 النشاطات الثقافیة

 تمكن السوریون من تأسیس نشاطاتهم الثقافیة بالعدید من األندیة والمراكز أكبرها "النادي

 السوري"، وهو  أقدم نادي للسوریین في أوروبا، وثالث أقدم نادي لهم في العالم، بعد نادي



 
 

 ساو باولو في البرازیل ونادي األرجنتین، وهو أحد أفرع االتحاد العام للمغتربین السوریین،

 الذي مقره المركز نفسه.

 تأسس النادي السوري عام 1977، وهو نادي اجتماعي، ثقافي، ریاضي، غیر سیاسي وغیر

 دیني، والهدف منه ضم السوریین تحت سقف واحد، والتواصل فیما بینهم، كما یجمع جالیات

 عربیة أخرى، وینظم العدید من النشاطات االجتماعیة والثقافیة ولدیه أقسام للعائالت والشبیبة

 واألطفال وجمعیة للمرأة ولكبار السن، ویمتلك مئات األعضاء، كما ینظم دورات لتعلیم اللغة

 السویدیة بالتعاون مع معاهد تعلیمیة. وتمكن من خالل هذه النشاطات إلى جمع نسبة كبیرة من

 السوریین في مكان واحد، رغم االنقسامات الحادة بعد أزمة 2011.

 خاتمة

 ال یمكن التخمین وتقدیم التحلیل الدقیق حول كیفیة انتهاء األزمة السوریة، ومتى؟ وكیف

 سیكون شكل الحكم فیها؟ أو حتى إذا ستبقى كما نعرفها، أو ستتحول إلى عدة أقسام أو

 فیدرالیات! لكن المؤكد هو أن كل الجالیات، ولیس فقط السوریة، تساهم بالكثیر من ثقافتها

 وتاریخها ومجتمعها في المغترب كما تتلقى وتتعلم الكثیر من الخبرات في معظم المجاالت.

 وبحسب أرقام الهجرة العكسیة من السوید، فلربما یعود العدید من السوریین في المستقبل

 للمساهمة في بناء البلد الذي تركوه ُمرغمین.

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 شخصیة من ذاكرة السوریین

 

 محمد علي العابد 1939-1876

-1932 األعوام بین الّسوریة للجمهوریة رئیس وأول سوري، عربي ودبلوماسي           سیاسي

انتخابه عند یمثل العابد تعیین، كان ُیعیَّن وال انتخابه یتم رئیس أول وهو ،1936             
عمره . من السبعین انتخابه، عند یبلغ كان إذ العمر، في والمتقدمة الدمشقیة              "األرستقراطیة

الوطنیة، والكتلة الفرنسي لالنتداب الموالین مع جیدة بعالقات انتخابه قبل العابد الرئیس              تمتع

في الجمهوریة" "رئیس لقب حمل من أول العابد وكان المنصب. لهذا انتخابه ن أمَّ ما                وهو

الجمهوري. النظام یتبّنى دستور وجود لعدم الدولة رؤساء سّموا سبقوه من أن إذ               سوریا،



 
 

لخمس تمتد التي والیته انتهاء قبل وذلك سنه كبر بحجة 1936 سنة العابد الرئیس                استقال

 سنوات، وذلك تمهیدًا لتدشین حكم الكتلة الوطنیة بعد إقرار المعاهدة الّسوریة الفرنسیة.

________________________________________________________________________ 

 

 من ذاكرة الشیوعیین في سوریا ولبنان

 

 إبراهیم یوسف یزبك 1982-1901

المؤسسین ومن ولبنان، وسوریا مصر في الشیوعیة الحركة ناشطي أول من «یزبك»              یعتبر
منذ انصرف .1964 العام في ینفصال أن قبل ولبنان سوریا في الشیوعي للحزب               األوائل
في وكتب عمره من العشرین في بالصحافة عمله وبدأ والصحافة، األدب إلى مبكرة               سن
في والیسار ١٩٢٥ في «اإلنسانیة» هما سیاسیتین جریدتین وأصدر ومجلة جریدة من              أكثر
ونفى واعتقل صحیفتاه وعطلت الفرنسي االنتداب ضد الوطني النضال في وشارك ١٩٣٠            

 أكثر من مرة.

تكریم "عصبة وأسس والكتابة الصحافة في نشاطه استأنف باریس من عودته             وبعد
لبنانیة» «أوراق الشهریة مجلته وأسس التاریخ كتابة إلى وانصرف آخرین مع             الشهداء»
ترك ثم ١٩٥٨ دیسمبر في وتوقفت ١٩٥٥ ینایر في وصدرت لبنان تاریخ في               المتخصصة

  لبنان في ١٩٧٧ لباریس لیمضي سنواته األخیرة.

الشهداء» «مؤتمر العربي"، العالم في نوار أول «حكایة منها المؤلفات من الكثیر              ولیزبك
«المحررون"، الشهید"، «كتاب الشعوب"، مستعبد «النفط و العربي» الشعر           و«تطور

 «الجذور التاریخیة للحرب اللبنانیة» و«ثورة وفتنة في لبنان»

________________________________________________ 

 

 تواریخ سوریة

1954 

في اإلعادة دورة وتمَّت أیلول/سبتمبر و25 24 بتاریخ سوریا في التشریعیة االنتخابات              تمَّت

السوریة األحزاب شعبیة تراجع االنتخابات هذه نتائج أظهرت األول/أكتوبر. تشرین و5 4            



 
 

العشائر، شیوخ أو والتُّجار والبلدات المدن وجهاء من الغالب في هم الذین المستقلین،               مقابل

االنتخابات هذا وشهدت الّسوریة. البرلمانات تاریخ في مستقلة كتلة أكبر المستقلین             وكان

المسلمین األخوان حافَظ حین في القومي، والسوري كالبعث الیساریة األحزاب م تقدُّ             أیضًا

خالد العام أمینهم عبر مرة ألول البرلمان الشیوعیین ودخل نواب. بأربع الّسابق موقعهم               على

أدیب العقید بحكم واإلطاحة الّدستوریة الحیاة عودة بعد االنتخابات هذه جاءت             بكداش.

الشعب-كالعادة-المركز حزب حقَّق عسكري. انقالب عبر للسلطة وصل الذي یشكلي،           الشِّ

  األول بعدد 30 نائب من أصل 142 نائبًا وهم العدد الكلي للبرلمان.

  حزب الشعب: 30 نائب

  حزب البعث: 22

 الحزب الوطني: 19

 

 الحزب التعاوني: 2

 الحزب الّسوري القومي: 2

 حركة التَّحریر العربي: 2

 الحزب الشیوعي السوري: 1

 المستقلون: 64

 المجموع العام:142

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 زوروا صفحتنا على الفایسبوك لالطالع و االقتراحات على الرابط التالي

http://www.facebook.com/1509678585952833- /الحزب-الشیوعي-السوري-المكتب -السیاسي 

 موقع الحزب الشیوعي السوري- المكتب السیاسي على اإلنترنت:

www.scppb.org 

 موقع الحزب الشیوعي السوري-المكتب السیاسي على (الحوار المتمدن):

www.ahewar.org/m.asp?i=9135 
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