
 
 

 

 المسار   -   العدد   (9)   -   تشرین   أول/أوكتوبر   2017

 

 االفتتاحیة

 

 المسألة   الكردیة   إلى   أین؟

أوجالن اهللا عبد تسلیم تم 1998 عام التركیة والحكومة األسد حافظ السوري الرئیس بین أضنة اتفاقیة                  بعد
من كل في وأنصاره الكردستاني العمال حزب مالحقة وتم التركیة للسلطات - مباشرة غیر بطریقة -                



 
 

من عقدین قرابة استمرت أن بعد السوري النظام وبین بینه والغزل الغرام حالة لتنتهي وتركیا،                 سوریا
 الزمن.

تنص أجاوید، بوالند یرأسها كان التي التركیة الحكومة مع صفقة أوجالن اهللا عبد عقد سجنه داخل                  ومن
عن والتوقف الحزب حّل مقابل الجبریة اإلقامة تحت ووضعه علیه الحكم تخفیف على الصفقة                هذه
أصبح الذي الشعب بمؤتمر یسمى ما تركیا في فصار اسمه عن الحزب المسلحة.تخلى العسكریة                األعمال
على استقر أن إلى مراحل عدة بعد وانتقل (kadek) الكردستاني والدیمقراطیة الحریة              مؤتمر

.(KCK-   منظومة   المجتمع   الكردستاني)اسم 

كان إیران ففي وسوریا، والعراق إیران من كل في أحزاب بتشكیل سجنه-قادته داخل –من أوجالن                 طالب
(pgdk) الكردستاني الحل حزب تشكیل تم العراق وفي ،2004 عام (pjak) الكردستاني الحیاة               حزب
الكردستاني الوطني االتحاد هما قویین كردیین حزبین وجود بسبب الفشل الحزب لهذا (كتب ،2002                عام
سوریا في أما برزاني). مسعود برئاسة الكردستاني الدیموقراطي والحزب طالباني جالل الراحل              برئاسة
قیادات من ومجموعة أوجالن عثمان بإشراف (pyd) الدیموقراطي االتحاد حزب تشكل 2003 عام               وفي
الشعوب اسم(حزب على االستقرار تم أسماء عدة بعد تركیة أردال.وفي وباهوز شاهین كمال مثل                قندیل
التنفیذي مجلسها یقود التي الكردستاني) المجتمع (منظومة تقودها األربعة الفروع .(HDP-الدیمقراطیة           
عام أوجالن اعتقال بعد الزعامة تولى الذي یالن قره لمراد خلفًا 2013 تموز مؤتمر منذ بایك                  جمیل

.1999 

نتیجة محدودة فعالیات غیر نشاط یقم ولم العمال، حزب كما الماركسیة الدیموقراطي االتحاد یتبّن                لم
مسلح صراع إلى لیتحول وتصعیده 2011 آذار في بدرعا الحراك بدء ومنذ سوریا. في السیاسي                 الظرف
خالل من ذلك وكان للحراك األول العام نهایة مع أي العسكرة إلى یتجه الدیموقراطي االتحاد حزب                  بدأ
ذلك ورافق الكردستاني، العمال حزب مقاتلي القوات تلك عماد وكان ،(ypg) الشعبیة الحمایة               مقرات
وإسقاط المرأة تحرر نضال ضمانة عاتقها على حملت التي (ypj) المرأة حمایة وحدات یسمى ما                 خلق

 النظام   البطریركي   الدولي   المرسخ   منذ   آالف   األعوام.

ودخل العرب ومع وأنفسهم األكراد مع سیاسیة وحنكة ومرونة لیونة أكثر الدیموقراطي االتحاد               كان
 كحزب   في   هیئة   التنسیق   الوطنیة   ممثال   بصالح   مسلم   رئیس   الحزب.

(المجلس مثل األخرى الكردیة القوى اغفال سیاسیة كمعارضة الرؤیا في قصر أو منا لضعف                كان
مصطنعة كردیة بأحزاب الدیمقراطي) االتحاد (حزب موقع تقویة مسلم صالح أراد الكردي).              الوطني
األكراد، مناطق تخوم على نشأت التي اإلسالمیة المسلحة المعارضة وفشل السالح زیادة ومع               أوضعیفة.
أكبر دافع لألكراد أصبح اإلرهابي، التنظیم لداعش باإلضافة اإلسالمیة وعقلیتهم منطقها استیعاب              من
داعش بتنظیم ألحقوا عندما 2014 أیلول في خصوصًا مشروعیتهم في معهم اآلخرین وتعاطف               وأقوى
ودعم بغطاء 2015 ثاني كانون في هزیمتها داعش أعلنت أن إلى العرب عین معركة في هزیمة                  أول

 أمیركي.

 األمریكي   وأكراد   سوریا:



 
 

خالف مع ذلك وترافق 2013 عام منذ السیاسي اإلسالم عن أوباما باراك األسبق األمریكي الرئیس                 ابتعد
حلف في جیش أكبر ثاني على وفضلها داعش مع حربه في ملیشیا على اعتمد أنه حتى تركي، –                    أمریكي

 الناتو.

كموقع له األنسب المناطق اختار الدوائر لرسم فرجاره إبرة یثبت أن أراد عندما األمریكي                فالرئیس
دول وبین بینهم المتبادل والعداء ضعفهم، بسبب للتعاون قابلیة واألكثر للدعم حاجة األكثر ألنهم                وكجماعة
الكیان فصاروا شقه في وغیرها تركیا من مدعومة فئات تنجح لم مطیف غیر متجانس كیانًا فكانوا                  الجوار

 الوحید   القادر   على   التنظیم   السیاسي   واألمني.

العراق، في إخوتهم تعاون غرار على األمریكي مع تعاونهم یكون أن وتمنوا فحلموا سوریا أكراد                 أما
على حصولهم إلى بریمر بول برعایة األمریكي ومظلة عباءة تحت الشیعي – الكردي التحالف أدى                 حیث

 إقلیم   كردستان   العراق.

إثنیات یضم الذي الدیموقراطي سوریا مجلس خالل من الشرعیة من البعض كسب الیوم األكراد                یحاول
لقوات األمریكي المبعوث لسان على فجاء األمریكي، ذلك على ویساعده بالواقع لها تهمیشهم رغم                أخرى
المعلومات لكن عربا، كانوا الشدادي معركة في المشتركة القوات من %40 أن ماكغورك بریت                التحالف
غرب معارك في إال العربي الحضور یتزاید ولم %15 تتجاوز لم العرب نسبة إن تقول األرض                  من

 الفرات   مطلع   عام   2016   ومع   ذلك   بقي   هامشیا   ال   یقارن   مع   الوجود   الكردي.

ثانیا العرب ومع أوًال األكراد مع ممارساته كل رغم الدیموقراطي االتحاد بین الفصل األمریكي                یحاول
 وبین   حزب   العمال   الكردستاني   الذي   صنف   من   قبله   كمنظمة   إرهابیة   منذ   قرابة   العشرین   عام.

سوریا عن منفصل سیاسي كیان ضمن سواء االستقالل انجاز هو هدفهم سیبقى یحصل لم ام هذا                  حصل
 الدولة   القائمة   أو   باالندماج   مع   دولة   كردیة   قد   تقوم   قریبا   بالعراق.

وإحساسه الثقافیة حقوقه على الحصول همه الذي كردي، ومواطن فرد كل وطموح حلم لیست بالتأكید                 هي
وطوائف كقومیات ال كمواطنین األفراد لكل الحقوق كل نؤید ونحن القومي اختالفه واحترام               بالمواطنة
محكومین الشرق في أننا یبدو لكن المتماسكة، الناجعة وعصبته الكردي الثبات ونمدح نؤید ومازلنا                وكنا
كانت وإن ومؤیدیهم، مریدیهم تنسى حتى الحكم إلى تصل أن ما واسع اجتماعي حیز تملك قویة                  بنخب
المناهض الكردي القومي یسارها عن متخلیة سوریا" "شرطي دور تلعب أن ترید الیوم الكردیة                السیاسة
األزمة بحل لإلسراع وتضغط تعمل أن الدیموقراطیة السوریة الوطنیة القوى فعلى الغربیة،              لإلمبریالیة
الدول أن خصوصا الّصلة ذات الدولیة والقرارات جنیف بیان وفق الدولي المجتمع برعایة               السوریة
ما إعالن عند 2016 آذار 17 في حدث ما أن إلى باإلضافة الكردیة المطامح وجه في تقف                   اإلقلیمیة
التنسیق وهیئة المعارض السوري االئتالف من كل فیه یتفق حدث أول كان آفا"، روج "فدرالیة بـ                  سمي
لدخول منعا إلدلب التركیة القوات دخول جاء حیث التركي الرفض وكذلك السوري، والنظام               الوطنیة

 قوات   سوریا   الدیموقراطیة   لها   على   غرار   سیناریو   الرقة.

شأنهم لكن حقوق، من وحرمان واضطهاد ظلم من األكراد له تعرض ما ینكر مّنا أحد ال القول:                   خالصة
حكمت وإن للمجتمع، األنظمة واستبداد ظلم نتیجة بل قومي داخلي لیس فالصراع العربي المواطن                شأن



 
 

نراه كما الحل وبالتالي دیمقراطي، غیر كان وصولها وأن شعبها تمثل ال فهي العروبة باسم األنظمة                  تلك
وشعوب كطوائف ال كمواطنین الجمیع حقوق على ویؤكد الدولة علمانیة یضمن بدستور إال یتم                ال
والجنس والقومیة والطائفة الدین عن بمعزل والحقوق الواجبات في متساوین كمواطنین بل              وقومیات
جمیعها والتي یوما به نثق لم الذي اإلمبریالي الغرب من المقدمة المشاریع كل ،رافضین السیاسي                 والرأي

 تؤكد   على   محاصصة   طائفیة   أو   قومیة.

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

 

 االنتخابات   البرلمانیة   األلمانیة:   نتائجها   وانعكاساتها   على   الساحة   الداخلیة
 والخارجیة

 

 في   الرابع   والعشرین   من   أیلول   ٢٠١٧   جرت   االنتخابات   البرلمانیة   األلمانیة.   أغلقت   صنادیق   االقتراع   في
 الساعة   السادسة   مساء   دون   أیة   حوادث   أو   اضطرابات   أو   مشاكل   تذكر.   وفي   نفس   الساعة   بدأت   تظهر
 نتائج   التوقعات   التي   تجریها   معاهد   استطالع   الرأي.   والغریب   باألمر   بالنسبة   للمراقب   أن   تلك   النتائج

 جاءت   متطابقة   إلى   حد   بعید   مع   النتائج   الرسمیة   التي   ظهرت   في   نفس   اللیلة.

 وكانت   على   الشكل   التالي:

 ١.   االتحاد   المسیحي   الدیمقراطي:   ٣٣٪.

 ٢.   الحزب   االجتماعي   الدیمقراطي-االشتراكي:   ٢٠,٥٪.

 ٣.   حزب   البدیل   أللمانیا   أو   المبادرة:   ١٢,٦٪.

 ٤.   حزب   الدیمقراطین   األحرار:   ١٠,٧٪.

 ٥.   حزب   الیسار:   ٩,٢٪.

 ٦.   حزب   الخضر:   ٨,٩٪.

 حزب   اإلتحاد   المسیحي   الدیمقراطي   یتكون   من   حزبین   شقیقین:   الحزب   المسیحي   الدیمقراطي،   والحزب
 المسیحي   االجتماعي   الدیموقراطي   المتواجد   فقط   في   والیة   بافاریا.

 وعند   مالحظة   هذه   األرقام   یتبین   دخول   الحزب   البدیل   أللمانیا   ألول   مرة   إلى   البرلمان   األلماني.   وهو   حزب
 یمثل   أقصى   قوى   الیمین   المتطرف   في   ألمانیا   ویحتوي   في   أجنحته   قوى   فاشیة،   وقومیة   شوفینیة   ومعادیة

 لألجانب   والالجئین،   ومعارضة   لإلتحاد   األوربي،   وتطالب   بإعادة   المارك   األلماني   للتداول   بدالً   عن   الیورو
 األوروبي.



 
 

 ویالحظ   المراقب   أیضاً   هزیمة   نسبیة   عالیة   لالتحاد   المسیحي   الدیمقراطي،   فنسبة   ٣٣٪   بالمئة   من
 األصوات   هي   أدنى   نسبة   حصل   علیها   منذ   العام   ١٩٤٩   (أول   انتخابات   بعد   الحرب)   إلى   الیوم.   وحصلت

 نفس   الكارثة   أیضاً   بالنسبة   للحزب   الدیمقراطي   االجتماعي.   وهو   أقدم   حزب   سیاسي   في   ألمانیا.

 والمالحظة   المهمة   لهذه   األرقام   تبین   انحیازاً   واضحاً   لصالح   الیمین   في   ألمانیا   كما   في   أغلب   البلدان
 األوروبیة   ما   عدا   الیونان   شبه   المفلسة.   واألغرب   من   كل   هذا   هو   جنوح   الدول   التى   كانت   في   حلف   وارسو

 إلى   الیمین   المتطرف   والمعادي   لألجانب   والالجئین،   كما   واضحاً   في   هنغاریا   وسلوفاكیا   وبولونیا،   وكما
 تظهر   نتائج   االنتخابات   األلمانیة   في   المحافظات   الجدیدة   التي   كانت   تتشكل   منها   جمهوریة   ألمانیا

 الدیمقراطیة   السابقة.   ففي   هذه   المحافظات   حاز   الحزب   البدیل   الفاشي   على   ضعف   ما   حصل   علیه   من
 األصوات   في   القسم   الغربي   في   ألمانیا.

 ففي   القسم   الشرقي   من   ألمانیا   أي   في   مناطق   جمهوریة   ألمانیا   الدیمقراطیة   سابقًا،   یسجل   المراقبون
 السیاسیون،   منذ   عملیة   توحید   ألمانیا،   ارتفاع   نسبة   العداء   لألجانب   أوالً   وللمهاجرین   ثانیًا،   بالمقارنة   مع

 مناطق   ألمانیا   الغربیة.

 وهذا   استدعى   من   الباحثین   تفسیر   ذلك.   وتقول   أحدث   الدراسات   أن   أسباب   هذه   الظاهرة   تعود   في   تقسیماتها
 إلى   التالي:

 ١.   هناك   خوف   على   الهویة،   یتمثل   بالخوف   والقلق   النفسي   من   العولمة.

 ٢.   شوفینیة   أسبابها   اقتصادیة   ومعیشیة   وخوف   من   األجانب   من   المشاركة   في   توزیع   الثروة   والمزاحمة   في
 أماكن   العمل.

 ٣.   شوفینیة   عرقیة   قائمة   على   التعصب   القومي   ونقاء   الدم.

 ٤.   شوفینیة   قائمة   على   الخوف   من   فقدان   الشخصیة   الثقافیة   والفنیة   واألدبیة   والحضاریة   العامة،   والخاصة
 بالشعب   األلماني.

 ویبدو   أن   األحداث   التاریخیة   التي   تمر   على   األمم،   قد   ال   تتأخر   دائماً   في   المطالبة   بدفع   فواتیرها،   وتحصیل
 دیونها.

 ففي   العام   ألفین   وخمسة   عشر   دخل   إلى   ألمانیا   حوالي   ٩٠٠   ألف   الجئ   أجنبي   غریب   اللسان   والثقافة
 والعادات   والتقالید،   وغیر   متجانس   في   تركیبته   االجتماعیة،   مثالً   أعداد   كبیرة   من   األطفال   ُمقَتطعین   من
 أهالیهم،   نساء   بدون   أزواجهن،   وبالعكس،   وإلخ   من   المآسي   اإلنسانیة،   مما   شكل   عبئاً   ال   یستهان   به   على

 الدولة   والمجتمع،   وشكوى   من   قبل      قوى   سیاسیة   واقتصادیة   واجتماعیة   ألمانیة   وتذمر   ومطالبة   بوقف   تیار
 الهجرة   واللجوء   إلى   البلد.

 وظهر   ذلك   على   لسان   الحزب   االجتماعي   المسیحي   في   بافاریا   والشریك   في   السلطة،   وكذلك   في   ازدیاد
 شعبیة   ونفوذ   حزب   البدیل   أللمانیا،   والذي   فاز   بهذه   النسبة   المئویة   من   األصوات   وأصبح   القوة   البرلمانیة



 
 

 الثالثة   في   البالد   بعد   أن   كان   في   انتخابات2013تحت   نسبة   الحسم   أي   5%التي   تؤهل   الحزب   األلماني
 للدخول   للبوندستاغ(البرلمان).

 إن   هذا   الحدث   شكل   بحد   ذاته   هزة   وصدمة   كبیرة   للمجتمع   األلماني   الذي   ظل   عقوداً   طویلة   ینعم   بالرفاهیة
 والهدوء   وراحة   البال   واالستقرار.   جاء   ناقوس   الخطر   یدق   بعنف   ویعید   إلى   الذاكرة   الجمعیة   لألمة،   كیف

 تسلل   هتلر   وحزبه   النازي   إلى   البرلمان   في   جمهوریة   فایمار   الیتیمة   وكیف   قفز   إلى   السلطة   في   العام1933.

 وهناك   مخاوف   بدأت   بالظهور   أیضاً   على   النطاق   األوروبي   والعالمي،   رغم   أن   الكثیر   من   هذا   الدرس   لم
 تستوعب   بعد   نتائجه،   فالجرح   ما   زال   حامیًا.

 صحیح   أن   السیدة   میركل   ال   تزال   ُممسكة   بالسلطة   كأقوى   حزب   سیاسي   في   ألمانیا،   مما   یشكل   ارتیاحا
 للمجتمع   الدولي،   ولكنها   تقف   أمام   تحدیات،   لیست   سهلة،   في   عملیة   تشكیل   حكومة   جدیدة   من   ثالثة   أحزاب

 غیر   متجانسة   في   األهداف   والتاریخ   والسیاسات.   أي   حزبها   وحزب   الدیمقراطیین   األحرار،   وحزب
 الخضر.

 هذه   األحزاب   مجبرة   على   التفاهم   فیما   بینها   وعلى   ما   یسمى   زواج   الضرورة،   نظراً   ألن   الحزب
 الدیمقراطي   االجتماعي-االشتراكي   أعلن   من   الیوم   األول   لظهور   نتائج   االنتخابات،   عن   قراره   باالمتناع
 عن   المشاركة   في   الحكم   بالتحالف   مع   االتحاد   المسیحي   الدیمقراطي،   كما   في   السابق،   وعزمه   لعب   دور

 المعارضة   في   البرلمان.

 إن   وجود   هذا   الحزب   على   رأس   المعارضة   یفوت   على   حزب   البدیل   الفاشي   التمتع   بحقوق   كبیرة   في
 البرلمان،   منها   طول   المدة   الزمنیة   للمداخالت   الخطابیة،   وأحقیة   الدور   األول   في   الكالم   وعدد   المتكلمین.

 والیوم   بعد   مضي   خمسة   أیام   على   االنتخابات   یجري   النقاش   حول   صعوبة   تشكیل   الوزارة   القادمة،   نظرًا
 لتعارض   األهداف   والرؤى   وبرامج   األحزاب   األربعة   المدعوة   للمشاركة   فیها،   أي   الحزب   المسیحي

 الدیموقراطي،   والحزب   المسیحي   االجتماعي،   وحزب   الدیمقراطین   األحرار،   وحزب   الخضر.

 وفي   حالة   الفشل،   یتوجب   على   الحزب   الدیمقراطي   االجتماعي،   التحالف   مع   االتحاد   المسیحي
 الدیمقراطي،   مجددًا،   وإال   فالفرصة   األخیرة   المتاحة   للخروج   من   األزمة،   هي   الدعوة   النتخابات   جدیدة.

 وعلى   كل   حال   هناك   مهمة   ملحة،   ولمدة   طویلة،   أمام   القوى   الدیمقراطیة،   وخاصة   قوى   الیسار،   تتلخص
 بالوقوف   صفاً   واحداً   تجاه   المد   القومي   الشوفیني   الفاشي   المالمح   والشعارات   المتطرفة   تجاه   األجانب

 والالجئین   واإلسالم   ومعاداة   السامیة،   والذي   یشكل   خطراً   على   الدیمقراطیة   وسمعة   ألمانیا   االتحادیة   في
 العالم.

 إن   وحدة   الیسار   األلماني   تشكل   النواة   الصلبة   لجبهة   عریضة   مناهضة   للفاشیة   ولالنحیاز   نحو   الیمین،   لیس

 في   ألمانیا   فقط،   بل   على   مجمل   الساحة   األوروبیة   على   األقل .

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



 
 

 حق   تقریر   المصیر

أساسي حق باعتباره الدولي القانون في علیها المنصوص الرئیسیة المبادئ أحد هو المصیر تقریر                حق
إلى اإلنسان بحقوق وثیقا ارتباطا یرتبط أیضا هو ولذلك الناس، بین المساواة أساس على الشعوب                 لكل

 جانب   الدیمقراطیة   والحریات   في   تحدید   مصیر   شعب   ما.
للحریة یمكن فال األخرى، الحقوق كل حوله تتمحور الذي العام اإلطار كونه في هي المفهوم هذا                  وأهمیة

 كحق   والحقوق   األخرى   أن   تتواجد   مالم   یكن   الشعب   ذاته   حدد   مصیره.
االستقرار دواعي تهیئة في "رغبة 55 المادة في المصیر تقریر حق على المتحدة األمم میثاق أكد                  وقد
یقضي الذي المبدأ احترام على مؤسسة األمم بین ودیة سلیمة عالقات لقیام الضروریتین               والرفاهیة

 بالتسویة   في   الحقوق   بین   الشعوب   بان   یكون   لكل   منها   تقریر   مصیرها".
انه" على المفكرین معظم عرفه حیث اإلرادة، حریة بتعبیر عشر السابع القرن منذ المصیر، تقریر                 اقترن
وإذا إلیها". االنتماء یرید التي السیادة أو ظله في العیش یرغب الذي الحكم شكل یختار أن في الشعب                    حق
األمریكي االستقالل بیان في إال الفعلي تطبیقه یجد لم فانه 1526 عام في استهلت الحق هذا بدایات                   كانت
وعندما فرنسا. في 1789 عام والمواطن اإلنسان حقوق وثیقة في وبعدها ،1776 تموز 4 في                 المعلن
عام من الممتدة الفترة في استقاللها على الجنوبیة أمریكا في والبرتغالیة االسبانیة المستعمرات              حصلت
عام الجنوبیة، أمریكا دول شؤون في التدخل من األوروبیة الدول لمنع مونرو) جاء(مبدأ 1825-1810              
لحكوماتها والعسكري األدبي الدعم بتقدیم تعهد كما المصیر، تقریر في الدول تلك حق ،لیتضمن 1823               

 التي   قامت   استنادا   إلى   هذا   المبدأ.
الفرنسیة فالثورة الحاكمة، والطبقات الملوك طغیان ضد زخما أوروبا في المصیر تقریر مبدأ نال                وبذلك
تقاوم وان بالحریة، تتمتع أن حقها من التي واألمم والشعوب األفراد اجل من أوروبا في المبدأ هذا                   أطلقت
یعرف أصبح ما أو العام االقتراع فكرة فوجدت والدولیة، الداخلیة أوضاعها تحدد وان               االضطهاد،

 بدیمقراطیة   الحكم   .
لالستعمار والمناهضة االستعماریة القوى قبل من الحق هذا تفسیر في النظر وجهات اختالف               وبسبب
من التقلیل على االستعماریة الدول ممثلو عمل فقد استقاللها، المستقلة غیر الشعوب منح شأن في                 السیما
الجمعیة دفع مما الدولي، القانون مبادئ ضمن وجوده إنكار حد إلى أهمیته وإضعاف الحق هذا                 شأن
وضع 1950 عام الصادر 421 رقم قرارها في اإلنسان حقوق لجنة من تطلب أن المتحدة لألمم                  العامة
رقم قرارها في نصت كما للشعوب، المصیر تقریر حق تضمن التي والوسائل الطرق حول                توصیاتها
واالجتماعیة االقتصادیة بالحقوق الخاصة االتفاقیة تضمین ضرورة على 1952 عام الصادر 545            

 والثقافیة   مادة   خاصة   تكفل   حق   الشعوب   في   تقریر   مصیرها.
شرطا مصیرها تقریر في الشعوب حق بمقتضاه جعلت الذي 637 رقم القرار 1952 عام وأصدرت                 كما
حق على الحفاظ المتحدة األمم في عضو كل على یتوجب جمیعها،وانه األساسیة بالحقوق للتمتع                ضروریا

 تقریر   المصیر   لألمم   األخرى   واحترامه.
المتحدة األمم قرار من بدءا principle مبدأ بدل droit حق كلمة استخدام في تجسد التغییر هذا                  استكمال
للبلدان االستقالل بمنح الخاص 1514 رقم قرارها 1960 عام وأصدرت كما 1957 عام 1181                رقم
بتقریر الخاصة الالحقة القرارات جمیع علیها استندت محورا شكل الذي األمر المستعمرة،              والشعوب



 
 

 المصیر   الصادرة   عن   األمم   المتحدة.
صوتا 90 بأغلبیة التاریخي قرارها المتحدة األمم اتخذت الدولي المجتمع ممارسات من سنوات               وبعد
السیاسي مصیرها تقریر في تمییز دون من الشعوب جمیع "حق مفاده: دول 9 وامتناع شيء ال                  مقابل
استقاللها المستقلة غیر الشعوب لمنح مرتبة خطوات تتخذ أن على والثقافي واالجتماعي              واالقتصادي
هو إنما األجنبي الستعباد الشعوب إخضاع الن ذلك، لتأخیر ذریعة كان مهما سبب أي یتخذ وال                  التام،
جمعت وقد الدولیین". والتعاون السلم ویعیق المتحدة األمم میثاق ویناقض األساسیة اإلنسان لحقوق               إنكار
الرقم حمل واحد قرار في المصیر تقریر بصدد اتخذتها التي المبادئ جمیع المتحدة لألمم العامة                 الجمعیة

 2625   عام   1970.
حق حول 2955 الرقم حمل العامة الجمعیة عن مهم قرار صدور على شاهدا 1962 عام كان                  وقد
مع والمنسجمة المتاحة الوسائل بكل نضالها وشرعیة واالستقالل والحریة المصیر تقریر في              الشعوب
1973 عام الصادر 3070 رقم قرارها في األعضاء الدول جمیع من طلبت كما المتحدة، األمم                 میثاق
أنواع وجمیع والمعنوي المادي الدعم وتقدیم واستقاللها مصیرها تقریر في الشعوب بحق              االعتراف

 المساعدات   للشعوب   التي   تناضل   من   اجل   هذا   الهدف.
لحق العالمي اإلعالن " عنوان تحت قراراتها جمیع في المبادئ هذه الجمعیة اعتمدت اللحظة تلك                 ومنذ
لحقوق العالمي واالحترام المستعمرة والشعوب للبلدان االستقالل ومنح مصیرها تقریر في             الشعوب

 اإلنسان"
 ویتجسد   حق   تقریر   المصیر   في   مظهرین   اثنین   داخلي   وخارجي:

علیه المحافظة أو االستقالل اكتساب حیث من الشعب أو للدولة الدولي الوضع بتحدید یقوم                الخارجي
عالقاتها في تسلكه أن ترید الذي الطریق السیاسیة الوحدة مانحا األخرى، السیاسیة الوحدات مع                واندماجه
من تنسحب أو تنضم وان الدبلوماسیة، عالقاتها وقف أو قیام خالل من خارجي تدخل أي دون                  الخارجیة

 المنظمات   والهیئات   الدولیة.
في الدولي القانون لمبادئ وفقا المقبولة السیاسیة الوحدة داخل الشعب أغلبیة حق في فیتمثل الداخلي                 أما
وال األغلبیة، هذه ومصالح تتالءم بصورة الوطنیة والمؤسسات الحكم شكل إلقامة السلطة              ممارسة
حق لألقلیات لیس إذ ، للدولة القائمة الجغرافیة وتغییر االنفصال حق الداخلي المصیر تقریر حق                 یتضمن
حقوقها رتب الدولي القانون لكن الدولة، إقلیم عن بانفصالها للمطالبة به تحتج أن من یمكنها مصیر                  تقریر

 بان   تصون   األغلبیة   حقوقها   عن   طریق   احترام   حقوق   اإلنسان.
إذا لكن االقتراع، أهمها التي الودیة والوسائل الدیمقراطیة طریق عن المصیر تقریر حق یمارس                و
االستعماریة القوى أو فیها الشعب یعیش التي السیاسیة الوحدة داخل السلطة على المهیمنة القوى                أنكرت
تمارسه أن الشعوب لهذه فان مصیرها، تقریر في حقها الشعوب على وأنكرت الودي السبیل هذا                 تطبیق
األمم أقرته االستعمار ضد المسلح الوطني والكفاح الثوري، المصیر تقریر یسمى ما وهو المسلح                بالكفاح
تقریر اجل من الكفاح یعتبر ال وبذلك ومارستها، أقرتها التي والمواثیق وإعالناتها بقراراتها               المتحدة

 المصیر   إرهابا.
ثابت المصیر تقریر فحق اعتباطیا، ممارستها یمكن ال شعب ألي المصیر تقریر حق ممارسة فان                 إذن

 نصا   ومضمونا   وینطوي   :



 
 

 أوال   :   على   تحریر   الشعب   وأرضه   دون   قید   أو   شرط   أو   تزییف،

عن عندها ویمكن إرادته، عن الشعب تعبیر في سلبا تؤثر التي والضغوط القیود مختلف إزالة على                  ثانیا :
الشعب إرادة عن تعبر أنها القول یمكن فقط ،عندها نتیجة إلى یوصل أن ونزیه حر استفتاء إجراء                   طریق

 بشان   تقریر   مصیره.
غیر األقالیم في المصیر تقریر حق معالجة هي المتحدة األمم میثاق في الواردة المواد من الهدف كان                   وقد
یمس وال الحالتین هاتین یشمل الحق هذا أن أي الوصایة، بنظام المشمولة وتلك الذاتي بالحكم                 المتمتعة
الصادر وواجباتها الدول حقوق بشان إعالن مشروع ذلك ودلیل وسیادتها الدول وحدة األشكال من                بشكل

 عن   األمم   المتحدة   حیث   نص   على
 -   عدم   تدخل   أي   دولة   في   الشؤون   الداخلیة   أو   الخارجیة   لدولة   أخرى.

 -   االمتناع   عن   إثارة   االضطرابات   الداخلیة   في   إقلیم   دولة   أخرى.
اتفاقیات أو حلول بدون ظلت الدولة ووحدة المصیر تقریر حق مسألة أن من الرغم على النص هذا                   جاء
ال التي الدول شؤون في للتدخل المصیر تقریر حق استغالل الكبرى الدول محاولة بسبب واضحة                 دولیة

 تلتزم   معها   باتفاقیات   أو   ال   تتوافق   سیاساتها   معها.
أن دولیة ومنظمات دوال الدولي للمجتمع الطویلة الممارسة في واضحا أصبح فقد سبق ما على                 وبناء
الدولي القانون مبادئ تقررها التي الحقوق أهم احد تعني فأصبحت تطورت قد المصیر تقریر حق                 طبیعة
دولي حق وهو دولیة، طبیعة ذات التزامات الدول على ویرتب حقوقا للشعوب یرتب فهو                المعاصر،
الشعوب لكل مقرر ألنه عام دولي حق وهو األفراد دون للشعوب حق فهو واحد آن في وعام                   جماعي
القانوني السیاسي للمعنى وفقا المستقلة وغیر المستقلة الشعوب كل یشمل ،وهو األخرى دون لفئة                ولیس

 لتعبیر   الشعب،   كما   تحدد   في   میثاق   األمم   المتحدة   ولیس   وفقا   للمعنى   المرتبط   بمبدأ   القومیات.

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

 االستحمام   بمیاه   النهر   مرتین
 

على بناًء بل متكامل، مجتمعي فكري نشاط على بناًء -1924 – السوري الشیوعي الحزب ینشأ                 لم
تتقاطع ال محددة، ووجهات ألهداف خدمة العربیة منطقتنا في شیوعیة أحزاب بإنشاء الكومنترن               توجهات
3نیسان انشقاق ،حتى س) ش. (ح. وتوجهات برامج صارت بعد، فیما كلیًا. تغیبه وال دائمًا الوطني                 مع
على بناًء السوفیاتیة،ُترَسم للهیمنة السیاسي)الرافض المكتب الشیوعي- (الحزب نشأ           1972عندما
عدم لنا یفسر أخرى- عوامل إلى األمر-باإلضافة هذا السوفییتي, لالتحاد العلیا االستراتیجیة              المصالح
رافعة یكون عربي نقدي عقل وبلورة خلق أعماله جدول على یضع لم لماذا أو ,( (ح.ش.س                  تبني
إیماني عقل بخلق ٍ وفیر ٍ بقسط ساهم فقد ذلك, من العكس على .بل جدیدة عربیة نهضة                   لمشروع
  (ومتعصب),   من   خالل   اعتباره   الماركسیة   نصاً   كامالً   ومنِجزًا,   ولم   یعتبرها   منهجاً   في   التحلیل   واالستقراء.

بدیًال المال ورأس محمد ضد ماركس وضع فتم مقدساته, و رموزه له جدیدًا, دینًا الماركسیة صارت                  هكذا
أفكارنا صحة الزمان أثبت (لقد مثل مقوالت س- ش. ح. - أدبیات في نقرأ .وصرنا الكریم القرآن                   عن
وظائف للزمن أن فجأة .فتكتشف صواب) على كنا أننا تبّین دورته الزمن دار أن (وبعد ,(                  وتوجهاتنا



 
 

وأفكار توجهات صحة إثبات هي األربعة, الفصول وتبدل والنهار اللیل تعاقب إلى باإلضافة               أخرى
 ومبادئ   ونهج   (ح   .   ش.   س   )   .

المقدس, مع یتصالح ال نقدي, عقل بلورة على یعمل لم فقط لیس أنه هي ( س ش. (ح. مع الكبرى                      المشكلة
العقلیتین بین االصطدام إلى النهایة في لیصار منغلق, إیماني, عقل بتصنیع ساهم فقد العكس, على                 بل
تقدمي/, ـ رجعي , العربي السیاسي الفكر في جدیدة مصطلحات لتولد و ,( ماركسیة ـ إسالم )                   اإلیمانیتین

  كافر   ـ   مؤمن   .

أخرى ضفاف إلى سوریة, في الشیوعیین من الكثیر ل تحوَّ لماذا ندرك, أن یمكننا الكثیف, العرض هذا                  من
 بعد   زلزال1991.

وواقع بوعي أرتقت التي المعرفیة, والمنظومات القیم عن الدولة قبل ما مربع إلى منهم قسمًا أرتد                  لقد
- العشیرة - الطائفة إلى فجأة ارتدوا الدولة, منظومة إلى رعویة, بقیم بدائي, اجتماعي كائن من                  اإلنسان,
الحتمیات كل ظهورهم وراء األولى,واضعین العقل مكونات إلى الضوء, بسرعة منحدرین             المذهب,
للوهلة تبدو قد أخرى, بطریقة أزمته عن عبَّر فقد الماركسیین, من آخرًا قسمًا .أما والتاریخ                 والجدل
دون واحدة, قفزة نعم, ؟؟!! اللیبرالیة إلى هؤالء .قفز بالوعي وارتقاء وتطور األمام, إلى قفزة                 األولى,

 سابق   إنذار,   دون   كشف   حساب   أمام   الذات   واآلخر   .

بل حقهم, وهذا الحد, ذلك عند ینتهي فالموضوع الفكریة, الحریة خانة في ل التحوُّ هذا نحصر أن أردنا                   إذا
فكریة أزمة عن تعبیر هي ما بقدر فكریة حریة لیست المسألة ولكن التحّول, هذا احترام علینا                  وواجب
التحّول, ذاك یكن لم إن هذا الراهن, واقعنا في السیاسیة العملیة سیر على وستؤثر- - أّثرت                  خانقة
المنظومات إلى یركن ال نقدي, عربي عقل وتشكیل خلق في العربي, الفكر إخفاقات لمسلسل                استمرارا

  المكتملة,   المغلقة,   المعلبة   .

محافظتهم وهو النقیضة, الفكریة المنظومة إلى االنتقال هذا بعد حتى حاله, على بقي جوهریًا أمرًا                 ثمة
السوفییتي االتحاد استبدلوا فقد بسیطة, شكلیة فوارق مع القدیمة, التفكیر وطرائق أدوات على               الكاملة,
أمراض لكل سحریًا دواًء - االشتراكیة كانت -كما ,وجعلوها بالدیمقراطیة واالشتراكیة ,...              بأمریكا
بتمكین وانتهاء والمعاصرة, األصالة بإشكالیة ومرورًا بالتخلف بدءًً الراهنة, العربي المجتمع             وإشكالیات

له   .   المرآة.   هكذا   صار   الحال,   كمن   أكتشف   دواءً   جدیدًا,   وراح   یبحث   عن   أمراض   ٍ

 هذا   الواقع   یقودنا   إلى   التحدث   -   تاریخیاً   -   عن   ظروف   انتقال   اللیبرالیة   إلینا   .

العربیة النخب احتكاك نتیجة جاءت بل مجتمعنا, في جذریة لمتغیرات نتیجة العربیة, اللیبرالیة ِ تأت                 لم
وعبر باشا, علي محمد أرسلها التي البعثات عبر األوربیة, الحضارة مع عشر, التاسع القرن في                 المثقفة
العسكر ِقبل من علیها السریع االنقالب تم .ثم / سوریا , لبنان / العربي الشرق لدول االستعماریة                   البوابة
- تأت لم ...ألنها /1963/ العام في اكتمل و ,1948 / فلسطین حرب في الفشل خلفیة على 1949                    العام
(اللیبرالیة لها یتح لم الذي األمر أوربا, في كما فكریة, اقتصادیة, صناعیة, تحوالت نتیجة - أسلفنا                  كما
حكم نظام على انقالب نتیجة تأت لم أوربا, في اللیبرالیة أن نتذكر أن المهم ومن اجتماعیًا. حامًال                   العربیة)

  شمولي.

من استعادتها تمت حیث الواجهة, لتتصدر متكامل فكري وإطار معرفیة, كمنظومة اللیبرالیة عادت               الیوم
طبقة الغالب في وهم سوریا, في السیاسي العمل على الطارئین وبعض (التائبین) الماركسیین بعض                ِقبل
لیبرالیًا برنامجًا الطبقة لتلك لیس أنه القول یمكن هنا ومن الدولة, حض في وكبرت نمت أعمال                  رجال



 
 

ونشاطهم دورهم یوازي الحكم في سیاسي دور للعب توقًا و حلمًا لدیهم ما بقدر تنویریة لیبرالیة                  بمضامین
برنامجًا تحمل التي العربیة لألنظمة الدیكتاتوریة البنیة عن –فكریًا- یبتعدون ال بذلك وهم ,                االقتصادي
استعادوا ,لذلك سوریا في لها لیبرالیًا حامًال ال أنه العهد حدیثة اللیبرالیة الطبقة تلك .تدرك                 لیبرالیًا
بالوقود للتزود قلیًال توقفت بغداد, احتلت التي الدبابة أن معتقدین األمریكیة, الدبابة على محمولة                لیبرالیتهم
للوقود لیست وهي - إضافیة خزانات األمیركیة للدبابة أن ,ومتوهمین دمشق إلى سیرها متابعة                قبل

 بطبیعة   الحال   -   بل   للقمح   والدیمقراطیة   .

یبدو ولكن أوربا, وجه غّیر فكري كمفهوم اآلخر- على االنفتاح زاویة من األقل على - اللیبرالیة ضد                   لسنا
  أننا   نعید   إنتاج   األزمة   من   جدید   ,   ولكن   بثیاب   أمریكیة   هذه   المرة   .

أن للمرء یمكن أال والیوم بدونها, األمر یستقیم فال سوفییتي, / شیوعي ثنائیة من نعاني كنا الماضي                   في
 یكون   لیبرالیاً   دون   أن   یحمل   معه   المشروع   األمیركي؟

التي اإللتحاقیة, مفهوم من الفكر- و - أنفسنا ننشل بدأنا أننا نعتقد أن یمكننا السهلة, المعادلة هذه نحل                    عندما
صعید على الكثیر, خاللها من نحصد لم والتي السیاسي, تاریخنا من الماضیة سنة الخمسین                وصمت
نحتل سیجعلنا الذي هو العقل هذا وبقیمه, به ومعترفًا اآلخر على منفتح عربي, نقدي عقل وبلورة                  تأسیس
البحار, عبر یأتینا لصوٍت ومشوهًا خافتا صدًى العالم, هامش على نبقى فال العالم, خریطة على                 مكاننا

 ومحمالً   بنكهة   اآلخر   ومصالحه   فقط   !!!

 ذكریات   لیبرالیة   .....   عربیة:

لقد قائًال: عّقب یاسین أحمد المقاوم/ / الشیخ باستشهاد - اللیبرالي - (( الرأي سجناء(( أحد علم عندما -                   
 مات   اإلرهابي!!!!

بغداد على األمریكي البربري القصف - سابقًا الماركسیة ب مخضرم - جدید عربي لیبرالي وصف -                
سقوطًا هذا هل ؟؟؟؟ !!!!! كالموسیقى أذني یطرب بغداد, على المتساقطة القنابل دوي صوت إن                 بقوله:

  أخالقیاً   ؟؟

طبعة) (آخر الجدید اللیبرالي السید هذا حسین, صدام بمجازر المغرمین من یومًا نكن ولم لسنا                 بالتأكید
 ساهم   -   أیام   جهله   -   بترجمة   العدید   من   كتب   الماركسیة   إلى   العربیة   .

 -  ذكریات   لیبرالیة   أوربیة   :

  -   عندما   كان   الرئیس   شیراك   عمدة   لمدینة   باریس   ,   أصدر   قراراً   بمنع   كتابة   اآلرمات   بغیر   اللغة   الفرنسیة   .

الدولیة) الظروف (استغلوا الذین الفرنسیین من اآلالف أعدم /1945/ دیغول الجنرال انتصار ُبعید -              
قال الوطنیة), الحرب بیتان(بطل سجنه(الجنرال) وبعد النازیین, مع المتعاملة فیشي حكومة مع              حاربوا

 دیغول   كلمته   المشهورة:الخیانة   لیست   وجهة   نظر  .

اآلخرین الحزب أعضاء توجهات ورفضنا الحزب اسم على السیاسي)حافظنا المكتب السوري- الشیوعي (الحزب في                نحن
الجدیدة للیبرالیة وتبنیهم الماركسیة عن تخلیهم بعد الدیمقراطي)وراهنوا الشعب (حزب تأسیس عام2005إلى ذهبوا               الذین
وفیتنام الصین مثل تكون وأن المحلیة والثقافة والعروبة الوطنیة مع الماركسیة مزج نرى .نحن بالخارج االستعانة                  على



 
 

للتحدیث وطریقًا القومي للتوحید رافعة تكون وأن االقلیمیة وأدواته االمبریالي الخارج مشاریع ضد مقاومة وأداة                 رافعة
 والتنمیة.

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

یاسي   والبیئة   المحلیة  التیَّار   السِّ

 محمد   سّید   رصاص

 جریدة   األخبار      الثالثاء   18   تموز   2017

 في   أواخر   عام   1918   ظهر   كتاب   بعنوان:   «تدهور   الغرب»   لمؤلف   ألماني   اسمه   أوزوالد   اشبنغلر.   أطلق
 اشبنغلر   نبوءة   حصلت   بین   عامي   1989-1991   من   خالل   توقعه   «انهیار   البلشفیة»   التي   هّزت   العالم   عبر

 ثورة   أكتوبر   1917   الروسیة   وفق   تعبیر   جون   رید.
 انطلق   اشبنغلر   في   هذا   من   مقولة   وضعها   تقول   أن   هناك   «تشكل   تاریخي   كاذب»   یغطي   كقشرة   في   حاالت

ــ   الثقافیة   مكتملة   التكوین،   ویحصل   هذا  معینة   البنیة   العمیقة   لحضارات   معینة   تكون   بنیتها   الحضاریة   
 التشكل   إما   بفعل   غزو   عسكري   خارجي   أو   إما   من   خالل   تقلید   حضارة   أقوى   عسكریاً   وسیاسیاً   وتقنیًا

 واقتصادیًا:   یعتبر   المؤلف   األلماني   أن   حركة   التغریب   لروسیا   التي   بدأها   بطرس   األكبر   (1725-1682)
 هي   قشرة   رقیقة   سطحیة   أتت   فوق   البنیة   العمیقة   لروسیا   التي   هي   ذات   طابع   سالفي   ـ   أرثوذكسي   منذ   إنشاء

 الدولة   الروسیة   األولى   في   كییف   عام   972   من   قبل   «الدوق   فالدیمیر»   واعتناقه   المسیحیة   األرثوذكسیة
 البیزنطیة   عام   988،   وهو   یرى   أن   البلشفیة   هي   ذروة   التغریب   الذي   بدأه   بطرس   األكبر   عبر   خط   یصل   إلى

 لینین   عبر   محطات   (الحركة   الدیسمبریة   ـ   1825)   واألدیب   لیو   تولستوي   والماركسیة   بفرعیها   المنشفي
 والبلشفي،   وهو   یعتبر   أن   روسیا   خالل   قرنین   من   الزمن   «قد   ُأرغمت   على   أن   تدخل   تاریخاً   اصطناعیًا

 مزوراً   لم   تكن   نفس   روسیا   القدیمة   قادرة   على   فهمه»   (الطبعة   العربیة،   دار   مكتبة   الحیاة،   بیروت   1964،
 المجلد   الثالث،   ص   16).لم   یحصل   مع   الشیوعیة   الصینیة   بمحطتیها   مع   ماوتسي   تونغ   (1976-1949)

 ومع   دینغ   سیاو   بینغ   (1978-1997)   وخلفائه   ما   حصل   مع   البلشفیة   التي   انتهت   في   مجرى   استغرق   ثالثة
 أرباع   القرن.   أیضاً   نجحت   الشیوعیة   الفیتنامیة   مع   هو   شي   منه   منذ   عام   1930   وحتى   وفاته   عام   1969   ثم
 مع   خلفائه   حیث   نجح   الشیوعیون   الفیتنامیون   في   أن   یكونوا   قادة   التحرر   الوطني   ضد   الفرنسیین   والیابانیین

 واألمیركیین   ثم   أن   یكونوا   قادة   التوحید   القومي   لفیتنام   المجزأة   عام   1975   ثم   بعد   هذا   أن   یقودوا   عملیة
 التحدیث   الرأسمالي   تحت   قیادة   الحزب   الشیوعي   كما   في   الصین   ما   بعد   عام   1987   حیث   یقود   الشیوعیون

 الصینیون   أكبر   ثورة   رأسمالیة   لم   تشهد   البشریة   مثیالً   لحجمها   منذ   الثورة   الصناعیة   اإلنكلیزیة   بالقرن
 الثامن   عشر.   من   خالل   التجربتین   الصینیة   والفیتنامیة،   وأیضاً   تجربة   الحزب   الشیوعي   اإلیطالي   الذي

 تفاعل   أیضاً   مع   التربة   المحلیة   الممزوجة   فیها   القومیة   اإلیطالیة   مع   الهویة   الثقافیة   ـ   الحضاریة   الرومانیة
 الكاثولیكیة،   هناك   إثبات   عملي   بأن   الماركسیة   هي   منهج   معرفي   تحلیلي   لمكان   وزمان   معینین   وفي   إطار

ــ   برنامجاً   سیاسیًا،   ولیست   عقیدة   صالحة   لكل   مكان ــ   أي   المنهج    ــ   الخارجي   حیث   ینتج     تفاعل   المحلي   
 وزمان.   هذا   البرنامج   السیاسي،   وبوصف   السیاسة   مكثفاً   لالقتصاد   واالجتماع   والثقافة،   ال   یمكن   أن   ینجح
 على   المستوى   القریب   والمتوسط   والبعید   إذا   لم   یكن   ناتجاً   عن   تفاعل   المنهج   المعرفي   التحلیلي   مع   التربة
 المحلیة   المتمثلة   في   البنیة   الحضاریة   ـ   الثقافیة.   مع   التجربتین   الشیوعیتین   الصینیة   والفیتنامیة   جرى   تلقیح



 
 

ــ   الثقافیة،   اآلتیة   من   الكونفوشیة   والبوذیة   والتاویة   عند   الصینیین   والبوذیة  الماركسیة   مع   البنیة   الحضاریة   
 والتاویة   عند   الفیتنامیین،   إلنتاج   ماركسیة   مخصوصة   تفاعلت   مع   القومیة   المحلیة   ولیتم   تكریسها   لمكافحة

 المحتل   األجنبي،   حیث   نجحت   الحقاً   في   البلدین   في   مهام   «التحرر   الوطني»   و«التوحید   القومي»
 و«التحدیث   وتجاوز   التأخر».   نجح   لینین   وستالین   في   تحدیث   روسیا   ولكن   التجربة   البلشفیة   أنتجت   بنیة

 اجتماعیة   ـ   اقتصادیة   ـ   ثقافیة،   أصبحت   متناقضة   مع   البنیة   السیاسیة   ـ   الدوالتیة،   ما   جعل   هناك   تناقضاً   منذ
 الخمسینیات   بین   البنیتین   حتى   تمت   إزاحة   البنیة   الثانیة   من   قبل   األولى   بفترة   1989   ـ   1991.   لم   یحصل

 هذا   في   الصین   وفیتنام،   على   األرجح   أن   ما   طرحه   أوزوالد   اشبنغلر   هو   الذي   یفسر   ذلك.
 یتحدث   اشبنغلر   عن   حالة   ثانیة   من   «التشكل   التاریخي   الكاذب»   حصل   مع   «الحضارة   العربیة»،   التي

 یسمیها   أیضاً   بـ«الحضارة   المجوسیة»،   بفعل   إلسكندر   المقدوني   والرومان   والبیزنطیین،   ولینتهي   هذا   في
 معركة   الیرموك   عام   636   میالدیة   ماسحاً   ما   بدأ   مع   المقدونیین   عام   331   قبل   المیالد   ثم   مع   سیطرة   روما

 على   الشرق   في   معركة   أكتیوم   31   قبل   المیالد   من   تشكل   لثقافة   هیلینستیة،   ولیعید   اإلسالم   وصل   واستمرار
 تاریخ   الشرق   القدیم   في   فارس   وبالد   الرافدین   والشام   وفي   عموم   المنطقة   الممتدة   من   نهر   السند   إلى   مراكش

 مع   ماردوخ   ـ   یهوه   ـ   أهورا   مازدا   (إله   الخیر   عند   الزرادشتیة):   «امتص   اإلسالم   الطوائف   الفارسیة
 والیهودیة   والمسیحیة   من   العالم   المتمدن   واألرقى   عقالنیًا»   (ص   100)،   «اإلسالم   لم   یكن   دین   الصحراء،

 بل   جاء   نتاجاً   الكتساح   المؤمنین   به   المتحمسین،   هذا   االكتساح   الذي   كان   بمثابة   انهیار   كتل   من   الثلوج،   حمل
 معه   المسیحیین   والیهود   والمازادیین...   ومعظم   العرب   الذین   هاجموا   القسطنطینیة   عام717   ألول   مرة   كانوا

 قد   ولدوا   مسیحیین،   وقرابة   عام   650   اختفت   فجأة   تماماً   اآلداب   البیزنطیة»   (ص185).   ذاب   المسیحیون
 الشرقیون،   وبخاصة   الیعاقبة   والنسطوریون،   في   اإلسالم.   یعزو   اشبنغلر   عدم   قدرة   المسیح   على   فعل   ما   قام

 به   محمد   إلى   بولس   الرسول:   «فكنیسة   یسوع   قد   فصلت   فصالً   اصطناعیاً   عن   منابعها   وأصولها   الروحیة
ــ   روما.  وشدت   إلى   جوهر   أجنبي   وعلماني»   (ص   63)   مع   ذهاب   بولس   إلى   عالم   أثینا   

 في   التاریخ   العربي   الحدیث   في   القرن   العشرین،   یالحظ   أن   التیارات   التي   تفاعلت   مع   البیئة   المحلیة
ــ   االجتماعیة   (المشكلة   الزراعیة)   والحضاریة   ـ   الثقافیة   (القومیة   العربیة   التي  بخصائصها   االقتصادیة   

 تمتح   من   اإلسالم   لیس   بوصف   األخیر   دیناً   بل   كثقافة)   والسیاسیة   (مقاومة   االحتالل   والغزو   واالستیطان)
 هي   التي   نجحت   في   أن   تعوم   عربیًا:   البعث   وعبد   الناصر   واإلسالم   السیاسي.   فشلت   اللیبرالیة   التي   كان
 منظرها   األول،   أحمد   لطفي   السید،   مؤیداً   ومتعاوناً   مع   االحتالل   البریطاني،   ثم   سقط   زعیم   أكبر   تجربة

 لیبرالیة   عربیة   في   حفرة   التعاون   مع   األجنبي،   أي   مصطفى   النحاس   باشا   زعیم   حزب   «الوفد»   في   مصر،
 لما   فرضته   الدبابات   البریطانیة   رئیساً   للوزراء   في   یوم   الرابع   من   شباط/   فبرایر   1942   ضد   إرادة   الملك

 فاروق.   الشیوعیون   العرب   ضربوا   رأسهم   وجسمهم   في   الحائط   بسبب   تأییدهم   لقیام   دولة   إسرائیل   في   عامي
 1947   و1948   بحكم   تبعیتهم   للسوفیات،   وهو   أمر   قادهم   أیضاً   في   سوریا   لمعارضة   وحدة   1958   بین
ــ   المكتب   السیاسي   منذ   انشقاق   الثالث   من  سوریة   ومصر.   لم   تكتمل   تجربة   الحزب   الشیوعي   السوري   

 نیسان   1972   عن   السوفیات   وخالد   بكداش   في   الوصول   إلى   تفعیل   الماركسیة   كمنهج   معرفي   ـ   تحلیلي   مع
 «البنیة   الحضاریة   ـ   الثقافیة»   واقتصر   مسار   الحزب   على   تبني   «العروبة»   و«قضیة   فلسطین»   و«فك

 التبعیة   للسوفیات».   تم   تغلیب   السیاسي   على   الفكري   من   دون   المزج   بینهما   أو   إدراك   أن   الثاني   هو   المفتاح
 وأن   األول   هو   الباب.

 مع   بدء   انحسار   «اإلسالم   السیاسي»   منذ   سقوط   حكم   «اإلخوان»   في   مصر   في   یوم   الثالث   من   تموز/   یولیو



 
 

 2013،   وتبوأ   «السلفیة   الجهادیة»   زعامة   اإلسالمیین   بدالً   من   «األصولیة   االخوانیة»   وهو   من   العالمات
 الكبرى   لتلك   العملیة   االنحساریة،   هناك   فراغ   سیاسي   عربي،   ما   دامت   الحركة   العروبیة،   بطبعتیها

 الناصریة   والبعثیة،   في   حركة   انحسار   أیضًا،   وما   دام   الماركسیون   في   حالة   إغماء   بفعل   صدمة   انهیار
 وتفكك   االتحاد   السوفیاتي   بین   عامي   1989   ـ   1991:   لن   تستطیع   الحركات   السیاسیة   التي   تقطع   مع   التربة
 المحلیة   عبر   محاولة   جعل   فترة   331   قبل   المیالد   ـ   636   میالدیة   هي   «التشكل   التاریخي   لبالد   الشام»،   مثل
 «القومیون   السوریون»   الذین   بدأوا   كتجربة   حزبیة   منذ   عام   1932   وكانوا   من   الطائفة   األرثوذكسیة   أساسًا

 في   سوریا   ولبنان،   أن   یعوموا   اجتماعیًا،   وال   من   یرید   (مصر   أو   سوریا   أو   العراق   أوًال):   هل   یستطیع
 الماركسیون   العرب   تكرار   ما   فعله   ماوتسي   تونغ   وهو   شي   منه؟...   الماركسیة   والتي   أنتجها   كارل   ماركس
 سلیل   الحاخامات   الیهود   ألبیه   وأمه،   تشبه   اإلسالم   والیهودیة،   كفكر   تركیبي   لعناصر   االقتصاد   ـ   االجتماع   ـ

ــ   ماركس. ــ   اسبینوزا    ــ   موسى   بن   میمون     الثقافة   ـ   السیاسة،   في   سلسلة   تمتد   من   ابن   رشد   
__________________________________________ 

 

 قطر   والسعودیة
فقط الخارجیة ارتباطاته لجهة لیس العربیة - العربیة النزاعات في فارقة عالمة الخلیجي النزاع                أصبح
(على البحرین مع وتاریخیة اإلمارات مع عدیدة خالفات لقطر وتوجهاتها.كان دوله مصیر لتحدید               وأیضا
حول المستجد الخالف ولكن السعودیة ومع والغاز) النفط ومكامن البحریة والحدود وزبارة الحوار               جزر

 اإلخوان   ودورهم   هو   األهم.

دول بقیة تحجیم تحاول والدیني والنفطي والبشري العسكري ووزنها المملكة حجم وبحكم السعودیة               كانت
مع الحدودیة الخالفات من العدید ووقع المنطقة في ودورها السعودیة سیاسة لتالئم سیاساتها وإتباع                الخلیج
وجندیین سعودي ضابط فیها قتل التي 1992م عام الخفوس حادثة منذ العداء صفة اكتسبت ولكنها                 قطر
العهد ولي لدى عمیقة ندبة تركت الحادثة القطریین.هذه من المنطقة هذه السعودیة انتزعت وفیها                قطرین

 ووزیر   الدفاع   حمد   بن   خلیفة   تجاه   السعودیة.

وعدم الجدید األمیر بتمرد السعودیة شعرت 1995 عام والده على خلیفة بن لحمد األبیض االنقالب                 عقب
ولكن ذلك من قریبة وكانت للحكم خلیفة األمیر إرجاع 1996 عام انقالب دعم عبر فحاولت معها                  تنسیقه

 االنقالب   فشل   في   تحقیق   أهدافه   وكان   إیذانا   لصراع   وجود   بارد   بین   دولتین   مغلفا   بقبالت   حارة.

مع العالقة تقویة على حمد األمیر عمل لذلك السعودیة لصالح هائل وبشكل مختل الدولتین بین التوازن                  إن
استقبال 1996على عام منذ فعمل عسكري سعودي تدخل اي وجه في سدًا لجعلها المتحدة                الوالیات
ولتقاد األوسط الشرق في األمریكیة القوات مركز إلى الحقا لتتحول العیدید قاعدة في األمریكیة                القوات
وبتكلفة القطریة الحكومة قبل من مولت القاعدة ,هذه والعراق أفغانستان احتالل عملیات الحقا               منها
الغازیة ثرواتها باستثمار اقتصادیا نفسها تمكین على القطریة الحكومة وعملت الدوالرات.             ملیارات
استثمرت كما الخلیج بلدان فیه بما البلدان من الكثیر علیه تعتمد المسال للغاز عالمي مزود إلى                  لتتحول
إخباریة تغطیة طرح عبر العربیة الجماهیر لتهز الفضائیة الجزیرة قناة عبر نوعیة نقلة لتحدث                إعالمیا



 
 

عالقته حمد األمیر دعم كما محاربته قطر ترید من بوجه سیستعمل قطري سالح أبرز إلى لتتحول                  جدیدة
 بإیران   وتركیا   لتوازن   السعودیة   استراتیجیا   في   حال   تخلي   أمریكا   عنه.

إسالمي كمناقض المسلمین اإلخوان على فاعتمد الدولتین مواطني عدد فرق بحكم یكفي ال سبق ما                 كل
تنظیم حل بموجبه جرى قطر وبین لإلخوان العالمي التنظیم بین تحالف فصیغ بشري كثقل                وأیضًا
منظومة حمد األمیر أسس وبذلك المنطقة مسائل في الدعم تبادل على واالتفاق قطر فرع -                 اإلخوان
إلى عالمیة حاجة إلى ومستندة وتركیا إیران من الخطر حال في مدعومة و أمریكا من عسكریا                  محمیة
العالم عبر اإلخوان بجماهیر ومدعمة الجزیرة عبر قوي إعالمي بذراع ومدعمة الغاز إمدادات               استقرار
.كل ونیویورك ومیونیخ وباریس لندن في الغربیة السوق في الغاز عائدات استثمار إلى إضافة                اإلسالمي
التسریب في عنه الحدیث تم ما وذلك والمنطقة السعودیة في االحتجاجات موعد ترقب من مكنه                 هذا
وتم 2009 عام األغلب على جرى الذي وزرائه ورئیس حمد األمیر من وكل القذافي العقید بین                  الصوتي
الضیوف ألحد حمد األمیر استضافة إثناء . الخریطة على المملكة ترى لن سنة 12 بعد بأنه                  الوعد
السعودیة في بعیدة بأراض األمیر ومطالبة والخلیج لقطر ضخمة بخریطة الضیف تفاجئ              الغربیین
الدعم ولكن قطر زعزعة في جهدها السعودیة توفر لم استرجاعها. على وعزمه نجد في                وممتلكات
العربیة االحتجاجات انحسار بعد المبادرة السعودیة استعادت وحین مانعًا سدًا كان لقطر              األمریكي
األمریكیة القمة شهدت ثم ومن 2014 عام السفراء سحب أزمة جرت مصر في السیسي                وانقالب
وجرى المسلمین واإلخوان قطر تحجیم عنوانها جدیدة مرحلة میالد 2017 عام الریاض في               اإلسالمیة

 قطع   العالقات   ومحاصرة   قطر.

مؤتمر وتبعه 14ایلول في لندن في مؤتمر فجرى وتعویمها قطریة معارضة تشكیل على السعودیة                عملت
 للمعارضة   السعودیة   في   دبلن   بعد   ذلك   بأسبوعین   كل   ذلك   في   حرق   لسفن   العودة.

ستتیح فهل الهدف إلصابة واحدة فرصة له تتاح الذي القناص دور یشبه قطر لعبته الذي الدور                  إن
 التغییرات   في   السعودیة   فرصة   ثانیة   ؟

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

 تحدید   مصطلح   "الحرب "
صراع عن والناجمة الدولي القانون ینظمها التي القانونیة "الحالة بأنها الحرب الحرب:تعرف              تعریف
الدول أو الدولة على بالقوة نظرها لوجهة منها مجموعة أو إحداها فرض بقصد الدول بین                 مسلح
بالدرجة المسلحة، قواتهما خالل من أكثر أو دولتین بین صراع "ستیرك"بأنها الفقیه              األخرى"وعَرفها
حیث من الحرب : " "كلسن وعَرفها علیه. المنتصر إرادة فرض أو اآلخر الطرف إنهاء بفرض                  األولى،
محدود تدخال"غیر بذلك مشِكلة أخرى على دولة تمارسها المسلحة القوة استخدام تتضمن أعمال هي                المبدأ
استخدام تتضمن أعمال هي المبدأ حیث من الحرب : "كلسن" ویعرفها . األخرى الدولة مصالح نطاق                  في
الدولة مصالح نطاق في محدود تدخال"غیر بذلك مشِكلة أخرى على دولة تمارسها ، المسلحة                القوة
في الكریم القرآن یؤكده ما وهذا ومؤقتة طبیعیة ظاهرة عن عبارة الحرب فإن اإلسالم في أما .                   األخرى
بعضهم الناس اهللا دفع <لوال الدافع بسنة المعروفة الكونیة السنن من سنة الحرب باعتبار سورة، من                  أكثر
وجاء ، < لكم كرها وهو القتال علیكم .<كتب < العالمین على فضل ذو اهللا ولكن األرض لفسدت                    ببعض



 
 

اهللا واذكروا فأثبتوا لقیتموهم فإذا ، العافیة اهللا واسألوا ، العدو لقاء تتمنوا ال : قوله للرسول حیث                    في
أما . وبغیهم المشركین فساد على والقضاء ، العدوان لصد الشر وهذا شر الحرب اعتبر فاإلسالم                  كثیرا".

 ابن   خلدون   فقد   اعتبر   أن   الحرب   تكون   مشروعة   في   اإلسالم   في   حالتین
في وسعي للملك غضب الثانیة: الحالة لدینه، اهللا غضب إلى راجعًا الحرب قیام یكون :أن األولى                  الحالة
بعض عرض ویمكن ،< وعدل جهاد حرب > الحرب في الصفتین هاتین یعتبر انه أي وبسطه.                  تمهیده

 النتائج   التي   تتفرع   عن   تعریف   الحرب   كمایلي   :

تحصل التي األخرى النزاعات عن تتمیز الحرب أن أي : دول بین مسلحًا صراعا تعتبر لحرب ا                   أوال:
 داخل   الدولة   الواحدة   <   حرب   أهلیة   أو   نزاع   أو   تمرد   ..>.

الدول وكذلك النزاع في األطراف الدول بها تلتزم الدولي، القانون قواعد لتطبیق تخضع الحرب ثانیا :                 
نظر وجهة فرض أو إعالن الحرب أهداف من المحاربین. حقوق األطراف الدول فتستخدم               المحایدة،
جماعي قهر فرض اجل من القوة الستعمال الدولة لجأت فإذا كیلوغ> بریان > وثیقة في جاء كما                   وطنیة
نظریة تفرضه ، بولیسي إجراء وإنما حربًا یعتبر ال التصرف هذا فإن ن دولیة منظمة طلب على                   بناء

  "األمن   الجماعي   "   .

مع تتوافق الحرب إن المیثاق هذا یعتبر لم < بریان <كیلوغ میثاق ابرم العادلة:عندما الحرب                 نظریة
إجراء بل ن واقعة أو حادثة مجرد الحرب یعتبروا لم < سواریز > األوائل األسبان الفقهاء لكن                   القانون،

  قضائي   حقیقي   ،   ویشترط   العتباره   كذلك   توافر   أربعة   شروط   :

 1ـ   إعالنها   .

  2ـ   سبب   عادل   إلعالنها

 3ـ   الضرورة   التي   تحتم   إعالنها   بسبب   تخلف   الوسائل   المتیسرة   في   العالقات   الدولیة   لتحقیق   العدالة   .

من نصیبها على العادلة الحرب نظریة حصلت ولكن والسالم النظام لعودة تهیئ عادلة بصورة إدارتها                 4ـ
تضارب إلى یؤدي ،مما جانبها من عادلة تعتبرها قد الحرب إلى تلجأ التي الدول كل أن باعتبار                   النقد
الحرب حتى الدولي القانون في تعتبر الحرب كانت الحرب: مشروعیة العدالة عنصر بصدد               االدعاءات
به تتصرف األساسیة الدولة حقوق من وحقًا الوطنیة، السیادة أدوات من مشروعة أداة األولى                العالمیة
كان وویالت، كوارث من خلفته وما األولى العالمیة الحرب انتهاء بعد ولكن . شرط أو قید بغیر                   الدولة
لها یكتب لم انه غیر المتحدة، األمم عصبة من محاولة أول فكانت الحرب تحریم على العمل من                   البد
إن المتحدة األمم عصبة عهد نصوص في جاء حیث معینة، بقیود وتحدیدها تقییدها تم بل الكلي،                  النجاح

 الحرب   تكون   غیر   مشروعة   في   الحاالت   اآلتیة   :1ـالحرب   العدوانیة   <   المادة   10>

بعد أو العصبة مجلس او القضاء أو التحكیم على عرضه قبل ما نزاع لفض الحرب إلى االلتجاء                   2ـحالة
أو التحكیم قرار صدور تاریخ من أشهر ثالثة مضي قبل ولكن الطرق، هذه بإحدى فیه للفصل                  عرضه

 القضاء   أو   مجلس   العصبة   <المادة   12>.



 
 

الصادر العصبة مجلس بقرار التزمت أو القضاء أو التحكیم قرار قبلت دولة على الحرب إعالن                 3ـحالة
 باإلجماع   ولو   بعد   مضي   الموعد   المتقدم   <المادة12ف4مادة   15   ف6>

إلتباع لها المجلس ودعوة العصبة في عضو غیر احدهما أو كلتاهما دولتین بین نزاع قیام                 4ـحالة
 اإلجراءات   المتقدمة   ورفض   إحداهما   ذلك   والتجاؤهما   مباشرة   للحرب   <   م17>.

  الحرب   المشروعة   :   وتكون   الحرب   مشروعة   في   حالتین

 الحالة   األولى:

 الحرب   الدفاعیة

یصدر ولم العصبة مجلس على عرضه وتم سبق نزاع اجل من الحرب إلى االلتجاء حالة الثانیة:                  الحالة
 فیه   قرار   بإجماع   اآلراء   وبعد   مضي   ثالثة   شهور   من   صدور   قرار   األغلبیة   <م15ف7>

عام بروتوكول إقرار "تم نهائیا الحرب تحریم اجل من األمم عصبة قبل من المحاوالت استمرار                 ومع
كما ، دولیة جریمة العدوانیة الحروب اعتبار األعضاء الدول فاعتبرت الحرب تحریم إلقرار 1924              
لنظریة تطبیقا" أو المشروع الدفاع مجال في إال األحوال من حال بأیة الحرب إلى االلتجاء بعدم                  تعهدت
الذي كیلوغ> بریان > بمیثاق المعروف 1928 عام باریس میثاق صدر ذلك وبعد . الجماعي                 األمن
عالقاتها في ونبذها الدولیة الخالفات لتسویة الحرب إلى اللجوء تستنكر علیه الموقعة الدول ان                اعتبر
تقوم أن یمكن التي والمنازعات الخالفات جمیع وان <م1> القومیة السیاسة أدوات من أداة ك                 المتبادلة

 بینها   أیاً   كانت   طبیعتها   وأیاً   كانت   أصلها   ال   یجوز   أن   تعالج   أال   بالوسائل   السلمیة   <م2>

قائم نزاع حسم منها الهدف كان ،أو اعتداء الحرب أكانت سواء الحرب، حَرم فقد المتحدة األمم میثاق                   أما
الهیئة أعضاء "یمتنع المیثاق: من الثانیة بالمادة جاء حیث ، سلمیة تسویة إلى فیه األطراف یصل                  لم
االستقالل أو األراضي سالمة ضد استخدامها أو القوة باستعمال التهدید عن الدولیة عالقاتهم في                جمیعها
حالتین استثنى المیثاق أن .على المتحدة" األمم مقاصد مع یتفق ال آخر وجه أي على أو دولة ألیة                    السیاسي

 اثنتین   من   ذلك.

  األولى :   حالة   الدفاع   المشروع   ریثما   تتدخل   األمم   المتحدة   <م15> .

السابع الفصل > الجماعي األمن نظریة وفق عدوانها ثبت دولة بمواجهة المتحدة األمم قیام حالة                  الثانیة:
المعتدیة للدول الجنائیة المسؤولیة تحقق مع المعتدیة، الدولة ترتكبها جریمة العدوان اعتبرت وبالتالي .<              

 واألفراد   المسؤولین   في   هذه   الدول   .

في الصادر 29 الدورة في رقم3314 بقرارها المتحدة لألمم العامة الجمعیة العدوان: وافقت              تعریف
  14/12/1974على   وضع   تعریف   للعدوان   في   المواد   التالیة   :



 
 

بأي أو اإلقلیمیة الوحدة أو السیادة ضد دولة قبل من المسلحة القوة استخدام هو "العدوان : األولى                   المادة
 طریقة   أخرى   ال   تتفق   مع   میثاق   األمم   المتحدة"

یشكل المیثاق لحكم مناقضة بصورة دولة قبل من المسلحة للقوة األول االستخدام الثانیة:               المادة
  دلیال"ظاهریا"كافیا"   على   عمل   من   أعمال   العدوان

  المادة   الثالثة:    وفق   أحكام   المادة   الثانیة   یعتبر   أي   من   األعمال   التالیة   بغض   النظر   عن   إعالن   الحرب

مهما عسكري احتالل أي أو أخرى دولة أقالیم على لدولة المسلحة القوات قبل من الهجوم أو                  1ـالغزو
  كان   مؤقتاً   ونجم   من   هذا   الغزو   أو   االعتداء   أي   ضم   إلقلیم   دولة   أو   جزء   منه   بالقوة

دولة إقلیم ضد دولة جانب من أسلحة أیة استخدام أو أخرى دولة إلقلیم المسلحة القوات بواسطة                  2ـالقصف
 أخرى   .

 3ـحصار   الموانئ   والسواحل   التابعة   لدولة   بواسطة   القوات   المسلحة   لدولة   أخرى   .

البحریة واألساطیل والجویة والبریة البحریة القوات على ما لدولة المسلحة القوات بواسطة              4ـالهجوم
 والجویة   لدولة   أخرى   .

بشكل < الدولة تلك بموافقة أخرى دولة إقلیم ضمن الموجودة > ما لدولة المسلحة القوات استخدام                  5ـ
بعد الدولة تلك إقلیم في القوات هذه وجود استمرار أو ، االتفاقیة في علیها المنصوص الشروط                  یناقض

 إلغاء   االتفاقیة   .

أخرى، دولة ضد مسلحة بأعمال للقیام مرتزقة أو مسلحة عصابات أو لمجموعات تبنیها أو دولة                 6ـارسال
 إذا   كانت   األعمال   من   الجسامة   بحیث   تصل   إلى   ما   أدرج   أعاله   أو   تورطها   في   مثل   هذه   األعمال   .

تشكل أخرى أعماًال أن یقرر أن األمن ولمجلس حصریة لیست أعاله المدرجة األعمال الرابعة:                المادة
 عدوانا   وفق   أحكام   المیثاق   .

لنطاق تضییق أو توسیع انه على یفسر إن على یفسر أن یمكن ما التعریف هذا في لیس الخامسة:                    المادة
 المیثاق

المستقاة واالستقالل والحریة المصیر تقریر حق على یفتئت ما التعریف هذا في لیس السادسة:                المادة
  من   المیثاق   للشعوب   المحرومة   من   هذا   الحق

الشكل وأخذت مقننة غیر عشر السادس القرن في بدایاتها في الحرب قوانین كانت الحرب:                قوانین
الدولیة لالتفاقیات ذلك في الفضل وكان ، مكتوبة قوانین إلى العرفیة القوانین تحولت ذلك وبعد ،                  العرفي

 الناظمة   له   ومنها   :   ـ   إعالن   باریس   لعام   1856   بخصوص   الحرب   البریة.

 إعالن   بیتر   سبورغ   لعام   1868   واتفاقیات   الهاي   1899   و1907



 
 

 ـ   تصریح   لندن   لعام   1909،   واتفاقیة   واشنطن   1922   حول   حرب   الغواصات   والغازات   .

  ـ   بروتوكول   جنیف   1925   عن   الحرب   الكیمیائیة،   والجرثومیة

  ـ   بروتوكول   لندن   لعام   1936   بخصوص   استخدام   الغواصات

  ـ   اتفاقیات   جنیف   ألعوام   1864   و1906   و   1929   و   1949   الساریة   المفعول

 ـ   اتفاقیات   الهاي   1954 .

 التمییز   بین   المقاتلین   وغیر   المقاتلین:

قبل من للهجوم یتعرضون ثم ومن ، الدولي للقانون وفقا الحربیة األعمال یمارسون الذین هم                 المقاتلون:
 العدو   ،   ولهم   تبعا"   لذلك   الحق   في   معاملتهم   كأسرى   حرب   عند   أسرهم   من   قبل   العدو   ز

توقیع للعدو احترامهم،ولیس العدو وعلى الحربیة، األعمال ممارسة علیهم یمتنع :هؤالء المقاتلین              غیر
 العقوبات   الجنائیة   بحقهم   إال   إذا   ارتكبوا   أعمال   الحرب   .

، الوطني الدفاع حالة في كما أعاله في األوصاف علیها ینطبق ال التي الحاالت بعض هناك                  ولكن
  والقوات   غیر   النظامیة

العدو ومهاجمة السالح وحمل العدو ضد الحربیة بالعملیات االنخراط أي الوطني: للدفاع الشعب هبة                حالة
ما شعب قیام أن واعتبرت الحالة لهذه 1907 لعام الرابعة الهاي اتفاقیة كانت،وتعرضت طریقة                بأي
كالمحاربین ذلك مع یعتبر فإنه ، نفسه لتنظیم الكافي الوقت له یكون ان دون الغزاة، ضد بلده عن                    بالدفاع

 إذا   كان   یحمل   السالح   علنا"،   ویحترم   القواعد   القانونیة   للحرب   .

  القوات   غیر   النظامیة:    تم   إثارة   هذا   األمر   إثناء   قیام   الحرب   العالمیة   الثانیة   في   حالتین

العسكریة العملیات إیقاف القوات هذه تقبل لم عندما 1940 الحرة، فرنسا قوات مثل الحرة: القوات                 1ـ
  التي   قبلت   بها   حكومتها

حاالت ،أما المنظمة المقاومة لحركات إال الهاي الئحة تتعرض لم المقاومة: حركات أعضاء               2ـ
 المقاومة   الفردیة   والمنعزلة   فقد   تركت   بال   تنظیم   .

واتي المنظمة الحركة شكل المتخذة وحدها الجماعیة المقاومة قوات أن اعتبر 1949فقد جنیف مؤتمر                أما
یتماشى أن شریطة ، الحرب أسرى معاملة من تستفید التي هي ، المحتل اإلقلیم داخل أو خارج                   تعمل

  أعضاؤها   مع   الشروط   الواردة   في   الئحة   الهاي   بخصوص   أسرى   الحرب

للصلح كمقدمة المتحاربون إلیه ویلجأ ، القتال طرفي بین الحربیة العملیات وقف هي الحرب: في                 الهدنة
تكون وقد الجبهات، جمیع في األطراف بین الحربیة العملیات جمیع وقف تشمل عامة تكون قد والهدنة ،                 



 
 

الصلح، بإبرام إال تنتهي ال والهدنة ، بانقضائه تنتهي اجل للهدنة عادة ویحدد معینة، منطقة في                  محلیة
 وعادة   تكون   هناك   لجنة   دولیة   للهدنة   لإلشراف   على   تنفیذ   االتفاق.

 االستسالم   في   الحرب:

الراغب الفریق ویعلن العدو، قوات الى حصین مكان او الجیش من وحدة تخضع بمقتضاه اتفاق                 هو
شروط في یراعى ان ویجب ، تسلیمه المراد المكان على البیضاء الرایة برفع هذه رغبته عن                  باالستسالم

  االستسالم   اتفاقها   مع   الشرف   العسكري،   واحترامها   من   كال   الطرفین   .

شروط على فیه الكارتل"وینص " اسم علیه یطلق المتحاربین بین خاص باتفاق األسرى:ویصل               تبادل
 التبادل.

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

 هل   الحرب   ضروریة   لالقتصاد؟
 ترجمة:   هیئة   التحریر

االقتصادي أتباع من األكبر الجزء یرى االقتصادیون. یناقشها التي األسئلة أهم من هم السؤال هذا                 ُیعتَبر
الكینزیة منظور من الحكومي اإلنفاق یساعد االقتصاد. ن یحسِّ وأن بد ال الحرب على اإلنفاق أن                 "كینز"
"الكساد فكرة الواجهة إلى Alvin Hansen هانسن آلفن جلب الّركود. تفادي على البلدان               الكالسیكیة
هذا أن الواضح من الكّلي. لإلنتاج كبیرة فوائد له العسكري اإلنفاق أن لفكرة كبیرًا مؤیدًا كان و                   العالمي"
تبّنى قد و الكّلي. اإلنتاج و الطلب یعزز العسكري فاإلنفاق المتحدة، للوالیات بالنسبة تمامًا صحیح                 األمر
Jon شتینشون جون " و "Emi Nakamura ناكامورا "إیمي من كل كامل وبشكل الفكرة                هذه

."Steinsson  

د مجرَّ األمر هذا أن "Joseph Stiglitz ستیغلیتز جوزیف " االقتصادي اعتبر فقد ذلك من العكس                 وعلى
أن فكرة على الضوء لتسلیط دعته اقتصادیًا، المزدهرة و التسعینات، فترة في النسبیة السلمیة و                 هراء.
هذا أن شعورنا بعدم السبب من كبیر جزء الحرب. حالة من االقتصادي للنمو أفضل هي السلم                  حالة
لدیها التي و المتحدة و الوالیات على التَّركیز إلى یمیل السؤال ألن هو حاسم، جواب لدیه لیس                   النقاش
اإلنفاق من مباشر بشكل العادي المواطن یستفید بالتالي و الجیش، بتزوید لتقوم ضخمة محلیة                صناعة

  العسكري.

مع األجنبیة، البلدان إلى تقریبًا بالكامل اإلنتاج هذا توجیه یتم الحدودیة، األسواق من العدید في ذلك،                  ومع
إذا فیما لنرى األمثلة من عدد على النَّظر المفید من سیكون أنه نظن مباشر. بشكل لالقتصاد قلیلة                   فائدة
ندرس نحن العراق. و سوریا و أوكرانیا مثل أماكن في للمستثمرین محتملة ابة جذَّ فرصة هناك                 كان
تعتمد سیاسة أي ولكن بمفرده، البلد كل على كبیر بشكل تعتمد أنَّها إلى نخُلص و التَّاریخ من أمثلة                    بضعة

 على   الحرب   كوسیلة   لدعم   االقتصاد   هي   سیاسة   معیبة   و   خاطئة.



 
 

شهدت التي البلدان في الفرد دخل إلجمالي المحلي النَّاتج إلى التَّوالي على النَّظر هي البحث في                  منهجیتنا
من سنوات عشر قبل قارّنا و أخرى. دولة مع أو اإلرهاب ضد أم أهلیة حرب أكانت سواء كبیرة،                    حرب
لتقییم استخدمناها التي الدول راع. الصِّ من سنوات عشر بعد األداء و االقتصادي األداء كیفیة راع،                الصِّ
األمریكیة المتحدة الوالیات و سریالنكا البیرو، صربیا، كمبودیا، رواندا، لبنان، إیران، هي الحرب               أثر

 (الحرب   العالمیة   الثانیة)   و   أظهرت   تلك   الدراسة   النتائج   التالیة:

األمور نت تحسَّ حین في أسوأ، إلى سیِّئ من ببساطة ذهبت األشیاء أن اإلیرانیة الحالة في ترى أن                   یمكنك
إلى الداخلي راع الصِّ ى أدَّ حیث رواندا، في جرى ما مع الحالتین تلك وتتناقض أكثر. سریالنكا                 في
الّنمو و االستقرار من فترة ذلك َتِبع ما سرعان لكن و الحرب، سنوات خالل اإلنتاج في شدید                   انخفاض
تنامیًا تشهد لم ائع، الشَّ المفهوم یشیر لما خالفًا المتحدة الوالیات أن هو بالّذكر، الجدیر الشيء                 القوي.
األمریكي االقتصاد فیها شهد التي الفترة هي الكوریة الحرب كانت الحرب. نهایة في الّنمو في                 ملحوظًا
سنوات خال االقتصاد استفاد الثَّانیة. العالمیة الحرب نهایة مع طویلة فترة منذ ارتبط الذي الفعلي،                 النمو
إلى األوربیة الدول من العدید أجبرت التي األمریكیة الّدبلوماسیة إلى أساسًا ذلك یرجع و                الحرب،

 االعتماد   على   إمدادات   األسلحة   من   الوالیات   المتحدة.

واصل فقد مختلطة. تجربة أیضًا هي هنا التجربة بأن نجد حالیة، نزاعات تشهد التي الدول إلى باالنتقال                   و
االقتصاد كما السوري االقتصاد یواجه حین في العراقي، االقتصاد شأن شأنه نه تحسُّ الّسوداني               االقتصاد

اء   الصراعات   الداخلیة.   األفغاني   موجات   من   النَّكسات   جرَّ

ال و العوامل، من رئیسیة مجموعة على یعتمد االقتصادي الّنمو أنَّ هي الرئیسیة الرسالة تكون أن                  یجب
 یمكن   للحرب   أن   تكون،   بل   ال   ینبغي   لها   أن   ُتسَتخَدم   كوسیلة   لتعزیز   أو   شفاء   االقتصاد.

الثانیة العالمیة الحرب أن ُیقال ما كثیرًا و الجید. باالقتصاد صلة للحرب أن واسع نطاق وعلى                  ُیعتَقد
البعض أن حتى االقتصادي. للنمو حافزًا بوصفها سمعتها من الحرب عززت و الكساد، من العالم                 خّلصت
نعلم نحن األفق. في كامنًا الحرب، بدون الركود سیظل حیث و للحرب، تحتاج الرأسمالیة أن فكرة                  یطرح
من وبكثیر أفضل ُیعتبر اقتصادیا السالم أن االقتصادي التسعینات ازدهار أظهر هراء. هذا أن                الیوم
لالقتصاد. بالنسبة سیئًا فعًال تكون أن یمكن الحروب أن 1991 العام الخلیج حرب أظهرت                الحرب.
انتخاب إعادة عدم في رئیسیًا عامًال كانت (ربما 1991 لعام الركود بدایة في بقوة و الحرب تلك                   ساهمت
من الخلیج حرب إلى بكثیر أقرب هو الحالي الوضع .(1992 العام في ثانیة لوالیة رئیسًا األب                  بوش
من العراق، ضد الثانیة للحرب االقتصادیة اآلثار أن الواقع و االقتصادي. النمو في ساهمت التي                 الحروب
جمیع تتطلب التي العامة، للّتعبئة الثانیة العالمیة الحرب دعت بكثیر. و سلبیة أكثر تكون أن                 المحتمل
على البالد. لموارد الشامل االستخدام تعني الشاملة الحرب البطالة. على قضى الذي األمر البالد،                موارد
من ضئیلة ستكون حسین صدام نظام عل العسكري للهجوم المباشرة التَّكالیف فإن ذلك، من                النَّقیض
من %0,1 من بأقل للحرب الكلّیة الّتكالیف المحللین معظم ر قدَّ المتحدة. الوالیات في اإلنفاق إجمالي                 حیث
الموجودة خائر الذَّ استخدام ذلك في بما ،%0,2 بحدود آخرون ّقدرها حین في اإلجمالي، المحلي                الناتج
الحرب، بتكالیف جدًا) (المتردد بوش التزام الحالي. لالقتصاد حافز أي ذلك یقدم لن أنه یعني مما                  بالفعل،
تقریبًا ستكون البیئة و البحوث و الصحة و الّتعلیم في االستثمار أخرى. أماكن في تخفیضات یقابله                  سوف



 
 

حقًا: الناس یهم ما حیث من فیه ُلبَس ال بشكل سّیئة الحرب ستكون ذلك، على بناًء و بالّتخفیض.                    مشمولة
  مستوى   معیشة   الّناس   العادیین.

هذه كانت إذا أنه الواضح، من المستقبل. في أو اآلن سواء فقرًا أكثر األمریكیین سیكون                 وبالتالي
في نجاحها إلثبات كانت إذا و أنصارها- یّدعي كما األمن على للحفاظ ضروریة العسكریة                المغامرة
یمكن أنه فكرة زیف أفضح أن أرید آخر. موضوع هذا لكن و تستحق، الّتكلفة ستكون عندئٍذ األمل-                   تعزیز
ال بالطبع، الیقین. عدم عامل أیضًا هناك الوقت. بنفس الفوائد االقتصاد یجني و الحرب أهداف                 تحقیق
قیاسها یتم ال لكي و مرتفعة، حرب أي تكالیف لتغطیة األوان، قبل العراق لغزو كافیًا سببًا هذا                   یعتَبر
أحداث في ماتوا الذین من أكثر ربما حیاتهم، الناس من الكثیر سیفقد االقتصادیة. الناحیة من أساسي                  بشكل

  الحادي   عشر   من   أیلول.

عدم یثیر العالمي: حّتى و األمریكي االقتصاد على وزنها لها التي للشكوك تضاف الحرب انتظار                 ولكن
تغطي أن تستطیع ال البالد أن الضریبي، االقتطاع و المرتَقب المالي العجز عن الناجم (الشكوك)                 الیقین
بمحاسبة الشكوك ترتبط بعد. تنه لم التي و اإلرهاب على الحرب من الشكوك تلك تأتي الحرب.                  تكالیف
ال لذلك، كنتیجة و اإلصالح، ملف حیال بوش إلدارة الفاترة الجهود و المصرفیة، الفضائح و                 الّشركات
و الهائل، األمریكي التجاري بالعجز مّتصلة شكوك الّثقة، و باالحترام جدیرة الشركات من أي یعرف                 أحد
الدعم تقدیم لمواصلة استعداد على األجانب سیكون هل اإلطالق- على مستویاته ألعلى وصل               الذي
هل أوربا. في االستقرار میثاق مع مرتبطة الّشكوك یومیًا؟ دوالر ملیار مقداره البالغ و المتحدة                 للوالیات
تلك ترتبط أخیرًا، و بقي؟ لو ألوربا بالنسبة جیدًا األمر سیكون وهل الحیاة، قید على المیثاق هذا                   سیبقى
التأثیر هو ما فعلت، إذا و الطویل، المدى ذات الضریبي نظامها إصالح ستتابع فهل الیابان، مع                  الشكوك

  السلبي   علیها   في   المدى   القصیر؟

أن یمكن وال الّنفطیة، مصالحها تعزیز أجل من للحرب تذهب أن یمكن المتحدة الوالیات أن البعض                  یرى
األمریكیة، اإلدارة تنتهجها التي الطاقة سیاسة تشهد بوش- الرئیس على النفطیة المصالح تأثیر في                نشك

ع   في   مجال   إنتاج   الّنفط   بدالً   من   المحافظة   علیه.   مع   تركیزها   على   الّتوسُّ

لیس بالمخاطر، محفوفة مغامرة هي العراق على فالحرب الّنفطیة، المصالح نظر وجهة من حتى و                 ولكن،
  فقط   من   ناحیة   التَّأثیر   على   سعره   فقط،   ولكن   لن   یكون   من   السهل   تجاهل   المنتجین   اآلخرین   للنفط.

إمدادات على بتأثیرها التَّنّبؤ یمكنه أحد ال حیث للحرب، المتحدة الوالیات تذهب أن یجب الواقع،                 في
إیجاد من یأسه یدفعه أن العراق في الجدید للحكم یمكن و العراق. في دیمقراطي نظام إنشاء یمكن و                    الّنفط.
تؤدي أن یمكن أو سعره. بذلك ینخفض و النفط، من المزید بیع نحو اإلعمار إلعادة الالزمة                  األموال
األمر هذا و سعره. الرتفاع یؤدي مما النفط، إمدادات تعطیل إلى اإلسالمي العالم ستعم التي                 االضطرابات
على وخیمة عواقب الواقع، لهذا سیكون لكن و العالم، من أخرى أجزاء في النفط منتجي                 سُیرضي

  االقتصاد   العالمي،   على   غرار   تلك   الناجمة   عن   ارتفاع   النفط   في   عام   1973.

 األسواق   تكره   الغموض   و   التَّقلُّب،   الصراع   یجلب   كلیهما   على   حدٍ   سواء.



 
 

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

 

- فرنسا - (بریطانیا األولى العالمیة الحرب في المنتصرین الحلفاء دول بین سیفر               معاهدة
 إیطالیا)   وتركیا   ١٠   آب   ١٩٢٠

 ترجمة   هیئة   التحریر

 حدود   تركیة:

 المادة27   من   المعاهدة:

    الحدود   اآلسیویة   لتركیة:

 الفقرة   الثانیة،   مع   سوریة:

دادا)عند (حسن بحیرة من المتدفق للجدول الشرقیة الضفة من السوریة التركیة- الحدود تبدأ غربًا                
سكة خط شمال إلى شرقًا ثم جیهان إلى الشرقي الشمال باتجاه ثم كاراتاش غرب شمال من 3                   الكیلومتر
الطریق شمال الخامس الكیلومتر عند الشرق باتجاه مستقیمًا هذا ویستمر كیلومتر عشر بثمانیة               الحدید
عند دجلة نهر منعطف حتى شرقًا ویستمر أورفة باغتشي-عنتاب-بیردجیك- مدن بین الواصل              البري
من الممتد الخط أي عمر ابن جزیرة غرب الكیلومتر27من على تقع التي آزیك شمال السادس                 الكیلومتر
قره نهر التقاء شمال عشرة الكیلومتر نقطة اختیار یتم حیث سوریة نحو ماردین من بدءًا للشرق                  الغرب

 صو   مع   دجلة   ثم   جنوباً   مع   مجرى   دجلة      حتى   خروجه   من   جزیرة   ابن   عمر.

 الفقرة   الثالثة:

المتجه الخط منذآب1921)عند النهرین(العراق مابین بالد مع التركیة الحدود النهرین:تبدأ مابین بالد              مع
 شرقاً   والواقع   شمال   والیة   الموصل   حتى   مالقاة   هذا   الخط   للحدود   بین   تركیة   وبالد   فارس.

 القسم   الثالث:كردستان:

 المادة62من   المعاهدة:

البریطانیة الحكومات قبل من معینون ثالثة أعضاء من والمؤلفة القسطنطینیة في الموجودة اللجنة               إن
الذاتي للحكم خطة المعاهدة هذه سریان من أشهر ستة خالل یضعوا أن یجب واالیطالیة                والفرنسیة
المحددة الحدود وشمال أرمینیا وجنوب الفرات نهر شرق الواقعة الكردیة الغالبیة ذات للمناطق               المحلي
بالحدود الخاصة والثالثة الثانیة 27بفقرتیها المادة في المعاهدة لهذه وفقًا النهرین مابین وبالد سوریة                مع
الخطة المعنیة.هذه للحكومات الرجوع فیجب المسائل هذه من أي في التوافق یتوفر لم لتركیة.إن                اآلسیویة
هذه في والعرقیة الدینیة األقلیات وكافة الكلدانیة األشوریة- األقلیة لحمایة كاملة ضمانات تتضمن أن                یجب
وكرد وفرس وایطالیین وفرنسیین بریطانیین ممثلین من مؤلفة لجنة فإن ذلك أجل ومن المحددة                المنطقة



 
 

في حصولها یجب كان المعاهدة،إن هذه بنود ،وفق التعدیالت وتقریر لدراسة البقعة هذه تزور أن                 یجب
 الحدود   التركیة   مع   بالد   فارس.

من أشهر ثالثة المادة62خالل في لها المشار اللجنة قرارات وتقبل توافق التركیة              المادة63:الحكومة
 إبالغها   بالقرارات.

 المادة64:

التنفیذ حیز المعاهدة هذه دخول من سنة خالل 62 المادة في المحددة المنطقة في األكراد الناس قام                    إذا
عن باالستقالل المنطقة هذه في السكان غالبیة رغبة بوضوح تظهر بطریقة األمم عصبة مجلس                بمخاطبة
وفق لهم یعطى بحیث كهذا استقالل على قادرون هم هؤالء بأن عندئذ المجلس اعتبر ،وإذا                 تركیة
واالدعاءات الحقوق كل عن تتنازل وأن التوصیة هذه تنفیذ على توافق أن عندئذ تركیة على                 توصیته،فإن
بین منفصلة اتفاقیة في توضع أن یجب المنطقة هذه عن التركي للتخلي التفصیلیة التدابیر المنطقة.إن                 بهذه
اعتراضات أي تثیر لن الحلفاء قوى فإن التركي التخلي هذا حصول حال تركیة.في وبین الحلیفة                 القوى
الموصل والیة في اآلن حتى الواقع كردستان من الجزء ذلك في القاطنین لألكراد الطوعي االندماج                 على

 مع   الدولة   المستقلة   لألكراد.

24تموز1923مماسمح في أتاتورك كمال ومصطفى الحلفاء بین لوزان معاهدة سیفرفي معاهدة إلغاء              (تم
 بقیام   الجمهوریة   التركیة   الحالیة   بیوم29   تشرین   أول   1923ثم   دخول   تركیة   في   عضویة   عصبة   األمم).

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

 

 من   الحركة   الشیوعیة   العالمیة

 أنطونیو   غرامشي

كلیة في دروسه تلقى عام 1891، ساردینیا  اإلیطالیة جزیرة في ولد إیطالي، ماركسي ومناضل              فیلسوف
تأسیسه منذ اإلیطالي الشیوعي الحزب إلى انضم .1916 عام مسرحیا ناقدا عمل              اآلداب  بتورینو  حیث

 وأصبح   عضوا   في   أمانة   الفرع   اإلیطالي   من   األممیة   االشتراكیة.

تأییده بسبب مرة ألول اعتقل شهر  یولیو  1919 وفي الجدید النظام مجلة 1917 عام مع  تولیاتي  في               أصدر
العمال" "مجالس حركة تنشیط ذاته في  خریف  العام بدأ         للجمهوریتین  الهنغاریة  والروسیة  لكنه
عام  نائبا وانتخب الشیوعي  اإلیطالي أخرى  الحزب مجموعة مع عام 1921 أسس وفي          في  تورینو .
من  موسولیني أمر على من  نوفمبر  أودع  السجن  بناء الثامن وفي التنفیذیة  للحزب.         1924 وترأس  اللجنة
من مریضًا خروجه من أسابیع بعد یموت أن قبل عمره من األخیرة سنوات العشر أمضى                 حیث

 السجن في   26 أبریل  1937.   ومن   السجن   یعلن   قطیعته   مع  ستالین ،   وفیه   یكتب   "  دفاتر   السجن  ".
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فكره على ویطلق الحركة  الماركسیة . داخل مبدع سیاسي فكر صاحب غرامشي یعتبر             
والمحسوسة). اإلنسانیة الممارسة _ والنقدي العملي فلسفة  البراكسیس  (النشاط هي          اسم  الغرامشیة  التي
ولهذا معا آن في ونظریة ممارسة إنها األخرى. الفلسفات إزاء یؤكد  استقاللیة  البراكسیس             وغرامشي
اآلثار من استخالصه یمكن للعالم تصور كذلك وهي -الحي-قید-التكون، التاریخ إنها سیاسیة .              فإنها  فلسفة
السیاسي السیاسي  والعلم أقسام:  االقتصاد ثالثة من تتكون أنها غرامشي یعتبر التي الفریدة             الماركسیة
براكسیس نتیجة هي (التي بالمادة اإلنسان عالقات في الموحدة المبادئ عن فیها ینقب وهو                والفلسفة.

 سابق)   عبر   التاریخ   الذي   هو   إنتاج   ذاتي   لإلنسان.

من وأما الدولة، السیاسیة، النظر وجهة ومن هو  القیمة ، "االقتصادیة" النظر وجهة من الموحد المبدأ                و
تجاوزها. له ینبغي التي والمواقف األوضاع وبین اإلنسان إرادة بین العالقة فهو الفلسفیة النظر                وجهة
إلى االقتصادي المستوى من االنتقال یتیح ألنه السابقتین النظر وجهتي بین یؤلف الخیر المبدأ                وهذا

 المستوى   الخلقي   والسیاسي.   إنه   البراكسیس.

وتاریخیة اجتماعیة ومادة ذات فإنه ینتجها، التي واألشیاء اإلنسان بین انفصال ثمة لیس أنه بما                 و
حین فهو السیاسیة. غرامشي نظریة تفسر التي هي النظرة وهذه الضرورة مع جدیة عالقة في                 مأخوذتان
علیها  القمع  فالدولة یغلب أجهزة من یتكون الدولة) (أو السیاسي المجتمع أن ویبرهن الدولة في               یفكر
خاصة منظمات األزمات إبان محلها یحل التي والقضاء والبولیس (الجیش كاسرة قوى من               تتكون
األداة وهي البرلمان) الحكومة، (البیروقراطیة، وتطبقها التشریعات تصوغ أجهزة ومن            كالمیلیشیات..)
علیها تغلب أجهزة من كذلك تتكون وهي األخرى، الطبقات على سیطرة ما طبقة بها تؤمن                 التي
األخرى الطبقات رضى المسیطرة للطبقة وتؤمن السیاسیة..) األحزاب الكنیسة، (المدرسة،            األیدیولوجیة
هیمنتها لتؤمن طبقة كل تنمیهم الذین المثقفون هم كله هذا توحید یؤمن ما أن غیر لها. بقیادتها                   وقبولها
النظام طبقات وتصورات مثقفي وجه في وتأكیده للعالم الطبقة تصور نشر هي المثقفین فمهمة                عبرهم.
المرتبطین المثقفین حاربوا مثقفي  البرجوازیة  الذین فإن مثال وهكذا بالوالدة. یرهص الذي النظام أو              القدیم
أو العاملة ، أحزاب  الطبقة هو الذي الجماعي المثقف فحاربوا عادوا خاصة) الكنیسة (عبر              باإلقطاع
االسمنت یشكلون المثقفین فإن هذا وعلى دیمقراطیة . ممارسة  اشتراكیة- عبر بهم یستلحقوه أن              حاولوا
الدور فإن وهكذا تاریخیة". "كتلة تكوین ویتیح الفوقیة بالبنیة االجتماعیة البنیة یربط الذي               العضوي
على اإلیدیولوجي الصراع ویقدم بالدولة، االندماج یرفض الذي الثوري، بالحزب یتجسد للفلسفة              العملي
كتلة مكونا البرجوازیة اإلیدیولوجیة الكتلة بذلك محطما السیاسة كل في البراكسیس ویخوض عداه               ما
أن ینبغي حرب وهي خنادق. حرب غرامشي یسمیه ما أو ومعقد طویل صراع إطار في جدیدة                  تاریخیة
السیاسي لفصل ورفضا الدولة تدمیر جنین بمثابة تكون جماهیریة ذاتي تنظیم أشكال خاللها وتطور                تنّمى

 عن   االقتصادي   وبالتالي   تنفیذا   لفلسفة   جدیدة.

السیاسیین الزعماء نقض كذلك والثقافیة السیاسیة القضایا تحلیل عل كتاباته معظم في غرامشي               ویركز
 ورجال   السیاسة   والثقافة.
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یونیو 1928، في عام 1926 وأیضا نوفمبر بزعامة  موسولیني  في اإلیطالي الفاشیستي النظام          أعتقله
تدهور بسبب بروما خاصة عیادة إلي أغسطس 1935 نقلوه وفي عاما، عشرین بالسجن علیه              وحكموا

 حالته   الصحیة،   وتوفي   في   أبریل   عام 1937 متأثرا   بنزیف   في   الدماغ.

  ویعد   غرامشي   مؤسس   مفهوم   "الهیمنة   على   الثقافة   كوسیلة   لإلبقاء   على   الحكم   في   مجتمع  رأسمالي  ".

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

 شخصیة   من   التاریخ   السوري

  علي   رضا   باشا   الركابي 1868  / 1942

 سیاسي  سوري  وأول  رئیس   وزراء  في  سوریا  وكذلك   كان   بعد   ذلك   ثالث   رئیس   وزراء   في  األردن .

شكل الفیصلي ، العربي ونهض  الحكم األتراك، رحل عندما فیه. بارزًا ركنًا وكان الحكم  العثماني ،              عاصر
المالي نظامه ووضع في  األردن ، وزارتین تشكیل في الفضل له وكان . سوریة تاریخ في وزارة                 أول
آخر كبیر بعدد إلیه وعهد المناصب، من كبیر عدد في تقلب قیامها، الثورة  السوریة  لدى ودعم                واإلداري.
الركابي رضا األیام. هذه في األساطیر من تعتبر ونزاهته حازمًا، إداریًا كان والمهام. المسؤولیات                من

 كان   جزءاً   من  تاریخ   سوریا  الحدیث.   غیر   أنه   لم   ینل   حقه   الكافي   من   الشهرة   والدراسة   والتحلیل.

عسكریًا حاكمًا الركابي رضا عین دمشق، العربي الجیش ودخول الكبرى، العربیة الثورة إعالن               عقب
وتسلم 1920 آذار/مارس من الثامن في سوریة استقالل السوري المؤتمر أعلن عندما الشرقیة.               للمنطقة
عربیة، وزارة أول بتشكیل إلیه عهد سوریة، على ملكًا به ونودي الحسین، بن فیصل األمیر الحكم                  زمام
المتكافئة، میسلون  غیر بعد  معركة العسكري. بالحاكم ولقب الوزارة، وشكل األمور، زمام الركابي             فتسلم
منها وانتقل مصر. إلى الركابي رضا رحل الفیصلي، العهد إلى  دمشق  وانتهاء الفرنسیة القوات              ودخول
المستقیم، النزیه، الرجل، اعتزل األول، فیصل الهاشمي الملك ووفاة دمشق، إلى عودته الحجاز. بعد                إلى
أیار من والعشرین الخامس االثنین یوم في في وفاته حتى الناس، عن وانقطع بیته، ولزم السیاسي                  العمل

 عام   1942.

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

 صفحة   من   التاریخ   السوري

تولى كما ،1943 عام أخرى ومرة 1936 عام السوري النیابي للمجلس رئیسًا الخوري فارس                انتخب
لتولي وكان ...1944 عام أول تشرین في والداخلیة للمعارف ووزیرًا السوري الوزراء مجلس               رئاسة
جاء فقد عظیم صدى مسیحي رجل وهو المسلم السوري البلد في التنفیذیة السلطة رئاسة الخوري                 فارس
سوریة تاریخ في سابقة یشكل بروتستانتي مسیحي وهو الوزراء رئاسة إلى مجیئه وأن ...) الصحف:                 في
القومي، النضوج من سوریة بلغته ما على یدل مما مسلم، غیر رجل إلى التنفیذیة السلطة بإسناد                  الحدیث
في مرات ثالث وزارته تشكیل أعاد وقد وجدارة). حكمة من الدولة رئیس به اتصف ما على یدل أنه                    كما
،1944 سوریة وزراء رئیس الخوري فارس السوریة...كان الجمهوریة رئاسة القوتلي شكري تولي              ظل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%88_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1926
https://ar.wikipedia.org/wiki/1928
https://ar.wikipedia.org/wiki/1937
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1868
https://ar.wikipedia.org/wiki/1942
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82


 
 

یتیح الذي الدستور وفق وذلك المنصب شغر بسبب األوقاف وزارة أمور بتسییر قام التاریخ ذات                 وفي
خرج البعض اعترض وعندما لها، وزیر تعیین یتم ریثما الشاغرة الوزارة أمور بتسییر الحكومة                لرئیس
بك فارس نّؤمن إننا قائال: للمعترضین لیتصدى طباع الحمید عبد آنذاك المجلس في اإلسالمیة الكتلة                 نائب
من األتاسي هاشم الجمهوریة رئیس طلب 1954 عام أنفسنا...في نؤمن مما أكثر أوقافنا على                الخوري

 فارس   الخوري   تشكیل   حكومة   سوریة،   لكنها   لم   تستمر   سوى   أشهر   معدودة.

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زوروا   صفحتنا   على   الفیسبوك   لالطالع   واالقتراحات   على   الرابط   التالي:

facebook.com/scppb.org 

 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 

http://www.scppb.org/
http://www.ahewar.org/m.asp?i=9135

