
 
 

 

 

 

 المسار-   العدد    (10)-   تشرین   ثاني/نوفمبر2017
 

 االفتتاحیة:
 آفاق   التسویة   السوریة



 
 

طویلة المعركة ان بتصور النظام خرج درعا في االحتجاجات من أشهر ثالثة مضي               بعد
بعضها عسكریة وحتى وشعبیة واعالمیة سیاسیة مرحلیة خططا ووضع لسنوات            وستمتد
عن تغب لم المتصارعة االطراف بین من انه اال متفاوتة نجاحات حقق وبعضها               فشل
التدخل ودولیة،كان اقلیمیة بمعونة خسائره من الحد في ساعده مما االزمة استطالة              رؤیته
في االفاق تبدو فماذا االحداث ادار الذي والمقود الرافعة 2015 30ایلول من ابتدأ               الروسي

 نهایة   2017؟

على وستكون دوریا ینعقد سیظل شك بال االخیرة، مراحله الى وصل قد استانا مسار                یبدو
مهمته ولكن االنسانیة المساعدات وایصال والسجناء المعتقلین مثل مهمة بنود            اجندته
السیاسي الصعید على االنجازات هذه وتثمیر أكلها وآتت حدودها رسمت            االساسیة
التي روسیا وخصوصا الضامنة البلدان یخدم بما تباعا واظهاره تحقیقه            والمیداني یجري
بموافقة مظلتها تحت تباعا المسلحة الفصائل تجذب ان تحاول فقط للنظام سندا كانت ان                بعد
لتكمل الكرد على جید إثر وذات والمسلحین النظام مرجعیة الوقت بمرور وتصبح              تركیة

 اضالع   القوة   المیدانیة.

المعارضة خطاب عقلنة في الروسیة الجهود الى السعودیة انضمام ان الدول یخص              وبما
الطریق تعبید یشبه بما سیاسیا المتشددین وتحجیم جدیدة هیئة لتشكیل الضغط             وعبر
حل إلطالق نضجت قد األولى للمرة االمور تكون جنیف في السیاسي الحل              الستعادة

  تفاوضي   حقیقي   قد   یكون   توقیته   هذا   الشتاء   أو   الربیع   لیكون   الصیف   تنفیذا   لما   یتفق   علیه.
بسقوط یسمحوا لن انهم العسكري بتدخلهم 2011وأوضحوه منذ قوله الروس حاول             ما
وانهم دمشق حدود عند یتوقف ان یجب المشروع هذا وان االسالمیین بأیدي              دمشق
التنسیق على وعملت اسرائیل فهمته الذي هذا سوریا، في االقلیمیة الدول مصالح              یتفهمون
الطیران ، مناطق حول العسكریة االتفاقات عبر المتحدة الوالیات وكذلك روسیا مع             مباشرة
الروسیة والعقوبات الروسیة الطائرة اسقاط فبعد فهمها في تركیا كثیرا تأخرت النقطة              هذه
تضمن سوریا حول اهمها التفاقات البلدان توصل سوریا في التركیة االظافر             وتقلیم

 المصالح   التركیة.

كما اجماال المسلمین االخوان أضعف السوري الشأن في القوة موازیین عن قطر تحیید               ان
امام(هیئة لإلخوان العسكریة الوجوه أحد الشام احرار هزیمة وأخرها المیدانیة هزائمهم             ان
ویضاف والمیداني العسكري وضعها هزالة اوضح وحلفائها) النصرة جبهة - الشام             تحریر
للعسكرة ودفعه سوریا في للحراك كوارث من سببته وما السیاسیة اخفاقاتها قائمة              الى
العمل في فشل وشركاه لإلخوان الشرعیة الواجهة وهو االئتالف ان بالحائط.             واالصطدام
نتیجته سیكون المقبلة للفترة مشابهة طریقة أي اجترار وان المیداني عن فضال              السیاسي

  القضاء   على   أي   امل   دیموقراطي   في   سوریا .
امامهم یبقى ولم اهدافهم من االقتراب في فشلوا قد والمسلحین االئتالف ان القول من البد                 هنا
  سوى   الحل   السیاسي   وهذا   هو   مشروع   هیئة   التنسیق   الوحید   (یجب علیها   قیادة   التشكیل   الجدید

 



 
 

مفاوض وكادر واضحة بخطة یحظى ان یجب للحل جدیدة هیئة أي بدء مخاوف).إن               بدون
  كفء   للحد   من   خسائر   المعارضة.

في وروسیا المتحدة الوالیات بین استراتیجي خالف یوجد ال حالیا انه الى االشارة المفید                من
الوالیات مع راسخ" تعاون على "تحافظ بالده إن سوتشي: بوتین  في عنه عبر ما وهذا                سوریا
"عناصر هناك أن مضیفًا الجانَبین، بین الخالفات من الرغم على سوریا، في              المتحدة
العالقات لجنة امام تیلرسون حدیث أن كما التعاون.    هذا في سلبیة" منه أكثر               إیجابیة
یشیر سوریا في جدیدة تصعید خفض منطقة اضافة امكانیة عن الشیوخ مجلس في               الخارجیة

 الى   وقوف   الوالیات   المتحدة   كعنصر   ضمني   في   اتفاقات   استانا.

عملت بل العسكري بالعمل تكتف لم المتصارعة الدول جمیع خالف وعلى             روسیا
الى المناطقیة المصالحات الى استانا من االتفاقات من تحتیة شبكة اقامة على              استراتیجیا
, السیاسیة المعارضة على تأثیرها ضمان مع الجزئیة بالحلول وربطها المساعدات             توزیع
في أخذه بد ال جدید لواقع یدفع ذلك كل سوتشي، في كما ومؤتمرات منتدیات                وتشكیل
نفس في المعارضة لتقع جنیف فشل حال في الواقع هذا بلورة وایضا جنیف في                االعتبار
فرصة المقبل جنیف ان أي الروسي التدخل بدء عند تركیا به وقعت الذي الفهم                سوء
حال في او الجدیدة الهیئة فشل حال وفي المعارضة بمشاركة جدیدة سوریا              لتشكیل
مهم تأثیر ال جدید لواقع السوري المشهد سیمضي وتشددها واقعیتها            عدم

 للمعارضة   فیه .
 

 
  تفكیك   الدول

  محمد   سید   رصاص

 جریدة   "الحیاة"-30تشرین   أول2017

عام1947لماوافق الهند رضائي: بشكل تتم الدول لتفكیك األساسیة الحاالت كانت الحدیث العصر              في
الهند لعموم االسالمیة "الرابطة وأبوالكالمآزاد زعیم ،" المؤتمر "حزب زعیم نهرو الل             جواهر
على باكستان، دولة وانشاء باالنفصال المطالبة جناح علي محمد بزعامة االسالمیة للرابطة              "المضادة
اللورد الملك حزیران/یونیو1947نائب في وضعها التي الهند على البریطانیة السلطة انتقال             خطة
الالحق. آب/أغسطس بمنتصف متتابعین یومین في والهند باكستان دولتي اعالن إلى قاد وهوما               مونتباتن،
بین رضائي اتفاق أول/دیسمبر1991عبر یوم26كانون في رسمیًا تفككه أعلن الذي السوفیاتي             االتحاد
أیلول/سبتمبر1991 في بموسكو السوفیاتي المركز وافق أن ،بعد السوفیاتیة الجمهوریات من عشر             اثني
تشیكوسلوفاكیة جمهوریة تفكیك ثاني/ینایر1993تم الثالث.في1كانون البلطیق جمهوریات استقالل          على



 
 

( نیفاشا (اتفاقیة توقیع الثاني/ینایر2005تم وسلوفاكیا.في9كانون تشیكیا جمهوریتي عنها لتتولد            رضائیًا
إلى االتفاقیة تلك لبنود وفقًا رضائیًا قاد ما لتحریر الشعبیة و"الحركة الخرطوم في السودانیة الحكومة                 بین
الشعبیة الحركة مشاركة مع السودان لجنوب ذاتیًا حكمًا 9تموز/یولیو2005تضمنت في بدأت انتقالیة              فترة
إلى قاد للجنوبیین المصیر  لتقریر استفتاء عبر رضائیًا الجنوب انفصال حصل ثم المركزیة الحكومة                في

 انشاء   الدولة   الجنوبیة   بیوم9تموز/یولیو2011.

الجیش هزیمة ارغامي:بعد واقع عبر باالنفصال واإلقراراالعترافي الرضا فیها أتى حاالت             هناك
سكانها طالب ،التي الشرقیة باكستان عام1971في من األخیر بالشهر األسبوعین حرب في              الباكستاني
الهندي الجیش یتدخل أن قبل أشهر لثمانیة عصابات وحرب مؤقتة حكومة تشكیل عبر باالنفصال                البنغال
سیمال(2حزیران/یونیو1972)مع اتفاقیة في بوتو علي ذوالفقار الباكستاني الوزراء رئیس قام            لمساندتهم
لباكستان الجغرافي النطاق في بنغالدش بجمهوریة باالعتراف غاندي أندیرا الهندیة الوزراء             رئیسة
االتفاقیة بنود أحد كان المتحدة. األمم منظمة في مقعدها الجدیدة الجمهوریة تأخذ بأن سمح وهوما                 الشرقیة
الشرقیة باكستان في القوات قائد بمافیهم الهنود عند أسرى وقعوا باكستاني جندي 93ألف عن االفراج                 هو
كرواتیا جمهوریتي اعالن 1991مع یوم25حزیران/یونیو في كدولة یوغسالفیا تفكك بدأ نیازي.             الجنرال
االشتراكیة) الفیدرالیة یوغسالفیا (جمهوریة یسمى كان الذي الیوغسالفي االتحاد عن االستقالل             وسلوفینیا
الغالبیة ذو صربیة:(كوسوفو) جمهوریة نطاق ضمن الذاتي للحكم واقلیمین جمهوریات ست تضم              وكانت
الیوغسالفي الجیش مع الجمهوریتین في مسلح تصادم نشأ المجریة. الغالبیة ذو و(فولفودینا)              األلبانیة،
رایر 29شباط/فب في االستقالل. مقدونیا جمهوریة أعلنت أیلول/سبتمبر في الصرب. علیه یغلب             الذي
الجمهوریة بتلك الصرب قاطعه االستقالل حول والهرسك البوسنة جمهوریة في استفتاء تنظیم              1992تم
عام 1995 من األخیر بالشهر دایتون اتفاقیة توقیع نیسان1992-وحتى بین السكان. ثلث یشكلون             وهم
بین كرایینا اقلیم في الحرب مع بالتوازي المسلم-الصربي-الكرواتي الثالوث: بین البوسنیة الحرب              اندلعت
عام1999حصلت في األدریاتیكي. الساحل عند كرواتیا جمهوریة أراضي داخل والصرب            الكروات
وجمهوریة األطلسي حلف بین حرب إلى الصرب على األلباني التمرد عبر قادت التي كوسوفو                حرب
للجمهوریة القدیم باالسم األسود الجبل جمهوریة مع الثنائي باتحادها تحتفظ ظلت التي              صربیا
جریان من سنوات تسع بعد إال الیوغسالفیة الدولة تفكیك على الرضائي االتفاق یحصل لم                الیوغسالفیة.
24 في میلوسیفیتش سلوبودان الصربي للزعیم االنتخابي السقوط بعد هذا ولیأتي الدماء من              أنهار
في مقعدها االثنتین) بجمهوریتیها الفیدرالیة (یوغسالفیة احتلت عندما یومًا           أیلول/سبتمبر2000بأربعین
قدمت وقد حزیران/یونیو2001، في األخرى األربع الیوغسالفیة الجمهوریات تبعتها ثم المتحدة             األمم
حزیران/یونیو في السابقة. الیوغسالفیة القدیمة الجمهوریات خرائط حسب المتحدة لألمم العضویة            خرائط

 2006انفصلت   جمهوریة   الجبل   األسود   رضائیاً   عن   اتحادها   مع   جمهوریة   صربیا.

الدولي: القانون أمام ومعضالت مشكالت طرح إلى قادت بل فقط الدماء إلى الیوغسالفیة الحروب تقد                 لم
تاریخ27 من بدءًا تحكیم لجنة تشكیل یوغسالفیا اللوردكارینغتون تم لشؤون الوسیط طلب           أمام
(لجنة باسم عرفت األوروبیة االقتصادیة المجموعة وزراء قبل من تالیین عامین             آب/أغسطس1991ولمدة
قدمت وبلجیكي. وایطالي واسباني ألماني مع العضویة خماسیة وكانت الفرنسي لرئیسها نسبة              بادینتور)
القانونیة الفتاوي تلك من كان یوغسالفیا. حول للمؤتمر تحكیمیة افتاءات عشرة اللجنة              هذه



 
 

یمكن ال االشتراكیة- الفیدرالیة یوغسالفیا جمهوریة حل عن ناتجة دولة وراثة من حالة               التحكیمیة:(هناك
جمهوریة في والكروات الصرب بینها- رضائیة اتفاقیات دون من الست الجمهوریات بین الحدود               تغییر
ألي یمكن ال اإلثنیة- والمجموعات األقلیات حقوق فقط  بل المصیر تقریر حق لهم لیس والهرسك                 البوسنة
في جدید كرسي منها كل تأخذ بل الدولیة المنظمات في مقعدها ترث أن السابقة یوغسالفیا جمهوریات                  من
رقم الدولي األمن مجلس قرار بادینتور)صدر (لجنة أرسلتها التي التوجهات على المنظمات).بناء              تلك
توقف حالة في االشتراكیة الفیدرالیة یوغسالفیا "جمهوریة اعتبر          777في19أیلول/سبتمبر1992والذي

 عن   الوجود   ".

ایقاع على حصل الیوغسالفیة قد الحالة في هذا ولوأن الدول لتفكیك الرضائیة الحالة بادینتور) (لجنة                ثبتت
حدود ضمن حصریًا المصیر تقریر (حق حددت عندما أكبر أبعادًا اللجنة تلك لفتاوي كان                الدم.
البوسنة صرب لجمهوریة الدولي الرفض إلى فقط هذا یقد السابقة).لم الیوغسالفیة الست              الجمهوریات
اقلیم أعلن عندما والصرب صربیا جمهوریة لصالح علیه االستناد تم وإنما واحد طرف من                المعلنة
،مادامت الحائل بادینتور)هو (لجنة رأي وكان استفتاء بعد بلغراد عن 2008االستقالل عام              كوسوفو
الرضا على والیقوم رضائي غیر مصیر تقریر (حق فهو وبالتالي رضائي غیر انفصاًال الكوسوفیة                الحالة
األمم في كوسوفو جمهوریة قبول دولیًا)،أمام بها معترف جغرافیة  لتقسیم یجري بل المركز مع                المتبادل
كوسوفو حالة كانت األمیركیة. المتحدة الوالیات ومنها بها دولة مئة عن ماینوف اعتراف رغم                المتحدة
للحدود خرقًا یمثالن أنهما حیث عام1983،من منذ المعلنة التركیة قبرص شمال جمهوریة حالة               مثل
في بالدولة واالعتراف القبول فقط لیس یتم عندما المتحدة األمم هیئة أعضاء قبل من دولیًا بها                  المعترف
نزاع  موضع الحدود(أو محدد جغرافي ككیان أیضًا وإنما معنوي سیاسي- ككیان بنیویورك المبنى               ذلك
قدمتها التي الخریطة في وتركیة سوریة بین إسكندریون  لواء حالة كمافي جغرافیة نقطة في                حدودي
عبر إال تجاوزه یمكن ال )،وهو المتحدة األمم هیئة في عضویتها قبول عام1945عند السوریة                الدولة

 الرضا   المتبادل   بین   أطراف   الجغرافیة   المتفككة،كمافي   األمثلة   السوفیاتیة   والسودانیة.

في رأیناه وهوما للدولةالقدیمة وریثة) (دولة من هناك لیس أن أولها عدة: قضایا الیوغسالفي المثال                 أثار
الحلفاء قبل من أتاتورك كمال مصطفى عام1923مع لوزان معاهدة تؤدي لم عندما أیضًا العثماني                المثال
بل العثمانیة الدولة (اسطنبول)عاصمة (أنقرة)وریثة تكون أن إلى األولى العالمیة الحرب في              المنتصرون
/أغسطس1947 بیوم15آب المعلنة الهندیة الدولة حالة في التركیة. الجمهوریة هي جدیدة دولة             عاصمة
تلك في باكستان تكن لم فیما عام1937، عنها بورما فصل تم التي البریطانیة) (الهند ل وراثة هناك                   كان
ستان1972وریثةلباكستان14آب1947ول كانتباك استمراریة. تمثل أوالتي الوارثة للدولة         الحالة
السوفیاتیة عشر االثنا الجمهوریات اتفقت السوفیاتي لالتحاد الرضائي التفكیك عملیة في             یستبنغالدش.
ودیونه النوویة وأسلحته األمن مجلس في السوفیاتي االتحاد مقعد الروسي) (االتحاد یرث أن على                السابقة
الثالث لوضعیاتها استمرار أنها وأستونیا والتفیا لیتوانیا الثالث: البلطیق جمهوریات اعتبرت             والتزاماته.
المعاهدة إثر السوفیاتي االتحاد نطاق عام1940في بالقوة بدمجها ستالین قام مستقلة             كجمهوریات

 األلمانیة-السوفیاتیة   وأنها   لیست   استمراراً   للحالة   السوفیاتیة   السابقة.

 لیست(أربیل)و(برشلونة)   خارج   السیاقات   السابقة....



 
 

______________________________________________________ 

 

 نشأة   الدول   وزوالها

  

في دائمة بصفة الناس من مجموعة یقطن حین تقوم وقانونیة، سیاسیة مؤسسة هي الدولة الدولة:                 تعریف
 إقلیم   معین،   ویخضعون   لسلطة   علیا   تمارس   سیادتها   علیهم .

ـ2ـالعنصر البشري العنصر 1ـ التالیة: هي الدولة قیام مقومات أن التعریف هذا من نستنتج ان                 یمكن
 المادي   ـ   3ـ   العنصر   التنظیمي

بصرف معا"، یعیشون الجنسین كال من األفراد من مجموعة هو الشعب: أو البشري العنصر                أوال"ـ
المعنى عن القانوني، بالمعنى الشعب یمیز ما وهذا اللغة، أو األصألوالدین أو العرق عن                النظر
والتاریخ العرق في أفراده "وحدة "ما شعب لوجود یشترط القانوني المعنى في القومي. أو                االجتماعي
تأثیر له وكان تاریخیا"، أقدم للشعب االجتماعي المعنى من النوع وهذا واآلالم، واألماني والدین                واللغة
أن الواجب من أنه مانشیني": " اإلیطالي الفقیه واعتبر الحدیث. العصر في الدول تطور في جدا"                  كبیر
ذلك من هدفه "وكان القومیات. إلى یستند ان یجب العالم تقسیم وأن دولة تكوین حق أمة كل                   تعطى

 تحقیق   الوحدة   اإلیطالیة .

حیث العشرین، القرن وأوائل عشر التاسع القرن أواخر في الكبیر اإلیجابي األثر القومیات لمبدأ                كان
ـ تشیكوسلوفاكیا بلغاریاـ {رومانیاـ األجنبي من االستعمار الشعوب من الكثیر تحرر إلى به االخذ               أدى
القانونیة الصفة أخذ الذي مصیرها تقریر في الشعوب حق أصول أهم من القومیات مبدأ ویعتبر .{....                
مع القانوني الشعب مفهوم تطابق وجود یشترط فال الدولیة العالقات في أما المتحدة، األمم میثاق                 في
} القومي "بالمعنى شعوبا تضم دول فهناك الدولة، لقیام أساسي شرط ذلك فلیس القومي، الشعب                 مفهوم
{االتحاد نفسه بالمعنى واحد شعب من أكثر تضم دول وهناك { أخرى عربیة اقطار ـ لبنان ـ                   سوریا
الذین الدولة في الشعب أفراد جمیع فإن توجد لم أم القومیة الرابطة وجدت ء وسوا ، { السابق                    السوفییتي
بین متقابلة التزامات ذلك على ویترتب الدولة هذه بجنسیة وقانونییتمتعون سیاسي برابط معها               یرتبطون

 الفرد   والدولة .

افراد لعدد دنى أ حدا" الدولي القانون یشترط وال والوطني، األجنبي بین للتفریق المعیار هي                 فالجنسیة
 شعب   الدولة   فهناك   دوال   "ال   یزید   عدد   أ   فراد   شعبها   على   بضعة   أالف   {الفاتیكان   ـ   موناكو }

 وهناك   دوال   "یتجاوزعدد   سكانها   مئات   المالیین   {الصین   ـ   الهند }



 
 

بصورة شعبها علیه یقطن محدد إقلیم لها یكون أن من الدولة لوجود البد اإلقلیم: ا المادي العنصر                   ثانیا"ـ
سیادتها، الدولة في السلطة علیها تمارس التي األرض من المحددة البقعة هو باإلقلیم والمقصود                دائمة،
المیاه وتسمى الدولي القانون یقره مدى الى سواحلها تحاذي التي الماء من الرقعة أیضا" الیها                 ویضاف
لسعة الدولي القانون یهتم ال اإلقلیمي}. الجوي {الفضاء وجوا"یعلواألرضوالماء وفضاء"            اإلقلیمیة،
"ضمن محصورا بكونه أي اإلقلیم هذا بتحدید الدولي القانون یهتم وإنما الدولة، إقلیم تشكل التي                 األرض
تكون أن ینبغي بل دولة، إقلیم "لتحدید مثال الهدنة اتفاقیات تكفي وال الحقوقیة، الجهة من معینة                  حدود
أقسام "من مؤلفا الدولة إقلیم یكون أن یهم وال دولیة، وثائق أو معاهدات، بموجب مرسومة                 الحدود

  متباعدة،   ما   دامت   حدود   هذه   األقسام   محددة   بشكل   صحیح   قانونا"وترتبط   ببعضها   بسلطة   سیاسیة   واحدة .

 اكتساب   اإلقلیم   في   القا   نون   الدولي:   یتم   اكتساب   اإلقلیم   في   القانون   الدولي   بعدة   طرق :

سیادتها فرض بقصد ما لدولة مملوك "غیر إقلیما المادیة حیازتها في الدولة إدخال هو االستیالء:                 1ـ
فرض لعدم القدیم "منذ السلوبمتبعا هذا وكان اآلن، موجود غیر اإلقلیم بكسب الطریق وهذا                علیه،

 السیطرة   على   كل   األرض   من   قبل   الدول .

أو طبیعیة عوامل بفعل األصلي إقلیمها إلى جدیدة مساحات الدولة تضیف عندما ویكون اإلضافة:                2ـ
من هنا تقاس اإلقلیمیة میاهها ألن الدولة إقلیم ازدیاد إلى یؤدي مما البحریة {الحواجز اإلنسان                 بفعل

 نهایة   الحواجز}،   أو   إضافات   طبیعیة   كنشوء   جزر   جدیدة   في   المیاه   اإلقلیمیة

یكون قد وهو بینهما، اتفاق بمقتضى معین إقلیم على سیادتها عن أخرى لدولة دولة تخلي هو التنازل:                   3ـ
لها فرنسا تتنازل أن 1860مقابل عام عنالسافوادینس لفرنسا بریطانیا كتنازل } البیع او بالمبادلة                بمقابل
مقابل ربیا بسا إقلیم 1878عن برلین معاهدة بموجب لروسیا رومانیا وكتنازل لومباردیا، مقاطعة               عن
1803 عام نابلیون تنازل فمثاله{ بالبیع التنازل أما دوبرها}  وإقلیم الدانوب دلتا جزر عن روسیا                 تنازل
عام أالسكا إقلیم عن لها روسیا وتنازل فرنك، ملیون ستین مقابل المتحدة للوالیات لویزانا مقاطعة                 عن

 1867   مقابل   سبعة   مالیین   دوالر }

الفاتحة للدولة المسلحة القوات "بواسطة بعضا أو كال" أخرى دولة إلقلیم دولة إخضاع هو الفتح:                 4ـ
 وضمه   إلى   إقلیمها،   وقد   أصبح   هذا   السلوب   غیر   مشروع   في   عهد   هیئة   األمم   المتحدة

 <م10>   وتأكد   ذلك   في   میثاق   األمم   المتحدة   <م2/4>.

فقهاء واختلف أخرى، دولة لسیادة بالفعل یخضع إقلیم على طویلة لمدة الید وضع وهو التقادم:                 5ـ
الدولي القانون في التقادم نظام وجود تقریر إلى یمیل الفقه غالبیة ان غیر األمر، هذا حول الدلي                   القانون
ممارسة طریق عن ما إقلیم على باكتسابالسیادة یكون أن یجب المكسب التقادم اوبنهایم"أن " الفقیه                 ویتبر
العام الشعور لتخلق تكفي الزمن من ولفترة علیه متنازع وغیر مستمر نحو على علیه، الفعلیة                 السیادة

 بأن   الوضع   القائم   هو   الوضع   الذي   یتفق   مع   القانون   الدولي .



 
 

إرادتها، عن خارجة "لظروف مؤقتا إقلیمها على السلطة حكومتها فقدت ولو الوجود في الدولة                تستمر
یزال ال السیاسي تنظیمها دام ما تبقى فالدولة االحتالل مدة كانت مهما عدو بواسطة اقلیمها احتل لو                   كما
1914 حرب في حصل ما وهذا اإلقلیم، خارج الموجودین رعایاه على "ویمارساختصاصاته             متماسكا
1967 عام في حصل وما للنروج بالنسبة الثانیة العالمیة الحرب بعد حصل وما لبلجیكا،                بالنسبة

 مع<إسرائیل>   بالنسبة   لمصر   وسوریا   واألردن .

تتولى منظمة حاكمة هیئات قیام الدولة "لوجود أیضا یشترط السیادة: أو التنظیمي العنصر               ثالثا"ـ
الدول مواجهة في وتظهرها الدولة وحدة تؤكد التي هي الحاكمة والهیئة رعایاها، على السیادة                ممارسة
سواء أخرى، سلطة أي عن المستقلة العلیا السلطة الدولة في الحكومة كون حالة هي والسیادة                 األخرى،

 في   تصرفاتها   داخل   الدولة   أم   خارجها   دونما   قید   على   هذه   السلطات،   إَالما   یملیه   القانون   الدولي .

 أشكال   الدول

    للدول   عدة   أشكال   منها :

إداریا"{سوریا}، مقسمة كانت ولو سیاسیا" موحدة تكون عندما بسیطة الدول تكون البسیطة: الدول               أوال"ـ
اتصال ال شطرین من تكوینها رغم بسیطة دولة كانت {باكستان متباعدة أقالیم من مؤلفة تكون                 وقد

 بینهما}   {الجمهوریة   العربیة   المتحدة }

تأخذ بطریقة ببعضها تتصل واحدة دولة من أكثر من تتألف التي هي المركبة{االتحادیة}: الدول ـ                 ثانیا
فقه عرَفها كما االتحادات من أشكال عدة وهناك الواحد، لدولي ا الشخص شكل الدولي المجتمع في                  معها

 القانون   الدولي .

كل احتفاظ مع واحد ملك جمیعها رأسها على ویكون فأكثر دولتین بین اتحاد هو الشخصي: االتحاد ـ 1                  
الدول ألن واحدة دولة الشخصي االتحاد یكون فال المستقل، الداخلي وتنظیمها الكاملة بسیادتها               منها
وهذه والداخلیة، الخارجیة الدول اختصاصات إ وبكل كاملة القانونیة بشخصیتها تحتفظ فیه              الداخلة
ملكیة أسرة في لدولتین العرش وراثة حق باجتماع وذلك الملكیة الوراثة لقواعد نتیجة جاءت                االتحادات
1603ـ عام وانكلترة اسكتلندة بین كان الذي األن{االتحاد موجودا" یعد لم االتحاد من النوع               واحدة،وهذا
عام الحرة والكونغو بلجیكا اتحاد و{ {1890 1815ـ هوالنداواللكسمبورغ بین {االتحاد و {1707             

 1885   ـ1908}

بالشخصیة یتمتع دولتین بین كاتحاد ولكنه دولة، ذاته بحد لیس الحقیقي االتحاد الحقیقي: االتحاد ـ 2                
كإعالن الخارجیة االختصاصات سائر فیه الداخلة الدول عن نیابة یمارس ألنه المستقلة،              القانونیة
السوید و{اتحاد 1867ـ1918} والمجر النمسا {اتحاد الدبلوماسي والتمثیل المعاهدات وعقد            الحرب
یعد لم االتحاد من النوع وهذا {1942 1918ـ وآیسالندا الدانمارك و{اتحاد {1905 1815ـ               والنرویج

 موجودا"   األن .



 
 

كاملة دول مجموعة عن عبارة وهو الكونفدرالي االتحاد أو المتحدة الدول أو : الدولي االجتماع ـ 3                 
معینة أهداف تحقیق على بالعمل األعضاء التزام على ینص "دولیا" عهدا بینها فیما تقطع                السیادة
األعضاء، الدول على السلطات بعض لها تكون مشتركة هیئات العهد ینشْى كما المبادي، بعض                واحترام
من النوع هذا عن أمثلة وهناك مواطنیها، على وسیادتها الداخلي باستقاللها دولة كل تحتفظ حین                 في
الدویالت ،11787 وعام 1778 عام بین دولي باجتماع كانت األمریكیة المتحدة             االجتماع{الوالیات
من النوع وهذا الجرماني} الدولي باالجتماع عرف ما 1866 1816وعام عامي بین شكلت               األلمانیة

 االتحادات   لم   یعد   قائما"   األن .

دستور بموجب والیات مجموعة من یتكون الفدرالي االتحاد االتحادالفدرالي{الدولةاالتحادیة}: ـ 4           
وللدولة األعضاء، الوالیات على سلطاتها اختصاصاتها حدود تباشرفي واحدة، علیا            االتحادلحكومة

 االتحادیة   عدة   خصائص   من   وجهة   نظر   القانون   الداخلي   ومن   وجهة   نظر   القانون   الدولي .

للدولة سیادتها من جانب عن تتنازل الفدرالي االتحاد في األعضاء الوالیات خلي: الدا القانون ناحیة                 من
االتحادیةحكومة وللدولة جمیعا"، منها أعلى تعتبر والتي المتحدة، الوالیات جمیع تضم التي              االتحادیة،
تتجرد أن دون والقضائیة، والتشریعیة التنفیذیة سلطاتها ولها االتحادیة، الحكومة اسم علیها              یطلق
بین االختصاصات توزیع االتحادي الدستور ویتولى محلیة حكومات في حقها من األعضاء              الوالیات

 الحكومات   المحایة   والسلطة   المركزیة .

أشخاص من شخصا" لها، المشكلة األعضاء الدول دون تعتبر االتحادیة الدولة الدولي: القانون ناحیة                من
أو الصلح عقد أو الدبلوماسي التمثیل حیث من سواء الخارجیة العالقات إدارة وتتولى الدولي،                القانون
حق على تنص االتحادیة الدساتیر بعض وهناك الدولیة. المسؤولیة تحمل أو المعاهدات عقد أو                الحرب
قد االتحادیة الدساتیر بعض وهناك معینة، بشروط المعاهدات أنواع بعض عقد في األعضاء               الوالیات

 تنص   على   تخویل   الدول   األعضاء   ممارسة   التمثیل   الدبلوماسي   بصورة   مستقلة   عن   التمثیل   االتحادي .

 من   أمثلة   الدول   االتحادیة{الوالیات   المتحدة   األمریكیة   ـ   االتحاد   السوفیتي   السابق }

المركزیة، الحكومة على االتحادیة تقع الدول في الدولیة المسؤولیة أن على یجمعان واالجتهاد              الفقه
وهذه األعضاء، الدول عن الصادرة لتلك بالنسبة أو السلطة تلك عن الصادرة للتصرفات بالنسبة                سواء

 القاعدة   هي   أهم   معیار   العتبار   كیان   دولي   دولة   اتحادیة .

 5ـ   األنظمة   الدولیة   ذات   النسیج   الخاص :

التي بقة، السا البریطانیة والممتلكات بریطانیا البریطاني الكومنولث یضم البریطاني: الكومنولث ـ              أ
وأهم االستقالاللذاتي، من بشيء تتمتع التي بالمستعمرات بعض ویضم استقاللها، على             حصلت
في التشاور ـ المعلومات تبادل ـ الرمز وحدة ـ هي: الكومنولث أعضاء بین تربط التي                 الصالحیات

 المسائل   الهامة   ـ   الصالت   االقتصادیة   ـ   التقارب   التشریعي .



 
 

خاص نسیج له كان السوفییتي االتحاد ان الدولي القانون فقهاء یعتبر السوفیتیة: الجمهوریات اتحاد ـ                 ب
الجمهوریات الدستور هذا أعطى حیث ،1944 عام في والمعدل 1936 عام دستور على بناء بذاته                 قائم
ومنحها الخارجیة أمورها بتصریف االنفراد في الحق بعضها وأعطى الخارجي، التمثیل حق              األعضاء
في بقائهما مع الفدرالي النظام عن انفصالهما أعلنتا البیضاء وروسیا {أوكرانیا عسكریة              اختصاصات
النوع هذا یعطي البعض جعل مما المتحدة} األمم لعضویة مستقلة بصفة وتقدمتا السوفییتي،               االتحاد

 النظام   صفة   خاصة،   وهو   ما   بین   االتحاد   الدولي   والدولة   االتحادیة .

 االعتراف   بالدول:   االعتراف   قد   یكون   علنیا   "أوضمنیا "

هنا فالسكوت علیه، الصریحة واإلجابة طلب استنادا"إلى یتم قانوني اعتراف وهو العلني: االعتراف ـ 1               
 ال   یعتبراعترافا "

تم دولة كأنها الجدیدة الدولة مع التعامل طریق عن یتم فعلي اعتراف هو الضمني: االعتراف ـ 2                 
دون القنصلي التمثیل أوتبادل سیاسیة، غیر معاهدات معها األخرى الدول فتعقد صراحة، بها               االعتراف
الشاه أیام إیران ب<إسرائیل>واعتراف الهند اعتراف ذلك مثال بها، اعتراف التصرفات هذه              أن یسبق

 ب<إسرائیل >.

 أنواع   االعتراف :

مما األهلیة الحرب حد إلى تصل لم الدولة ثورة داخل نشبت ما إذا یحصل وهو بالثائرین: االعتراف ـ 1                  
علیه یترتب فال أجنبیة دولة من بالثائرین االعتراف صدر إذا أما كخونة، الثوار معاملة عدم علیه                  یترتب
للدول، التابعة السفن وتفتیش زیارة كحق للمحاربین، الدولي القانون في المقررة الحقوق الثوار               إعطاء
األصل، دول االمتناععن مساعدة أهمها الحیاد واجبات بإتباع المعترفة الدولة التزام عنه ینتج              كماال
 وتعتبر   نظریة   االعتراف   بالثائرین   أمریكیة   األصل   وقد   طبقت   في   التشیلي   {ثورة   1891}   وكوبا   1892

منظمة حكومة الثوار وأصبح األهلیة، الحرب شكل الثورة اتخذت ما إذا بالمحاربین: االعتراف ـ 2               
بما قائمة الحرب حالة اعتبار ذلك على یترتب الحرب قواعد یتبع وجیش معین إقلیم على سلطاتها                  تباشر
المتحدة الوالیات اعترفت عندما األصل "أمریكیة أیضا النظریة هذه وتعتبر آثار من ذلك عن                ینجم
أمثلة وهناك ،1822 عام كدول 1817ثم عام كمحاربین الثائرة الجنوبیة أمریكا بشعوب              األمریكیة
الحكومةاالتحادیة بین نیجیریا في قامت التي األهلیة الحرب في االعتراف من النوع هذا من                أخرى
الدول من مجموعة به فاعترفت {بیافرا} باسم 1967 عام عنها انفصاله أعلن الذي اإلقلیم                وحكومة
الدول بعض اعترفت عندما كذلك ،1970 مطلع في الحركة هذه تفشل ان قبل واإلفریقیة                األوروبیة
الفیتنامیة الحرب سایغونقبالنتهاء حكومة ضد الفیتنامیین للمحاربین كممثلة الفیتنامیة التحریر            بجبهة

 وتوحد   شطري   فیتنام .



 
 

بها تقوم شرعیة حكومة بكل االعتراف یتضمن بالدولة االعتراف إن الفعلیة: بالحكومة االعتراف ـ 3               
التعامل الفعلیة، بالحكومات الحكومة هذه وتسمى عسكري انقالب أو ثورة بفعل حكومة تأتي قد                ولكن

 الدولي   في   هذه   الحاالت   یقوم   على   اعتبارات   سیاسیة .

من أقالیم واحتالل الثانیة العالمیة الحرب أثناء االعتراف من النوع هذا ظهر باألمة: االعتراف ـ 4                
الحلیفة البلدان إلى المحتلة األقالیم زعماء انسحب عندما النازیة، السلطات قبل من المنهزمة               الدول
المهزومة األمم تمثل المنفى في حكومات انها على األخرى الدول بها اعترفت قومیة لجانا" فیها                 وشكلوا
عسكریا ومجلسا" قومیا" جیشا" أراضیها في تشكل أن والیوغسالفیة التشیكیة للجنة فرنسا سمحت }              
التحریر بمنظمة االعتراف وأیضا" باألمتین} الدول بعض اعترفت وبعدئذ األمة باسم قرارته              "یصدر
لممثلي المتحدة األمم بقبول االعتراف هذا وتعزز أخرى،  ودول العربیة الدول قبل من               الفلسطینیة
الكامل األمرباالعتراف تطور ثم مراقب عضو بصفة یتمتعون الفلسطیني للشعب كممثلین             المنظمة

 بالدولة   الفلسطینیة .

ال فإنه النظریة لهذه ستیمسون>:وفقا" نظریة مشروعة< غیر بطریقة الناشئة باألوضاع االعتراف ـ 5              
صادر بقرار تأیدذلك وقد الدولیة، مخالفالاللتزامات إنشاؤها كان إذا الجدیدة، بالدول االعتراف              یجوز
حالة بأي االعتراف بعدم یلتزمون المتحدة األمم أعضاء 1933مفاده<إن عام المتحدة األمم عصبة               عن
الخاص كیلوغ بریان لمیثاق أو األمم عصبة لعهد مخالفة وسائل استخدام عن ناجم معاهدةأواتفاق                أو
سالمة ضد القوة استعمال المیثاق حرم فقد المتحدة األمم ظل في أما الحروب، إلى االلتجاء                 بمنع
 األراضي   او   االستقالل   السیاسي   ألیة   دولة   أوعلى   وجه   آخر،   ال   یتفق   ومقاصد   األمم   المتحدة<   م2فقرة4>

بشكل الدولة تزول فقد الوجود، من للدولة المكونة العناصر حد أ زال إذا الدول تزول الدول:                  زوال
أو االلتحاق أو االندماج } السیاسیة الوحدة بفعل أخرى دولة إقلیم في ما دولة إقلیم كاندماج                  اختیاري
جدیدة، دوال" بعضها یشكل متعددة أقالیم الى ما دولة إقلیم كانقسام اجباري اآلخر وبعضها                االتحاد}
بفرنسا تارة اندماجهما عند االلزاسواللورین الجبري{ االتحاد بفعل أخرى دولة بأقالیم بعضها              ویلتحق
دولتي {كزوال تام  وزوال عشر} التاسع القرن في بفرنسا الجزائر كاندماج االستیالء{ بألمانیا}او               وتارة
إلى االتحادیة الدول تتفكك وقد {1918 عام الیوغسالفي االتحاد في وصهرهما  ألسود والجبل               صربیا

 الدول   األصلیة   المشكلة   لها   {   تفكك   یوغسالفیا   اـ   وتفكك   االتحاد   السوفییتي  }.

الدول تكون بموضوع المصیر تقریر وحق االنفصال موضوع لصلة واالنفصال: المصیر تقریر              حق
قانوني، حق المصیر تقریر حق أن المؤكد من حوله، الدولي القانون رأي استعراض من البد                 وزوالها

 وقاعدة   من   قواعد   القانون   الدولي،   وحق   تقریر   المصیر   له   شكالن

للبلدان االستقالل منح إعالن االستعماریة:إن للسیطرة الخاضعة الشعوب تحریر ـ  األول             الشكل
1514 رقم المتحدة لألمم العامة الجمعیة 14دیسمبر1960بقرار في صدر الذي المستعمرة            والشعوب
الشعوب لجمیع اإلعالن من الثانیة الفقرة كفلت حیث المصیر، تقریر حق على أسس قد <15                 <الدورة
یتعین ضوابط و لقیود یخضع الحق هذا أن غیر مصیرها، تقریر في الحق األجنبي، للحكم تخضع                  التي
الحق> أي > یعود أنه كما المعني، البلد أو للمستعمرة اإلقلیمي النطاق حدود في یطبق فهو                  مراعاتها،



 
 

حریة ، كانت مهما مجموعة أي تملك ال إذ والثقافیة، والدینیة العرقیة مكوناته بكافة اإلقلیم شعب                  لجمیع
الملزمة مبادئه من فإن المصیر، تقریر حق للشعوب الدولي القانون یكفل فكما تشاء، كما مركزها                 اختیار
التقویض تستهدف محاولة كل أن اإلعالن من السادسة الفقرة وتعتبر للدول، اإلقلیمیة السالمة               احترام
ومبادئه، المتحدة األمم میثاق ومقاصد متنافیة بلد ألي اإلقلیمیة والسالمة القومیة للوحدة الكلي أو                الجزئي
1514 القرار جوانب بعض <15 الدورة 1541 رقم< القرار هو العامة للجمعیة الحق قرار أكمل                وقد
الذاتي بالحكم متمتع غیر إقلیم قبل من المصیر تقریر حق ممارسة أن : منه السادس المبدأ في جاء فقد ،                    
أن أو مستقلة دولة مع حر ارتباط في یدخل أن أو سیادة، ذات مستقلة دولة اإلقلیم یصبح أن إلى تؤدي                      قد
إرادي حّر اختیار نتیجة یكون أن یجب رابطة في الحر الدخول أن السابع: المبدأ في وجاء معها.                   یندمج
على الخارجي المصیر تقریر حق ویرد معروفة. دیمقراطیة بوسائل المعني اإلقلیم سكان عنه               یعرب
وفقا الدول بین والتعاون الودیة بالعالقات المتعلقة الدولي القانون مبادْى إعالن في ،ذكرت ثانیة                حالة
القرار اكتوبر1970< 24 في المتحدة لألمم العامة الجمعیة أصدرته الذي المتحدة، األمم              "لمیثاق
} واستغالله سیطرته و أجنبي الستعباد تخضع التي بالشعوب الحالة هذه تتعلق              2625الدورة25>
العراق غزو الشرقیة، لتیمور احتالإلندونیسیا ،1967 عام  العربیة لألراضي "إسرائیل"            احتالل
باتفاق ینشأ قد الخارجي المصیر تقریر حق أن حیث ، الحصول نادرة حالة وهنالك ،{1990                 للكویت
وقع الذي السالم اتفاق هو ذلك على ومثال معینة، مسألة أو لوضع كحل أجزائها وأحد األم الدولة                   بین
لتحریر الشعبي والجیش الشعبیة والحركة السودان حكومة 2005بین ینایر 9 في          نیفاشا              في

 السودان  .

في الشعوب حق بأنه الداخلي المصیر تقریر بحق یقصد الداخلي: المصیر تقریر حق ـ الثاني                 الشكل
الحق وهذا مجد، نحو على السیاسیة المشاركة حق آخر بمعنى أو دولة، داخل السیاسي مركزها                 اختیار
لعام والثقافیة واالجتماعیة االقتصادیة بالحقوق الخاص الدولي العهد من األولى المادة بمقتضى              ثابت
بنفسها،  مصیرها تقریر حق الشعوب لجمیع أنه: على المادة هذه من األولى الفقرة نصت فد ،1966                
االقتصادي نمائها لتحقیق السعي في وحَرة السیاسي، مركزها تقریر في حَرة الحق هذا یقتضى                وهي
لألقلیة یوغسالفیااالعتراف لمؤتمر التابعة التحكیم مفوضیة رفضت ذلك بموجب والثقافي،            واالجتماعي
البوسنة في الصرب للسكان یحق إذا فیما سئلت عندما وذلك خارجي، مصیر تقریر بحق                الصربیة
داخلي، مصیر تقریر بحق لهم اعترفت بل مستقلة، دولة وإنشاء المصیر تقریر حق وكرواتیا                والهرسك
اإلنسان حقوق كل الدینیة والمجموعات األقلیات منح والهرسك البوسنة جمهوریتي على أن              وقالت:

 والحریات   األساسیة   المعترف   بها   في   القانون   الدولي  .

الداخلي، االنفصال بحق الدول داخل للكیانات الدولیة الممارسة وال الدولي القانون یسمح ال األحوال                بكل
أو األجنبین العسكري واالحتالل السابقة، المستعمرات حاالت في الخارجي المصیر تقریر بحق سمح               بل
نحو للسعي مجد نحو على الحكم إلى الوصول في وحقها محددة مجموعة بین یحال                عندما
القا للدول،بل الراهن الوضع یحمي من وحده القانون ولیس والثقافي.            النموالسیاسیواالقتصادیواالجتماعي
على یجب أنه على: األوروبي االتحاد معاهدة من <4> المادة نص جاء حیث أیضا"، األوروبي                 نون
في بما األساسیة، والدستوریة السیاسیة هیاكلها في عنها التعبیر تم التي الوطنیة هویاتها تحترم أن                 الدول
االنفصال یقر ال الدولي فالقانون أراضیها. وحدة "عن فضال والمحلي، اإلقلیمي         الذاتي الحكم               ذلك



 
 

العالم في األن نشدها التي الحاالت من الكثیر على ینطبق األمر وهذا الطرفان، علیه یتفق                 مالم
 {كردستان   العراق   ـ   كاتلونیا   اإلسبانیة}.

_________________________________________________ 

 

 الروبوتات   والثورة   الرقمیة:   هل   تختفي   معظم   المهن؟

وتخبط قلق صناعیًا، المتقدمة الدول في العمل سوق إلى متزاید، بشكل واألتمتة، الروبوتات دخول                رافق
العلمي الخیال وروایات الوثائقیة واألفالم والكتب للدراسات كبیر وانتشار والسیاسیین، القرار صناع              بین
الصناعیة الدول هذه ومستقبل حاضر على الهائلة والتحوالت التغیرات هذه تأثیر مدى تتناول               التي

 وأمنها   االقتصادي   واالجتماعي   والسیاسي .

بریطانیا في الصناعیة فالثورة الجدید، باألمر لیس للمجتمع وتغییرها العمل سوق إلى اآلالت دخول                إن
نظامًا معها حملت ،١٨٤٠ عام حتى والتبلور بالنضوج واستمرت ١٧٦٠ عام حوالي منذ بدأت                التي
تعیش لكي عملها قوة تبیع وأخرى (برجوازیة) مالكة طبقة إلى المجتمع بتقسیم تسبب رأسمالیًا                اقتصادیًا
التي االشتراكیة منها وأفكار، أیدیولوجیات وظهور وثورات حروب التحول هذا رافق             (برولیتاریا)،

 اقترحت   استبدال   نظام   التنافس   والملكیة   الخاصة   بالتعاون   والمشاركة   والملكیة   العامة .

ذاته واألمر موجودة، ومهام مهن أسماء وتغیر أخرى، وظهور مهن باختفاء الصناعیة الثورة               تسببت
اتساعًا أكثر بشكل لكن والروبوتات، الهائلة والبیانات الرقمیة التكنولوجیا عصر دخولنا مع اآلن               یتكرر
وطبقة وأیدیولوجیات، وحروب وثورات جدیدة تغیرات بالتأكید معها وستحمل سابقتها، من             وشموًال

 نخبویة   وأخرى   من   المسحوقین   والمظلومین .

للخطر معرضة المتحدة الوالیات في الوظائف نصف یقارب ما أن أوكسفورد جامعة في باحثون                یتوقع
أي المجتمع، في ضعفًا الفئات أكثر بین األجور منخفضة بوظائف مترافقة وستكون القادمة، العقود                خالل

 المهاجرین   وقلیلي   التعلیم   وذوي   االحتیاجات   الخاصة .

 المهن   المهددة   باألتمتة

مجال في معظمها بریطانیا، في الوظائف نصف أي وظیفة، ملیون ١٥ أن یتوقع إنكلترا                مصرف
والفقراء، األغنیاء بین الفجوة من وسیوسع البطالة، معدالت من سیزید ما مؤتمتة، تصبح قد                الخدمات،

 وذات   األمر   یهدد   ٨٠   ملیون   وظیفة   في   الوالیات   المتحدة .

تحل أن یمكن الحالي، الوقت في بلدًا، ٤٦ في الوظائف من ٪٥ یقارب ما أن وجدت أخرى دراسات                    في
 محلها   الروبوتات   باستخدام   التكنولوجیا   الحالیة .



 
 

للشركة دراسة ووفق نهائیًا، تختفي قد التي والمهام المهن من العدید هناك مثًال، المتحدة، الوالیات                 في
ستنفذها المهن من ٪٦٠ في المهام من ٪٣٠ یقارب ما            االستشاریةMcKinsey&Companyفإن

 الروبوتات   وأجهزة   الكمبیوتر .

والصلب التعدین مثل للسلع المنتجة القطاعات تضرر حول االقتصادیة الدراسات تركز كانت              سابقًا،
الوالیات في وخاصة العالمیة، والمنافسة التكنولوجي والتقدم الروبوتات دخول جراء            والسیارات
األمریكي، الخدمات قطاع ستصیب أكبر خسائر إلى تشیر الجدیدة االقتصادیة التوقعات أن إال               المتحدة،

 حیث   شهد   ثالثة   أرباع   الخسائر   في   الوظائف   عام   ٢٠١٦.

استخراج شركات من مرة ٢٥ بـ أكثر عماًال توظف المتحدة الوالیات في المتاجر فإن األرقام                 وبحسب
 الفحم،   وبالتالي   فإن   دخول   الروبوتات   إلى   مجال   الخدمات   سیتسبب   بأزمة   كبیرة   في   سوق   العمل .

المعرضة الوظائف أكثر أن إلى شائعة مهنة ٧٠٢ في أوكسفورد لجامعة بحث توصل السیاق، نفس                 وفي
 للخطر   هي   الروتینیة   والمكررة   والقابلة   للتوقع   والتنبؤ،   مثل :

 ● التسویق   عبر   الهاتف .

 ● الجبایة   الضریبیة .

 ● تقدیم   القروض   والمحاسبة .

 ● مهن   االستشارة   القانونیة .

 ● قیادة   سیارات   األجرة   والحافالت .

 ● طبخ   الوجبات   السریعة .

 ● الزراعة .

 ● فرز   وتوزیع   البرید .

 ● تشغیل   آالت   الخیاطة   والضغط   واألقمشة   والمقاسم .

 ● تشغیل   أنظمة   ضخ   البترول   والمصافي .

 ● إدخال   البیانات   ومعالجة   الكلمات   والطباعة .

 ● بیع   الصحف   والمجالت .

 ● مسؤولیة   الخدمات   الغذائیة .



 
 

 ● تجمیع   التجهیزات   الكهربائیة .

 ● األعمال   األرشیفیة .

 ● المساعدة   المكتبیة .

 ● تنسیق   الزهور .

بأن ٪٩٤ احتمال تواجه القانونیة المساعدة مهنة االستشاراتDeloitteفإن لشركة تقریر            وبحسب
القادمة. سنة العشرین خالل ستختفي قانونیة وظیفة ألف ١٠٠ من أكثر فإن وبالتالي الكمبیوتر،                یتوالها
یعد بروبوت استبدالهم تجربة تمت حیث ،٪٨١ بـ أتمتة احتمال السریعة الوجبات طباخو یواجه                فیما

.CaliBurgerالهمبرغر   في   سلسلة   مطاعم 

 المهن   "اآلمنة"   في   المستقبل

تقوم أن دون فقط، محددة مهام تنفیذ یمكنها الروبوتات أن إلى الدراسات نفس تشیر ذاته، الوقت                  في
مجال في جدیدة وظائف ستنتج أنها أي تنسفها، أن بدل وظائف تخلق قد أنها یعني ما العمل،                   بكامل
تتمحور أخرى وظائف جانب إلى نفسها، الروبوتات/الكمبیوترات وصیانة وإدارة وتركیب            صناعة

 حولها .

تموضع إعادة سیتم وإنما نهائیًا، تختفي لن اآلن المعروفة المهن أن االقتصاد خبراء من العدید                 ویؤكد
على وتعلیمهم لتدریبهم متزایدة حاجة وسط والعمال، الموظفین أدوار وتبدل منها العدید              وتعریف

 المهارات   الجدیدة   المطلوبة   من   أجل   ممارسة   المهن   المستقبلیة،   كما   تشیر   صحیفة   الغاردیان   البریطانیة .

وظائف خلقت التكنولوجیا أن مؤكدة دائمًا، تضخیمه جرى المهن" "موت موضوع فإن للصحیفة               ووفقًا
 أكثر   من   التي   أزالتها،   وأن   الستین   عاماً   األخیرة   أزاحت   مهنة   واحدة   فقط   وهي:   موظف   تشغیل   المصاعد .

 وترتبط   المهن   غیر   القابلة   لألتمتة،   في   المدى   المنظور،   باإلبداع   وعدم   تنفیذ   المهام   المتكررة   مثل :

 ● المهن   الفنیة   (غناء،   رقص،   رسم،   تمثیل،   تألیف،   إخراج،   تصمیم.   إلخ ).

 ● المهن   الریاضیة   والتحكیمیة .

 ● المهن   العلمیة   والبحثیة .

 ● مهن   اإلدارة   والتخطیط   االستراتیجي .

عمل عامة، عالقات فیزیائي، عالج طب، (تمریض، الناس مع معقدة عالقات بناء تتطلب التي                ● المهن
 اجتماعي ).



 
 

 ● مهن   تشغیل   اآلالت   والروبوتات   وتركیب   المعدات   والكهرباء .

 ● مهن   الصیانة   والطوارئ   (إسعاف،   شرطة،   إطفاء..   إلخ ).

 ● المهن   الدینیة .

ألن المتسارع، التقني التطور ظل في مثًال عامًا عشرین بعد یحدث قد ما توقع یمكن ال فإنه ذلك                    ورغم
 األعمال   التي   تنفذها   اآلالت   الیوم   لم   یكن   متوقعاً   في   السابق   أنها   ستحل   محل   اإلنسان .

تحتاج ألعاب في مبدعة بحركات محترفین العبین وهزمت موسیقى، بتألیف قامت روبوتات بالفعل               هناك
له باالعتراف الشخص یقوم دین، كرجل یعمل روبوت برمجة تمت كما الشطرنج. مثل ذهني تشغیل                 إلى

 ثم   یحصل   على   نصائح   إلى   جانب   قوائم   تتبع   الخطایا !

في مورنان وریتشارد لیفي (فرانك أمریكا في البارزین االقتصاد خبراء من اثنین استبعد ٢٠٠٤ عام                 في
سائق، بدون تمامًا لوحدها تعمل سیارات وجود إمكانیة (The New Division of Laborكتابهما             
یمكن أنه غوغل شركة أثبتت الغاردیان، وبحسب سنوات، ست بعد لكن كثیرة. عوامل تداخل                بسبب

 صناعة   سیارات   یمكنها   السیر   بشكل   مستقل   تماماً .

 سبعة   مهن   بدل   واحدة

المناخي، التغیر منها األتمتة، جانب إلى العمل، سوق في تؤثر أخرى أمور إلى متخصصون                یشیر
وآسیا، أوروبا في السكانیة والشیخوخة الناشئة، األسواق من العدید في الوسطى الطبقة              وصعود

 والمساواة   بین   الرجل   والمرأة   في   سوق   العمل .

على یركز أن بدل للمستقبل، التخطیط لدى مجاالت، بعدة الشخص یستثمر بأن االقتصاد خبراء                وینصح
أو مهن ثمانیة أو سبعة لدیه یكون قد المستقبل وإنسان مرونة، أكثر سیكون العمل سوق ألن واحد،                   مجال

 تخصصات   في   عدة   شركات،   بدل   أن   یعمل   في   مهنة   معینة   ضمن   شركة   واحدة .

تتسبب قد اجتماعیة أزمة إلى إال یؤدي لن التطور هذا أن من تحذر المهن مستقبل حول التقاریر                   معظم
 بتغیرات   كبیرة،   وحراكات   صغیرة،   لكن   من   الصعب   التكهن   أین   وكیف   ومتى .

 رأسمالیة   متوحشة   واستهالك   جنوني

بمواقعهم المتمسكین واألكادیمیین، واالقتصادیین السیاسیین ومعهم المتقدمة الدول في الحاكمة            النخب
الرأسمالي، النظام بها یتسبب التي األزمات لهذه ترقیعیة حلول إیجاد على تركیزهم یقتصر               ومصالحهم،

 المليء   بالتناقضات،   والسائر   نحو   انهیاره،   وهو   ما   توقعه   كارل   ماركس   منذ   أكثر   من   ١٥٠   عاماً .

م الُمطعَّ الرأسمالي األزمات بنظام المتمثلة المشكلة لب حول لاللتفاف مكثفة جهودًا النخب هذه تبذل                كما
والنظر فیه، لتغییرات احتمال أي تجاهل مع للبیئة، والمدمر الجنوني واالستهالك المتوحشة،              باللیبرالیة



 
 

الذي االقتصادي والتفاوت االجتماعي والدمار الفوضى هذه أساس عن یتحدث من كل إلى               بازدراء
ملیار ٣,٥ ثروة تساوي فقط أشخاص ثمانیة بید خیالیة ثروة تجمع إلى أدى والذي الرأسمالیة                 تتسببه

 شخص   من   النصف   األفقر   في   العالم .

من التخفیف وبالتالي العمل، ساعات لخفض التكنولوجیا من االستفادة احتمال حتى أیضًا النخب               تتجاهل
ونفسیة جسدیة أمراض یلیه الذي النفسي الضغط حاالت ازدیاد وسط النفسیة والموظفین العمال               معاناة
تفعله ما أقصى فیما الحكومات، على تكالیف من یرافقها وما المرضیة اإلجازات نسبة في هائل                 وارتفاع
ثمانیة من الیوم في العمل ساعات خفض عن الحدیث هو االنتخابیة حمالتها في األوروبي الیسار                 أحزاب

 إلى   ستة،   في   محاوالت   أخرى   إلیجاد   حلول   وسطیة   ترقیعیة،   بدل   تحدي   النظام   برمته .

األشخاص، آلالف المواطن" "راتب بـ یدعى راتب دفع تجربة فنلندا، مثل الدول، بعض تحاول                فیما
وسط مجتمعاتهم، تتنظرها التي البطالة لحاالت تحضیرًا للعیش متوسط لحد ضمانها إمكانیة              الختبار

 معارضة   وتأیید   للفكرة .

بهذه مباشر، غیر أو مباشر بشكل العربیة، ومجتمعاتنا دولنا تأثر مدى معرفة أیضًا مثیرًا                یبقى
السیاسي والقمع والبطالة والحروب الفوضى من حالة ووسط عنها، الفعلي بعدنا رغم              التغییرات،
على تعمل تجمعات في والدیمقراطیة والثوریة الیساریة القوى توحد إلى الحاجة تؤكد              واالجتماعي،
االقتصادیة األزمات آثار تخفیف في تساهم منشودة تغییرات وتحقیق األسفل، من الناس، مع               التفاعل

 الكبیرة   القادمة   ال   محالة .

____________________________________________________ 

 

 حول   العلمانیة

في تفكیره، صمیم في تدخل فهي لإلنسان بالنسبة جوهري أمر األولي تصورها في العلمانیة                تعتبر
من سواه ومع الطبیعة مع العالئقي وجوده في لدیه العادیة الحالة هي تكن لم الوجود إن مع                  عالقته
االنسان في بلغه الذي االقتصادي االجتماعي التطور بمستوى عمیقة بصورة العلمانیة            البشر،وترتبط

 مسیرة   وجوده وبمدى   معرفته   العمیقة   باآللیات   الناظمة   للوجود   وقدرته   على   النظریة   (لخبرته ).

كل أن یعني (الذي العالم من أو العلم، من سواء للعلمانیة المعنیین أي من انطلقنا إذا إننا نرى هنا                     ومن
وبمستوى حیاته أدارة في األنسان أن نالحظ العالم )فإننا داخل تتم ونتائج أسباب من الوجود                عملیات

 خبرته   وعلى   أي   صعید   حیاتي   یعتمد   منهجیة   علمانیة   نسبیة .

بعد مخصوص بشكل منه والفرنسي األوربي بالتاریخ وأیدیولوجیة اجتماعیة، كإشكالیة العلمانیة             ترتبط
البرجوازي، التطور یعیق ما كل إزاحة من البد كان للبرجوازیة الحاسم واالنتصار المتعددة               الثورات



 
 

األقطاع بین الوطیدة العالقة بسبب فقط یكن لم الصراع أن حیث فرنسا. في متبلورة الحالة هذه                  وكانت
في المتمثلة البرجوازیة الروح اشاعة ألجل وإنما للكنیسة الطبقیة االجتماعیة بالسلطة فقط وال               والكنیسة
فئات من البرجوازي التطور یعیق ما وإزاحة كل الفردیة الروح وتكریس الخاصة الملكیة              إشاعة
لذلك اشكالیة. العلمانیة كون في الموضوعي األساس هو وهذا قیمة. ومنظومات اجتماعیة              وطبقات
كون في الخاص نمطها وفرضت العمالیة الثورات وقمعت والكنیسة األقطاع على البرجوازیة              انتصرت
التاریخي تبلورها مكان في التاریخي تطورها سیاق في العلمانیة على التعرف من البد إشكالیه.                العلمانیة

 وكیف   كان   التعاطي   معها .

في یعني ألنه واسع فهو معًا. آن في (والواسع) بالضیق یوصف أوربي منظور من العلمانیة مفهوم                  إن
من لفئة "ملكًا" لیست الدولة أن تفترض التي تلك أي الضمیر حریة تحترم التي األنظمة أولي                  تحلیل
الحیاة، في توجهاتهم بسبب األفراد بین تمییز دونأدنى (laosبالیونانیة ) للشعب للجمیع، هي وإنما               الناس
التجربة في كما یتضمن إلیها تحیل التي الدینیة الكهنوتیة والمعركة التعبیر هذا كان إذا ضیق                 وهو
من كبیر عدد في مجهوال مازال الذي ،األمر الدولة عن الدین فصل مبدأ الدینیة، الحریة تأكید                  الفرنسیة

 الدول   األخرى   التي   تلتزم   باحترام   حریة   الضمیر   ومبدأ   عدم   التمییز   التزاماً   صارما.

بوضع مبكر وقت في قامت فقد المصطلح، بهذا معرفتها ولعدم المثال، سبیل على الوالیات المتحدة                ففي
الدینیة سابقة العقائد عن مستقلة بجعلها االتحادیة الدولة علمنة خالل من العملي التطبیق موضع               األمور
1791 عام األمریكي الدستور على األول التعدیل كفل إذ فرنسا، ومنها األوربیة الدول من                العدید
كفل كما سیاسي امتیاز ذو رسمي دین ألي الوجود أن وأكد االتحادیة، والدول الكنائس بین                 الفصل
رمزي جدار إقامة تقترح التي جیفرسون توماس الرئیس نظریة فحوى هو وهذا المطلقة، الدینیة                الحریة

 بین   الكنیسة   والدولة   (نظریة   الجدار )

 كما   سبق   ونص   إعالن   فرجینیا   (1776)   ما   یلي :

طریق عن إال تتوجه أن یجوز ال بالتزامهما، القیام وطریقة الخالق، تجاه المتوجبان العبادة أو                 الدین
بحریة یتمتع أن یجب انسان فكل علیه ،وبناًء األطالق على العنف أو بالقوة ولیس واالقتناع،                 العقل

 الضمیر   التامة،   والحریة   نفسها   یجب   أن(تعتمد)   أیضاً   لتشمل   أسلوب   العبادة   الذي   یملیه   علیه   ضمیره

في الدیني التمییز أي الدیني، المعیار السادسة المادة في 1787 عام األمریكي الدستور استبعد                كما
 الوظائف   العامة

وربما العراق،ولبنان، في كما الطائفیة الترویكا على قائمة أنظمة ویرعى یؤسس أنه من الرغم                (على
 دول   أخرى   مقبلة):

سیادة ظل في العامة والمناصب الوظائف لشغل أهلیة كشرط خاص دیني تصریح أي أبدًا یطلب                 "لن
 الوالیات   المتحدة  "



 
 

طریق عن فقط السیاسیة العملیة یدخل أن فیجب العراق في الشیوعي المسؤول موسى مجید حمید                 أما
 طائفته   "الطائفة   الشیعیة"   وفي   ظل   سیادة   الوالیات   المتحدة   األمریكیة .

ضمن والدین الدولة بین الفصل فیه تم للتحرر خاص فرنسي وبتقلید فقط، بالكلمات التقید یجب عدم                 إذًا
 الكاثولیكیة   السائدة.

للتعبیر) شموًال األكثر (بالمعنى العلمانیة فالدولة سیاسي مفهوم إلى العلمانیة مفهوم یحیل أولیة               بصورة
حریة فیه تكفل الذي الوقت في الصالحة للحیاة مجرد تصور ألي أعم وبشكل ملة، ألي امتیاز تمنح                   ال

 التعبیر   لكل   منها   ضمن   حدود   معینة .

جهة من فهي تماما مختلفتین بوظیفتین اجمالیة بصورة تضطلع أن للسلطة یمكن بالضمیر یتعلق                فیما
في فعالة سلطة سلطةأي دور تلعب الحالة هذه في "فهي للخیر ومفهومها العالم رؤیة تبني على                  قادرة
إن اإلقرار ویجب بصدق أنفسهم تلقاء من الیعتنقوها قد الذین أولئك على الرؤیة تلك تفرض لكي                  العالم"
وبشكل خاضعة طویلة لفترة السیاسة ظلت فقد الیوم إلى زالت وال الدور هذا السابق في لعبت قد                   الدول
والسمو التعالي في المتجدد الدین هذا وكان صراعات، من األمر یخلوا أن دون ولكن سائد لدین تام                   شبه

 یفرض   نفسه   على   انظمة   بشریة   محضة .

البشریة، القوانین على الخالق بوحدانیة تتعلق خصوصا الخالق وبوجدانیة بالخلق المؤمن العقل              "ففي
ضروریًا شرطًا لیس غالب دین وجود أن العشرین القرن علمنا وقد البشر حق على اإللهي الحق                  ویرجح
أللحاد نموذجا قدمت الستالیني بشكلها فالشیوعیة العالم تطور یعكس كأسلوب سیاسیة سلطة              إلقامة

 رسمي   فرض   نفسه   على   المتمردین   علیه   بطریقة   أكثر   فعالیة   من   األدیان   التقلیدیة   بما   ال   یقاس .

 إن   تلك   األدیان   التي   كانت   تستند   إلى   اساس   اسطوري   شكلت   بطریقة   ما   عقبة   في   سبیل   تحدیث   المجتمع .

العالم في انحسارها و األدیان أزمة من كان وما العالم, عن الشر نزع بفكرة فیبر ماكس جاء                   وعندما
بالسیطرة المتعلق بعده في وخاصًة التقني, للعلم كبیر تطور مع الظواهر هذه مثل ترابطت                الجزئي،
المجتمع على التامة السیطرة إلى تهدف شمولیة أنظمة ینتج العشرین القرن جعل ما وهذا                االجتماعیة
العلم :إن القول إلى یقودنا ما وهذا الحریات خنق في الدیني األساس ذات األنظمة من فعالیة                  أكثر
قد ذاته اآلن في و للدین السیاسیة للهیمنة التدریجي التقویض على وساعد النقدي الفكر غزا قد                  الحدیث

 مكن   من   التحكم   الجذري   بالمجتمع   أي   أنه   حول   الناس   إلى   أدوات   تعمل   لصالح   سلطة   ذات   میل   للهیمنة .

حیث نشأتها، أماكن في التاریخیة التجربة على التعرف یجب العلمانیة في الشاملة اإلحاطة أجل                من
بالحالة ولنبدأ الكونیة، تداعیاتها في ذلك ومقارنة الحدیثة للدولة التأسیس في األولویة له خیارًا                اصبحت

 الفرنسیة   حیث   أخذت   العلمانیة   نموذجها   الفرید   والمتمیز   عن   سواها

 العلمانیة   الفرنسیة



 
 

من كله الشعب خدمة في هو الذي السیاسي المجال بین أي والخیر، الحق بین الفصل إلى العلمانیة                   تقود
من األخرین على فرضها یمكن ال والتي الفرد، لضمیر الخاضعة الوجودیة التصورات ومجمل               جهة،

 جهة   أخرى .

أساس بموجبها األخالق تمنح التي التصورات مجمل أن أي الخیر، مجال هو لألدیان الطبیعي المكان                 أن
حكم دائرة من المبدأ حیث من یخرجها العادین الناس على وجودیًا یتعالى كیان في ذلك ویتجسد                  ساِم

 الناس

وتأویل تفسیر بمهمة البابا النتیجة وفي دنیویة سلطة الكنیسة یفوض الروماني الكاثولیكي الدین               إن
أنها بمعنى (سیاسیة) كانت أو هي األدیان مجمل إن المؤمنین, حیاة توجه بحیث المقدسة                النصوص
الدیانة ولكن الشر, استئصال أجل من مدنیة بسلطة االستئثار إلى وكلیة مقدسة  حقیقة باسم                سعت
قانون فارضة طویل لوقت أوربا في سلطتها فرضت قد فهي مضاعفة بصورة سیاسیة               الكاثولیكیة
نفسه لتنظیمها األمر كذلك التفتیش, محاكم فترة أثناء خاصة اإلكراه طریق عن بها الخاص                اإلیمان
لرجل السیاسي الدور دنیویة مؤسسة أیة من أكثر یجسد كان دولة رئیس هو فالبابا للغایة سیاسیة                  سمات

 الدین   قبل   أن   تتقلص   دولته   منذ   توحید   إیطالیا,   واالستیالء   على   روما   (1870)

كذلك األمراء بوالء الفوز دائمًا تأمل وكانت الدول على تعتمد كانت األدیان بقیة مثل مثلها الكنیسة                  إن
نزاعًا أن دوما یفترض األمر هذا إن األرض، على اإللهیة اإلرادة یجسدون أنهم یدعون هؤالء                 كان

 سینشب   بین   االدعاءات   الكنسیة   الخالصیة   والملوك   المسیحیین.

 إن   وضعاً   كهذا   یجب   أن   یظل   ماثالً   في   الذهن   لنتمكن   من   فهم   تاریخ   العلمانیة   في   فرنسا .

 انفصلت   فرنسا   جزئیا   عن   الكرسي   الرسولي   في   عهد   الملك   فیلیب   (الجمیل)   الذي   حكم   من

البابا مع نزاعه خالل وذلك الفرنسیة الشؤون في البابوي للتدخل بحزم تصدى إذ (1314 حتى 1285)                
التي الفكرة أي (الفالكانیة) فكرة نشأت حیث من روما عن مستقلة لسیاسة عهدا مدشنًا الثامن                 یونیفاس

 تقول   إن   ملك   فرنسا   لم   یعترف   بأي   سلطة   علیا   على   هذه   األرض .

بین تسویة عن عبارة هي والتي السابع شارل أصدره الذي (1438) "بورج" بمرسوم الفالكانیة                تجلت
لویس عهد في أوجها الفالكانیة بلغت حیث البابا سلطة من للحد تهدف الرسولي والكرسي الزمنیة                 السلطة
الذي فرنسا (أكلیروس) إعالن كتب إذ (1682) بوسویة كتابات من بدعم عشر(1715-1642)              الرابع
عالقة وال األبدي، بالخالص تتعلق والتي الروحیة األمور على سوى سلطة من للبابا لیس أنه إلى                  یشیر
كنسیة سلطة أیة إلى الزمنیة لألمور بالنسبة الملوك والیخضع األطالق على والزمنیة المدنیة باألمور                لها

 بأمر   من   اهللا .



 
 

1789/ آب/أغسطس 26 في صدر الذي الفرنسیة الثورة إثر والمواطن األنسان حقوق إعالن كرس               لقد
تخل أال شریطة منها، الدینیة حتى آرائه بسبب لإلزعاج یتعرض أن ألحد ینبغي (ال الدینیة الحریة /                 

 المجاهرة   بها   بالنظام   العام   الذي   أقره   القانون )

أو االنتخاب، في الحق الكاثولیك لغیر سیكون انه /1789 األول/دیسمبر/ كانون 24 مرسوم ذكر                كما
كبقیة والعسكریة المدنیة الوظائف بكافة للقیام أهل وأنهم محددة، شروط ضمن لالنتخابات              الترشح
الیهود منه أستبعد إذ للبروتستانت بالنسبة إال قیمة ذو یكن لم المرسوم هذا أن رغم اآلخرین                  المواطنین
التأسیسیة الجمعیة فترة نهایة في طویلة معركة بعد إال الواقع في هؤالء یتحرر ولم صریحة،                 بصورة

 عبر   مرسوم   حدد   في   27   أیلول/سبتمبر   /1791/.

المدافع تونیر – كلیرمون القاه الذي الشهیر الخطاب في بالتجسد بدا قد تحدیدًا الفرنسي العلمنة منهج                  إن
ما بجمیع والقبول كأمة، بالیهود المتعلقة الحقوق جمیع رفض ینبغي قال عندما الیهود تحرر عن                 البارز
مواطنین یكونوا أن یجب نظامًا، أو سیاسیة، هیئة الدولة داخل یشكلوا أال علیهم كأفراد بهم                 یتعلق

 بصورة   إفرادیة .

والتي العاملة الخدمات باسم تحتلها (وكانت الدولة داخل لموقعها الكنیسة خسارة في أخر عامل ساهم                 كما
 كانت   تتكفل   بتأدیتها   ()   عن   علمنة   األحوال   المدنیة   التي   قررها   دستور   (1791):

دونما جمیعهم للسكان التشریعیة السلطة تحدد وسوف مدني عقد سوى القانون بنظر الزواج یعتبر                ال
ویحتفظون بذلك یقومون رسمیین مأمورین وتعیین والوفیات الزواج، وعقود الوالدات، كیفیة             تمییز:

 لدیهم   بقیود .

/ الثالثة السنة دستور من /354/ المادة وفق والدولة الكنیسة بین أولي بفصل المدیرین حكومة                أقرت
 1795/   الذي   وضعه   المؤتمر   الوطنی  الترمیدوري:

على أحد إجبار یمكن وال اختارها، التي العبادة القوانین، مع یتوافق بما یمارس أن من أحد منع یجوز                    ال
 المساهمة   في   نفقات   العبادة   كما   لم   تدفع   الجمهوریة   أجر   ألي   منهما .

سمي بنظام (1801) العام في استبدل قد الخارجیة العبادة إزاء وخصوصًا ما نوعًا المتشدد الفصل                 هذا
زال وما (1905) حتى واستمر عام المئة على ینوف ما خالل والكنیسة الدولة بین العالقات حكم                  وئامیًا
-1871) بین المانیة اصبحت التي كاأللزاسواللورین تاریخیة ألسباب المناطق بعض في به             معموًال

(1918 

البروتستانیة الدیانتین شمل ولكن الكاثولیكیة بالدیانة األولى بالدرجة یتعلق فرنسا في الوئامي النظام               كان
عام أساسیة بمواد استكملت ثم البابا مع (1801) نابلیون أبرمها التي المعاهدة خالل من وذلك                 والیهودیة
ثم للحكومة الوالء یمین یقسمون الذین األساقفة وتسمي للكنیسة، الدعم تقدم الدولة كانت حیث (1802)               



 
 

لهم وسمحت لألساقفة، مرتبات تدفع الدولة وكانت الروحیة، لسلطاتهم الكنسیة الشرعیة البابا              بمنحهم
 بوقف   األموال   لصالح   الكنیسة   بمقابل   تنازل   هذه   األخیرة   عن   أمالكها .

بتنظیمها صارم بشكل تتحكم الدولة كانت وبالمقابل الدولة قبل من رسمي باعتراف تحظى الكنیسة                كانت
 ونشاطها .

(خصوصًا امتیاز ذي لموقع الكاثولیكیة احتالل ضد عشر التاسع القرن خالل فرنسا في الصراع                سیشكل
المحرك سیشكل بها المعترف العبادات بین الرسمیة والمساواة الضمیر حریة نظام رغم التعلیم) حقل                في
موقع على دستوریًا تحوز ملة هناك دام ما كله الشعب دولة بعد لیست فالدولة العلمنة، لحركة                  الدافع

 مهیمن .

تم القانون هذا بموجب (الوئامي). النظام نهایة الدولة عن الكنائس بفصل القاضي 1905 قانون                وضع
العبادات بنظام المسمى (النظام للكنائس العام الوضع بإلغاء وذلك المدنیة السلطة عن الدین               فصل
الجمهوریة رئیس یعد ولم مالیة، مساعدة تقدم أو أجر، لها تدفع وال عبادة، بأیة تعترف ال بها                   المعترف

 یسمى   األساقفة) .

 كفل   القانون   حریة   العبادة   غیر   أنه   ألغى   المؤسسات   العامة   للعبادة   واستبدلها   بجمعیات   عبادة .

2 في صدر قانون وفق تالئمها إجراءات اتخذت ما وسرعان العبادة، جمعیات أنشاء الكنیسة                رفضت
 كانون   الثاني/ینایر/1907/

أعلن وقد للكنیسة، التراتبي النظام تحترم أبرشیة جمعیات بصورة تسویة إیجاد تم /1921/ العام                في
 مجلس   الدولة   تأییده   لها   في   العام   1923.

هو الكاثولیكیة للدیانة الالدیمقراطیة التركیبة لمراعاة الدولة إذعان أن اعتبروا العلمانیین من الكثیر                
وسمحت الخواطر تهدئه من نوعًا كانت كذلك التسویة هذه أن غیر الفصل، لمبدأ مقبول غیر                 أضعاف
البحث بساط على طرحت قد فیشي عهد فترة أن رغم الجمهوریة رایة تحت الكاثولیكیة انضواء                 بتعزیز
مع المتعاونة فیشي حكومة الكاثولیكیة الكنائس رؤساء من الكثیر أید حیث الوالء هذا متانة                مدى
للكنیسة أعادت قد الحكومة تلك كانت حیث المارشالبیتان، ورئیسها النازي(1944-1940)            االحتالل

 بعض   مواقعها   وامتیازاتها .

العبادة وحریة خاصة كیانات الكنائس أصبحت هذا وعلى عبادة، بأیة تعترف ذلك بعد الجمهوریة تعد                 لم
 مكفولة   غیر   أن   مظاهرها   العلنیة   قد   ُعلمنت .

 دسترة   العلمنة



 
 

المادة/ تنص العلمانیة یخص فیما للتطبیق. وضع قد كان الذي والعلمانیة الحیاد مبدأ 1946 دستور                یؤكد
المواطنین لكافة القانون أمام المساواة تكفل إنها علمانیة. جمهوریة فرنسا أن على 1958 دستور من /2                

 بدون   أي   تمییز   فیما   یتعلق   باألصل،   أو   العرق،   أو   الدین   وهي   تحترم   جمیع   المعتقدات .

المعركة تكن ولم اجتثاثي طابع ذو یكن لم والكنیسة العلمانیة بین الصراع أن على السابق العرض                  یؤكد
وعلى دائم، بشكل لیس أنه ولو بسالسة یجري تقدمي طابع ذو صراعًا كان وإنما الدین محاربة                  تستدعي
دیمقراطي مجتمع في الحدوث طبیعي أصبح ولكنه ینته لم القدامى الخصوم بین التعارض أن من                 الرغم
مطلقة بحریة قبولها تم لعبة وقواعد مشترك فضاء أساس على تظهر أخرى جهة من وهي جهة،                  من

 على   أساس   القبول   بدولة   تكون   في   خدمة   الجمیع   ال   في   خدمة   اعتقاد   معین   (كما   یقول   دستور   1958).

والسیما األوربیة، البلدان تحدیث یتم لم حیث المتقدمة الدول في تطرفًا األكثر هي الفرنسیة التجربة                 تبدو
المجتمع بصالت یتعلق فیما التمییز تم حیث واحدة، بطریقة والدولة الكنائس بین العالقات مجال                في
كنیسة ضد "اللیبرالیة" االجتماعیة القوى معركة عن األول ینجم والدنیویة، العلمنة منهجین بین               بالدین
على العكس، على الثاني یقوم بینما الدولة، داخل بمواقعها التمسك وتحاول محافظة باألجمال               تعتبر

 تالزم   تحریر   المجتمع   والكنیسة .

شبه سیطرة تمارس كانت الكاثولیكیة الكنیسة أن مفادها فرنسا في العلمانیة حول أخیرة مالحظة من                 البد
المادیة العوائق لیس إزالة على للعمل الصاعدة البرجوازیة بالطبقة دفع مما روحیة - مادیة                مطلقة
تستحوذ خاللها من والتي مصالحها لتثبیت الكنیسة تعتمدها كانت والتي الفكریة المنظومة وإنما               وحسب

 البرجوازیة   الصاعدة   على   كل   شيء   وتوطد   أركانها .

الغربي التوسع أثناء ففي العربي الواقع على السلبي أثره القومیة الدول وتوطد الغرب لنهوض                كان
التجاري الغزو خالل من احتكاك عملیة أول تمت العثمانیة الخالفة ظل في العربي الوطن                باتجاه
وتدمیر العثمانیة الدولة تحطیم في األساس كانت والتي التجاریة، التراخیص العثمانیة الدولة              وإعطاء
العربیة األسواق واغراق الغربي التفوق بسبب األولى بالدرجة التقلیدیة والصناعیة االقتصادیة             البنى

 بالبضائع   الغربیة .

بالوعود العربیة الشعوب تحریض وعبر للغرب المتتالیة الضربات تحت العثمانیة الدولة             سقطت
الدول ربطت التي ( للكولونیالیة والتأسیس( العربیة الدول واستعمار المباشر الغزو تم              الكاذبة.بعدها
المكلفة االستبدادیة النظم تكریس وتم خدمات منطقة كونها خالل من بالغرب بیكو سایكس- بعد                العربیة
لدرجة مؤسساتها و بأدواتها الحاكمة االستبدادیة النظم تخدم دول تأسیس تم حیث الغرب, مصالح                برعایة
وأصبح االجتماعي, التقدم تعطیل األساسیة مهمتها " بشریة لحظائر "حراس بأنها األنظمة هذه               سمیت
(عبر) االثراء وكان ولصوص, فقراء اجتماعیتین طبقتین عن عبارة العربي العالم في الطبیعي               االنقسام

 الدولة   هو   السبیل   الوحید   لتكریس   الثروة   وتدمیر   كل   ما   یعوق   ذلك .



 
 

 

التاریخي تطوره سیاق في أنتجها أفكار من الغرب أنتجه ما كل العربیة النخب تلقفت األرضیة هذه                  على
 ومن   ضمنها   كانت   العلمانیة .

الطوفان بإرثها هذا من تحتمي الشعوب جعل في الكبیر األثر وفجورها العربیة األنظمة لفسق               كان
وحضور كیان ذات أمة "ما" یوم في منها جعل والذي التاریخي، سیاقها في انتجته ما بأهم أي                   التقلیدي

 عالمي   وبكل   ما   أنتجته   من   علم   ومعرفة   وسواه   من   ضرورات   البناء   الحضاري .

(جیش الجیش في سواء األولى بالدرجة األقلیات أبناء على العربیة للمنطقة غزوه في الغرب                اعتمد
في العائق بأنها جلدتها أبناء من األكثریة إلى تنظر كانت والتي والفكریة الثقافیة النخب او                 الشرق)،
المحتمة-یجب النتیجة إلى لنصل وحاملیها األفكار بین الخلط جرى ثم ومن العصریة، األفكار               انتشار
هي للعلمانیة دعوتهم وأن باألكثریة ذرعًا یضیقون هؤالء أن بعد فیما لیتبین وحاملیها- األفكار                إزالة
 دعوة   طائفیة   مبطنة   ضد   األكثریة   ودینها   ولنجدهم   في   نهایة   األمر   أنصارًالالستبداد،   ومقاتلین   في   صفوفه .

الخبرة یمتلك أن أي یتقنه" أن عمًال أحدكم عمل إذا یحب اهللا "إن األول المستهدف باعتباره اإلسالم                   في
األرض في سیروا "قل اإلسالم وفي اهللا، إلى السبیل هو والعمل الدنیا، بأمور والمعرفة                الالزمة،
قدیم من المطروحة والظالمیة،وماالثنائیات للجهل ولیست والمعرفة للعلم دعوة الخلق" بدأ كیف              وانظروا
ودفعه الواقع استیعاب عن والعجز الضالل من ضرب إال وحاضر وماض وكهول، وشباب               وحدیث

 لألمام .

لها، الظهر إدارة یمكن ال التي األفكار من الكثیر وهناك المعمم الرأسمالي االنتاج نمط ظل في نعیش                   إننا
سیاسیة عملیة ظل في تقدمي منحى ینحو اجتماعي صراع ظل في إال منها االستفادة یمكن ال                  ولكن

 یموت   فیها   ما   یموت   ویستمر   ماله   قدرة   على   االستمرار .

 

 

 آثار   التَّوظیف   العسكري   األمریكي   وأولویات   اإلنفاق   المحّلي.

Robert Pollin 

Heidi Garrett-Peltier 

 ترجمة   هیئة   التحریر

المبلغ هذا ویرقى .2007 عام في الجیش على دوالر ملیار 270 بحوالي ر ُیقدَّ ما األمریكیة الحكومة                  أنفقت

،2001 عام منذ كبیر بشكل العسكري اإلنفاق مستوى ارتفع البالد. في مقیم لكل دوالر 1800 حوالي                  إلى

السیطرة (بعد بالدوالر المجموع وفي .2001 أیلول من عشر الحادي أحداث قبل حتى االرتفاع هذا                 وبدأ

الكاملة السنوات ،2006-2000 األعوام بین %10 بمعدل العسكري اإلنفاق ارتفع فقد التَّضخم)،              على



 
 

ارتفعت .%2,7 قدره متوسط سنوي بمعدل ذلك من النَّقیض على األمریكي االقتصاد نما بوش.                لرئاسة

الحجم في االبن. بوش رئاسة خالل اإلجمالي المحلي الناتج من %4,4 إلى 0,3 من العسكریة                 المیزانیة

یصل اإلجمالي المحلي الناتج من %0,3 من بدًال 4,4 عند العسكریة المیزانیة بین الفرق لالقتصاد،                 الحالي

  إلى   134   ملیار   دوالر.

وخصوصًا أفغانستان، مع االبن بوش رئاسة فترة خالل العسكریة المیزانیة في الزیادات أكبر               ارتبطت

(وفقًا الیوم في دوالر ملیون 360 له معدَّ ما لوحدها العراق في األمریكیة الحرب تكلِّف العراق.                 حَربّي

السنة خالل دوالر ملیار 138 أو (the Congressional Research Serviceالكونغرس أبحاث             لخدمة

بشكل كانت 2007 العام في العراق على ُصِرَفت التي دوالر ملیار 138 ال مبلغ فإن وهكذا .2007                   المالیة

إلى 0,3 من العسكریة المیزانیة تحریك عن النَّاتج العسكري اإلنفاق في اإلجمالیة الزیادة تساوي                أساسي

  4,4%   من   النَّاتج   المحلي   اإلجمالي.

إلى مهمًال المتحدة الوالیات حكومة قبل من العسكري لإلنفاق الحالي المحلي المستوى من واحد جانب                 بقي

اإلنفاق هذا تأثیر وهو العراق، على للحرب والسیاسیة الموضوعیة األسس بشأن المناقشات وسط كبیر                حٍد

وتایالند للسوید المحلي الناتج من أكبر وهو كبیر مبلغ هو دوالر ملیار 600 إن األمریكي. االقتصاد                  على

الذي الضرائب دافع یسأل أن هنا الطبیعي ومن التَّعلیم. على األمریكي الفیدرالي اإلنفاق أضعاف                وثمانیة

مثل محلیة بدیلة ألغراض تكریسه من بدًال للجیش تذهب كیف دوالر، ملیار 600 ال مبلغ بتأمین                  شارك

هي األمریكیة العسكریة المیزانیة أن مفاده رأي عن اإلعراب تم ما كثیرًا والبیئة. والتعلیم الصحیة                 الرعایة

والُمحفِّز ئیسي الرَّ الّضامن هي الدفاع وزارة أن أیضًا وُیقال األمریكي. االقتصاد في الزاویة               حجر

الغالب على وهي الرئیسي، العمل رب أنها على بها االستشهاد یتم ما وكثیرًا الهاّمة، الّتقنیة                 لالبتكارات

  توفر   فرص   العمل   الجیدة   ذات   الرواتب   المستقرة   للمالیین   من   األمریكیین.

كانت إذا المستویات. إحدى في صحیحة ولكنها المساعدة تقدم أن یمكن ال االدعاءات تلك إن القول                  یمكن

تأمین یمكنها كیف الجیش، وتعزیز صیانة على دوالر ملیار 600 عن یزید ما تنفق األمریكیة                 الحكومة

وتفشل واالتصاالت، النقل أنظمة مع بالتوازي التكنولوجیة الناحیة من متطورة أسلحة لبناء الالزمة               للنفقات

في االستثمارات أن صحیح الحرب؟ بوسائل بأخرى أو بطریقة ترتبط والتي االبتكارات تشجیع               في

على األوضح المثال ُتعتبر التي االنترنت شبكة مثل مدنیة أغراض في أفادت قد العسكریة                الّتكنولوجیة

المتجددة الطاقة مثل مجاالت نحو دوالر ملیار 600 ال مبلغ توجیه شأن من نفسه، الوقت في ولكن                   ذلك.

متوازیة اعتبارات تنشأ الجدیدة. التكنولوجیا لدعم ُمساِعدة بیئة یخلق أن الصحیة الجماعیوالرعایة              والنقل

600 البالغة العسكریة المیزانیة تخلق المتحدة. الوالیات في العمالة على العسكریة المیزانیة أثر تقییم                في

المدنیة الوظائف في أو نفسه الجیش داخل سواء عمل، فرصة مالیین خمسة من یقرب ما دوالر                  ملیار

نسبة ستكون للجیش، التكنولوجیة الناحیة من المتطورة المعدات على الطلب ارتفاع وبسبب به.               المّتصلة

مرة ولكن مهنیًا. تحدیًا وستكون جیدة رواتب ذات العسكریة المیزانیة ستخلقها التي الوظائف من                جیدة

على تنطوي التي األخرى المجاالت في األموال هذه إنفاق تمَّ لو أیضًا صحیحًا األمر هذا سیكون                  أخرى،

  استخدام   وتطویر   تقنیات   جدیدة   في   مجال   الرعایة   الصحیة   والحفاظ   على   الطاقة   أو   الطاقة   المتجددة.



 
 

ذلك في بما األمریكي، االقتصاد على العسكري اإلنفاق ألثر متوازن حساب نقدم أن نرید كنا إذا                  وهكذا،

المال من معین مبلغ إنفاق تأثیر هو ما دراسة هو بذلك، للقیام المناسبة الوحیدة فالطریقة العمالة،                  وضع

  على   الجیش،   مقابل   إنفاق   المبلغ   نفسه   على   مزیج   من   بعض   البدائل   غیر   العسكریة.

من كبیر جزء توجیه مقابل األمریكي االقتصاد على العسكري اإلنفاق توظیف آثار على الدراسة هذه                 ترّكز

األساسیة والمخرجات المدخالت نمذجة تقنیة إدخال خالل من نبدأ بدیلة. أغراض نحو العسكریة               المیزانیة

اإلنفاق توظیف آثار لمقارنة السابقة الجهود أیضًا ونستعرض منهجیة. بطریقة القضایا هذه مثل في                للنظر

  العسكري   مقابل   أولویات   اإلنفاق   الحكومیة   البدیلة.

من المبلغ نفس مقابل للجیش، دوالر ملیار تكریس أي البدیلة، اإلنفاق سیناریوهات بعض منا قدَّ ذلك بعد                  

االستهالك مستویات في زیادة تسبب التي الضریبیة التَّخفیضات بدائل: خمس على إنفاقه یتم               المال

بتضمین قمنا الّتحتیة. البنیة الجماعیوبناءالبیوتوإصالح والّنقل والّتعلیم الّصحیة الرعایة           الّشخصي،

من المحررة األموال تستخدم المباشر البدیل اإلنفاق هي ألنها القائمة هذه في الضریبیة               االقتطاعات

مناسبًا. یروه الذي بالشكل لیستخدموه الضرائب لدافعي مباشر بشكل یعود والذي العسكري اإلنفاق               تخفیض

اآلن المتاحة البیانات بسبب فقط هذا المتجددة. الطاقة استثمارات فئة باستبعاد مضض وعلى أیضًا                قمنا

المتجددة الطاقة مشاریع مجال في االستثمارات لتأثیر بها موثوق تقدیرات لعمل كافیة لیست               لالستخدام

في استثمارات كتشكیل البیوت بناء مجال وفي الجماعي النقل لفئات ینظر أن للمر یمكن مؤّقت.                 كبدیل

األعمال؟ تلك نوعیة هي وما البدائل، تلك خالل من إنشاؤها تمَّ التي الوظائف عدد كم الطاقة. حمایة                   مجال

الّشخصي االستهالك على ُتنَفق دوالر ملیار ومباشر: واضح النسبیة العمالة تأثیر تقییم في األول                استنتاجنا

في أكثر عمل فرص كلها ستخلق الّتحتیة الجماعیوبناءالمنازلوالبنى والنقل الصحیةوالتعلیم            والرعایة

  االقتصاد   األمریكي   من   استثمارها   في   المجال   العسكري.

العسكریة، غیر البدائل تلك خالل من أكثر أعمال نخلق نحن هل واضحًا: سؤاًال االستنتاج هذا یثیر                  ولكن

بالوظائف األجر سیئة بوظائف العسكري بالمجال المجزیة المرتبات ذات الوظائف استبدال طریق              عن

مجموعة أن بحیث األجر، سیئة الوظائف غالبیة ینتج الّشخصي االستهالك على اإلنفاق الواقع، في                البدیلة؟

ومع العسكریة. لألغراض دوالر الملیار تلك ذهبت حال في أقل ستكون للعمال ستعطى التي                التعویضات

كال عدد إجمالي فإن هنا، التعلیمي. المجال في هو لإلنفاق البدیل كان حال في الصحیح هو فالعكس                   ذلك،

متوسط سیكون ولكن الجیش. في علیه هي مما أعلى هو األجور لمعدل باإلضافة المستحدثة العمل                 فرص

المجال في علیه هي مما أقل التَّحتیة البنى مجال في أو الجماعي والنقل الصحیة بالرعایة العاملین                  أجر

 العسكري.   بعد   عرض   هذه   النتائج،   قمنا   بتفحصها   في   سیاق   أوسع.

 استنتجنا   من   الدراسة   سلسلة   قصیرة   من   المالحظات   العاجلة.

الشاملة العمل آثار صافي لتقدیر األساسیة األدوات البدیلة. النفقات أولویات لتأثیرات السابقة              الدراسات

یتم التي األمریكي، لالقتصاد والمخرجات المدخالت من نموذج هي البدیلة الحكومي اإلنفاق              ألولویات

للمدخالت تحلیلي إطار وضع تم التجارة. وزارة ِقبل من سنویًا تحدیثها ویتم سنوات خمس كل مرة                  إنتاجها

االقتصاد في نوبل جائزة على الحائز ِقَبل من العشرین القرن ثالثینات في مرة ألول                والمخرجات

كل خالل من والمخرجات المدخالت نموذج یتتبع الالحقة. التحسینات من العدید مع              فاسیلیلیونتیف،



 
 

خالل من نالحظ أن یمكننا المثال، سبیل على معّین. ناتج إنتاج في تدخل التي المدخالت بمعنى أي                   العوامل

ومقدار المعدات أنواع وما هي وكم العمال، وأنواع عدد األمریكي لالقتصاد والمخرجات المدخالت               نموذج

(المخرجات). حربیة سفینة أو دبابة أو مقاتلة، عسكریة طائرة إلنتاج الالزمة المدخالت) (جمیع               الطاقة

أو بالخدمة مشفى أو موجودة ابتدائیة بمدرسة لالحتفاظ المكافئة المتطلبات هي ما نالحظ أن أیضًا                 یمكننا

  لبناء   مدرسة   أو   مشفى   جدید.

في ننظر أن علینا مدرسة، أو حربیة طائرة مثل معیَّن، إنفاق ألي اإلجمالیة العمالة تأثیرات لتقدیر                  علینا

 ثالث   عوامل   بشكل   عام   لنموذج   المدخالت   والمخرجات:

  1-اآلثار   المباِشرة   لفرص   العمل   التي   تخلقها   إنتاج   طائرة   حربیة   أو   بناء   مدرسة.

طائرة إلنتاج الوسیطة السلع بتورید تقوم التي بالصناعات المرتبطة للوظائف المباشرة غیر              2-اآلثار

التي اإللكترونیة والصناعات واإلطارات والزجاج الحدید مثل مباَشر، إنفاق أي أو مدرسة بناء أو                حربیة

  تدخل   في   صناعة   الطائرة،   والخرسانة   اإلسمنتیةوالزجاج   والنقل   بالشاحنات   في   حالة   بناء   مدرسة.

مدرسة، أو حربیة طائرة لبناء األشخاص یدفع عندما تنتج التي العمل فرص              3-التأثیراتالمستحدثَّة-توسیع

 حیث   ینفقون   المال   الذي   حصلوا   علیه   على   المنتجات   األخرى   في   االقتصاد.

النقل وسائل في أو البناء في یعملون الذین ألولئك أو الصحیة الرعایة لعامل ُیدَفع الذي الراتب معدل                   ولكن

بمعنى أوسع، سیاق في بفحصهم النتائج هذه تقدیم بعد سنقوم الجیش. في علیه مما أقل سیكون                  الجماعي

  آخر:   تقییم   تأثیرات   الرفاهیة   العامة   لنتائج   التوظیف   البدیلة.

  تستنج   الدراسة   سلسلة   قصیرة   من   المالحظات   العاجلة.

 الدراسات   الّسابقة   لتأثیرات   عمل   أولویات   اإلنفاق   البدیلة

أنشئت التي الوظائف كمیة حیث من معینة مسائل معالجة أجل من والمخرجات المدخالت نموذج                لتمكین

من البیانات ندمج أن علینا الوظیفة، بتلك ترتبط التي التعویض ومستویات النَّوع حسب               وتصنیفها

الّنموذج من النوع هذا تشغیل یتطلب والمخرجات. المدخالت إطار في األمریكیة العمل قوة               استطالعات

13 البالغ األمریكي االقتصاد یتضمن الوقت، نفس في كبیرة. تقنیة وحسابات معالجات تتطلب               االقتصادي

العسكري لإلنفاق النسبیة التأثیرات معرفة المهم ویبقى الیومیة، والعملیات التفاعالت مالیین دوالر              ترلیون

 مقابل   اإلنفاق   غیر   العسكري.

تأثیرات لدراسة والمخرجات المدخالت نموذج باستخدام نفسه البروفیسورلیونتیف قام 1961 العام             في

استنتج السالح" لنزع االقتصادیة "التَّأثیرات باسم المعنونة مقالته وفي االقتصاد. على السالح              نزع

ترتبط التي الصناعة من اإلنفاق في للتَّغییر كنتیجة یتغیران سوف العام والنَّاتج التَّوظیف أن                لیونتیف

الوظائف، من كبیر عدد ویلغي یزیل الحاد العسكري اإلنفاق بینما أنه وأظهَر بها. ترتبط ال التي إلى                   بالدفاع

 في   حین   ستكون   الوظائف   التي   یخلقها   توسیع   اإلنفاق   على   األغراض   المحلیة   البدیلة   هي   الّضعف.



 
 

والتَّوظیف اإلنتاج آثار بفحص میلمان" "سیمور البروفیسور الصناعي والمهندس االقتصادي أیضًا             قام

ثمانینات وحتى الستینات من البحثیة المشاریع من سلسلة عبر العسكري غیر اإلنفاق بدائل مقابل                العسكري

من الّنسبیة الحّصة لزیادة الصافیة التأثیرات أن وتكرارًا مرارًا "میلمان" خاللها من أظهر العشرین،                القرن

في االستثمارات أن د أكَّ كما اإلجمالي. والنَّاتج العمل فرص حیث من مفیدًا سیكون العسكري غیر                 اإلنفاق

ورفع الجدیدة التكنولوجیات تشجیع حیث من كثیرة فوائد یوفِّر أن شأنه من الدفاعیة غیر ناعات                الصِّ

ط   مستوى   المعیشة   في   الوالیات   المتحدة.   متوسِّ

النمذجة وتقنیات والمخرجات المدخالت تحلیل فیهما واسُتخِدم الّتسعینات في منفصلتین دراستین نشر              تمَّ

 التَّكمیلیة   لتقدیر   اآلثار   المترتِّبة   على   التَّحویل   بین   اإلنفاق   العسكري   ونقیضه   المدني.

عنوان تحت "JamesMedoffمیدوف "جیمس للبروفیسور 1993 العام األولى الدراسة صدرت            

أندرسون "ماریون ِقَبل من 1990 عام الثانیة الدراسة وصدرت أكثر." جیدة وظائف كي: الذَّ               "التَّحفیز

تحت "Michael Oden أودن "میشیل و "GregBischakوغریغبیسشاك "Marion Anderson         

 عنوان   "تحویل   االقتصاد   األمریكي."

النماذج بین العالقة لتقدیر األمریكي االقتصاد في والمخرجات المدخالت 1987 نموذج "میدوف"              استخدم

فرص الحكومیواالستثمار-على واإلنفاق والخاص العسكري اإلنفاق المثال، سبیل على لإلنفاق،            المختلفة

كمیة ح لیوضِّ رات المؤشِّ من عدد "میدوف" خلق هنا. نتناولها التي األسئلة نفس على التركیز أي                 العمل،

المرتبط التعویض ومتوسط اإلنفاق، ألهداف البدیلة للنماذج العمل فرص نوعّیة وتأثیرات العمل              فرص

التأثیر احتوى الّشخصي االستهالك إنفاق أن "میدوف" وجَد أنِشَئْت. التي للوظائف المختلفة              باألنواع

فرص وفوائد واألجور أنِشَئْت التي العمل فرص عدد من كل دمَج الذي ره مؤشِّ على األخفض                 اإلیجابي

  العمل.   جاء   إنفاق   الدفاع   بالمرتبة   األخیرة   بكمیة   فرص   العمل   وتأثیرات   نوعّیة   فرص   العمل.

فرص كل ضم الذي مؤشره على إیجابي تأثیر أدنى لها كان خصي الشَّ االستهالك نفقات أن "میدوف"                  وجَد

والرعایة التعلیم على اإلنفاق أن "میدوف" وجد العمل، فرص من والفوائد واألجور أنِشَئْت التي                العمل

  الصحیةوالبنیةالتحتیةوالنقاللمشتركوالبناء   أفضل   من   أداء   اإلنفاق   العسكري.

النَّموذج على اعتمدوا حیث "میدوف"، استخدمه عما ما حٍد إلى مختلفة تقنیات وزمالئه "أندرسون                استخدم

أخرى إحصائیة تقنیات مع والمخرجات المدخالت نموذج بین یجمع الذي (REMI) مركز وضعه               الذي

في الدراسة هذه أنِجَزْت محلیة. بدائل على اإلنفاق مقابل العسكري القطاع في للعمالة النسبي التأثیر                 لتقدیر

العسكریة القطاعات داخل سواء بالوظائف، الصافیة العمل لتأثیرات مفّصلة تقدیرات وتفید .1990              العام

أن وجدوا المثال، سبیل فعلى المدني. االقتصاد وقطاعات المسلحة القوات فروع داخل وأیضًا               والمدنیة،

إلى وصوله بعد 1990 عام في دوالر ملیار 35 من ابتداًء العسكري اإلنفاق في التَّدریجي االنخفاض                  تأثیر

 105   ملیار   دوالر   في   العام   1994،   من   شأنه   أن   ینتج   ربحاً   صافیاً   477   ألف   وظیفة   في   االقتصاد   األمریكي.

________________________________________________ 

 



 
 

 حقوق   االنسان   والوضع   العربي
 

 بعد   حوالي   سبعین   عاماً   من   اإلعالن   العالمي   لحقوق   اإلنسان   في   باریس   عام   1948،   مازال   سكان   البالد
 العربیة   التي   نالت   استقاللها   تباعًا،   خالل   تلك   الحقبة،   یفرون   من   دیارهم   بالمالیین   هرباً   من   أوطانهم   التي

 تحكمها   سلطات   وصایة   راسخة   بالقوة،   ال   تقیم   وزناً   للقوانین   والدساتیر   الناظمة   للعالقة   بین   الحاكم
 والمحكوم   ،حیث   قامت   هذه   السلطات   بتجاوز   كل   االعراف   والحقوق   والدساتیر   التي   ُعلق   العمل   بها   لتفرض

 على   السكان   قوانین   طوارئ   دائمة   وأحكاماً   عرفیة   ال   تقیم   وزناً   للمحاكم   المدنیة   وال   لدور   القضاء   المستقل
 في   تطبیق   القوانین،   حتى   أصبح   االنسان   العربي   ال   یملك   من   أمره   شیئًا،   فیما   یخص   مجمل   حقوقه   وعلى
 رأسها   وأهمها   حقوق   السیاسة   وحقه   في   الكالم   والتفكیر   الحر   وابداء   الرأي   وتقریر   مصیره   في   وطنه   إلى

 حقه   في   تشكیل   االحزاب   والعمل   السیاسي،   تلك   الحقوق   التي   ال   تنفصل   بل   تتكامل   مع   بقیة   حقوقه   في   الحیاة
 والعمل   وتأمین   وسائل   عیشه   الكریم،   كما   نصت   المادة   األولى   والثالثة   من   االعالن   العالمي   لحقوق   االنسان.

 لكن   الواقع   األلیم   الذي   ینطق   بما   آلت   إلیه   عملیات   االنتهاك   المتواصلة   ألبسط   الحقوق   التي   تنص   علیها
 شرعة   حقوق   االنسان   ستؤول   دون   مبالغة   في   القول   الى   أكثر   مما   نراه   من   تشرذم   وانقسام   یهدد   وجود   ُأمتنا

 ودولها،   التي   نشهد   دعوات   التقسیم   تعلو   على   أي   ترابط   بین   قوى   مجتمعاتنا   التي   ال   تجد   خالصاً   لها   من
 العبودیة   غیر   الهروب   الى   المجهول،   بدءاً   من   دعوات   االنفصال   المتالحقة   من   هنا   وهناك   وبوعود   براقة   من

 األطراف   الدولیة   التي   تعمل   عل   تقسیم   منطقتنا   ثانیًة.

 من   هنا   نعود   لطرح   المخاطر   الجسیمة   على   الغیاب   الصارخ   ألبسط   الحقوق،   وما   الهجرة   والفرار   لجموع
 قطاعات   وفئات   المجتمع   إال   دلیالً   واضحاً   على   رفض   العبودیة   الفكریة   والعسف   ولو   كان   بالطیران   في

 الفراغ   والمجهول.

____________________________________________________ 

 

 أوراق   تاریخیة
ر. "جیریمي Jeremy R. Hammond األمریكي الكاتب یبحث األساطیر. من جملة على "إسرائیل دولة              قامت

 هاموند   في   كتابه   "الصراع   اإلسرائیلي   الفلسطیني"   وبقنِّد   هذه   األساطیر   الذي   ال   یوجد   لها   أي   سند   على   أرض   الواقع

 األسطورة   األولى:

 الیهود   والعرب   كانوا   على   الدوام   في   حالة   نزاع   في   المنطقة

أیضًا. یهود سكان یوجد كان أنه إال إسرائیل، دولة خلق قبل أغلبیة كانوا العرب أن من الرغم                   على
الصهیونیة، الحركة بدایة مع بالتَّغییر األمر هذا بدأ العرب. جیرانهم مع الفلسطینیین الیهود معظم                انسجم
في یهودیة" "دولة لخلق لهم، فلسطین وأرادوا للفلسطینیین المصیر تقریر حق رفضوا الصهاینة               ألن
من سلسلة بعد المثال، سبیل على األرض. معظم ویمتلكون األغلبیة هم العرب كان حیث                المنطقة،
االحتالل َل شكَّ فلسطینیًا، و48 یهودیًَّا 47 لوفاة ْت أدَّ والتي 1920 عام في یافا في َغب الشَّ                 أعمال



 
 

امیِّة السَّ ضد دینیة أو عنصریة سواء ل، متأصِّ عداء حالة هناك "لیس أفادت التي تحقیق لجنة                 البریطاني
بشأن عربیة مخاوف نتیجة كانت الیهودیة المجتمعات على العربیة الهجمات باألحرى، بل البلد."               في

هاینة   لالستیالء   على   األرض.   الهدف   الُمعَلن   من   الصَّ

أنَّه إلى البریطانیة التَّحقیق لجنة تقریر أشار ،1922 عام في أخرى مرة كبیرة عنف أعمال اندالع                  بعد
أي تسجیل یتم لم الیهود. على العرب من خطیرة هجمات ثالث تنفیذ سنوات عشر من أقل خالل                   "تمَّ
جمیع من ممثِّلون شِهَد وقد الهجمات." تلك من األول الهجوم قبل عامًا ثمانین لمّدة مماِثلة،                 حوادث
العالمیة الحرب قبل جنب" إلى جنبًا عاشا والعرب "الیهود أن التَّحقیق، للجنة النَّاشئ النِّزاع                أطراف
تقریبًا معروف غیر أمرًا الیوم، یحدث وما التَّساُمح، مع األقل فعلى صداقة، حالة في یكن لم "إن                   األولى،
ولكن تمّثله." بحكومة مطلبه في دًا موحَّ الیوم الفلسطیني العربي "الشعب أن هي المشكلة فلسطین."                في
البریطاني السیر تقریر وأشار البریطاني. ع المتبرِّ ِقَبل ومن الصهاینة، ِقَبل من الحق هذا من حرمانهم                 تمَّ
ال الذین الیهود "السكان أن ذلك، 1930بمثل بالعام صدر الذي Hope-Simpson سیمبسون              هوب
شائع مشهد "إنه التَّقریر والحَظ العرب." جیرانهم مع بالصداقة تمتَّعوا فلسطین، في للصهیونیة               ینتمون
المستعمرات في تمامًا مختلف "الموقف ولكن یهودي." منزل شرفة في یجلس عربیًا ترى أن                تمامًا

 الّصهیونیة."

 تواریخ   سوریة: االنقالبات   العسكریة   في   سوریة

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

 -انقالب   حسني   الزعیم:30آذار1949

 -   سامي   الحناوي:14آب1949

 -   انقالب   أدیب   الشیشكلي   األول:19كانون   أول1949

 -   انقالب   الشیشكلي   الثاني:   لیلة28-29تشرین   ثاني1951

للمجلس انتخابات واجراء االنقالب بعد للمدنیین الحكم الشیشكلي:25شباط1954(تسلیم على االنقالب -           
 النیابي،وهومااستمر   حتى   الوحدة   السوریة-   المصریة   التي   جرت   في   22شباط1958)

 -   االنفصال   :28أیلول1961

 - 8آذار1963

 - 23شباط   1966

 - 16تشرین   ثاني1970.
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 زوروا   صفحتنا   على   الفایسبوك   لالطالع   و   االقتراحات   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 
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