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 داة التنمية المستدامةأ تكنولوجي ...بداع الاإل
 أ.د.داخل حسن جريو

 عضو المجمع العلمي العراقي

 

الحديثؤؤة دورا رئيسؤؤا  فؤؤي البنيؤؤة الصؤؤناعية فؤؤي  كنولوجيؤؤاتؤؤيدي العلؤؤوم والت
المعلومات واالتصاالت على  تكنولوجيابلدان العالم المتقدمة صناعيا ، فقد أحدثت 

 أحؤؤد سؤؤبيل المثؤؤال ثؤؤورة فؤؤي عؤؤالم المؤؤال والمصؤؤارف والصؤؤناعات الترفيهيؤؤة. 
مشروع الجينوم البشري تأثيرات بالغة فؤي قطؤاع الصؤحة فاتحؤا  ا فؤاق لمعالجؤة 
الكثيؤؤؤر مؤؤؤن األمؤؤؤراض المستعصؤؤؤية مثؤؤؤل أمؤؤؤراض السؤؤؤرطان وغيرهؤؤؤا. وتعؤؤؤؤد 

القؤؤرن الحؤؤادي والعشؤؤرين، وهؤؤي  ولوجيؤؤاتتكناإلحيائيؤؤة أحؤؤد ابؤؤرز  كنولوجيؤؤاالت
, وال تتطلؤب تخصيصؤات ماليؤة باهضؤة أو عالمية ال موطن محدد لها تكنولوجيات

وتعتمؤؤد الشؤؤركات الصؤؤناعية  مصؤؤادر طاقؤؤة , بؤؤل تتطلؤؤب عقؤؤوال نيؤؤرة ومبدعؤؤة.
اإلحيائية على قدرات باحثيهؤا وعلمائهؤا وإبؤداعاتهم  كنولوجياالمتخصصة في الت
جديؤؤدة والقؤؤدرة علؤؤى توظيفهؤؤا بتيجؤؤاد منتجؤؤات  كنولوجيؤؤاتف تالخالقؤؤة باستكشؤؤا

صؤؤناعية متطؤؤورة وبتكؤؤاليف اقتصؤؤادية تنافسؤؤية فؤؤي األسؤؤواق العالميؤؤة وتحقيؤؤق 
مؤردودات ماليؤؤة مجزيؤؤة للمسؤتثمرين فؤؤي هؤؤذو الشؤؤركات ودفعهؤا إلؤؤى المزيؤؤد مؤؤن 

البحو  فؤي هؤذا المجؤال إلؤى إنتؤاج  تهدف.ضخ األموال الالزمة للبح  والتطوير
بحو  فاعلة وميثرة في معالجؤة األمؤراض المختلفؤة واالسؤتحواذ علؤى حصؤ  
تسويقية كبؤرى فؤي األسؤواق العالميؤة التؤي تشؤهد تنافسؤا حؤادا  فؤي هؤذا المجؤال. 

 لتكنولوجيؤؤاونظؤؤرا  لمؤؤا قؤؤد يترتؤؤب علؤؤى نتؤؤائط البحؤؤ  والتطؤؤوير فؤؤي مجؤؤاالت ا
رة قؤؤد تهؤؤدد المجتمعؤؤات اإلنسؤؤانية وقيمهؤؤا األخالقيؤؤة اإلحيائيؤؤة مؤؤن نتؤؤائط خطيؤؤ

والدينيؤؤة، فقؤؤد سؤؤعت الؤؤدول المختلفؤؤة إلؤؤى إصؤؤدار قؤؤوانين وتشؤؤريعات لحمايؤؤة 
مجتمعاتها من أية أخطار محتملة من نتائط هذو البحو  اذ تضمن لحكوماتها أو 
لبعض ميسسات المجتمع المدني االشراف عليهؤا وتهيئؤة الؤرأي العؤام لمواجهؤة 

خروقؤؤؤات محتملؤؤؤة فؤؤؤي هؤؤؤذا الجانؤؤؤب او ذا  بعيؤؤؤدا عؤؤؤن ضؤؤؤغوط المصؤؤؤالح أي 
االقتصادية إذ تترتب في الغالؤب فوائؤد اقتصؤادية وأربؤاح كبيؤرة باسؤتعمال بعؤض 

اإلحيائيؤؤؤة فؤؤؤي زيؤؤؤادة اإلنتؤؤؤاج الزراعؤؤؤي بشؤؤؤقيه الحيؤؤؤواني  كنولوجيؤؤؤاطرائؤؤؤق الت
 والنباتي.
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فؤي التنميؤة  لوجيؤاتكنواإللكترونيؤات البصؤرية أحؤد أهؤم الت كنولوجيؤاوتعد ت
االقتصؤؤادية، ويتوقؤؤع أن تؤؤيدي عمؤؤال  ال يقؤؤل فؤؤي أهميتؤؤه عؤؤن التؤؤأثير الؤؤذي ادتؤؤه 

اإللكترونية في الحقبة المنصرمة. فكما الحظنا كيف تحسنت خؤدمات  تكنولوجياال
االتصؤؤاالت بفضؤؤل األليؤؤؤاف البصؤؤرية التؤؤؤي اسؤؤتعملت قؤؤدرة الضؤؤؤوء علؤؤى حمؤؤؤل 

أخؤؤرى. ويمتؤؤد تؤؤأثير اإللكترونيؤؤات البصؤؤرية  كنولوجيؤؤاالمعلومؤؤات اكثؤؤر مؤؤن أيؤؤة ت
. وهنؤؤا  تطؤؤورات ليشؤؤتمل مجؤؤاالت أخؤؤر كثيؤؤرة مثؤؤل الطؤؤب والحواسؤؤيب والنقؤؤل

تكنولوجية عديدة ال حصؤر لهؤا , أبرزهؤا تكنولوجيؤا النؤانو وإنعكاسؤتها المختلفؤة 
 في الكثير من المجاالت األخرى.

 
صؤناعية كبؤرى من ذل  يتضح، أننا نعيش اليؤوم فؤي عصؤر يشؤهد تغييؤرات 

وتسهم التقانات الجديدة بفتح أسواق جديدة، فضال عن تنشؤيط األسؤواق القائمؤة 
حاليا ، وتيثر العولمة تأثيرا  كبيرا  بزيادة حدة التنافس بين الميسسات الصناعية 
فؤؤي أرجؤؤاء العؤؤالم المختلفؤؤة، إذ تتميؤؤز االقتصؤؤاديات المتقدمؤؤة بالمرونؤؤة العاليؤؤة 

لذا ينبغؤي علينؤا أن تكييف مع مستجدات الحياة المعاصرة.والقدرات اإلبداعية وال
نح  الخطى إلمتال  ناصية العلؤوم والتكنولوجيؤا بكؤل الوسؤائل الممكنؤة, ذلؤ  أن 
العراق كان أول بلد عؤرف اإلبؤداع التكنولؤوجي , ففؤي العؤراق أختؤرع العراقيؤون 

بشؤرية حتؤى القدامى العجلة التي ما زالت تعد أعظم إختراع تكنولؤوجي عرفتؤه ال
 يومنا هذا على اإلطالق.

 
تكؤون العلؤوم معنيؤة  م والهندسؤة. فبينمؤاوهي نتاج مشتر  للعل التكنولوجيا

بدراسة الظواهر الطبيعية وفهم القؤوانين التؤي تؤتحكم فيهؤا، فؤأن الهندسؤة تكؤون 
معنيؤؤة بتحويؤؤل المعطيؤؤات العلميؤؤة إلؤؤى منتجؤؤات صؤؤناعية مفيؤؤدة. فصؤؤناعة رقيقؤؤة 
حاسؤؤوب مؤؤثال اعتمؤؤدت علؤؤى فهؤؤم عميؤؤق للخؤؤوا  الكهربائيؤؤة لمؤؤادة السؤؤليكون 

ض معؤؤين يتطلؤؤب معرفؤؤة كيفيؤؤة تفاعؤؤل ومؤؤواد أخؤؤر. وتصؤؤنيع دواء لمكافحؤؤة مؤؤر
البروتونات والجزئيؤات البايولوجيؤة وتركيبهؤا. وبؤذل  نؤرى إن العلؤوم الهندسؤية 
تستند إلى العلوم األساسية لصنع المنتجؤات التقنيؤة واليمكؤن فصؤلها إذا مؤا أريؤد 

 اكثر كنولوجياتحقيق نهضة تنموية شاملة في مجاالت الحياة المختلفة. ترتبط الت
ويتطلؤب اإلبؤداع قؤدرات اإلنسؤان الخالقؤة وتؤوافر  ,باإلبؤداع اإلنسؤاني اهامن سؤو

 القدرات العلمية والتقنية. 
 

البيئؤؤة المناسؤؤبة لرعايؤؤة اإلبؤؤداع والمبؤؤدعين والموهؤؤوبين ,  تعؤؤد الجامعؤؤات 
احؤؤد اهؤؤم مصؤؤادر االبؤؤداع العلمؤؤي واثؤؤراء المعرفؤؤة، لؤؤذا ينبغؤؤي االهتمؤؤام  ذلؤؤ  أنهؤؤا

ا يسؤؤاعدها علؤؤى تنميؤؤة االبؤؤداع ورعايؤؤة المبؤؤدعين وذلؤؤ  الفؤؤائق بالجامعؤؤات وبمؤؤ
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بخلق البيئة العلمية التي يمكن ان يتجلى فيها الخلق واالبداع بأبهى صورو، كؤي 
تؤؤيدي الجامعؤؤات وظيفتهؤؤا بتنميؤؤة مجتمعاتهؤؤا بوصؤؤفها احؤؤد اهؤؤم ادوات التغييؤؤر 

بؤؤين االجتمؤؤاعي واالقتصؤؤادي فؤؤي أي بلؤؤد مؤؤن البلؤؤدان، وإذ ان عناصؤؤر المنافسؤؤة 
الدول باتت تعتمد بدرجة كبيرة على قدراتها المعرفية والمهارية واالبداعية التي 
تساعد جميعها بزيادة االنتاج وتحسين نوعية المنؤتط وتخفؤيض كلفتؤه، ومؤن ثؤم 
تسؤؤهيل تسؤؤويقه فؤؤي االسؤؤواق المحليؤؤة والدوليؤؤة. لؤؤذا يتطلؤؤب ان تقؤؤوم الجامعؤؤات 

س فيها لتطوير عملية الخلق واالبداع بتطوير مناهجها الدراسية واساليب التدري
واكتشاف المبدعين واالفؤادة مؤن ابؤداعاتهم وتوظيفهؤا بكفايؤة وفاعليؤة ألغؤراض 
التنمية الشاملة.كما انه علينؤا ان نؤدر  ان عمليؤة االبؤداع فؤي تغييؤر مسؤتمر فؤي 
مجتمعؤؤات اليؤؤوم التؤؤي باتؤؤت تعؤؤرف بمجتمعؤؤات المعرفؤؤة او المجتمعؤؤات الرقميؤؤة 

تأثيرات التطورات التقنية المتسؤارعة والسؤيما فؤي مجؤاالت تقانؤات  احيانا بسبب
 المعلومات واالتصاالت، والتقانات االحيائية والصيدالنية والمواد المتقدمة. 

 
كما لم يعد االبداع ينحصر في بلد معين بذاتؤه، االمؤر الؤذي دفؤع الميسسؤات 

والتطوير المحلية الى  الصناعية واالنتاجية الى نقل اهتماماتها من مراكز البح 
مراكز البح  والتطوير الدولية عبر شراكات وتعاقدات بين اطراف دولية متعددة 
تؤؤيدي الجامعؤؤات فيهؤؤا دورارئيسؤؤا ، إذ لؤؤم تعؤؤد الجامعؤؤات مصؤؤدر الخلؤؤق واالبؤؤداع 
وانمؤؤاء المعرفؤؤة واثرائهؤؤا حسؤؤب، بؤؤل هؤؤي اليؤؤوم احؤؤد اهؤؤم مصؤؤادر نقلهؤؤا الؤؤى 

ة وتوظيفهؤؤؤؤا فؤؤؤؤي حؤؤؤؤل المشؤؤؤؤكالت االنتاجيؤؤؤؤة الميسسؤؤؤؤات الصؤؤؤؤناعية واالنتاجيؤؤؤؤ
والمعضالت التقنية. لقد تعززت العالقات اكثر فاكثر بؤين الميسسؤات والجامعؤات 

 في بلدانها وخارجها حيثما توفرت البيئة العلمية المناسبة للخلق واالبداع. 
 

ويمثل االبداع احؤد اهؤم مفؤاتيح الرفاهيؤة فؤي اقتصؤاد المعرفؤة اذ انؤه يحؤول 
والمعرفة الى منتجات وخدمات مفيؤدة وملبيؤة لحاجؤات المجتمؤع وتنميتؤه  االفكار

وتقدمه ورقيه باشكال واساليب مختلفة. وهذا يتطلب دعؤم البحؤو  العلميؤة التؤي 
تتسؤؤؤم باالصؤؤؤالة واالبؤؤؤداع واالبتكؤؤؤار، وتسؤؤؤهيل سؤؤؤريان العلؤؤؤوم والتقانؤؤؤة خؤؤؤالل 

وتقويؤة روابؤط  منظومات راقية في جميع مفاصل المجتمع وميسسؤاته المختلفؤة
الشؤؤؤراكة بؤؤؤين الجامعؤؤؤات والميسسؤؤؤات االنتاجيؤؤؤة المختلفؤؤؤة، وتعزيؤؤؤز مهؤؤؤارات 
الباحثين وزيادة حوافزهم كي ينقلوا افكؤارهم العلميؤة الؤى حقؤل العمؤل وتحويلهؤا 
الى منتجات نافعة يمكن تسويقها واالفادة منها. وبعبؤارة اخؤرى ينبغؤي ان تكؤون 

 المعرفة.  الجامعات العنصر االساس في اقتصاد
ولكؤؤي تؤؤيدي الجامعؤؤات هؤؤذا العمؤؤل بكفايؤؤة وفاعليؤؤة البؤؤد ان تتميؤؤز بحوثهؤؤا 
ونظمهؤؤؤا التعليميؤؤؤة وبرامجهؤؤؤا ومناهجهؤؤؤا الدراسؤؤؤية بؤؤؤالجودة العاليؤؤؤة، واالبؤؤؤداع 
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والخيؤؤال الخصؤؤب. تبؤؤذل الؤؤدول المختلفؤؤة جهؤؤودا  حثيثؤؤة لزيؤؤادة قؤؤدرات مواطنيهؤؤا 
ائل الممكنة لتحسين اداء ميسسؤاتها االبداعية والمهارية والمعرفية بجميع الوس

االنتاجيؤؤة ورفؤؤع قؤؤدراتها االنتاجيؤؤة اذ ان نجؤؤاح اي بلؤؤد مؤؤن البلؤؤدان بؤؤات يتوقؤؤف 
بالدرجة االساس على مهارات وابداعات مواطنيهؤا وامؤتالكهم المعؤارف والعلؤوم 
المختلفة وقدرتهم على توظيفها في حل المعضالت التقنية والمشؤكالت االنتاجيؤة 

هها ميسسؤاتها المختلفؤة ورفؤع كفايؤة ادائهؤا. ممؤا يتطلؤب العمؤل علؤى التي تواج
تهيئؤؤة البيئؤؤة المناسؤؤبة التؤؤي يتجلؤؤى فيهؤؤا الخلؤؤق واالبؤؤداع بؤؤأبهى صؤؤورو وخلؤؤق 
المجتمؤؤع العلمؤؤي المتفاعؤؤل دومؤؤا مؤؤع العلؤؤوم والمعؤؤارف المختلفؤؤة والقؤؤادر علؤؤى 

ورفاهيتؤه، اذ  توظيف نتائط البحو  العلمية ومعطيات التقانؤة لمصؤلحة المجتمؤع
يعتمد االبداع بصورة اساسية على المعرفة والمجازفة المحسوبة وقؤدرات افؤراد 
المجتمؤؤع الخالقؤؤة وتؤؤأمين االسؤؤتثمارات الماليؤؤة المطلوبؤؤة ألنجؤؤاز االبؤؤداع وخلؤؤق 

 القاعدة العلمية والتقنية التي يمكن ان تستند اليها االبداعات والمخترعات. 
  

بدعين فقؤد اسؤتحدثت العديؤد مؤن الؤدول هيئؤات ولغرض تشجيع االبداع والم
متخصصؤؤة ميلفؤؤة مؤؤن كبؤؤار العلمؤؤاء لرعايؤؤة االبؤؤداع والمبؤؤدعين وتؤؤوفير جميؤؤع 
وسائل اكتشافهم وتشجيع استثمار ابداعاتهم بكل الوسائل الممكنة. وفؤي العؤراق 
استحدثت مثل هذو الهيئات في جميع وزارات الدولة في اواخؤر عقؤد التسؤعينيات 

نون خؤؤا  شؤؤرع لهؤؤذا الغؤؤرض. وقؤؤد اعتمؤؤدت التخصيصؤؤات الماليؤؤة بموجؤؤب قؤؤا
الالزمؤؤة لعمؤؤل هؤؤذو الهيئؤؤات التؤؤي باشؤؤرت عملهؤؤا بصؤؤورة فعليؤؤة والسؤؤيما الهيئؤؤة 

التؤؤي تشؤؤرفت برئاسؤؤتها عنؤؤد المشؤؤكلة فؤؤي وزارة التعلؤؤيم العؤؤالي والبحؤؤ  العلمؤؤي 
ت تقنيؤة اذ تم تبني الكثير من هذو االبداعات التي شاركت بحل معضؤالتأسيسها ,

واجهتها بعض الميسسات االنتاجية في ظروف الحصار الجائر الذي فرض على 
العؤؤراق سؤؤنين طؤؤوال، أو فؤؤي صؤؤنع أجهؤؤزة ومعؤؤدات أو ايجؤؤاد مؤؤواد محليؤؤة بديلؤؤة 
لمواد كانت تستورد من خارج العراق لم يعد باالمكان استيرادها السؤباب كثيؤرة، 

ظومات عمل أو سواها إذ كمؤا يقؤال او غيرها الكثير الكثير بما في ذل  تطوير من
ان الحاجة ام االختراع، وهكؤذا كؤان الحؤال فؤي العؤراق فؤي ظؤروف الحصؤار فقؤد 
دفعؤؤؤت الحاجؤؤؤة علمؤؤؤؤاء العؤؤؤراق ومبدعيؤؤؤؤه الؤؤؤى انجؤؤؤاز العديؤؤؤؤد مؤؤؤن االبؤؤؤؤداعات 
واالختراعؤؤات لتؤؤأمين الكثيؤؤر مؤؤن حاجاتؤؤه عبؤؤر شؤؤراكة حقيقيؤؤة بؤؤين الجامعؤؤات 

لجامعات كما هو معروف مصدر االبداع واثؤراء وميسسات المجتمع المختلفة. فا
المعرفة وأحد أهم أدوات التغيير في أي مجتمع مؤن المجتمعؤات قؤديمها وحؤديثها 

وكؤؤؤان مؤؤؤيمال تطؤؤؤوير عمؤؤؤل هؤؤؤذو الهيئؤؤؤة بعؤؤؤد أن أثبتؤؤؤت جؤؤؤدواها علؤؤؤى السؤؤؤواء .
وفاعليتهؤؤؤا بالتصؤؤؤدي ومعالجؤؤؤة الكثيؤؤؤر مؤؤؤن المعضؤؤؤالت التقنيؤؤؤة التؤؤؤي واجهتهؤؤؤا 

اجية المختلفة , على الرغم من شح المواد يومذا , لكن لألسؤف الميسسات اإلنت
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فقؤؤد جؤؤرت الريؤؤاح بمؤؤا ال تشؤؤتهي السؤؤفن حيؤؤ  تؤؤدمرت بنيؤؤة ميسسؤؤات العؤؤراق 
العلمية والتكنولوجية تدميرا كامال , حي  لم يعد للعلم والعلماء مكانؤا فؤي عؤراق 

 اليوم.
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 الوقائيةالتسويق المقرصن والتدابير 

 ريسان خريبط 

 

 

عنؤؤؤد إسؤؤؤتثمار االمؤؤؤوال الضؤؤؤخمة فؤؤؤي البؤؤؤرامط الرياضؤؤؤية تتوقؤؤؤع الشؤؤؤركات 
الراعيؤؤؤة للحصؤؤؤول علؤؤؤى العائؤؤؤدات المتناسؤؤؤبة معهؤؤؤا لتزيؤؤؤد مؤؤؤن حجؤؤؤم مبيعاتهؤؤؤا 

 ومنتجاتها . 

والجؤؤدير بالؤؤذكر أن تنفيؤؤذ بؤؤرامط االعؤؤالن والرعايؤؤة ال يخلؤؤو مؤؤن التعقيؤؤدات 
والمشاكل , لذا لما يقرب من عقدين من الزمن تشؤعر المنظمؤات الرياضؤية بقلؤق 

( لنظؤؤؤام  تسؤؤؤويق الكمؤؤينبؤؤالإ إزاء إختؤؤؤراق التسؤؤويق الطفيلؤؤؤي أو المقرصؤؤن ) 
عية , ويحد  ذل  عنؤدما العالقات التجارية الراسخة الى حد ما مع الشركات الرا

تحؤاول شؤركة لؤيس لؤديها ألتزامؤات رسؤمية تجؤاة ممثلؤي الرياضؤة , تكؤوين رأي 
حول نفسها على أنها شري  تجاري لهم في الوقت نفسؤة , تقؤدم نفسؤها بصؤورة 
أنشؤؤئت بشؤؤكل خؤؤاطق فؤؤي عقؤؤول المسؤؤتهلكين المحتملؤؤين مؤؤن خؤؤالل االعالنؤؤات 

 وغيرها من الوسائل . 

( خطؤؤؤرا  كبيؤؤؤرا  علؤؤؤى  التسؤؤؤويق المقرصؤؤؤنراء يشؤؤؤكل ) وفقؤؤؤا  لمعظؤؤؤم الخبؤؤؤ
المنظمؤؤات الرياضؤؤية , ال تتحؤؤدد فقؤؤط مؤؤن خؤؤالل إمكانيؤؤة حصؤؤول بعؤؤض الشؤؤركات 
على دخل غير قانوني , وإنما الخطر الرئيسؤي هؤو أن حالؤة " القراصؤنة " عنؤد 
إفالتهؤم مؤن العقؤاب , يمكؤن أن تصؤؤبح جذابؤه للشؤركات الراعيؤة الرسؤمية والتؤؤي 

فقا لقواعد المنظمؤات الرياضؤية الدوليؤة , فؤأن القاعؤدة الماليؤة للمنظمؤات تعمل و
الرياضية ستنهار حتما  , التسويق المقرصن لؤيس لعبؤة , إذا لؤم تتخؤذ المنظمؤات 
الرياضؤؤية والجهؤؤات الراعيؤؤة لهؤؤا تؤؤدابير وقائيؤؤة , فسؤؤوف يفقؤؤدون مؤؤوارد ماليؤؤة 

 كبيرة . 

 ق المقرصن التقنيات التالية : عادة تستخدم الشركات التي إعتمدت التسوي

 األستخدام غير المشروع لألدوات الرياضية . 

 صنع أدوات رياضية مزيفة وتقديمها للحقيقية .  

إسؤؤؤؤتخدام الرمؤؤؤؤوز الرياضؤؤؤؤية ألغؤؤؤؤراض ترويجيؤؤؤؤة لخلؤؤؤؤق مظهؤؤؤؤر مؤؤؤؤن  

 مظاهر الدعم للرياضة المعنية أو األرتباط بها . 

 البيع غير المصرح به للبضائع ذات الرموز المعنية .  
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األسؤؤؤؤؤتخدام غيؤؤؤؤؤر المسؤؤؤؤؤرح بؤؤؤؤؤه ألغؤؤؤؤؤراض االعؤؤؤؤؤالن لصؤؤؤؤؤور المالعؤؤؤؤؤب  

وأمؤؤؤاكن حؤؤؤؤدو  المنافسؤؤؤات , البؤؤؤؤ  األذاعؤؤؤي , التصؤؤؤؤوير السؤؤؤؤينيمائي , 

  .^صناعة االفالم , أشرطة الفيديو أو الصور الفوتوغرافية 

من األمثلة فؤي اسؤتخدام التسؤويق شهد تاريخ الحركة األولمبية على العديد 
، التؤي  "American Express" ". مؤن أشؤهرها نشؤاط شؤركةالمقرصؤن"

حاولؤؤت منؤؤذ عقؤؤد مؤؤن الؤؤزمن بمسؤؤاعدة التسؤؤويق "المقرصؤؤن" إلحؤؤاق الضؤؤرر 
، أنشؤأت  1986وهكؤذا ، فؤي عؤام  ."Visa" شؤركة -بصؤورة منافسؤها الؤدائم 

باسؤتخدام الرمؤوز األولمبيؤة أمريكان إكسبريس مجموعة خاصؤة مؤن الميؤداليات 
من أجل الدعم المالي للجنة الدولية للترا  األوليمبي، المتمركزة  فؤي سويسؤرا. 
على الرغم من أن الشركة مسجلة في هؤذا البلؤد ، إال أنؤه ال عالقؤة لهؤا بالحركؤة 

أجبؤرت التهديؤدات التؤؤي تلؤت المالحقؤة القضؤؤائية واإلدانؤة العلنيؤة مؤؤن  .األولمبيؤة
نة األولمبية الدولية أمريكان إكسبريس علؤى طؤي أنشؤطتها فؤي أسؤرع جانب اللج

 وقت ممكن .

" ، و بصؤؤؤفتها ليسؤؤؤت أمريكؤؤؤان إكسؤؤؤبريس، اسؤؤؤتخدمت " 1988فؤؤؤي عؤؤؤام 
ا ، صور االستاد األولمبي الرئيسي في سييل في حملتها اإلعالنيؤة.  راعيا  أولمبي 

تجعلها مماثلة لأللعاب  قامت بتعديل صورا  لحفل افتتاح األلعاب ا سيوية بطريقة
  .األولمبية

( ، 1992خؤالل األلعؤاب األولمبيؤة الشؤتوية السادسؤة عشؤرة فؤي ألبرتفيؤؤل )
أطلقؤؤت "أمريكؤؤان إكسؤؤبريس" حملؤؤة واسؤؤعة فؤؤي الصؤؤحافة الفرنسؤؤية باسؤؤتخدام 
رموز هذو األلعاب. و تم رفع  دعوى قضائية ضد الشركة، بهذا الخصو ، مؤن 

 .1992ب في ألبيرفيل قبل اللجنة المنظمة لأللعا

اللجنؤؤؤة هنؤؤا  طريقؤؤة أخؤؤرى شؤؤائعة النتهؤؤا  الحقؤؤوق القانونيؤؤة لشؤؤركاء )
( وهؤي اإلعؤالن غيؤر المصؤرح بؤه بؤالقرب مؤن المنشؤ ت IOCاألولمبية الدوليؤة 

األولمبيؤة. والحقيقؤة هؤي أن الشؤركات غيؤؤر الراعيؤة األولمبيؤة الرسؤمية ال تملؤؤ  
لمبيؤؤة و فؤؤي مجؤؤال رييؤؤة عدسؤؤات الحؤؤق فؤؤي وضؤؤع إعالنؤؤات فؤؤي األلعؤؤاب األو

 الكاميرات التلفزيونية.

و في الوقت نفسه ، على سبيل المثال ، قامت شركة ناي  باسؤتخدامها هؤذو 
، خؤؤؤالل األلعؤؤؤاب األوليمبيؤؤؤة الثالثؤؤؤة 1984الطريقؤؤؤة مؤؤؤرارا وتكؤؤؤرارا. فؤؤؤي عؤؤؤام 

والعشؤؤؤرين فؤؤؤي لؤؤؤوس أنجلؤؤؤوس،  فؤؤؤي حؤؤؤين كانؤؤؤت الشؤؤؤركة المصؤؤؤنعة لألحذيؤؤؤة 
" ببنؤؤاء Nike" راعيؤؤا  رسؤؤميا  لهؤؤا، قامؤؤت شؤؤركة "Converseالرياضؤؤية "

منصات ميقتة و عليها صورة شعارها ورياضؤيين فؤي  مالبسؤها ،  بؤالقرب مؤن 
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في برشؤلونة ،  1992".  وفي ألعاب Los Angeles Coliseumاستاد "
قامؤؤت بشؤؤراء معظؤؤم اللوحؤؤات اإلعالنيؤؤة حؤؤول المالعؤؤب األولمبيؤؤة وظهؤؤرت علؤؤى 

 ر أثناء الب .الشاشات باستمرا

إن شركة ريبو  قد عانت من التسويق المقرصن أثناء إعداد وإجراء دورة 
" و بوما( من شركات "1996األلعاب األولمبية السادسة والعشرين في أتالنتا )

" ، والتؤؤي لؤؤم يكؤؤن لهؤؤن حقؤؤوق رسؤؤمية فؤؤي اسؤؤتخدام صؤؤورة األلعؤؤاب نؤؤايكي"
بريطؤاني لينفؤورد كريسؤتي فؤي األولمبية ألغراض تجارية. عنؤدما ظهؤر العؤداء ال

متؤر النهؤائي بالعدسؤات الالصؤقة الزرقؤاء، و  100الميتمر الصحفي قبؤل سؤباق 
" باللون األبيض، وعّمت صورو  الصؤفحات األولؤى مؤن بومافي مركزها شعار "

" وقللؤؤت مؤؤن األولمبيؤؤة" صؤؤورتها "بومؤؤاالمنشؤؤورات العالميؤؤة. و بهؤؤذا عؤؤززت "
 ".ريبو لشركة "قيمة أرباح الرعاية المستحقة 

وزعؤؤت علؤؤى حشؤؤد مؤؤن المشؤؤجعين فؤؤي الملعؤؤب أعؤؤالم ورقيؤؤة مؤؤع شؤؤعارها. 
راقب الرعاة الرسميون بانزعاج تلويح مئؤات الجمؤاهير أمؤام  الكؤاميرات بؤأعالم 
المنافس. و بعد كل هذو األضرار المتعمدة ، قامت شركة ريبو  بفسخ العقؤد مؤع 

وتحولؤت إلؤى رعايؤة الرابطؤة الوطنيؤة اللجنة المنظمة لؤدورة األلعؤاب األوليمبيؤة 
لكرة القدم واالتحاد الوطني لكرة السلة. و بعد ألعاب األولمبياد الثامن والعشرين 

( ، وقعت عقد إعالني بعدة ماليين مع صاحب الميدالية الفضية 2004في أثينا )
كيلؤوجرام أميؤر خؤان  60المالكم البريطؤاني فؤي فئؤة الؤوزن حتؤى  -لهذو األلعاب 

 المملكة المتحدة.  من 

وهكؤؤذا ، تؤؤم إنشؤؤاء مؤؤا يسؤؤمى بؤؤالفرق الضؤؤاربة، مؤؤن مختصؤؤي التسؤؤويق 
والمحؤؤامين ، لفتؤؤرة األلعؤؤاب األولمبيؤؤة الشؤؤتوية السؤؤابعة والعشؤؤرين فؤؤي ليلهؤؤامر 

(. كانؤت مهمؤتهم 1996( وألعاب أولمبياد السؤادس والعشؤرين بأتالنتؤا )1994)
 " .المقرصنام التسويق "هي التوقع والقمع الفوري  لمحاوالت استخد

كانت جميع عمليات ب  مسؤابقات األلعؤاب األولمبيؤة تحؤت السؤيطرة الدائمؤة 
للمختصين. و تم التبليإ الفوري لممثلي اللجنة األولمبية الدوليؤة وشؤركات البؤ   

و فيمؤؤا يتعلؤؤق بتنفيؤؤذ برنؤؤامط  .بجميؤؤع وقؤؤائع االنتهاكؤؤات التؤؤي تؤؤم العثؤؤور عليهؤؤا
"مكافحؤؤة القرصؤؤنة"، تؤؤدرج اللجنؤؤة األولمبيؤؤة الدوليؤؤة فؤؤي العقؤؤود المبرمؤؤة مؤؤع 
المدن المنظمؤة لأللعؤاب، شؤروطا  تلؤزم سؤلطات المدينؤة وسؤلطات إدارة الرياضؤة 
المحلية ببذل كل ما في وسعها لمنع استخدام التسؤويق "المقرصؤن". علؤى وجؤه 

ني ، حيؤ  جؤرت دورة األلعؤاب األولمبيؤة السؤابعة الخصو  ، مؤع سؤلطات سؤيد
، تؤؤم االتفؤؤؤاق  علؤؤى أن الحؤؤق فؤؤؤي القيؤؤام بأنشؤؤؤطة  2000والعشؤؤرين فؤؤي عؤؤؤام 

ترويجيؤؤة فؤؤي مطؤؤار المدينؤؤة الؤؤدولي  يمؤؤنح بشؤؤكل أساسؤؤي للرعؤؤاة األولمبيؤؤين 
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الرسؤؤؤميين, علؤؤؤى أن يخضؤؤؤع لرقابؤؤؤة مشؤؤؤددة أثنؤؤؤاء التحضؤؤؤير لأللعؤؤؤاب و وقؤؤؤت 
 إجرائها. 

أول محاولؤؤة جؤؤادة إلقامؤؤة عالقؤؤات تجاريؤؤة مؤؤع التلفزيؤؤون خؤؤالل تؤؤم إجؤؤراء 
(. حاولؤت اللجنؤة المنظمؤة لهؤذو 1948ألعاب األولمبياد الرابؤع عشؤر فؤي لنؤدن )

( مؤن شؤركة آالف دوالر أمريكؤي 3األلعاب الحصول على ألف جينية اسؤترليني )
أعلنؤت تلفزيون بي بي سي مقابل الحق في ب  المسؤابقات. لؤم تؤنجح المحاولؤة: 

الشركة عدم قؤدرتها علؤى الؤدفع ، وكانؤت اللجنؤة المنظمؤة نبيلؤة معهؤا و رفضؤت 
المطالبات المالية. و مع ذل ، تم اتخاذ خطوة مهمة في إقامة تعاون تجاري بؤين 

تم تقؤديم مفهؤوم الحقؤوق المدفوعؤة لبؤ  األلعؤاب  -التلفزيون والحركة األولمبية 
 (.رسوم الحقوق)

( بخطؤؤؤوة جديؤؤؤدة مهمؤؤؤة بجعلهؤؤؤا IOCيؤؤؤة الدوليؤؤؤة اللجنؤؤؤة األولمبقامؤؤؤت )
أثناء ألعاب األولمبياد السابعة عشر  1960التلفيزيون شريكا  مستقبليا ، في عام 
فؤؤؤي أوروبؤؤا ، وكؤؤذل  الواليؤؤؤات  دولؤؤة 18فؤؤي رومؤؤا. غطؤؤى البؤؤؤ  التلفزيؤؤوني  

 المتحدة األمريكية وكندا واليابان. تجاوزت عمليات الب  التلفزيوني حدود القارة
 الواحدة، ألول مرة، و اكتسبت السمة العالمية.

تؤؤم تعزيؤؤز وضؤؤع التلفزيؤؤون لحؤؤد أكبؤؤر بعؤؤد ذلؤؤ  بؤؤأربع سؤؤنوات فؤؤي ألعؤؤاب 
( ، حيؤؤ  تؤؤم اسؤؤتخدام االتصؤؤاالت 1964األولمبيؤؤاد الثؤؤامن عشؤؤر فؤؤي طوكيؤؤو )

الفضائية ألول مرة ، و بفضلها تم تغطية الب  للقارات الخمس التي شؤار  فيهؤا 
أللعؤؤاب. و تؤؤم حينهؤؤا تقؤؤديم عؤؤرض تلفزيؤؤوني فؤؤي تكؤؤرار بطيؤؤق رياضؤؤيوها فؤؤي ا

للمشؤؤؤاهد األكثؤؤؤر إثؤؤؤارة لالهتمؤؤؤام فؤؤؤي المسؤؤؤابقات األولمبيؤؤؤة. و قؤؤؤدمت شؤؤؤركات 
التلفزيون العديد من االبتكارات التقنية، في السنوات الالحقة، التي حّسنت جودة 

كسؤيكو سؤيتي الب . وهكذا، كان ب  األلعاب التالية ألولمبياد التاسؤع عشؤر مؤن م
، في األلعاب األوليمبية العشؤرين فؤي  1972( فعال  باأللوان. و في عام 1968)

ميونيخ ، تم استخدام مفهوم جديد لنقل المادة التلفزيونيؤة، والؤذي سؤمح بالتنقؤل 
بحريؤؤة مؤؤؤن منافسؤؤؤة إلؤؤى أخؤؤؤرى ، دون انتظؤؤؤار االنتهؤؤاء منهؤؤؤا. و تؤؤؤم اسؤؤؤتخدام 

 رة.كاميرات توضع فوق المنافسين ألول م

، خؤؤالل دورة األلعؤؤاب األولمبيؤؤة الخامسؤؤة والعشؤؤرين فؤؤي  1992فؤؤي عؤؤام 
برشلونة ، تم استخدام بنية الب  المتعدد القنوات ألول مؤرة ، ممؤا سؤمح  بتقؤديم 

 عدد أكبر بكثير ألنواع األلعاب الرياضية األولمبية للجمهور.
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ألولمبيؤة تم عرض القدرات المتزايدة للتلفزيون بوضوح خالل ب  األلعؤاب ا
في أوائل التسعينيات. و كان هنا  نمو سريع للميشرات التي تميز حالة السؤوق 

 التلفزيونية العالمية . 

إذا أخؤؤؤذنا باالعتبؤؤؤار أنؤؤؤه خؤؤؤالل األلعؤؤؤاب األولمبيؤؤؤة التؤؤؤي جؤؤؤرت فؤؤؤي أواخؤؤؤر 
(،  كان إجمالي عدد مشاهدي التلفزيؤون 1988الثمانينات في كالغاري وسيول )

(، فقؤد نمؤت بنسؤبة مليار شخ  10.4و  6.6التوالي  شخ . )على مليار 17
( 1996في السنوات الالحقة. ، وألعاب األولمبيؤاد السؤادس والعشؤرين )  ٪ 45
 . ٪ 78بنسبة  -

أظهؤؤرت الدراسؤؤات التؤؤي أجريؤؤت فؤؤي الواليؤؤات المتحؤؤدة وإسؤؤبانيا والمملكؤؤة 
مشؤؤؤاهدين محتملؤؤؤين، قؤؤؤد شؤؤؤاهدوا دورة األلعؤؤؤاب  10مؤؤؤن كؤؤؤل  7المتحؤؤؤدة أن،  

( . أمؤؤؤا فؤؤؤي ألعؤؤؤاب 1992األولمبيؤؤؤة الشؤؤؤتوية السادسؤؤؤة عشؤؤؤرة فؤؤؤي ألبرتفيؤؤؤل )
فؤؤؤي أتالنتؤؤؤا  XXVI( وألعؤؤؤاب أولمبيؤؤؤاد 1992فؤؤؤي برشؤؤؤلونة ) XXVأولمبيؤؤؤاد 

. وشؤؤؤهدت أحؤؤؤدا  10أشؤؤؤخا  مؤؤؤن أصؤؤؤل  9(، فكؤؤؤان نفؤؤؤس الميشؤؤؤر  1996)
مليؤؤار مشؤؤاهد ، أي مؤؤا  يقؤؤرب مؤؤن  3.7( 2000فؤؤي سؤؤيدني ) XXVIIأولمبيؤؤاد 

 [.59٪ من جمهور التلفزيون المحتمل في العالم ] 95

فؤؤي الوقؤؤت الحؤؤالي، تؤؤم إشؤؤرا  أكبؤؤر شؤؤركات التلفزيؤؤون فؤؤي نظؤؤام النشؤؤاط 
ي في األلعؤاب الرياضؤية األولمبيؤة. تؤتم  تغطيؤة األلعؤاب األولمبيؤة التجاري العالم

( ، و فؤؤؤي EBUفؤؤؤي البلؤؤؤدان األوروبيؤؤؤة مؤؤؤن قبؤؤؤل االتحؤؤؤاد اإلذاعؤؤؤي األوروبؤؤؤي )
، أسؤؤتراليا  ABC  ،NBC  ،CBSبواسؤؤطة  -الواليؤؤات المتحؤؤدة األمريكيؤؤة 

مبيؤؤة. لفتؤؤرة ، التلفزيونؤؤات األول 10، القنؤؤاة  9، القنؤؤاة  7القنؤؤاة  -وأوقيانوسؤؤيا 
طويلؤؤة ، و تحتؤؤل الشؤؤركات التلفزيونيؤؤة األمريكيؤؤة المركؤؤز الرائؤؤد فؤؤي سؤؤوق بيؤؤع 

 حقوق ب  األلعاب األولمبية، منذ فترة طويلة.

تتعاون اللجنة األولمبية الدولية مع هذو الشؤركات لفتؤرة طويلؤة، و تعطؤيهم 
علؤى مبؤاد   األولوية في عملية بيع حقوق ب  األلعاب األولمبية. يعتمؤد التعؤاون

ؤؤا ، تلتؤؤزم بهؤؤا بصؤؤرامة ، والتؤؤي تحقؤؤق الهؤؤدف الرئيسؤؤي  IOC واضؤؤحة تمام 
 .لسياستها التسويقية

الشرط الرئيسؤي للشؤركة التؤي تتقؤدم بطلؤب شؤراء حقؤوق البؤ  هؤو قؤدرتها 
على تؤأمين أكبؤر جمهؤور ممكؤن مؤن مشؤاهدي التلفزيؤون، و بؤ  أحؤدا  األلعؤاب 

بلدان. وبالتالي، ال ُتباع حقوق التلفزيون إال األولمبية  إلى أكبر عدد ممكن من ال
 للشركات التي تضمن تغطية كامل أراضي بلدانها.
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تمشؤؤيا مؤؤع هؤؤذا الموقؤؤف ، رفضؤؤت اللجنؤؤة األولمبيؤؤة الدوليؤؤة فؤؤي كثيؤؤر مؤؤن 
األحيؤؤان عقؤؤود مربحؤؤة للغايؤؤة مؤؤع شؤؤركات التلفزيؤؤون التؤؤي لؤؤم تسؤؤتطع تحقيؤؤق 

ر الؤدعم لشؤركات التلفزيؤون التؤي تفؤي المتطلبات المذكورة. إضافة إلى أنها، توف
 بالمتطلبات، ولكنها غير قادرة على دفع حقوق التلفزيون.

بيع حقوق التلفزيون يجلب إيرادات كبيؤرة تميؤل إلؤى نمؤو مسؤتقر. مؤن عؤام 
، تضاعفت إيرادات بيع حقوق ب  ألعاب األولمبياد أكثر  2000إلى عام  1980
ة مؤع شؤركات التلفزيؤون التؤي تغطؤي مرة. و تضاعفت الصؤفقات المماثلؤ 13من 

 35في اإليؤرادات أكثؤر   2002إلى  1980دورة االلعاب االولمبية الشتوية من 
( مؤؤن شؤؤركات IOCاللجنؤؤة األولمبيؤؤة الدوليؤؤة  مؤؤرة. و كانؤؤت قفؤؤزة إيؤؤرادات )

 التلفزيون في بداية الثمانينيات ، أي الفترة التي كانت خاللها.

( مؤؤؤن شؤؤؤركات IOCولمبيؤؤؤة الدوليؤؤؤة اللجنؤؤؤة األ جؤؤؤاءت قفؤؤؤزة عائؤؤؤدات )
 التلفزيون  فؤي أوائؤل ثمانينيؤات القؤرن الماضؤي، أي الفتؤرة التؤي أكملؤت فيهؤا )

( تشؤؤؤكيل سياسؤؤؤتها التجاريؤؤؤة المركؤؤؤزة وبؤؤؤدأت IOCاللجنؤؤؤة األولمبيؤؤؤة الدوليؤؤؤة 
، تضؤاعف إجمؤالي اإليؤرادات مؤن شؤركات  1984تشغيلها. وهكذا ، بحلول عؤام 

، أكثر من ثؤال  مؤرات  1980عاب األولمبية مقارنة بعام التلفزيون لحق ب  األل
، تزايؤدت إيؤرادات بيؤع حقؤوق التلفزيؤون  المقبلؤة 13، وعلى مدى السؤنوات الؤـ 

 باستمرار . 

و أدت الجهؤؤود اإلضؤؤافية التؤؤي بؤؤذلتها اللجنؤؤة األولمبيؤؤة الدوليؤؤة إلؤؤى تؤؤوازن 
اللجنؤؤة األولمبيؤؤة  كبيؤؤر فؤؤي مصؤؤادر الؤؤدخل. ونتيجؤؤة لؤؤذل ، أصؤؤبحت إيؤؤرادات )

( من بيؤع حقؤوق التلفزيؤون و مؤن تنفيؤذ بؤرامط اإلعؤالن والرعايؤة IOCالدولية 
 متقاربة، بحلول منتصف التسعينيات.

( مؤؤن البؤؤرامط التجاريؤؤة IOCاللجنؤؤة األولمبيؤة الدوليؤؤة  و بؤدأت إيؤؤرادات )
ؤؤا. و إن  ٪ 20األخؤؤرى، التؤؤي تصؤؤل نسؤؤبتها إلؤؤى حؤؤوالي  ؤؤا أيض  ا مهم  ، تلعؤؤب دور 

تطبيؤؤق نمؤؤوذج النشؤؤاط االقتصؤؤادي الفعؤؤال للجنؤؤة األولمبيؤؤة الدوليؤؤة ال يلبؤؤي فقؤؤط 
ؤؤا يؤؤوفر الؤؤدعم المؤؤالي للمشؤؤاركين فؤؤي الحركؤؤة  احتياجاتهؤؤا الماليؤؤة ، ولكؤؤن أيض 

و اللجان األولمبية الوطنية ، واالتحادات الدولية للرياضات األولمبية  -األولمبية 
ضة األولمبية ، وكؤذل  اللجؤان التنظيميؤة ، والمنظمات األخرى ذات الصلة بالريا

 لأللعاب األولمبية.

فؤؤي أواخؤؤر سؤؤتينيات القؤؤرن الماضؤؤي، بؤؤدأت االتحؤؤادات الرياضؤؤية الدوليؤؤة 
المشاركة في التحضير لأللعاب األولمبيؤة وإجرائهؤا، واللجؤان األولمبيؤة الوطنيؤة 



 

   
12 

 بية الدوليؤةالتي ترسل الرياضيين إلى األلعاب ، تطلب بتصرار من اللجنة األولم
 حصتها من إيرادات األلعاب األوليمبية.

لؤؤيس مؤؤن قبيؤؤل الصؤؤدفة أنؤؤه علؤؤى جؤؤدول أعمؤؤال المؤؤيتمر العاشؤؤر لأللعؤؤاب 
فؤي فارنؤا ، كانؤت القضؤية الرئيسؤية هؤي  1973األولمبية ، الؤذي عقؤد فؤي عؤام 

( بؤؤين اللجنؤؤة األولمبيؤؤة الدوليؤؤة بمؤؤا فؤؤي ذلؤؤ  الماليؤؤةتسؤؤوية العالقؤؤات المتبادلؤؤة )
 تحادات الرياضية الدولية واللجان األولمبية الوطنية.واال

، تقاسمت اللجنة األولمبية الدوليؤة فؤي إيراداتهؤا مؤن بيؤع  1972حتى عام 
حقوق الب  لألولمبياد الشتوية وألعاب األولمبياد فقط مع اللجان المنظمؤة للمؤدن 

 لدولية.التي تستضيف هذو األلعاب. تقاسمت مبلغها مع االتحادات الرياضية ا

في هذو المرحلة ، كؤان جميؤع مشؤاركو الحركؤة األولمبيؤة تقريبؤا ، باسؤتثناء 
اللجنة األولمبية الدولية ، غيؤر راضؤين عؤن مبؤاد  توزيؤع إيؤرادات  بيؤع حقؤوق 
البؤؤ  التلفزيؤؤوني لأللعؤؤاب األولمبيؤؤة. و بأخؤؤذ ذلؤؤ  فؤؤي االعتبؤؤار ، أشؤؤركت اللجنؤؤة 

وطنيؤة فؤي خطؤة توزيؤع عائؤدات التلفزيؤون األولمبية الدولية اللجؤان األولمبيؤة ال
. لكن هذا القرار لم يقدم النتيجؤة المطلوبؤة. بعؤد كؤل شؤيق، و إذا 1972منذ عام 

تم توزيؤع المبلؤإ المسؤتحق علؤى اللجؤان األولمبيؤة الوطنيؤة، علؤى جميؤع البلؤدان 
االمعترف بها كأعضاء فؤي اللجنؤة األولمبيؤة الدوليؤة ، فسؤيتلقى كؤل اتحؤاد مبلغؤا  

يرا  نسبيا . لؤذل  ، اقترحؤت اللجنؤة األولمبيؤة الدوليؤة عؤدم توزيؤع هؤذا المبلؤإ صغ
المتواجؤدة  فؤي ذلؤ  الوقؤت،   131عؤددها على اللجان األولمبية الوطنيؤة البؤالإ 

ولكن تحويلها لحساب صندوق برنامط التضامن األولمبي. و يؤدار هؤذا البرنؤامط 
، مؤؤن قبؤؤل اللجنؤؤة 1971 حؤؤول "التضؤؤامن األولمبؤؤي" ، الؤؤذي أنشؤؤق فؤؤي عؤؤام

 األولمبية الدولية.

( مهمؤؤة "التضؤؤامن األوليمبؤؤي" بتنظؤؤيم 5المؤؤادة و حؤؤدد الميثؤؤاق األولمبؤؤي )
المساعدة للجان األولمبية الوطنية ،بشكل خا  لمن هم في أمس الحاجة إليهؤا. 

( IOCاللجنة األولمبيؤة الدوليؤة  تأخذ هذو المساعدة شكل برامط معدة من قبل )
( ، بمساعدة تقنية من االتحادات الرياضية NOCلجنة األولمبية الوطنية ال و  )

 الدولية ، إذا لزم األمر . 

يتم تكؤوين صؤندوق التضؤامن األوليمبؤي مؤن خؤالل ادخؤار ثلؤ  الؤدخل الؤذي 
تحصؤؤل عليؤؤه اللجنؤؤة األولمبيؤؤة الدوليؤؤة مؤؤن بيؤؤع حقؤؤوق البؤؤ  التلفزيؤؤوني. تؤؤذهب 

 -إلجؤؤؤراء األنشؤؤؤطة الرئيسؤؤؤية فؤؤؤي المنؤؤؤاطق (  ٪ 85-75معظؤؤؤم هؤؤؤذو األمؤؤؤوال )
 لمساعدة اللجان األولمبية الوطنية للبلدان النامية وغيرها.



 

   
13 

على سبيل المثال  ، تلقت اللجؤان األولمبيؤة الوطنيؤة المشؤاركة فؤي األلعؤاب 
 مليؤؤون دوالر 3.7( 1988األولمبيؤؤة الشؤؤتوية الخامسؤؤة عشؤؤرة فؤؤي كالجؤؤاري )

ألولمبيؤاد الرابؤع والعشؤرين فؤي سؤيول فؤي نفؤس أمريكي. والمشاركة في ألعاب ا
أمريكي،  مؤن ميزانيؤة "التضؤامن األولمبؤي". و بلغؤت  مليون دوالر 9.5 -العام 

ميزانية الدورات الفنية التي أجريت من أجؤل تحسؤين مهؤارات المتخصصؤين مؤن 
 أمريكي. مليون دوالر 24.4.  1992-1988مختلف البلدان للفترة 

( بتعؤؤويض IOCاللجنؤؤة األولمبيؤؤة الدوليؤؤة  وم )، تقؤؤ 1984و منؤؤذ عؤؤام 
اللجؤؤان األولمبيؤؤة الوطنيؤؤة عؤؤن نفقؤؤات السؤؤفر واإلقامؤؤة فؤؤي األلعؤؤاب األولمبيؤؤة 
واأللعاب األولمبية الشتوية لعدد معين مؤن الرياضؤيين والمسؤيولين. علؤى سؤبيل 

( 1984المثال ، في دورة األلعاب األولمبية الشتوية الرابعة عشر في سراييفو )
أمريكي ، وفي ألعؤاب األولمبيؤاد السؤابع  دوالر 445،368، كان مبلإ التعويض 

أمريكؤؤؤي. و الجؤؤؤدول دوالر  18،887،726 -( 2000والعشؤؤؤرين فؤؤؤي سؤؤؤيدني )
. ( يعطي فكرة عن هيكؤل نفقؤات برنؤامط "التضؤامن األولمبؤي" فؤي بدايؤة 4. 6)

 القرن الحادي والعشرين.  

 النؤاتط عؤن تنفيؤذ بؤرامط تسؤويق ) يتم توزيؤع الجؤزء األساسؤي مؤن الؤدخل
 ( على المشاركين في الحركة األولمبية  .  IOCاللجنة األولمبية الدولية 

علؤى  مليؤون دوالر 819.0. تم توزيؤع 2012-2009في الدورة األولمبية 
لجنة أولمبية وطنية ، هذا المبلإ يزيد على عشرة أضعاف إيرادات الدورة  200

 يبا . تقر 1992-1989األولمبية 

أتت هذو األموال على شكل منح من خالل برنامط التضامن األولمبي وكذل  
وخصصؤت للؤدعم المؤالي لكؤل  TOP-7على شكل تحويالت من إيرادات برنؤامط 

فريق وطني يشار  في األلعاب األولمبية، وكؤذل  تغطيؤة للنفقؤات الجاريؤة للجنؤة 
 األولمبية الوطنية.

ليؤؤة للرياضؤؤات األولمبيؤؤة التؤؤي شؤؤار  فيهؤؤا تتزايؤؤد إيؤؤرادات االتحؤؤادات الدو
رياضيوها في ألعاب الدورة  االولمبية والدورة االولمبية الشتوية بشكل مسؤتقر. 
و تتلقى االتحادات الدولية الرياضية هذو اإليرادات نتيجة لتنفيؤذ  بؤرامط تسؤويق 

شؤاركة (. وهكذا ، ارتفعت إيرادات االتحادات المIOCاللجنة األولمبية الدولية  )
، و مؤؤرة  3.4بنحؤؤو  2008إلؤؤى  1994فؤؤي ألعؤؤاب األولمبيؤؤاد خؤؤالل الفتؤؤرة مؤؤن 
 . مرة  6.2إيرادات اتحادات الرياضات الشتوية 

( IOCاللجنؤة األولمبيؤة الدوليؤة  و يتطلب تطوير نظام النشاط االقتصادي )
تحسين إجراءات توزيع اإليرادات الناتجة  عن تنفيذ برامط التسويق. و مع هؤذا 
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، في رأينا ، من المهم التقيؤد بمبؤدأ أن جؤزء الؤدخل الؤذي يتلقؤاو المشؤاركون فؤي 
الحركؤؤة األولمبيؤؤة يجؤؤب أن يتوافؤؤق مؤؤع مسؤؤاهمتهم الحقيقيؤؤة فؤؤي تعميؤؤق األفكؤؤار 
ا ضؤمان عؤدم التمييؤز بؤين المشؤاركين  األولمبية في العالم. و من الضروري أيض 

 .في الحركة األولمبية

الؤؤنهط، هؤؤو اإلجؤؤراء الجديؤؤد بتشؤؤرا  االتحؤؤادات  و مثؤؤاال علؤؤى  تنفيؤؤذ ذلؤؤ 
الرياضية الدولية في توزيؤع الؤدخل الؤذي تحصؤل عليؤه اللجنؤة األولمبيؤة الدوليؤة 

اللجنؤؤة  ) مؤؤن بؤؤرامط التسؤؤويق. و بؤؤد  العمؤؤل بؤؤه بؤؤأمر مؤؤن اللجنؤؤة التنفيذيؤؤة
. وبنؤؤؤاء  عليؤؤؤه، تؤؤؤم تقسؤؤؤيم جميؤؤؤع 1996مؤؤؤارس  ( فؤؤؤيIOCاألولمبيؤؤؤة الدوليؤؤؤة 

اللجنؤة األولمبيؤة الدوليؤة  ) االتحادات الرياضية الدولية إلؤى أربؤع فئؤات مؤن قبؤل
IOC ) - وفقا  لشعبية الرياضة: 

  ألعاب القوى. -الفئة األولى 

  الجمباز وكرة السلة والكرة الطائرة والسباحة وكرة القدم ؛  -الفئة الثانية 

  التجؤؤديف ، ركؤؤوب الؤؤدراجات ، ركؤؤوب الخيؤؤل ، كؤؤرة اليؤؤد ،  -الفئؤؤة الثالثؤؤة

 التنس ، الهوكي الميداني؛
  األنواع المتبقية  من األلعاب الرياضية.  -الفئة الرابعة 

وفق ا للتصنيف المذكور أعالو ، سيحصل االتحاد الدولي أللعاب القؤوى علؤى 

يؤؤة إلؤؤى الفئؤؤات الثانيؤؤة والثالثؤؤة دوالر ، وستحصؤؤل االتحؤؤادات المنتم مليؤؤون 6.5

 .  مليون 2.5والرابعة على 
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 شبيبة العراق االلفية.... من هي ولماذا تنتفض!!؟
 األستاذ الدكتور

 معن خليل العمر

 
 Yأو جيؤؤؤل  Millennialsانهؤؤؤا جيؤؤؤل الطفؤؤؤرة السؤؤؤكانية تعؤؤؤرف باإلنجليزيؤؤؤة 

ولؤؤدت فؤؤي ظؤؤل نظؤؤام قمعؤؤي وعقؤؤب أحؤؤدا   29 – 18تتؤؤراوح اعمارهؤؤا مؤؤا بؤؤين 

عسؤؤكرية مؤؤيثرة مثؤؤل حؤؤرب الخلؤؤؤيط األولؤؤى والثانيؤؤة وثؤؤورات الربيؤؤع العربؤؤؤي 

وانتكاسؤؤاتها، وترعرعؤؤت فؤؤي عصؤؤر ازدهؤؤار االنترنؤؤت والسوشؤؤيال ميؤؤديا تختلؤؤف 

 عن أولويات تختلف عن أولويات أي جيل سابق.

 

ا أكثؤر مؤن أي جيؤل عاصرت هذو الشؤبيبة احؤداثا  فارقؤة بشؤكل متسؤارع ربمؤ

سابق مما أثر بطبيعة الحال على تكوينها ونظرتها لنفسها وطبيعؤة فعالياتهؤا فؤي 

المجؤؤال العؤؤام. إنهؤؤا جيؤؤل تربؤؤى علؤؤى تكنولوجيؤؤة المعلومؤؤات وطورهؤؤا وعلّمهؤؤا 

للجيلؤؤين السؤؤابق والالحؤؤق، فهؤؤي قؤؤرابين نؤؤذرت لتحؤؤررهم مؤؤن زمؤؤرة الصؤؤعالي  

وأكسؤؤتها  2003هؤؤا أمريكؤؤا بعؤؤد عؤؤام )لصؤؤو  ومحتؤؤالين ومتشؤؤردين( التؤؤي جلبت

 الحكومة اإليرانية عباءة الطائفية لتجعلها خادمة لها.

 

ولما كانت هذو الرموز من الصعالي  المنبوذين مؤن المجتمؤع العراقؤي قبلؤت 

برحابؤؤة صؤؤدر هؤؤذا االرتؤؤداء الطؤؤائفي الؤؤذي ال درايؤؤة لهؤؤم بؤؤه وال خبؤؤرة عنؤؤدهم 

ل وسرقة المال العام. باختصار شديد ساد باإلدارة السياسية بل محترفين باالحتيا

المجتمؤؤع العراقؤؤي ثنائيؤؤة جديؤؤدة ألول مؤؤرة تعّبؤؤر عؤؤن قؤؤرابين شؤؤابة تتحؤؤدى حكؤؤام 

 الصعالي .

 

 8تمؤوز وال  14ومن نافلؤة القؤول إن هؤذا الجيؤل )االلفيؤة( لؤم يعاصؤر ثؤورة 

 تموز ولؤم يشؤهد ثؤورة الخمينؤي وال الحؤرب العراقيؤة اإليرانيؤة وال 17شباط وال 

احؤؤتالل العؤؤراق للكويؤؤت وال انتفاضؤؤة آذار، إذن هؤؤو جيؤؤل حؤؤر ومسؤؤتقل سياسؤؤيا  

وحزبيؤؤا  وطائفيؤؤا  وبنؤؤاء  علؤؤى ذلؤؤ  يمكؤؤن ان نعتبؤؤر هؤؤذو هؤؤي القاعؤؤدة االجتماعيؤؤة 

 األولى التي خرج منها جيل الشباب العراقي.
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ال ريب إذن من القول عنه بتنه جيل ال يمثل ُدميه ميدلجؤة ييدلجهؤا المتقؤدم 

لسن ألنه جيؤل شؤجاع ال يعؤرف الخؤوف كمؤا عرفتهؤا األجيؤال العراقيؤة السؤالفة با

وفؤؤي ظؤؤل شؤؤجاعته لؤؤم يتؤؤردد بالؤؤدفاع عؤؤن قناعتؤؤه ألنؤؤه واثؤؤق بقدرتؤؤه علؤؤى كسؤؤر 

 قشرة البيضة المتكلسة ليخرج منها الى عالم ُحر.

 

وال جرم كذل  من القول عنه بتنؤه جيؤل خؤالي مؤن مفهؤوم القؤدوة الؤذي كؤان 

الرجوع اليه كمرجعيؤة فكريؤة وسؤلطوية ألن هؤذو المرجعيؤات أصؤبحت سائدا  في 

مؤؤادة كوميديؤؤة فؤؤي وسؤؤائل التواصؤؤل االجتمؤؤاعي وبؤؤات الفؤؤيس بؤؤو  ُمسؤؤقطا  لكؤؤل 

الرموز الزائفة من خؤالل إتاحؤة الؤرأي العؤام حقيقؤي بعيؤدا  عؤن القوالؤب النمطيؤة 

ة والممارسؤؤات لألحؤؤزاب السياسؤؤية والطوائؤؤف الدينيؤؤة بعيؤؤدا  عؤؤن الوعؤؤود المثاليؤؤ

 الوعظية والخرافية البالية التي تصرح بها الرئاسات الثالثة.

 

فما قام به شبان العراق االلفيين هو محاولة لبلورة هوية وطنية مبنية على 

وعي حقيقي ال تتماهي مع جيل رموز السلطة والطائفؤة والطبقؤة السياسؤية. فؤال 

األجيؤال بؤل ثؤورة جيؤل صؤاعد  جناح من القول بعد ذل  بتن قوتهم ال تمثؤل حؤوار

متمرد على جيل قامع ومستبعد، يطالؤب بحقؤه رافضؤا  ازدواجيؤة المعؤايير، هادفؤا  

تحقيق االنفتاح ضد التطرف والتدخل اإليرانؤي واألمريكؤي فؤي الشؤيون العراقيؤة 

ألنه جيل حر واألكثر مقاربة ومقارنة  مع المجتمعات األخؤرى ولؤيس التماثؤل مؤع 

ة الغابرة والبائسة التؤي ال تليؤق بؤالعيش فؤي هؤذا العؤالم السؤريع المرحل التاريخي

 التغير المعتمد على التطور االلكتروني الفوري.

 

أما محركاتها في الثورة فهؤي معاناتهؤا وحرمانهؤا مؤن ابسؤط شؤروط العؤيش 

الكريم من الماء والكهرباء وفر  العمل وعؤدم االلتفؤات إلؤيهم مؤن قبؤل السؤلطة 

والمسؤؤتهترة بثؤؤروة العؤؤراق. هؤؤذا مؤؤن جانؤؤب ومؤؤن جانؤؤب أخؤؤر  الحاكمؤؤة المترفؤؤة

بالسؤلطة فؤي سؤرقة المؤال  2003استئثار جميع حكام العراق الصعالي  بعؤد عؤام 

له وتمشدقهم وادعؤاءاتهم المذهبيؤة الزائفؤة واسؤتغاللهم ألبنؤاء الطائفؤة الشؤيعية 

لعراقيؤة فؤي لتخديرهم مع اعتماد الحكومة على المليشيات والمافيؤات األجنبيؤة وا

االغتياالت ونهب ثروة العؤراق وتعيؤين المؤّدعين والمؤزيفين للشؤهادات الجامعيؤة 

في بيعهؤا علؤى المؤداهنين مؤن بطانؤة الحكومؤة. ثؤم تشؤويه سؤمعة وتؤاريخ شؤيعة 

العؤؤراق وتحريؤؤف طقؤؤوس المؤؤذهب الجعفؤؤري واالتجؤؤار بؤؤه واسؤؤتخدام المليشؤؤيات 

رضين لهم ومن الطائف الدينية غير والمافيات لحمايتهم في قتل المواطنين المعا
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الشؤؤؤيعية وغيؤؤؤر اإلسؤؤؤالمية، وتغريؤؤؤر الجمؤؤؤاهير الشؤؤؤيعية السؤؤؤاذجة واالميؤؤؤة فؤؤؤي 

تسخيرهم النتخاباتهم في المجالس البرلمانية والبلديؤة والمحافظؤة. وهؤذا وال بؤد 

لي بعد هذا االستطراد أن أقول مضت ستة عشر عاما  والعراقيين يرزخون تحؤت 

بات اإلجراميؤؤؤة المتسؤؤؤترة بؤؤؤاألحزاب الكارتونيؤؤؤة والمكونؤؤؤات تسؤؤؤلط زمؤؤؤر العصؤؤؤا

الطائفيؤؤة مسؤؤخرين المحاصصؤؤة البغيضؤؤة لتؤؤتحكم بؤؤالعراق والعؤؤراقيين مسؤؤتنزفة 

 موارد العراق الطبيعية.

 

حّري بنا أن نشؤير الؤى ان المكونؤات السياسؤية العراقيؤة الحاكمؤة تتوقؤع كؤل 

ية ومؤؤن جيؤؤل االلفيؤؤة ان شؤؤيء إال انتفاضؤؤة شؤؤباب الشؤؤيعة مؤؤن المنؤؤاطق الشؤؤيع

ينتفض ضدهم حي  كانت بدايتها على شكل تظاهرات غير مسبوقة وهي األولؤى 

في العراق حيؤ  أدى الؤى هلعهؤم وفؤزعهم وجفلهؤم ألنؤه أدى الؤى انفجؤار شؤعبي 

جؤؤارف وعؤؤارم معبؤؤرا  عؤؤن مقتؤؤه للوعؤؤود الكاذبؤؤة باإلصؤؤالح ومحاربؤؤة الفاسؤؤدين 

 المعاشي وإعادة بناء البنية التحيته.وإيجاد فر  عمل واالرتقاء بالمستوى 

فأشعل شرارة الثورة األولى ليمتد لهيبها وسعيرها الؤى كؤل الفئؤات العراقيؤة 

ألنها كانؤت متميؤزة بشؤجاعتها النؤادرة معبؤرة عؤن عؤدم تقؤبلهم ألي اغؤراءات او 

إصالحات ترقيعيؤه بائسؤة ولؤن يقبلؤوا ايضؤا  بالمماطلؤة والتسؤويف ال مؤن رئؤيس 

من رئيس البرلمان أو رئيس الجمهورية وال من المرجعيؤة الدينيؤة  الحكومة وال

 وفي مقدمتها على السيستاني.

 

 :أهداف شبيبة االلفين 

عدم تنازلهم عن اسقاط الحكومة وصياغة دستور جديد ومحاكمة السؤارقين 

والمفسؤؤدين وحؤؤل المليشؤؤيات المسؤؤلحة وحؤؤلّ األحؤؤزاب كافؤؤة ومصؤؤادرة امالكهؤؤا 

الحكومؤؤة ودمؤؤط كؤؤل قؤؤوة غيؤؤر رسؤؤمية ضؤؤمن الميسسؤؤات وحصؤؤر السؤؤالح بيؤؤد 

العسكرية مع الغاء جميع الحقوق واالمتيازات التي حصل عليها السياسيين ممن 

وحتى اليؤوم وإلغؤاء االمتيؤازات كافؤة  2003تسنموا مناصب في حكومات ما بعد 

 التي كان يحصل عليها الرفحاويون.

 

لتحؤرر مؤن خرافؤات المعممؤين فكان أجمل ما فؤي ثؤورة الشؤباب االلفيؤة هؤو ا

والؤؤدجالين وتجؤؤار الؤؤدين. أي انهؤؤا ال طائفيؤؤة وال دينيؤؤة وال حزبيؤؤة وال يحركهؤؤا 

سؤؤنة مؤؤن الشؤؤحن الطؤؤائفي  16دواعؤؤش المؤؤذاهب واألحؤؤزاب وذلؤؤ  ألنهؤؤم يؤؤرون 

 بأوهام إيرانية سقطت بيوم واحد.
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كؤة أنه جيل الثقة والتفايل والروح الجماعية وانؤه سؤيكون كفيؤل بتعؤادة حيا

النسؤؤؤؤيط االجتمؤؤؤؤاعي الجديؤؤؤؤد للمجتمؤؤؤؤع العراقؤؤؤؤي يتناسؤؤؤؤب مؤؤؤؤع العؤؤؤؤيش الكؤؤؤؤريم 

واستشؤؤؤراف المسؤؤؤتقبل يعكؤؤؤس العقليؤؤؤة الرشؤؤؤيدة والمنطؤؤؤق الرياضؤؤؤي والؤؤؤروح 

 السمحة واالنفتاح على مجريات العلوم الصرفة والمعرفة الموضوعية.

 

 :معوقاتهم

متميؤزة لؤم يحؤد  ال ننكر إن هؤذو االنتفاضؤة التؤي تحولؤت الؤى ثؤورة شؤاملة 

مثيل لها في تاريخ العراق القديم والحدي  ألنهؤا لؤم تكؤن عسؤكرية وال حزبيؤة أو 

قبليؤؤؤة أو طائفيؤؤؤة أو إقليميؤؤؤة ولؤؤؤم تؤؤؤأتا علؤؤؤى ظهؤؤؤور الؤؤؤدبابات ولؤؤؤم تأخؤؤؤذ بمبؤؤؤدأ 

المحاصصة البغيضة الممزقة للنسيط االجتمؤاعي العراقؤي ألنهؤا انبثقؤت مؤن بؤين 

لبسؤؤؤطات والطلبؤؤؤة والعؤؤؤاطلين عؤؤؤن العمؤؤؤل صؤؤؤفوف أبنؤؤؤاء العشؤؤؤوائيات وباعؤؤؤة ا

والمالكين للوعي بأوضاعهم المزريؤة والفاقؤدة للعؤيش الكؤريم الؤذي غذتؤه آليؤات 

تكنولوجيؤؤة االتصؤؤاالت والسوشؤؤيال ميؤؤديا رافضؤؤين اسؤؤتغفال واسؤؤتهتار الطبقؤؤة 

الحاكمة بهم وبالشعب العراقي ونهب وسلب ثروة بلدهم وتحويل هوية المواطنة 

فيؤؤة الدينيؤؤة. هؤؤذا الؤؤوعي الحؤؤاد والحؤؤاذق لؤؤم ترضؤؤى بؤؤه األحؤؤزاب الؤؤى هويؤؤة الطائ

السياسية العراقية المساهمة بالحكم فمارست العنف الشرس ضؤدهم واسؤتخدمت 

ميليشؤؤؤياتها ومليشؤؤؤيات الثؤؤؤورة اإليرانيؤؤؤة ألنؤؤؤه أدركؤؤؤوا بؤؤؤتن منؤؤؤافعهم الماديؤؤؤة 

ا مؤن والسياسية سيفقدونها ويخسروا مناصبهم وثروتهم ورفاهيتهم التي نهبوه

 العراق.

 

أخيرا  ال أريد أن اتر  هذا الباب مالم أطرح انجازاتهم التي حققوهؤا علؤى    

أرض الواقؤؤع وهؤؤي إن هؤؤيالء الفتيؤؤة بعمؤؤرهم اليؤؤافع لؤؤيس لؤؤديهم عقيؤؤدة الخؤؤوف 

والهلع وال التعلق بالمرجعية الطائفية وال الحزبية الضيقة وال تريد حمايؤة مؤنهم 

اعؤة أكيؤدة فؤي تغيؤر المجتمؤع العراقؤي حيؤ  كشؤفت ألنهم يملكوا طاقة هائلؤة وقن

تؤؤداور الزمؤؤر االعجميؤؤة علؤؤى السؤؤلطة فأقلقؤؤت الحكومؤؤة العراقيؤؤة واإليرانيؤؤة معؤؤا  

وأسؤؤقطت صؤؤنمية المرجعيؤؤة الشؤؤيعية ورموزهؤؤا فؤؤي نفؤؤوس الشؤؤيعة مؤؤن خؤؤالل 

سؤكوتها علؤؤى مؤؤا يجؤري وعؤؤدم اسؤؤنادها للشؤؤارع الؤوطني، كؤؤذل  اسؤؤقطت رمزيؤؤة 

سؤؤيته فؤؤي نفؤؤوس الشؤؤيعة وال ننسؤؤى اسؤؤقاطها لقدسؤؤية إيؤؤران الحشؤؤد الشؤؤعبي وقد

ودعوتها بالدفاع عن الشيعة المظلومين وإعادة االصطفاف العراقي من الطائفي 

 الى الوطني بغض النظر عن المذهبية.

 



 

   
19 

 :جذب جيل األلفية للعمل واالستمرار

جيؤل األلفيؤة ينظؤرون لفؤر  التطؤور المهنؤي السؤريع علؤى أنهؤا من   91%

واحدة من أهم األشياء في الوظيفة التي يعملؤون بهؤا طبق ؤا  خؤر أبحؤا  روبؤرت 

 ."والترز "جذب جيل األلفية للعمل واالستمرار

 

( يطمحؤون لمؤا هؤو 1999 - 1980الشباب تحؤت الثالثؤين )مواليؤد مؤن عؤام 

% ذكؤؤروا أن وجؤؤود مسؤؤار واضؤؤح للنمؤؤو فؤؤي أحؤؤد 68أكثؤؤر مؤؤن مجؤؤرد وظيفؤؤة، 

عوامل أهمية ومحفز إلبقاء الموظف مهتمؤا  بالوظيفؤة ويعكؤس األدوار هو أكثر ال

طموحات هذا الجيل. وبالتالي ينبغي ألصؤحاب العمؤل أن يحرصؤوا علؤى أن إبقؤاء 

 .الموظفين من هذا الجيل مشاركين وراضين عن العمل

 

وعلى حد تعبير جيسون جراندي، الرئيسي اإلقليمي لروبرت والترز "يشعر 

براحة أكبر فؤي العمؤل عؤن بعؤد مؤن أي جيؤل سؤبقهم" إنهؤم العمال من هذا الجيل 

معتادون على تبنؤي التقنيؤات الجديؤدة ويتوقعؤون مؤن أصؤحاب عملهؤم فعؤل نفؤس 

فعلى أصحاب العمل أال  ،الشيء. عند قياس تكلفة ومزايا أي نظم جديدة ألعمالها

 .ينسوا احتمالية جذب هذو االستثمارات لموظفين من هذا الجيل

 

 عل جيل األلفية متحمسا  أثناء العمل؟ما الذي يج
مؤؤن ضؤؤمن أولويؤؤات المؤؤوظفين مؤؤن جيؤؤل األلفيؤؤة العثؤؤور علؤؤى صؤؤاحب عمؤؤل 

% أنهم على األرجح سيقبلون وظيفة مؤع صؤاحب 53ميمن بالتكنولوجيا إذ ذكر 

 .عمل يستخدم نفس التكنولوجيا التي يستخدمونها

 

ؤا يشعر الكثير منهم بالراحؤة فؤي العمؤل عؤن بعؤد مؤن أي جيؤ ل آخؤر، هؤم أيض 

مستعدون لتبنؤي التقنيؤات الشؤهيرة واالسؤتثمار فؤي أحؤد  الؤنظم والمنصؤات فؤي 

قوة العمل يمكن أن تعطي ميؤزة قويؤة مقارنؤة بالمنافسؤين فؤي جؤذب هؤذا السؤوق 

  .المستهدف

 

 :عنصر مهم – مكان عمل اجتماعي

% أن 30ظهؤؤر أن جيؤؤل األلفيؤؤة يقؤؤدر محؤؤل العمؤؤل االجتمؤؤاعي إذ ذكؤؤر  كمؤؤا

النزهؤؤات االجتماعيؤؤة مؤؤع زمالئهؤؤم كانؤؤت أهؤؤم جؤؤزء مؤؤن عوامؤؤل اعتيؤؤادهم علؤؤى 



 

   
20 

% مؤؤن هؤؤذا الجيؤؤل يعتبؤؤرون محؤؤل العمؤؤل الجؤؤذاب 75الوظيفؤؤة الجديؤؤدة. كمؤؤا أن 

 .والممتع جزءا  مهما  من عملهم

 

اصل االجتمؤاعي جؤزءا  مهؤم مؤن بؤدء نسبة الموظفين الذين يعتقدون أن التو

الشركات التي تهمل العناصر االجتماعية من ثقافتها تخؤاطر باسؤتبعاد  عمل جديد

ا على الشؤركات التقليديؤة  الموظفين من هذا الجيل. وقد يكون ذل  صعبا  خصوص 

ولكن تبني بعض التغييرات الصؤغيرة قؤد يعمؤل علؤى التوضؤيح للعؤاملين مؤن هؤذا 

 [https://www.robertwalters.ae. ]"رين متقبلون لألفكار الجديدةالجيل أن المدي
 

 :% من جيل االلفية يفضلون جودة الحياة على التقدم الوظيفي58

في المئة من جيل األلفية جودة الحياة على التقدم الوظيفي، فيمؤا  58يفضل 

بالصؤؤؤحة أكثؤؤؤر مؤؤؤن تحصؤؤؤيل الثؤؤؤروة عبؤؤؤر العمؤؤؤل، بحسؤؤؤب فؤؤؤي المئؤؤؤة  86يهؤؤؤتم 

متخصصين مشاركين في القمؤة السؤنوية الخامسؤة لتكنولوجيؤا المؤوارد البشؤرية 

وبحؤؤ  المشؤؤاركون فؤؤي القمؤؤة التحؤؤول التقنؤؤي فؤؤي مجؤؤال  .التؤؤي أقيمؤؤت فؤؤي دبؤؤي

الموارد البشرية، إذ تشهد الشركات في منطقة الشرق األوسؤط نمؤوا  هؤائال  علؤى 

جهؤؤود للتحؤؤول الرقمؤؤي فؤؤي قطؤؤاع المؤؤوارد البشؤؤرية، كمؤؤا ركؤؤزوا علؤؤى صؤؤعيد ال

وقؤال رئؤيس قسؤم مزايؤا المؤوظفين . رفاهية الموظفين واالمتياز في مكؤان العمؤل

، أندرو سؤتوكر، خؤالل جلسؤة حواريؤة عؤن دور جيؤل (متاليف الخليط)في شركة 

يئؤة الجيؤدة األلفية، إن األغلبية العظمى مؤن جيؤل األلفيؤة يفضؤلون بشؤكل عؤام الب

علؤؤى المؤؤال، ويعتقؤؤؤدون أن البريؤؤد اإللكترونؤؤؤي أصؤؤبح قؤؤديما  وممؤؤؤال ، لؤؤذا يجؤؤؤب 

وأضاف أن جيل األلفية هؤو األكثؤر نمؤوا  فؤي .التواصل مع هذا الجيل عبر الهاتف

الوقؤت الجؤاري فؤي سؤوق العمؤل، مشؤؤددا  علؤى ضؤرورة دعؤم التحؤول التقنؤي فؤؤي 

يشؤار إلؤى أن . ى احتياجؤات األفؤرادمجال الموارد البشؤرية مؤن خؤالل التركيؤز علؤ

جيل األلفية هو أول جيل ينشؤأ فؤي وجؤود اإلنترنؤت باعتبؤارو جؤزءا  اعتياديؤا  مؤن 

الحياة اليومية، كما أن هذا الجيل هو أول من تبنؤى تقنيؤات التواصؤل اإللكترونؤي 

مؤؤن جهتهؤؤؤا، أكؤؤدت مؤؤديرة أوروبؤؤؤا والشؤؤرق األوسؤؤط وأفريقيؤؤؤا . واسؤؤتفاد منهؤؤا

رقمنؤؤة المؤؤوارد البشؤؤرية فؤؤي )إس إيؤؤه بؤؤي( نيلؤؤي بسؤؤتاني، أن المسؤؤيولة عؤؤن 

الدراسؤؤؤات أثبتؤؤؤت أنؤؤؤه عنؤؤؤدما تكؤؤؤون بيئؤؤؤة العمؤؤؤل مريحؤؤؤة يؤؤؤنخفض عؤؤؤدد غيؤؤؤاب 

الموظفين عن العمل وترتفع اإلنتاجيؤة ويزيؤد التؤزام الشؤركات، ومؤن ثؤم تتحسؤن 

https://www.robertwalters.ae/
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وأوضؤؤحت أن هنؤؤا  أربعؤؤة أبعؤؤاد بالنسؤؤبة لراحؤؤة المؤؤوظفين فؤؤي . النتؤؤائط الماليؤؤة

 .لعمل، هي: جودة الصحتين الجسدية والعقلية، وبيئة العمل، والوضع الماليا

 

من جهته، رّكز خبير الموارد البشرية الؤدكتور شؤون دوبرافؤا  علؤى أهميؤة 

االنتقؤؤال مؤؤن التحؤؤول الرقمؤؤي إلؤؤى تحؤؤول البيانؤؤات، مشؤؤيرا  إلؤؤى مسؤؤاهمة المؤؤوارد 

الميسسؤؤؤات والشؤؤؤركات، البشؤؤؤرية فؤؤؤي دعؤؤؤم تغيؤؤؤرات ثقافؤؤؤة بيئؤؤؤة العمؤؤؤل ضؤؤؤمن 

مؤؤن ناحيتؤؤه،  ومسؤؤاعدتها علؤؤى اتخؤؤاذ القؤؤرارات علؤؤى أسؤؤاس البيانؤؤات المتؤؤوافرة.

اعتبر المسيول المدير في شركة )زيوريخ للتأمين( بيتر كوكس أن الموظفين ال 

يؤؤدخرون بشؤؤكل كؤؤافا للتقاعؤؤد، مشؤؤيرا  إلؤؤى أن هنؤؤا  حاجؤؤة وفرصؤؤة للشؤؤركات 

 .التكنولوجيؤؤؤؤؤا وإدارة المؤؤؤؤؤواردلؤؤؤؤؤدعمهم فؤؤؤؤؤي هؤؤؤؤؤذو المجؤؤؤؤؤال عبؤؤؤؤؤر تطبيقؤؤؤؤؤات 

[https://www.alroeya.com] 

 

 :جيل التكنولوجيا تأثير جيل االلفية الواعد على عالم االعمال

بينمؤؤا يتسؤؤابق الجميؤؤع اليؤؤوم للوصؤؤول إلؤؤى القمؤؤة، يجؤؤب علؤؤى الشؤؤركات أن 

ومؤع  .ن الموهؤوبين والحفؤاظ علؤيهمتتمتع بالقدرة على استقطاب أفضل المؤوظفي

ازدياد مهارات الجيل الرقمي، فتن الشركات التي تستغل هذو المهؤارات ينتظرهؤا 

 .مستقبل مزدهر

 

فؤؤؤؤي المئؤؤؤؤة مؤؤؤؤن القؤؤؤؤوى العاملؤؤؤؤة فؤؤؤؤي  50 ، سُيشؤؤؤؤكل جيؤؤؤؤل األلفيؤؤؤؤة2020بحلؤؤؤؤول عؤؤؤؤام 

وسؤؤيبديون فؤؤي تبؤؤوء المناصؤؤب العليؤؤا فؤؤي جميؤؤع القطاعؤؤات، وبقليؤؤل مؤؤن  العؤؤالم

التخطيط، سُيصبح هيالء الموظفون إضافة رائعة لفرق العمل الحالية وسييدون 

ا فيمؤؤؤا يتعلؤؤؤق بؤؤؤاإلجراءات الخاصؤؤؤة بحمايؤؤؤة األعمؤؤؤال التجاريؤؤؤة مؤؤؤن  ا بؤؤؤارز  دور 

 .المخاطر المستقبلية

 

 :اكتساب ميزة تنافسية
خالل عقدين فقط من الزمؤان، تحولؤت إمكانؤات القؤوى العاملؤة مؤن االنحنؤاء 

طيلة الوقت على أجهزة الفؤاكس إلرسؤال الملفؤات إلؤى اسؤتخدام الهواتؤف الذكيؤة 

ا لتطؤور جيؤل األلفيؤة بشؤكل  إلرسال تل  الملفات إلى السؤحابة اإللكترونيؤة. ونظؤر 

ولكؤنهم يحؤذرون التقنيؤات  –مستمر، فهم ال يؤألفون االبتكؤارات الرقميؤة فحسؤب 

القديمة ويسؤعون جؤادين إلؤى معرفؤة سؤبب حؤدو  الموجؤة التاليؤة مؤن األعطؤال. 

وفي أوقات فراغهم، يفكرون في كيفية دفع رسوم توصيل الطعؤام بسؤهولة تامؤة 

https://www.alroeya.com/
https://www.regus.com.bh/work-bahrain/wp-content/uploads/sites/131/2017/04/Report3.pdf
https://www.regus.com.bh/work-bahrain/wp-content/uploads/sites/131/2017/04/Report3.pdf
https://www.regus.com.bh/work-bahrain/wp-content/uploads/sites/131/2017/04/Report3.pdf
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ف يتسنى للواجهات الرقمية أن تصبح أكثر تفاعال  من خالل هواتفهم الذكية، وكي

ا  مؤؤع تطبيقؤؤاتهم الُمفضؤؤلة. يمثؤؤل هؤؤذا المؤؤنهط المؤؤرن والمتكؤؤرر دعامؤؤة قويؤؤة جؤؤد 

 .لألعمال التجارية

 

 –ُيعتبؤؤر النمؤؤو الشخصؤؤي والتطلعؤؤات المهنيؤؤة عؤؤاملين هؤؤامين لجيؤؤل األلفيؤؤة 

ؤا  يفضلون أصحاب العمل الذين في المئة منهم إنهم 52حي  يقول  يوفرون فرص 

همؤا الفائؤدتان األهؤم  إلى أن الؤتعلم والتطؤور PwC كما ُتشير أبحا  شركة للتقدم

ولذا يمثل هذا الطموح وطريقة التفكير التي ُتركؤز علؤى تحسؤين الؤذات  .للموظف

ا عند البح  عن طرق مبتكرة لتجاوز أهداف األعمال التجارية  ..عامال  حاسم 

استخدام أجهزة الكمبيؤوتر المحمولؤة والهواتؤف  بين يتحّول جيل األلفية     

 –مؤرة فؤي السؤاعة  27بمتوسؤط  الذكية وأجهزة التلفاز وغير ذلؤ  مؤن األجهؤزة

أضعاف عن الجيؤل السؤابق. لؤذل  يتعامؤل هؤذا الجيؤل  10وهو معدل يزيد بمقدار 

ا مع االبتكارات التقنية بكل سهولة، وبالتالي ُيصبح تعُدد المهام بالنسبة لهم أمؤر  

ا ا أيض   .طبيعي 

 

عؤؤؤؤن الراتؤؤؤؤب عنؤؤؤؤد النظؤؤؤؤر  المرونؤؤؤؤة والحريؤؤؤؤة يقؤؤؤؤّدر ثلؤؤؤؤ  جيؤؤؤؤل األلفيؤؤؤؤة

العمؤل. ويعتبؤر جيؤل األلفيؤة الوظؤائف مشؤاريع ميقتؤة، ولؤذا فهؤم أقؤل  عرض في

ا إلعؤؤؤادة تنظؤؤؤيم حيؤؤؤاتهم لتناسؤؤؤب وظؤؤؤائفهم مقارنؤؤؤة  باألجيؤؤؤال السؤؤؤابقة.  اسؤؤؤتعداد 

بالمرونؤؤة وكؤؤذل  مجموعؤؤة  وتسؤؤتطيع الشؤؤركات التؤؤي تؤؤوفر سؤؤاعات عمؤؤل تتسؤؤم

متنوعة من أماكن العمل مساعدتهم لالضطالع بمسؤيولياتهم وتلبيؤة احتياجؤاتهم 

 .الخاصة

 

فؤؤي المائؤؤة مؤؤن جيؤؤل الشؤؤباب يتفقؤؤدون  89وجؤؤدت دراسؤؤة لجامعؤؤة بنتلؤؤي أن 

ؤا  رسائل البريد اإللكتروني ويردون عليها حتؤى بعؤد انتهؤاء سؤاعات العمؤل. ووفق 

فؤؤي المئؤؤة مؤؤن جيؤؤل األلفيؤؤة أن سؤؤاعات العمؤؤل  47رى ، يؤؤEY لمؤؤا ذكرتؤؤه شؤؤركة

ويعمؤؤل إضؤؤفاء  رة.قؤؤد زادت بالفعؤؤل خؤؤالل السؤؤنوات الخمؤؤس األخيؤؤ الخاصؤؤة بهؤؤم

الطابع الرسمي على األنشطة التي تتم خؤارج سؤاعات العمؤل مؤع ترتيؤب األعمؤال 

علؤؤى تؤؤوفير أسؤؤلوب عمؤؤل أفضؤؤل للمؤؤوظفين يجنؤؤبهم اإلنهؤؤا  ويمؤؤنحهم الشؤؤعور 

ابالتقدير نظر   ا إضافي   .ا لبذلهم جهد 
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تيدي التقنيات الحديثة إلى تغيير طريقؤة تواصؤل جيؤل األلفيؤة مؤع ريسؤائهم 

يفضؤؤؤلون التواصؤؤؤل  وزمالئهؤؤؤم. ويقؤؤؤول واحؤؤؤد وأربعؤؤؤون فؤؤؤي المئؤؤؤة مؤؤؤنهم إنهؤؤؤم

ؤؤا لوجؤؤه أو عبؤؤر الهؤؤاتف. ويعمؤؤل قؤؤادة  الرقمؤؤي فؤؤي العمؤؤل علؤؤى المقؤؤابالت وجه 

الل التوجه إلؤى اسؤتخدام أدوات التواصؤل الشركات على تمكين هذا التغيير من خ

ويمكؤن  Workplace by Facebookو Microsoft Teamsو Slack مثؤل

لهؤؤذو األدوات أن تشؤؤجع المؤؤوظفين علؤؤى مشؤؤاركة أفكؤؤارهم بشؤؤكل سؤؤلس وكؤؤذل  

التؤدريب التقنؤي وتؤوافر  فهي خارج أي قيود تخضؤع للتسلسؤل القيؤادي. ويضؤمن

مجموعؤؤات مؤؤن المرشؤؤدين ومتلقؤؤي التوجيؤؤه اتفؤؤاق جميؤؤع األشؤؤخا  علؤؤى نفؤؤس 

الهؤؤدف واسؤؤتعدادهم للتعؤؤاون. ويسؤؤتفيد مواليؤؤد السؤؤنوات التاليؤؤة لنهايؤؤة الحؤؤرب 

العالميؤؤة الثانيؤؤة مؤؤن الؤؤريى العمليؤؤة التؤؤي تجعلهؤؤم يواكبؤؤون أحؤؤد  التقنيؤؤات، فؤؤي 

الحصؤؤول علؤؤى الثنؤؤاء والتعليقؤؤات  أللفيؤؤةفؤؤي المئؤؤة مؤؤن جيؤؤل ا 80حؤؤين يفضؤؤل 

 .عن عمليات استعراض األداء الرسمية الفورية

 

ومؤؤع تحؤؤول جيؤؤل األلفيؤؤة مؤؤن كونؤؤه األقليؤؤة إلؤؤى األغلبيؤؤة فؤؤي أمؤؤاكن العمؤؤل، 

فسؤؤتبدأ مرحلؤؤة نقؤؤل المعلومؤؤات داخؤؤل الشؤؤركات التؤؤي تعمؤؤل كشؤؤبكات عؤؤن طريؤؤق 

سلسل القيادي من أعلى إلؤى أسؤفل المحادثات بدال  من نقل األفكار وفق ا لمسار الت

 .فقط

 

ويرى جيل األلفية أن األدوات التي يستخدمونها إلنجاز العمل تخضؤع لحالؤة 

ا لمواجهؤؤة األعطؤؤال.  دائمؤؤة مؤؤن التغيؤؤر كمؤؤا تعلمؤؤوا كيفيؤؤة التكيؤؤف معهؤؤا سؤؤريع 

وباستخدام هذا المستوى العالي من القؤدرة علؤى التكيؤف، يشؤرع هؤذا الجيؤل فؤي 

لصؤؤناعات وخلؤؤق فؤؤر  جديؤؤدة فؤؤي سؤؤوق األعمؤؤال. ومؤؤع أنؤؤه ال تغييؤؤر مسؤؤتقبل ا

يمكن أن يصبح جميع أبناء هذا الجيل الرقمي كزوكربيرج، ولكن مع توفير بنيؤة 

تحتية رقمية صحيحة، يمكن للشركات أن تتعلم الكثير مؤن البراعؤة التقنيؤة لجيؤل 

 [https://www.regus.com.bh] .األلفية الذي يعمل لديهم

 

الخلود والرحمة لشهداء الشبيبة العراقية الحرة، المجد للشبيبة العراقية     

الحرة مع الحفاظ علؤى شؤبابية الثؤورة واالحتؤراس مؤن طمؤع األحؤزاب السياسؤية 

 االنتهازية لكيال يسرقوا الثورة من الشبيبة الحرة.

 

https://www.regus.com.bh/
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 اليوماليوم نتاج االمس ، والغد غرس 
 

 أ.د. مضر خليل عمر
 

قال احد الحكماء ))زرعوا فاكلنا ، ونزرع حتؤى يؤاكلون(( ، إذ لؤيس هنؤا   
شيء او ظاهرة يتكون ويكون له اثرو فجأة ، فالبد من تهيئة االسباب ومن وقت 
سابق . وبما ان لكل شؤيق فؤي الوجؤود دورة حيؤاة ، فمعرفؤة تاريخؤه و المرحلؤة 

 . ون عليه حاله في المستقبل القريبستدالل على ما سيكالراهنة له يساعد في اال
 

وهذا نهط علمي معروف . ففي الجغرافيا على سبيل المثال فؤان التوزيعؤات 
فؤؤي لحظؤؤة معينؤؤة وكأنهؤؤا لقطؤؤة  الجغرافيؤؤة تعؤؤرض حالؤؤة الظؤؤاهرة قيؤؤد الؤؤدرس

 . مصور
 

ولكن وبتكرار او تشابه التوزيؤع الجغرافؤي للظؤاهرة مؤع التوزيؤع الجغرافؤي 
للعوامل الميثرة عليها نحصل على الؤنمط المكؤاني للظؤاهرة . وبدراسؤة العوامؤل 

حينها باالمكان رسم  processesالمشتركة و تل  الميثرة ، أي تحليل العمليات 

ية وعالجا . وهذا ينطبؤق علؤى سيناريوهات التغيير الممكنة بتدخل االنسان ، وقا
جميع االحدا  والظواهر ذات البعد المكاني على سطح الكرة االرضية . فالتاريخ 
والجغرافيؤا وجهؤان للحقيقؤة المكانيؤة ،  اذا اردنؤا اسؤتيعاب هؤذو الحقيقؤة وادرا  
ابعادها ومساراتها المسؤتقبلية و التحسؤب لهؤا .  فؤي هؤذا المقؤال اعؤرض نمؤاذج 

التحسؤؤؤؤب لنتائجهؤؤؤؤا ت يتطلؤؤؤؤب اسؤؤؤؤتيعابها معرفؤؤؤؤة جؤؤؤؤذورها و توضؤؤؤؤيحية لحؤؤؤؤاال
 . المتوقعة

 
قامؤؤت وزارة التعلؤؤيم العؤؤالي والبحؤؤ  العلمؤؤي بايفؤؤاد العديؤؤد مؤؤن الخؤؤريجين 
الكمال الدراسة في الخارج ، و معظمهم إن لم يكن جميعهم ، يعانون من مشكلة 

ي جامعاتهم التؤي الفارق بين ما تعلموو سابقا وما يشاهدوو و يجب ان يتعلموو ف
يدرسون فيها حاليا . ولعلهم ال يتحملون اال جزء يسيرا من المشكلة ، فهم نتاج 
نظؤؤام تعليمؤؤي تراجؤؤع كثيؤؤرا عؤؤن مؤؤا كؤؤان عليؤؤه فؤؤي عقؤؤد السؤؤبعينات مؤؤن القؤؤرن 
الماضي . ونظرة سريعة الؤى بعؤض مؤن مجريؤات االحؤدا  التؤي ادت الؤى تخلؤف 

ستيعاب ما يعانيؤه المبتعثؤين للدراسؤة فؤي النظام التعليمي في العراق تساعد في ا
الخؤؤارج . وارجؤؤو ان ال يفهؤؤم انؤؤي ضؤؤد هؤؤذا ، بؤؤل احؤؤس بمعانؤؤاتهم وأتؤؤألم لحؤؤال 

 . الكثيرين منهم



 

   
25 

 -: فمشاكل المبتعثين الى الخارج تتمثل ، في تصوري ، في

 ، الضعف العلمي في التخص  ، العام و الدقيق 

  في البلدان المتقدمة ،تخلف المعرفة في التخص  عن ما وصل اليه 

  عؤؤدم تعؤؤودهم علؤؤى القؤؤراءات الخارجيؤؤة ، المجؤؤالت العلميؤؤة علؤؤى وجؤؤه
التحديؤؤد ، ممؤؤا يؤؤيدي الؤؤى ضؤؤعف القؤؤدرة لعؤؤرض موضؤؤوع بحؤؤ  حؤؤدي  

 ومتكامل يصلح لرسالة جامعية ،

  المؤؤنهط العلمؤؤي هؤؤو مؤؤنهط تفكيؤؤر واسؤؤلوب عمؤؤل ، وهؤؤذا مؤؤا لؤؤم يتعلمؤؤوو
ا يعنؤؤي غيؤؤاب الخبؤؤرة فؤؤي البحؤؤ  عمليؤؤا ، حتؤؤى وان درسؤؤوو نظريؤؤا ، ممؤؤ

 العلمي ،

  احساسهم بالفارق قد ييدي الى : النكو  ، او قبول التحدي ، او ايجاد

 . سبيل غير اصولي للحصول على الشهادة الجامعية المطلوبة

هؤؤذا فؤؤي الجانؤؤب العلمؤؤي ، ناهيؤؤ  عؤؤن الجوانؤؤب االجتماعيؤؤة و الماديؤؤة االخؤؤرى ، 
نظؤؤام تعليمؤؤي لؤؤم يؤؤيهلهم علميؤؤا ومهنيؤؤا  وفؤؤي جميؤؤع هؤؤذو هؤؤم نتؤؤاج )ضؤؤحايا( 

 . وحضاريا بالشكل المطلوب

يمكؤؤن تلخؤؤي  اسؤؤباب تؤؤدني كفؤؤاءة النظؤؤام التعليمؤؤي فؤؤي العؤؤراق باالسؤؤباب 

 -: االتية ، فمن القرارات السياسية التي ادت سلبيا ما نحن عليه االن

 ، اقامة دورات تأهيل مكثفة لتخريط معلمي المدارس االبتدائية 

 النتمؤؤاء السياسؤؤي وسؤؤيلة للقبؤؤول فؤؤي الجامعؤؤات ، والدراسؤؤات اعتمؤؤاد ا
البلؤؤؤد او االبتعؤؤؤا  للدراسؤؤؤة العليؤؤؤا علؤؤؤى وجؤؤؤه التحديؤؤؤد ، سؤؤؤواء داخؤؤؤل 

 ،خارجه

  الغاء قرار اختبار حامل الشهادة من الجامعات االجنبية باللغة التي كتؤب
بهؤا رسؤالته الجامعيؤؤة عنؤد عودتؤه الؤؤى الؤوطن ، بعؤد فتؤؤرة قصؤيرة مؤؤن 

 صدورو ،

 ، ايقاف النشر العلمي بسبب الحصار 

  اعتمؤؤاد النظؤؤام السؤؤنوي للدراسؤؤة فؤؤي الجامعؤؤات ، وانهؤؤاء العمؤؤل بنظؤؤام
 المقررات و النظام الفصلي ،

  السماح للطلبة باالمتحان في جميع المواد التي لم تتحقؤق درجؤة النجؤاح
 ،في صفه اذا لم ينجح في ثال  موادبها بعد ان كان الطالب يعد راسبا 
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 الطلبؤؤة حؤؤق االمتحؤؤان الكثؤؤر مؤؤن محؤؤاولتين ، وحتؤؤى فؤؤي الدراسؤؤات  مؤؤنح
 العليا ،

 ، السماح للطلبة المرقنة قيودهم الدراسية بالعودة لمقاعد الدراسة 

 ، اعتماد نسب النجاح كاحد ابرز معايير تقييم التدريسيين 

  اسؤؤتحدا  جامعؤؤات فؤؤي المحافظؤؤات ممؤؤا ادى الؤؤى تكؤؤريس وتعميؤؤق أثؤؤر
عية المحلية فيها دون تنؤوير وتطؤوير ذهنيؤة الطلبؤة و العالقات االجتما

 توسيع افاقهم الحضارية ،

 فؤؤي الجامعؤؤات بشؤؤكل ادى الؤؤى اكتضؤؤاض القاعؤؤات  توسؤؤيع قاعؤؤدة القبؤؤول
 . وبدون توفير الكثير من المستلزمات التعليمية

 -: رافق ذل  ، و رسخ جذور التراجع والتدني العلمي ، ما يلي

 الكتاب المنهجي ، الذي كان يشؤكل ثقؤال علؤى  اعتماد المالزم عوضا عن
 التدريسي الكمال المنهط بسبب كثرة المناسبات والعطل ،

  تخريط حملة شهادات عليا مارسوا التعليم الجؤامعي وحملؤوا علؤى القابؤا
علمية وصفهم الدكتور عبد الرزاق الهاشؤمي )وزيؤر تعلؤيم عؤالي سؤابق 

 ، (()نصف ردنامام صدام حسين في ندوة متلفزة( بانهم )

  بعد أن كانت الجامعة مركزا للتعلم وكسب الخبرو اصبحت مكانؤا للتهؤرب
مؤؤن الخدمؤؤة العسؤؤكرية )الثمانينؤؤات(، ثؤؤم أضؤؤحت ميؤؤدانيا للحصؤؤول علؤؤى 

 شهادة )أولية وعليا( ألغراض الوجاهة و المنصب ،

  مجؤؤيء عمؤؤادات غيؤؤر كفؤؤوءة علميؤؤا وتركيزهؤؤا علؤؤى الشؤؤكليات الرسؤؤمية
ها صالحيات ريساء االقسام العلمية ترسيخا للمركزية دون العلم و سحب

 القاتلة ،

  بسؤؤبب االوضؤؤاع الماديؤؤة للتدريسؤؤيين فؤؤي عقؤؤد التسؤؤعينات فقؤؤد اصؤؤبحت
المحاضرات واالشراف على طلبة الدراسات العليا وسؤيلة رزق ومصؤدر 

 صراع ، واستمر الحال بعد ذل  ،

  تؤوفر وقؤت تدنى مستوى المحاضرات مع وجود دراسة مسؤائي ، وعؤدم
 للتدريسي للمتابعة واالطالع على نتاجات االخرين ،

  سيادة مبدأ النشر العلمي ألغؤراض التؤدرج فؤي االلقؤاب )العلميؤة( ، ومؤا
  و سؤؤؤياقات قبولهؤؤؤا للنشؤؤؤر لهؤؤؤذا مؤؤؤن اثؤؤؤر سؤؤؤلبي فؤؤؤي مسؤؤؤتوى االبحؤؤؤا

 ،وتقيمها
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  تزويؤؤر شؤؤهادات جامعيؤؤة و كتؤؤب رسؤؤمية للترقيؤؤات العلميؤؤة لمؤؤن عمؤؤل او
 العراق في عقد التسعينات وما بعدو ،درس خارج 

 تجؤؤاو الطالؤؤب( فؤؤي  –متمتعؤؤا بنظؤؤام تعليمؤؤي )هؤؤش  وبعؤؤد مؤؤا كؤؤان الطالؤؤب
التسؤؤعينات ، وفؤؤي االلفيؤؤة الثالثؤؤة ازداد ضؤؤعف التدريسؤؤي امؤؤام الطالؤؤب ، 
فقد غدى االضؤعف واالقؤل حيلؤة. ففؤي التسؤعينات تؤدنت قيمؤة التدريسؤي 

 . هارت السباب امنيةالسباب مادية وفي االلفية الثالة ان

المشكلة االخؤرى التؤي سؤتواجه المبتعثؤين حاليؤا ، بعؤد عؤودتهم الؤى الؤوطن 
سؤؤالمين بؤؤاذن و ، وبغؤؤض النظؤؤر عؤؤن مسؤؤتوى وطبيعؤؤة مؤؤا اكتسؤؤبوو مؤؤن علؤؤم 
ومعرفؤؤة وخبؤؤرة و حداثؤؤة ، انهؤؤم سيخضؤؤعون لمؤؤن يؤؤرون انهؤؤم دون مسؤؤتواهم 

  ى على المسئولين التحسب لهاالعلمي والسباب عديدة . وأنذا  تبدأ مشاكل اخر

كبرت عبر  Snowball فالمشكلة ليست آنية ، وانما هي كرة ثلط متدحرجة

السؤؤنين واصؤؤبحت عمليؤؤة ايقؤؤاف هبوطهؤؤا للؤؤوادي السؤؤحيق صؤؤعبة ، وهؤؤذا هؤؤو 
التحدي الحقيقي لبناء الوطن بعد ما اصابه من محن وكوار  ، في التعلؤيم علؤى 

 . وجه التحديد

يمكن االشارة اليه هو ثؤورة الشؤباب العفويؤة والمسؤتمرة  المثال االخر الذي
رغم كل الضغوطات واسؤاليب العنؤف الؤال انسؤاني تجؤاو شؤباب عؤزل يطؤالبون ب 
))وطؤؤن(( . هؤؤيالء الشؤؤباب لؤؤم يتحركؤؤوا بفعؤؤل حؤؤزب سياسؤؤي معؤؤين ، او جهؤؤة 
خارجيؤؤة ... احساسؤؤهم بالتوهؤؤان بسؤؤبب ضؤؤياع وطؤؤنهم وفقدانؤؤه هويتؤؤه ومكانتؤؤه 

عليها ، فقدان الثقة بمستقبل شخصي الذي هو مرهؤون بمسؤتقبل البلؤد التي كان 

وليومنؤا هؤذا مؤن مطؤب سياسؤي الؤى اخؤر ،  1980باكمله . فظروف العراق منؤذ 

من حرب ضروس الؤى حصؤار جؤائر الؤى احؤتالل مؤزدوج و غيؤاب سؤلطة الدولؤة 
والتحؤؤول الؤؤى شؤؤريعة الغؤؤاب حيؤؤ  الضؤؤعيف هؤؤو الوحيؤؤد الفاقؤؤد لالمؤؤن واالمؤؤان 

 العيش الكريم .و

مشؤكلة شؤؤباب الثؤؤورة ان صؤؤراعهم حؤؤدي ، يؤؤرون ان ال حيؤؤاة لهؤؤم مؤؤع بقؤؤاء 
السؤؤلطة الحاكمؤؤة بصؤؤيغتها الراهنؤؤة )محاصصؤؤة طائفيؤؤة و انصؤؤياع لتنفيؤؤذ اجنؤؤدة 
اجنبيؤؤة(  ، بالمقابؤؤل فؤؤان ماسؤؤكي السؤؤلطة ملؤؤزمين بتنفيؤؤذ االجنؤؤدة الخارجيؤؤة واال 

رتبطة بالكراسي التي يجلسون عليها . فانهم يفقدون )السلة والعنب( ، حياتهم م
فاما واال .... ويبدو ان هنا  قناعة تسود بينهم مفادها ))علي وعلى اعدائي(( ، 
والعيؤؤؤاذ بؤؤؤال . والغريؤؤؤب ان بعؤؤؤض المعلقؤؤؤين السياسؤؤؤيين يطلبؤؤؤون مؤؤؤن الثؤؤؤوار 
استراتيط للخروج مؤن االزمؤة . هؤل هنؤا  اسؤتراتيط لالحؤزاب والكتؤل السياسؤية 



 

   
28 

اسؤؤتراتيط ؟ وهؤؤل  2003وحتؤؤى التؤؤي سؤؤبق وأن وقؤؤادت السؤؤلطة قبؤؤل الراهنؤؤة ، 

الطائفؤؤؤة وفكرهؤؤؤا يشؤؤؤكل اسؤؤؤتراتيط ؟ ام االجنؤؤؤدة المكتوبؤؤؤة مؤؤؤن االخؤؤؤرين ؟ أي 
 استراتيط يعنون ال اعرف حقا . 

االستراتيط السياسي الوحيؤد الؤذي اعتقؤد انؤه موجؤود وقيؤد التنفيؤذ قؤد كتؤب 
قة واحكمؤت نتاجاتهؤا لتشؤكل سياسؤة منذ وقت بعيد ، و رسمت خطوات تنفيذو بد

عالميؤؤة تنقؤؤاد لهؤؤا الؤؤدول الكبؤؤرى قبؤؤل الصؤؤغرى ، واسؤؤاليبها متكاملؤؤة : اقتصؤؤاد 
واعؤؤالم وفكؤؤر . نتائجهؤؤا نلمسؤؤها يوميؤؤا عنؤؤد دراسؤؤة الجغرافيؤؤا ، بكؤؤل فروعهؤؤا 
وتخصصاتها ، ناهي  عؤن مؤا يحؤد  علؤى السؤاحة السياسؤية فؤي العؤالم عامؤة و 

لست سياسيا ولكن لالختصؤا  بصؤماته التؤي ال يمكؤن الشرق االوسط خاصة .  
 تجاوزها . 

هذو الحالة ال تستوعب اال بمعرفة تاريخ العراق وجغرافية المنطقؤة . )كبلؤد 
و تؤؤاريخ ماسؤؤكي السؤؤلطة( . فكؤؤرة الؤؤثلط التؤؤي اشؤؤير اليهؤؤا آنفؤؤا قؤؤد وصؤؤلت الؤؤى 
د مفتؤؤرق الطؤؤرق : امؤؤا تسؤؤحق كؤؤل شؤؤيء يقؤؤف فؤؤي طريقهؤؤا  وينتهؤؤي العؤؤراق كبلؤؤ

موحد ومستقل )نسبيا( او تنتهي الكرة لتكؤون ركامؤا ميلمؤا لؤه اثؤارو الموجعؤة .  
وكمؤؤا قؤؤال احؤؤد الحالقؤؤين )لعؤؤن و السياسؤؤة والسياسؤؤيين( ، النهؤؤم تالعبؤؤو فؤؤي 

 التاريخ ليستغلوا الجغرافيا لصالحهم . حسبنا و ونعم الوكيل ..... 
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 قصة مرض قاسم الفراتي بالكورونا

 محمد الربيعيأ.د. 

أقؤام أحؤد االصؤدقاء واسؤمه قبؤل عشؤرة أيؤام، لنبدأ قصة المرض مؤن أولهؤا. 

 19فيؤؤروس مؤؤرض كوفؤؤد ، حيؤؤ  الؤؤتقط جاسؤؤم حفؤؤال بمناسؤؤبة رجوعؤؤه مؤؤن سؤؤفر

(Covid-19) بعؤؤد ذلؤؤ  شؤؤخ  آخؤؤر كؤؤان يحمؤؤل الفيؤؤروس مؤؤن دون علمؤؤه نمؤؤ .

لؤه يؤدعى قاسؤم  بصديقللترحيب  بيتهبثالثة أيام، سعل في يدو قبل أن يفتح باب 

أن يسؤؤتوعب نصؤؤف تريليؤؤون جؤؤزيء  19عؤؤاب مرضؤؤى كوفؤؤد ليمكؤؤن ل) .الفراتؤؤي

 ان قاسؤم. بينمؤا كؤ(فيروس لكل ملعقة صغيرة، ويحولؤه السؤعال إلؤى رذاذ منتشؤر

 هعلؤؤى بطانؤؤة فمؤؤ يجؤؤزيء فيروسؤؤ الؤؤف 32اسؤؤتقر ف، أخؤؤذ نفسؤؤا يؤؤدخل البيؤؤت

. جاسم داخل جسد رتتكاث (SARS-CoV-2)واسمها  الفيروسات ته. كانتوحنجر

 كانؤت هحلقؤسقف فوق البطانة الرطبة في  سه، فتن مرور أنفاكان يتحد وبينما 

قطؤؤرات صؤؤغيرة مؤؤن المخؤؤاط المحّمؤؤل بالفيروسؤؤات تنؤؤدفع بشؤؤكل غيؤؤر مرئؤؤي فؤؤي 

لؤم يؤتم قدمؤه جاسؤم و. يستقر البعض على الطعؤام الؤذي ة قاسمالهواء فوق طاول

، والؤؤبعض ا خؤؤر هعلؤؤى أصؤؤابعينجؤؤرف  ا، وبعضؤؤهقاسؤؤم تناولؤؤه بعؤؤد علؤؤى طبؤؤق

 ويؤدقاسم . في الوقت الذي مد فيه هينجذب إلى الجيوب األنفية أو يستقر في حلق

جؤؤزيء فيؤؤروس. وبمجؤؤرد  ألؤؤف 40 قؤؤد اجتؤؤرع ه، يكؤؤون جسؤؤمليؤؤودع صؤؤديقه

 ألف. 300االنتهاء من المصافحة، يصل هذا الرقم إلى 

وتسؤؤتقر علؤؤى  قاسؤؤم تنجؤؤذب إحؤؤدى القطؤؤرات إلؤؤى الممؤؤرات المتفرعؤؤة لرئتؤؤي

رسؤؤب جزيئؤؤات الفيؤؤروس فؤؤي المخؤؤاط الؤؤذي يغطؤؤي تالسؤؤطح الؤؤدافق الرطؤؤب، وت

ا  مؤن الؤرأس ةإذا قمؤت بتضؤخيم شؤعر ،األنسجة. كؤل جسؤيم مسؤتدير وصؤغير جؤد 

ملعؤؤب كؤؤرة قؤؤدم، فسؤؤيكون عؤؤرض جسؤؤيم الفيؤؤروس  حجمهؤؤا بحجؤؤمكؤؤون تبحيؤؤ  

. يتكون الغشاء الخارجي للفيروس من طبقة زيتية مدمجة مع عشرة سنتيمترات

. هذو تخرج مثل النتوءات على السنبلةجزيئات بروتينية خشنة تسمى بروتينات 

المؤادة ملتؤف مؤن  ل. في وسط جسيم الفيروس يوجد حبؤويكرجسيم الفيروس ال

  .(RNA) الرايبوزيالنووي الحامض وهي من نوع لفيروس ل الوراثية

تدفق الفيروس عبر مخاط الرئة، فتنه ينتقل إلى إحؤدى الخاليؤا التؤي عندما ي

أمتار مقارنة  يبلإ عرضها ثمانية ،تبطن السطح. الخلية أكبر بكثير من الفيروس

. بعرض عشرة سنتيمترات للفيروس في ملعب كرة القدم الذي تكلمنا عنؤه اعؤالو
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اومؤؤة المهؤؤاجمين. لمقالخليؤؤة بوسؤؤائل كثيؤؤرة لقؤؤد جهؤؤزت مليؤؤار سؤؤنة مؤؤن التطؤؤور 

جؤؤزء مؤؤن  الخليؤؤة بؤؤاب خلفؤؤي. يبؤؤرز مؤؤن سؤؤطح -ولكؤؤن لؤؤديها أيضؤؤا نقطؤؤة ضؤؤعف

 2ي إي سؤؤأي أو مسؤؤتقبالت  2البؤؤروتين يسؤؤمى إنؤؤزيم تحويؤؤل األنجيوتنسؤؤين 

(ACE2)  .ا في تعديل  البروتينعادة، يلعب هذا في ال داخل  نينشاط الهرموالدور 

 . بمثابة مرساة للفيروس التاجي، سيكون بالنسبة لخاليا قاسم الجسم. اليوم

بروتين السنبلة على سطح خليؤة الرئؤة، يتطؤابق شؤكله مؤع شؤكل  قععندما ي

بشؤكل وثيؤق بحيؤ  يلتصؤق بؤه مثؤل المؤادة الالصؤقة. ثؤم ينؤدمط  (2 )أي سي إي

النؤؤؤووي غشؤؤؤاء الفيؤؤؤروس مؤؤؤع غشؤؤؤاء الخليؤؤؤة، ويسؤؤؤكب محتويؤؤؤات الحؤؤؤامض 

 في داخل خلية الرئة. (  RNA )رناالرايبوزي 

. للخلية مادتهؤا يبدأ الحامض الرايبوزي للفيروس بالعمل حالما يدخل الخلية

، (DNA دنؤاوهؤي الحؤامض النؤووي الديوكسؤي رايبؤوزي )الوراثية الخاصة بها 

 يؤتم نسؤخها باسؤتمرار وإرسؤالهال (رنؤا)في شكل منه منسوخة  اشكالنتط ت ذيال

حي  توفر تعليمات حول كيفية صنع البروتينات  لخلية،سايتوبالزم اإلى  من نواة

 اتوالبروتينؤؤ (رنؤؤا)مؤؤن خلويؤؤة مجمعؤؤات ، فؤؤي التؤؤي تؤؤيدي جميؤؤع وظؤؤائف الخليؤؤة

يقؤؤوم ، حيؤؤ  عمؤؤل تصؤؤنيع جماعيؤؤة. إنهؤؤا تشؤؤبه ورشؤؤة .تسؤؤمى الريبوسؤؤومات

 المهندس. حسب تعليمات لصناعة جهاز  بتضافة قطعة بعد قطعة، العمال

يبؤدأ ذلؤ  الريبوسؤوم  ،رنؤا الفيروسؤي الخلؤوي مبمجرد أن يواجؤه الريبوسؤو

هؤذو  تبؤدأوبنؤاء البروتينؤات الفيروسؤية. ثؤم  ة الشفرة المكتوبة على رنؤافي قراء

تقؤوم هؤذو النسؤخ وبدورها رنا الفيروسي على نسخ نفسه، بمساعدة البروتينات 

وبينما تقوم هذو النسخ . وهلم جرا باختطاف المزيد من الريبوسومات في الخلية

 ،تمنؤؤؤع البروتينؤؤؤات الفيروسؤؤؤية األخؤؤؤرى الخليؤؤؤة مؤؤؤن القتؤؤؤالبعمليؤؤؤة االختطؤؤؤاف 

سرعان ما تطغى متطلبات رنا الفيروسية على األعمال العادية للخلية، حي  أن و

 يةفيروسؤؤنسؤخ مشؤغولة ببنؤؤاء مكونؤات عؤدد ال يحصؤؤى مؤن ا ن طاقتهؤا وآالتهؤا 

يلتف ، وهنا  سطح الخليةيتم نقل هذو المكونات على حزام ناقل نحو . ومتماثلة

الفيؤروس كؤون جسؤيم فيتغشاء الفيروس وبروتينؤات السؤنبلة حؤول خيؤوط رنؤا، 

فؤؤي فقاعؤؤات داخليؤؤة، تسؤؤمى الحويصؤؤالت، التؤؤي الجسؤؤيمات الجديؤؤد. تتجمؤؤع هؤؤذو 

تطلؤؤق جزيئؤؤات فيؤؤروس جديؤؤدة فؤؤي جسؤؤم  ل، وتنفجؤؤر الخليؤؤة تتحؤؤر  إلؤؤى سؤؤطح

 . بعشرات ومئات ا الف
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التي لؤم يؤتم دمجهؤا فؤي فيروسؤات  سنبلةن بروتينات الوفي الوقت نفسه، فت

جديدة تتضّمن نفسها مباشرة فؤي غشؤاء الخليؤة المضؤيفة بحيؤ  تلتصؤق بسؤطح 

. ثؤؤم تلؤؤتحم الخليتؤؤان، التصؤؤاق المغنؤؤاطيس بقطعؤؤة حديؤؤدالخليؤؤة المجؤؤاورة، مثؤؤل 

 . مجموعة كبيرة من رنا الفيروسي إلى الخلية المضيفة الجديدة نتقلوت

ا فؤؤي جميؤؤع أنحؤؤاء يتكؤؤرر الم ا وتكؤؤرار  فؤؤم بعؤؤد الحلؤؤق والو الرئؤؤةشؤؤهد مؤؤرار 

كورونؤا بافتراض أن الفيروس يتصرف مثل قريبه، واختراق الخلية واختطافها. 

فتن كل جيل من تماما تصرفات الفيروس الجديد،  فال نعر األننا ال زلنالسارس، 

مؤؤرة.  يمكؤؤن أن يضؤؤاعف الفيؤؤروس مليؤؤونلؤؤذل  يسؤؤتغرق حؤؤوالي يؤؤوم  االصؤؤابة

تنتشر الفيروسات المكؤررة فؤي المخؤاط، وتغؤزو مجؤرى الؤدم، وتصؤب مؤن خؤالل 

 .الجهاز الهضمي

بخير  هشعر أني ال. في الواقع، ما زمما يحد بأي قاسم شعر يال لغاية ا ن 

ا. إذا كان لد  ان قاسؤمملؤل. لقؤد كؤبسؤبب الأي شكوى علؤى اإلطؤالق، فهؤذا  يهتمام 

ا  التباعد االجتماعي، وبعد يومين  تنفيذا لتعليماتفي المنزل  وبقي، صالحامواطن 

خؤرج إلؤى يالعقليؤة معرضؤة للخطؤر إذا لؤم  ه، قؤرر أن صؤحت"طلعؤان الؤروح"من 

 البيت.  خارج

. واتفق على رييته في مطعؤم كبؤاب السؤعادة، اتصل قاسم تلفونيا بصديق له

ن قنؤاع الوجؤه لكؤاالستمتاع بوقت لطيؤف مؤن الدردشؤة مؤع صؤديقه في  كان يأمل

في نهاية األمسية ودع قاسم صديقه بقؤبالت علؤى يقتل األجواء.  ارتداو كادالذي 

قؤؤام بتهؤؤداء صؤؤديقه مليونؤؤا مؤؤن هؤؤو أنؤؤه  يعرفؤؤه. مؤؤا ال الخؤؤد، كانؤؤت أمسؤؤية رائعؤؤة

 تظهر اعراض المرض على صديقه. في غضون خمسة أيام، سوف فيروساته، و

، و ومعداتؤؤهتجريؤؤدو مؤؤن أجؤؤزاءتجزئتؤؤه ومؤؤن ثؤؤم تؤؤم بقايؤؤا مصؤؤنع مهؤؤدم مثؤؤل 

جزيئؤات الفيؤروس  تسؤتمر فؤي افؤرازالمصؤابة  قاسؤم ، فؤتن خاليؤاليتالشىوتركه 

حتى تحترق وتنتهي. مع انتشار شظايا الخاليا المتحللة عبر مجرى الؤدم، يشؤعر 

ا أن هنا  خطأ ما. تكتشف خاليا الدم البيضاء شؤظايا الخاليؤا  جهاز المناعة أخير 

د كيميائيؤؤة تسؤؤمى السؤؤيتوكينات التؤؤي تعمؤؤل كتشؤؤارة إنؤؤذار، الميتؤؤة وتطلؤؤق مؤؤوا

لعمل. عندما تستجيب الخاليا المناعية لوتنشط أجزاء أخرى من الجهاز المناعي 

تهاجمهؤؤا وتؤؤدمرها. تؤؤدور معركؤؤة مجهريؤؤة بالفيروسؤؤات فأنهؤؤا  لخليؤؤة المصؤؤابةل

مؤع و. الجبؤارة العؤدو قؤواتو هجهؤاز المناعؤة الخؤا  بؤ هائلة داخؤل الجسؤم بؤين
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، ترتفؤؤع درجؤؤة حؤؤرارة الجسؤؤم وتصؤؤبح المنطقؤؤة المصؤؤابة عركؤؤةالمحؤؤدة تصؤؤاعد 

 .ملتهبة

األكؤؤل ب مجؤؤرد التفكيؤؤردر  أن يؤؤجؤؤالس لتنؤؤاول الغؤؤداء،  قاسؤؤمبعؤؤد يؤؤومين، و

 در  أنيؤؤسؤتيقظ، ينؤام لبضؤؤع سؤاعات. عنؤؤدما يسؤؤتلقي ويشؤؤعر بالغثيؤان. ي هجعلؤي

، يقيس درجؤة ال جافسع هيشعر بالضيق، ولدي وسوأ. صدر حالته أصبحت أكثر

مؤؤرة  يعؤؤودفكؤؤر، ووي، يسؤؤتغفر و. درجؤؤة مئويؤؤة 39قؤؤرأ النتيجؤؤة: يثؤؤم حرارتؤؤه 

مجؤرد إنفلؤونزا مصؤابا بأنؤه قؤد يكؤون  هنفسؤ يحؤاول ان يقنؤعأخرى إلى السؤرير. 

 هوبصؤحة جيؤدة. أنؤ السؤنصغير الزال  هاألسوأ، فأنيحد  عادية، وحتى إذا كان 

  .في المجموعة عالية الخطورة يسل

يتحسؤن معظؤم إلؤى حؤد مؤا. مؤع الراحؤة فؤي الفؤراش،  بالطبع، حق،على  هأن

بالمائؤؤؤة مؤؤؤن  20. ولكؤؤؤن ألسؤؤؤباب ال يفهمهؤؤؤا العلمؤؤؤاء، يعؤؤؤاني حؤؤؤوالي المصؤؤؤابين

 . اعراض شديدةاألشخا  من 

، من جسؤمهوالشعور با الم في كل مكان  ،بعد أربعة أيام من الحمى العنيفة

 وبشؤؤدة لدرجؤؤة أن ظهؤؤر وسؤؤعال جؤؤاف يهؤؤز همؤؤريض. لديؤؤحقؤؤا  بأنؤؤه أدر  قاسؤؤم

تر  وفي هذو االثناء ي. مستشفى إلى أقرب ليتوجه قاتل من أجل التنفسي. هييلم

 300 و جزيئؤات فيؤروس ملطخؤة علؤى أسؤطح مختلفؤة مؤن السؤيارة مليون 375

 .(الهواءأخرى تطفو في  مليون

 بؤدأولعؤدة أيؤام  تقيؤأ. لتؤهحا تتؤدهوروصول قاسم للمستشؤفى  خالل يوم من

نبضؤؤة فؤؤي الدقيقؤؤة. وبحلؤؤول  50إلؤؤى  همعؤؤدل ضؤؤربات قلبؤؤي فؤؤي الهلوسؤؤة. تبؤؤاط

أسؤفل  أنبؤوب جهؤاز التؤنفس الصؤناعي فؤيالوقت الذي تقوم فيه الممرضة بؤربط 

  الحلق. 

. لقؤؤد أصؤؤاب جهؤؤاز المناعؤؤة نفسؤؤه فؤؤي "عاصؤؤفة يبؤؤدأ جسؤؤم قاسؤؤم بؤؤالتحطم

وهي زيادة مفرطة في الكثافة لدرجة أنه لم  -(Cytokine storm)السيتوكين" 

ؤؤا. تقؤؤتحم  يعؤؤد يحؤؤارب العؤؤدوى الفيروسؤؤية فحسؤؤب، بؤؤل خاليؤؤا الجسؤؤم نفسؤؤها أيض 

الصغيرة التي لحويصالت وتدّمر األنسجة. يمأل السائل ا الرئةخاليا الدم البيضاء 

، حتؤى مؤع قيؤام بؤالغرق تبدأ الرئةتسمح للدم بامتصا  األكسجين. بشكل فعال، 

 يها.هاز التنفس الصناعي بضخ الهواء المخصب باألكسجين إلج
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هؤؤذا لؤؤيس أسؤؤوأ مؤؤا فؤؤي األمؤؤر. شؤؤدة االسؤؤتجابة المناعيؤؤة هؤؤي أنؤؤه فؤؤي ظؤؤل 

هجومها، يتم إغالق األعضاء في جميع أنحاء الجسم، وهي عمليؤة تعؤرف باسؤم 

ال يسؤتطيع  متالزمة الخلل الؤوظيفي المتعؤدد األعضؤاء. عنؤدما يفشؤل الكبؤد، فتنؤه

 الموت. المحرومة من األكسجين في  الدماغتبدأ خاليا و الدم. فيمعالجة السموم 

. لقؤد انتهؤى أسؤوأ خطؤر. مؤع ضؤرب الهجؤوم بالتحسؤن يشعر قاسؤمومن ثم، 

، وستبدأ الرحلة البطيئة والمضنية قوتهجهاز المناعة  يستعيدالفيروسي، سوف 

 فؤم قاسؤمسؤيزيل األطبؤاء األنبؤوب مؤن للشفاء التام. بعد بضعة أسابيع مؤن ا ن، 

الطبيعؤي ، وسؤيعود اللؤون تعود لؤه شؤهيتهويخرجون جهاز التنفس الصناعي. سؤ

سؤيارة إلؤى بالوجؤه يتخرج فؤي الهؤواء النقؤي وي، سؤجميؤل، وفي صباح هإلى خدي

 .ه سالما معافىمنزل
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 آداب التحية االجتماعية في العراق

 الدكتور عبد المنعم الناصر

 

من فروع علوم اللسانيات ما يسمى" علم اللسانيات االجتماعي"، يبح  في 

وظيفة  الكالم في شتى النشاطات االجتماعية في بيئة معينة. ويوصف هذا العلؤم 

بأنه يبح  في: "من يقول ماذا ولمن وكيف وأيؤن". والبحؤ  الحؤالي ينتمؤي إلؤى 

ر التحيؤؤة والسؤؤالم فؤؤي هؤؤذا العلؤؤم مؤؤن اللسؤؤانيات ينظؤؤر فؤؤي تطؤؤور مفؤؤردات وتعؤؤابي

 المجتمع العراقي. 

يعرف العراق بأنه بلد" و بالخير"، وهي من عبارات التحية التي ال توجؤد 

في غيرو من البالد التي تتكلم العربية وكذل  في الؤبعض مؤن المجتمؤع الكؤويتي، 

وربمؤؤا إلؤؤى حؤؤد معؤؤين فؤؤي مجتمعؤؤات عربيؤؤة أخؤؤرى قريبؤؤة مؤؤن العؤؤراق. فمؤؤا هؤؤو 

صؤؤا  المجتمؤؤع العراقؤؤي بهؤؤذو العبؤؤارة فؤؤي التحيؤؤة، ومؤؤا هؤؤي السؤؤبب فؤؤي اخت

 مناسباتها  وما هو أصلها؟ 

من المعلوم تاريخيا بأن عبارات التحية عند العرب قبل اإلسالم كانت: "أنعم 

." بحسب الوقت من اليؤوم. ثؤم اختصؤرتا إلؤى: "عؤم صؤباحا،  صباحا وأنعم مساء 

." تخفيفا، ولكثرتهما في الكالم. وبعد ظهور اإلسالم استعملت عبؤارة  وعم مساء 

"السؤؤالم علؤؤيكم." فؤؤي جميؤؤع األوقؤؤات والمناسؤؤبات، ومؤؤا تؤؤزال تسؤؤتعمل فؤؤي كؤؤل 

البلدان الناطقؤة بالعربيؤة. أمؤا فؤي العؤراق فتسؤود عبؤارة: "و بؤالخير" تسؤتعمل 

بأسلوب معين، وهؤو أنؤه عنؤدما يقؤدم أحؤد علؤى مجتمؤع يبؤادرهم بتحيؤة "السؤالم 

عليه ب: "وعليكم السالم." وبعد أن يأخؤذ مكانؤه فؤي المجلؤس عليكم"، ويردون 

يقولؤؤون لؤؤه فؤؤردا فؤؤردا: "و بؤؤالخير" فيؤؤرد علؤؤيهم فؤؤردا فؤؤردا: "و بؤؤالخير". 

والمالحظ أنؤه إذا دخؤل أحؤدهم مجلسؤا دون أن يؤيدي تحيؤة "السؤالم علؤيكم" فؤال 

". كما يالحؤظ يردون عليه ب: "وعليكم السالم"، كما ال يقولون له: "و بالخير

أن عبارة "و بالخير" مقصورة على الرجال من المجتمع، وال تقولهؤا النسؤوان 

 في المناسبة الشبيهة، إال في نطاق محدود وحدي ، كما سنشير إليه الحقا. 

أجريت بحوثؤا ميدانيؤة واستفسؤارات متعؤددة للوقؤوف علؤى أصؤل تحيؤة "و 

 بالخير" وتوصلت إلى النتائط ا تية:
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قبؤؤل أن تتؤؤوفر وسؤؤائط  النقؤؤل الحديثؤؤة مؤؤن سؤؤيارات وقطؤؤارات كؤؤان النؤؤاس 

يتقلؤؤون بؤؤين المؤؤدن والقؤؤرى علؤؤى ظهؤؤور الؤؤدواب ومشؤؤيا علؤؤى األقؤؤدام. كؤؤانوا 

ينطلقون من المكان بعد صالة الصبح ثم يتوثقون عند العصر أينما وجدوا مكانؤا 

ن ضيوفا علؤى يأويهم. وغالبا ما يكون ذل  في مضيف إلحدى القبائل حي  يحلو

أهلها، فلم تكن هنا  فنادق بل بعض الخانات في المدن والقصؤبات الكبيؤرة. فؤتذا 

نزلوا ضيوفا على إحؤدى العوائؤل أو علؤى شؤيخ الؤديرة يأخؤذ الرجؤال مكؤانهم فؤي 

غرفة الضيوف، أو الديوخانة كما يقال لها. أما النساء فيكون مكانهن في الحؤرم 

دار أن يعرفؤوا مؤن الضؤيوف فيمؤا إذا كؤانوا قؤد المخص  للنساء. ثم يريد أهل ال

تناولوا وجبة الغداء أم ال. قد يبدو من المنطقي أن يسأل كبير البيت ضيوفه عؤن 

ذلؤؤؤؤ ، إال أن التقاليؤؤؤؤد االجتماعيؤؤؤؤة فؤؤؤؤي البيئؤؤؤؤة الريفيؤؤؤؤة العراقيؤؤؤؤة التؤؤؤؤي تحتؤؤؤؤرم 

الوقارواالعتزاز بالنفس وتجنب إظهؤار الحاجؤة للطعؤام  واالعتؤراف بؤالجوع فؤي 

بيت المضيف تجتنب ذل ، وسيكون الجواب الحتمي أنهم ال حاجة بهم إلى طعام، 

فليس سهال علؤى أحؤد أن يعتؤرف بؤالجوع عنؤد غريؤب عنؤه. فكيؤف يعلؤم صؤاحب 

المضيف أن ضيوفه بحاجؤة إلؤى وجبؤة طعؤام؟ للريؤف تقاليؤدو الرصؤينة والقديمؤة 

ن يأخؤؤؤذ صؤؤؤاحب فؤؤؤي المناسؤؤؤبات االجتماعيؤؤؤة، فكانؤؤؤت آداب الضؤؤؤيافة التقليديؤؤؤة أ

المضيف الجواب من ضيوفه بطريقة غير مباشؤرة. عنؤدما يبؤدأ الضؤيوف بقؤول: 

"السالم عليكم،" ويرد أهل المضيف برد السؤالم، يبؤادر صؤاحب المضؤيف بقولؤه 

للضيوف: "صبحكم و بالخير" مع أن الوقت هو العصر. فتذا كؤان الضؤيوف قؤد 

م و بؤالخير". مؤن هؤذا الجؤواب تناولوا وجبة الغداء سيجيبون مضيفهم: "مساك

سيعلم المضيف بأن ضيوفه قد تناولوا وجبة الغداء. وعنؤدما يكؤون الضؤيوف لؤم 

يتنؤؤاولوا وجبؤؤة الغؤؤداء بعؤؤد سؤؤيرد أكبؤؤرهم التحيؤؤة بقولؤؤه: "صؤؤبحكم و بؤؤالخير". 

آنذا  يعلم مضيفهم بؤأن ضؤيوفه لؤم يتنؤاولوا وجبؤة الغؤداء فيحضؤرها لهؤم. ولمؤا 

من الضيوف كافيا لمعرفة األمر فلؤم تكؤن هنؤا  حاجؤة لسؤيال  كان جواب الرجال

النساء من الضيوف لمعرفة الحاجة للطعام. وهذا هو سبب عدم استعمال النساء 

في العراق لتحية "و بالخير." ولوحظ في البصرة اسؤتعمال "و بؤالخير" لمؤن 

عؤد الجلؤوس يقدم على جماعة ويسلم عليهم، حتى لو كانوا جميعا وقوفا ولؤيس ب

والسؤؤالم. والحظؤؤت أن بعؤؤض مؤؤن يحملؤؤن درجؤؤات الؤؤدكتوراو والماجسؤؤتير مؤؤن 

التدريسؤؤيات فؤؤي الجامعؤؤات يسؤؤتعملن "و بؤؤالخير" مؤؤع بعضؤؤهن ممؤؤا يدشؤؤير إلؤؤى 

نزعؤؤة المسؤؤاوات بؤؤين الجنسؤؤين وأنهؤؤن كفؤؤيا  للرجؤؤال فؤؤي المكانؤؤة االجتماعيؤؤة. 

ترافؤا منؤي بمكؤانتهن ولست ضد هذو النزعة في أي شأن من شيون الحيؤاة. واع
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في قلوبنا  وأهميتهن في حياتنؤا ساستشؤهد ببضؤع أبيؤات مؤن قصؤيدة للجؤواهري 

 في تقديرهن من قصيدة ألقاها لمناسبة يوم المراة العالمي:

 

 إنا وكل جهودنا للخير رهن جهودهن

 وحدود طاقات الرجال لصيقة بحدودهن

 وصمودنا للنائبات مردو لصمودهن

 فالسلطان عبد عبيدهن.أنا أختشي منهن 

  

وبهؤؤذو المناسؤؤبة أروي حادثؤؤة مؤؤرت علؤؤي تييؤؤد مؤؤا اسؤؤتنتجته مؤؤن الوظيفؤؤة 

االجتماعيؤؤؤة لتحيؤؤؤة: "و بؤؤؤالخير". كنؤؤؤت أدرس بعؤؤؤض طؤؤؤالب الماجسؤؤؤتير فؤؤؤي 

، وكان مؤن 1988موضوع اللغة العربية في الجامعة المستنصرية في بغداد عام 

ا أمامي وسلموا وقلت: "و بالخير"، بين الطالب أحد أبناء مدينة الكوت. جلسو

فأجابني ذل  الطالب: "وو دكتور شكرا. آني متغدي!" وسيبقى العراق الحبيؤب 

بلد و بالخير وأهلؤه أهؤل الخيؤر، وأرضؤه معطائؤة بؤالخير، ونؤدعو و أن تكؤون 

 أيامه كلها خيرا . 

 وأنشد من صميم قلبي: "ومن الهوا والروج رّبي يسلمه".

 

 2020اقي الدكتور عبد المنعم الناصر، أوكلند. العر
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 يوخنا عالم االثار العراقي الدكتور دوني جورج

 في ذكرى الرحيل
 أ.د. مقداد الجابري

 
 

 
 

 من  سيرته  الذاتيه
 

  م1950محافظة االنبار سنة / الحبانية مدينة ولد في  

  آشوري األصلمسيحي عالم آثار عراقي وهو 

  جامعؤؤة بغؤؤداد/ فؤؤي كليؤؤة ا داب  1974عؤؤام حصؤؤل علؤؤى شؤؤهادة البكلوريؤؤوس  / 

 قسم ا ثار بدرجة جيد جدا  

  العؤراقيين امثؤال االعؤالم  ة األسؤتاذمثؤل تتلمذ على أيدي عمالقة ا ثار العراقيؤة
 ابو الصوفبهنام االستاذ فياد سفر و

 مؤؤا قبؤؤل  العراقيؤؤة  ثؤؤارالآ)فؤؤي تخصؤؤ   1986سؤؤنة صؤؤل علؤؤى الماجسؤؤتير ح

 جامعة بغداد /قسم ا ثار /  من كلية ا داب (التاريخ

  (ما قبل التؤاريخ العراقية ثار)االفي تخص   1995سنة حصل على الدكتوراة 

 جامعة بغدادكلية االداب / قسم االثار / من 

  م 1976تم تعيينه موظفا  في المتحف العراقي سنة 

  1995للشيون الفنيه عام  تعين معاونا لمدير عام ا ثار العراقية  
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 فؤي عؤام  مديرا عامؤا لؤدائرة الدراسؤات والبحؤو  الهيئؤة العامؤة للثؤار العراقيؤة

2000  

  م 2003مديرا عاما للمتاحف وفي سنة تعيين 

 م 2003 تقلّد منصب مدير عام للمتاحف العراقية 

  م 2005العراقيه عام رئيسا لهيأة ا ثار 

  م2005مديرا عاما للمتاحف العراقية 

 
 الفنية والتي رافقت المناصب اإلدارية التي تقلدها مارس العديد من االعمال 

أعمؤؤال التوثيؤؤق والمسؤؤح والصؤؤيانة والتنقيؤؤب عؤؤن ا ثؤؤار فؤؤي معظؤؤم منؤؤاطق مثؤؤل 
حتى صار من خيرة الخبراء فؤي مجؤاالت  االثريه من الشمال الى الجنوبالعراق 

 .التوثيق والمسح والتنقيب
 

ا شؤؤؤورية والكلدانيؤؤؤة والبابليؤؤؤة )د التحؤؤؤد  باللغؤؤؤات العراقيؤؤؤة القديمؤؤؤة اجؤؤؤا
 .العربية واالنكليزيةفضال عن  (ا راميةوواألكدية والسومرية والسريانية 

 

 :بتأليف باقة نفيسة من الكتب األثرية منهاقام  2003قبل عام 

 ( 1985المخازن القديمة لبالد الرافدين ) 

 ( 1994الرافدين ) األمثال القديمة في بالد 

 ( 1997الهندسة المعمارية في القرن السادس قبل الميالد ) 

 ( 2000قبور ا شوريين ) 

 ( 2002مهارة الصنعة في كنوز النمرود). 

 

والقطؤؤع  عؤؤن الكنؤؤوز العراقيؤؤة المنهوبؤؤةاهؤؤتم فؤؤي البحؤؤ   2003بعؤؤد عؤؤام  

الدراسؤات التحقيقيؤة البحؤو  إعؤد سلسؤلة مؤن وفي هذا المجال   األثرية الضائعة
 عن:

  (2005المنهوبة من متاحف العراق )االثار 

 ( 2008تدمير الترا  الثقافي في العراق ) 

 ( 2008ا ثار تحت الحصار)  

 ( 2008النكبة وعمليات النهب والدمار  ثار العراق ) 

   

بعؤد سؤوريا  ليسؤتقر مبؤدئيا فؤيم(  2006غادر دوني جؤورج العؤراق سؤنة )

محاولة قتله الفاشله ثم حصول تهديد ولدو )مؤارت( بالقتؤل وكؤذال   تهديؤد ابنتؤه 
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 ( وعمؤل اسؤتاذ2008)في الواليؤات المتحؤدةبعد حصوله على اللجوء استقر وقد 

 ./  نيو يور  / الواليات المتحدو االمريكيه في جامعة ستوني برو  لالثار
 

سلسؤلة مؤن  يلقيراقيين الذي  اشتهر بكونه أحد أشهر و ابرز ا ثاريين الع
حؤؤول االثؤؤار االمريكيؤؤة والجهؤؤات المختصؤؤة بالمحاضؤؤرات فؤؤي عؤؤدد مؤؤن جامعؤؤات 

  .التي سرقت بعد االحتالل العالم بخصو  االثار العراقية 
 

م فؤؤي كنؤؤدا أثؤؤر سؤؤكتة  2011آذار عؤؤام  11تؤؤوفي دونؤؤي جؤؤورج يوخنؤؤا فؤؤي 

وصوله مطار االمريكية التي اقلته ونزوله من الطائرة لحظة )؟؟؟( قلبية اصابته 
اللقؤاء مجموعؤه مؤن محاضؤراته عؤن سؤرقه  تورونتو قادما  من الواليات المتحدة

 .المتاح  واالثار العراقيه
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موقؤع  عنؤد  1991في العؤام  العصابات الدولية المحمية والمتخصصةقامت 

متخصصؤين با ثؤار نخبؤة مؤن البصؤحبتهم تحديدا ومحافظة ذي قار في تل اللحم 

الموقؤؤع وعثؤؤروا علؤؤى  فؤؤيتفصؤؤيلية وموسؤؤعة عمؤؤال تنقيبيؤؤه بابؤؤالحفر والتنقيؤؤب 

ثؤار أخذوها ودمروا جزءا  كبيرا من االتي كانوا يبحثون عنها وكميات من ا ثار 

ولؤؤم يكشؤؤف لحؤؤد االن عؤؤن دوافؤؤع والتؤؤي لؤؤم يحتؤؤاجوا اليهؤا  المتبقيؤة فؤؤي المنطقؤؤه

 .        سرقتها تالتي تم القى االثرية باب هذو العملية ونوعيةواس

أي قبؤؤل عؤؤام كامؤؤل مؤؤن الغؤؤزو االمريكؤؤي للعؤؤراق وصؤؤلت  2002فؤؤي العؤؤام و 

مؤؤؤن بريطانيؤؤا تفيؤؤؤد بؤؤان مجموعؤؤة مؤؤؤن المتخصصؤؤين با ثؤؤؤار  معلومؤؤات ميكؤؤدو

لالستيالء على آثؤار عراقيؤة معينؤة عنؤدما  طيضعون خط البيرطانيين واالمريكان

وكؤؤان هؤؤذا االمؤؤر .. . تقؤؤوم الواليؤؤات المتحؤؤدة االمريكيؤؤة بغزوهؤؤا المتوقؤؤع للعؤؤراق

يتناسق مع معلومات سؤابقة لؤدى الجهؤات العراقيؤة علؤى خلفيؤة مطالبؤات غربيؤة 

آالف وثيقؤؤؤة  3بالحصؤؤؤول علؤؤؤى االرشؤؤؤيف اليهؤؤؤودي الؤؤؤذي يحتؤؤؤوي علؤؤؤى قرابؤؤؤة 

رة توثؤؤق فتؤؤرة التؤؤي سؤؤبي خاللهؤؤا اليهؤؤود فؤؤي العؤؤراق )السؤؤبي تحفؤؤة نؤؤاد 1700و

البابلي االول والسبي البابلي الثاني( اضافة الى اثار يهود العراق مع اقدم نسخة 

لـ )التلمود( عرفها االنسان وأقدم نسؤخة لؤـ )التؤوراة( ومخطوطؤات اخؤرى االمؤر 

سؤؤريه خاصؤؤه  الؤؤذي دفؤؤع الجهؤؤات الحكوميؤؤة العراقيؤؤة للؤؤتحفظ عليهؤؤا فؤؤي مبؤؤاني

وبعضؤؤها ضؤؤمن غؤؤرف خاصؤؤة الطوابؤؤق االرضؤؤية والسؤؤراديب فؤؤي مبنؤؤى البنؤؤ  

اي بعد دخؤول القؤوات االمريكيؤة بيؤوم  10/4/2003في يوم . والمركزي العراقي

كؤؤؤان برفقتهؤؤؤا مجموعؤؤؤه مؤؤؤن مسؤؤؤلحه دوليؤؤؤة قامؤؤؤت مجموعؤؤؤة واحؤؤؤد الؤؤؤى بغؤؤؤداد 

زن التحؤؤؤف مسؤؤؤتهدفين مخؤؤؤا العراقؤؤؤي اقتحؤؤؤام المتحؤؤؤفاالثؤؤؤاريين المتخصصؤؤؤين ب

االثاريؤؤة التؤؤي تحؤؤوي آثؤؤارا وتحؤؤف   باإلضؤؤافة الؤؤى السؤؤجالت والوثؤؤائق الخاصؤؤة 

واسؤؤتمرت السؤؤرقات ليؤؤومين  با ثؤؤار التؤؤي كانؤؤت موجؤؤودة فؤؤي المتحؤؤف العراقؤؤي

اثبتت  (بعد يومين من السرقةالدكتور دوني ). ان التحقيقات التي اجراها متتالين

التؤي او نتيجؤة اعمؤال شؤغب )ئية ان السرقة كانؤت عمليؤة منظمؤة وليسؤت عشؤوا

سادت مدينة بغداد ومن ضمنها المتحف العراقي( حي  تبين ان من قؤام بهؤا هؤي 

حيؤ  وصؤلت و مدروس  تحضير وترتيب مسبقتهيئة وعصابات متخصصه بعد 

وهي فترة قياسية تدل  بعد اقل من اسبوعين الى امريكا المسروقهثرية القطع اال

التؤي خزانؤة الفتحؤوا قؤد يؤا منظمؤة وأن اللصؤو  مافهؤي على ان مؤن قؤام بؤذل  

دون حصؤؤرا  بعضؤؤها اختؤؤاماختؤؤاروا منهؤؤا حيؤؤ  فيهؤؤا مجؤؤاميع مؤؤن االختؤؤام  تكانؤؤ

اعتناءات غير اعتياديه بالمسروقات والتي تمت بدقة السرقة ورافقتها االخريات 
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فؤي صؤناديق خاصؤة  توضؤعكمؤا انهؤا قؤد  باضؤرارو مهارة خوفا مؤن أن تصؤاب 

متوقفؤة خاصة كانؤت أحضروها معهم وأوصلوها الى سيارات نقل ومجهزة سلفا 

  بانتظارهم. الخارجية المتحف امام ابوب 

 

لقد بكيت ُ وبكيت ُ حتى جفت عيوني ولم يبق لي دموع للبكاء / دوني جورج (

2003) 

كما قامت العصؤابات الدوليؤة المتخصصؤة وبحمايؤات دوليؤة بالسؤيطرة علؤى 

علؤؤى االرشؤيف اليهؤودي العراقؤؤي الؤذي كؤؤان  واسؤتولت بغؤداد  مدينؤؤة مبؤانى فؤي 

تحؤؤت األرض فؤؤي صؤؤناديق فوالذيؤؤة  ههؤؤذو المبؤؤاني  ومحفوظؤؤاقبيؤؤة موجؤؤودا فؤؤي 

وكؤؤان األرشؤؤيف يضؤؤم أقؤؤدم نسؤؤخة أصؤؤلية نؤؤادرة لكتؤؤاب )التلمؤؤود( وأقؤؤدم  خاصؤؤة

( وثيقؤة ونحؤو 3000نسخة أصلية نادرة لكتاب )التوراة( ويحتؤوي علؤى قرابؤة )

قامؤؤت كمؤؤا  أثريؤؤة نؤؤادرة تحكؤؤي قصؤؤة سؤؤبي اليهؤؤود فؤؤي العؤؤراق ( تحفؤؤة1700)

قبيؤة احؤد المبؤاني المحصؤنه بالتوجه إلى موقع تخزين كنز نمؤرود الخرافؤي فؤي ا

قطعؤؤة ذهبيؤؤة أثريؤؤة مختلفؤؤة األحجؤؤام ال تقؤؤدر بؤؤثمن وقامؤؤت  650علؤؤى سؤؤتولتوا

بعؤؤرض هؤؤذو النفؤؤائس األثريؤؤة أمؤؤام الجمهؤؤور فؤؤي المتحؤؤف العراقؤؤي أواخؤؤر عؤؤام 

كبيؤرا  قبؤل أن تبؤدأ موجؤودات الكنؤز الؤذهبي اثاريؤا الذي اعتبر األمر فتحا   2003

بالتناق  شؤيئا فشؤيئا حتؤى اختفؤت تمامؤا بعؤدها  توجؤه فريؤق مؤن المتخصصؤين 

ومؤؤؤا يثيؤؤؤر  1992الؤؤؤى الموقؤؤؤع الؤؤؤذي اكتشؤؤؤف فيؤؤؤه كنؤؤؤز النمؤؤؤرود عؤؤؤام الؤؤدوليين 

كنز النمرو وسط تعتؤيم االستغراب تجاهل اإلعالم العراقي لحاد  ظهور واختفاء 

 هذو االثار النفيسة. مشدد يمنع تسريب ولو معلومة صغيرة عن مصير
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 يوخنا دوني جورجالدكتور نهاية 

( هؤؤذا الكؤؤم عمليؤؤات السؤؤطو المبؤؤرمط علؤؤى يوخنؤؤا لؤؤم يتحمؤؤل )دونؤؤي جؤؤورج

لكشؤف وعالقاتؤه تقلقؤه وتحثؤه علؤى توظيؤف خبراتؤه التؤي كانؤت المواقع األثرية 

فضح المخالب الخبيثة التي اشتركت في نهب ارثنا  وحيثيات المخططات المدبرة 

مجؤؤاميع مؤؤن وبيؤؤان كيؤؤف تسؤؤللت عؤؤالم الحضؤؤاري والتؤؤاريخي وتعريتهؤؤا أمؤؤام ال

لتسؤؤرق كنؤؤوز العؤؤراق األثريؤؤة مريكيؤؤة مؤؤع القؤؤوات االعصؤؤابات دوليؤؤة متخصصؤؤة 

لؤؤؤؤواح الطينيؤؤؤؤة وكيؤؤؤؤف اسؤؤؤؤتولت علؤؤؤؤى التماثيؤؤؤؤل واألختؤؤؤؤام والمخطوطؤؤؤؤات واأل

والمجوهرات القديمة وتوصل مؤن خؤالل تحقيقاتؤه الموقعيؤة وتحليالتؤه الميدانيؤة 

التؤي تؤوفرت لديؤه مؤن خؤالل سلسؤله مؤن المفاتحؤات  إلى مجموعة مؤن الحقؤائق 

الرسؤؤميه وعرضؤؤت هؤؤذو الحقؤؤائق علؤؤى نطؤؤاق واسؤؤع واقؤؤام حولهؤؤا المؤؤيتمرات 

فؤؤي منؤأى مؤؤن دونؤؤي جؤورج ن لؤؤم يكؤالمحاضؤرات المحليؤه واالقليميؤؤه والدوليؤه و

التهديدات والضغوط واإلغراءات لكنه كؤان أصؤلب ممؤا توقؤع الغؤزاة وأشؤد مؤنهم 

إيمانؤؤا بقضؤؤيته الوطنيؤؤة التؤؤي أقسؤؤم أنؤؤه لؤؤن يتخلؤؤى عنهؤؤا مهمؤؤا بلغؤؤت التضؤؤحيات 

علؤى الدوليؤة تسؤليط االضؤواء لبذل دوني جورج جهودا كبيرة . فاختار المواجهة

ومؤؤن جريمؤؤة سؤؤرقة االثؤؤار العراقيؤؤة التؤؤي نهبؤؤت مؤؤن المتحؤؤف الؤؤوطني فؤؤي بغؤؤداد 

سنة من اثؤار االمبراطوريؤات القديمؤة  6000والتي كانت تعود الى مواقع اخرى 

ا شؤؤورية والبابليؤؤة واالكديؤؤة و صؤؤرح أن اكبؤؤر عمليؤؤة سؤؤطو ثقؤؤافي فؤؤي التؤؤاريخ 

سؤؤطاء دوليؤؤين. لقؤؤد أدت للثؤؤار العراقيؤؤة لؤؤم تحؤؤد  صؤؤدفة بؤؤل بموجؤؤب خبؤؤراء وو

جهود الدكتور دوني جورج وتصريحاته ومحاضراته وتحقيقاته وما توصؤل اليؤه 

مؤؤن حقؤؤائق حؤؤول هؤؤذا الموضؤؤوع الؤؤى تعرضؤؤه وعائلتؤؤه الؤؤى ضؤؤغوطات كبيؤؤرة 

كما هددوا عائلته  في بغداد تالغتيالةمحاوالعدة وتهديدات مباشرة وتعرضه الى 

ي مغلف ورقي ليزرعؤوا الرعؤب فؤي رصاصة وضعوها فالى سكنهم أرسلوا بان 

إلؤؤى تقؤؤديم اسؤؤتقالته مؤؤن عملؤؤه الرجؤؤل خوفؤؤا علؤؤى عائلتؤؤه كيؤؤان األسؤؤرة فسؤؤارع 

من دون تردد ومن دون أن يعترض عليهؤا أحؤد ولؤم )وعلى الفور؟؟؟( وفقبلوها 

العؤراق  الؤى سؤوريا فقرر مغؤادرة   يـتألموا على خسارتهم لهذا العبقري المتميز

وقؤد علؤى اللجؤوء ثؤم سؤافر الؤى الواليؤات  2006مريكا عام وصل الى اثم    عام 

 القريبؤه مؤن ستقر مع اسرته فؤي مدينؤة بروكهؤافن ( لي2008المتحدة االمريكية )

فؤي طريقؤه مؤن امريكؤا الؤى الؤدكتور دونؤي جؤورج يوحنؤا وعندما كؤان . نيويور 

فؤي جامعؤة تورنتؤو عؤن المعلومؤات التؤي كؤان قؤد  اتمحاضؤرسلسؤلة كندا إللقؤاء 

الضؤوء علؤى  والقؤاءجمعها حول دوافع واسباب وظروف سؤرقة االثؤار العراقيؤة 
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ودوافؤؤؤع المتؤؤؤورطين فيهؤؤؤا مؤؤؤن الؤؤؤدول والمنظمؤؤؤات السؤؤؤرقات  مالبسؤؤؤات قضؤؤؤية

  تؤوفي فؤي حيؤ   حامل هذو  اسرارك هالتخل  منب اتخذ القراروالمافيات الدوليه 

ونزولؤه  نتومطار تورطائرته الى بعد وصوله  11/3/2011ظروف غامضة يوم 

)اعلنؤؤت حيؤؤ  بلحظؤؤات حتؤؤى قبؤؤل وصؤؤوله قاعؤؤة المسؤؤافرين  مؤؤن مؤؤدرج الطؤؤائرو

( وتؤم غلؤق الموضؤوع وبسؤرعة السلطات الكندية أن وفاته كانت اثر جلطة قلبية

العلؤم رحؤل وبهؤذا   عالمؤات االسؤتفهامالتسائوالت والعديد من  احتملوهو تبرير 

في ظروف غامضة وطمرت بموته ( يوخنا )دوني جورجالعراقي الجليل الدكتور 

 كثيرة. سرارا

معبؤؤرة والصؤؤادقة الكلمؤؤات ال اختتؤؤام هؤؤذو المقالؤؤةبتل  ولؤؤيس أروع مؤؤن أن 

في وصؤيته وجؤاءت كلماتهؤا  2009من )أيار( عام  20لتي كتبها بخط يدو في وا

 : قائال زاخرة بعبارات التواد والتفاهم والتالحم

من كل المذاهب يكفي ما أصابنا حتى ا ن ولست بحاجة ألذكؤركم  ))أخواني

بمؤؤا يحؤؤد  لنؤؤا علؤؤى أرضؤؤنا المغتصؤؤبة مؤؤن قتؤؤل وذبؤؤح وتهجيؤؤر وارتكؤؤاب أبشؤؤع 

الجرائم بحق هذو األمة. ألم تدركوا بعد ما الذي سؤيكون عليؤه مصؤيرنا بعؤد هؤذو 

المحدقؤة بنؤا الفرقة وهؤذا التمؤزق. إذن علينؤا اليؤوم جميعؤا التكؤاتف ألن األخطؤار 

ستمزقنا وتفرقنا.أدعوكم من أجل هذو األمة العظيمة التي وضعت اللبنات األولؤى 

لمقومات الحضارة اإلنسانية على وجؤه األرض والتؤي نفتخؤر بهؤا أمؤام العؤالم أال 

تكونوا سببا  في تمزيقها وزوالها. اللهم أحفؤظ العؤراق وأبؤدل سؤوء حالؤه بحسؤن 

 ((حال  يا رب
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 اخو  مقداد

 

لرابط التالي يغني كل باح  في التعمق بتاريخ الفقيد والتعرف على ا

 انجازات واالستماع لمحاضراته

http://www.lobabforum.com/smf_ar/index.php/topic,2603

6.0.html?PHPSESSID=960hhpprdot7d36vur1689kpv3 
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How does a Coronavirus test kits works? 
 

Dr. Waseem Alwan Ali Alkhalil 
Consultant Orthopaedic surgeon 

2 April 2020 
 

The rapid acceleration of the coronavirus in to global 

pandemic can easily be attributed to the lack: of 

information on who has the virus and who doesn't, 

combined with the "slow burn" nature of the virus and 

how symptoms can take about two weeks to become 

noticeable. That is why so many people unintentionally 

spread COVID-19 before social distancing became the 

catchphrase of the day. The world was simply ill-equipped 

to test people and the available testing process was 

inefficient.  

At the end of March 2020; Medical technologies 

corporation Abbott Laboratories has announced the 

production of a COVID-19 testing solution that can give 

positive results in as little as five minutes, and negative 

results in about thirteen minutes, it is faster than any test 

ever before (the previous fastest test took at least 45 

minutes). It could be a breakthrough. The product, called ID 

NOW Covid-19, it should start arriving in medical treatment 

facilities in US within one week. The US Food and Drug 

Administration has fast-tracked ID NOW through an 

emergency use authorization, so expect the US government 

to assist in getting people tested quickly. 



 

   
48 

  ID NOW is a small, 

portable box capable of 

molecular testing. The 

technology has been 

deployed for years to 

quickly detect other 

illnesses including cancers, 

using a process called 

molecular point-of-care. 
 

testing. the physician swabs a patient's mouth, drops the 

sample into a device, and gets feedback shortly thereafter.  

Basic of coronavirus testing  
The first challenge in dealing with testing for 

coronavirus is that; most of our tools for working with 

nucleic acids are specific to DNA while the corona virus 

genome made of RNA rather than DNA. Fortunately, an 

enzyme discovered called "reverse transcriptase" that act 

on RNA and makes a DNA copy of it ((transcription is the 

copying of DNA into RNA)). Using reverse transcriptase, 

researchers were able to make DNA copies of parts of 

2019-nCoV, it was a first step in studying the virus 

genome.  

To make a diagnostic test specific to 2019-nCoV, 

researchers had to look for areas considered as a 

distinctive signature of virus genome, and these areas 

shouldn't change rapidly over coronavirus evolution. 

Those sequences can be used to design a means of 

amplifying a piece of the 2019-nCoV genome using a 

technique called the polymerase chain reaction (PCR). As 

PCR works with DNA, and the corona virus is made of 

RNA, therefore a reverse transcriptase needs to be use 

first before trying to perform PCR. Fortunately, 
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companies have developed solutions that have all the 

enzymes and raw materials that both reactions need, 

allowing for coupled reverse transcriptase-PCR reaction 

mixes. The combination of reactions has been termed RT-

PCR. Based on this concept companies developed different 

types of testing kits which basically included: fluorescent 

dye, enzymes and a machine that integrates the thermal 

hardware to cycle the reaction and has a light sensor to 

monitor the fluorescence.  

The Center for disease control and prevention in USA 

(CDC) has made available online its 2019-nCoV test kits. 

Briefly, the kit contains primers and probes for real-time 

reverse-transcriptase PCR, as well as instructions for 

appropriate use and (critically) controls and guidelines to 

avoid false positives and negatives. Kits from different 

countries may use slightly different primers and probes, 

though since they are all working from the same sequences 

and the same principles, they should be broadly quite 

similar. But saying so the CDC is still advising caution 

with people considered to be at risk of infection, because 

2019-nCoV tests should not be considered definitive; not 

only because the different percent of false positive and 

false negative results in different testing kits are relates to 

kit itself but also to the operating person and the 

surrounding’s where the test is conducted. In addition, 

because we do not know enough about the virus lifecycle so 

that we can understand the dynamics of the infection: how 

long after infection does the virus become detectable, and 

when does that; compare with the onset of symptoms. It's 

quite possible that asymptomatic infected people won't 

have enough virus for this test to pick up the virus 

consistently.  
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Types of coronavirus test kits  
There are actually three types of test kits widely used 

to diagnose diseases caused by viruses:  

1) Checking for the nucleic acid of the virus.  

2) Checking for the antigen of the virus that would cause 

an immune response.  

3) Checking for the antibody produced during the immune 

response of the patient.  

Most of the test kits normally used this coronavirus 

pandemics (at least in China) fall into the nucleic acid 

class.  

Recently a new test called POCT (Point-of-care 

testing or bedside testing) it is rapid detection method; is 

being tested and it is said that it will takes only 15 min to 

get the result. This method takes a colloidal gold-based 

immunochromatographic assay to detect the nCoV 

antibody produced by the patient. Going through the strip, 

the material tested would pass through a layer of the 

colloidal gold marker that binds to the antibody, a 

detection line that contains the corresponding antigen, and 

a control line that would change color once it detects any 

liquid that contains the colloidal gold. This method feels 

kind of like a pregnancy test, where two lines are bad (i.e. 

antibodies is detected in the sample as they bind with 

antigens) and one line is good. It's much faster than the 

nucleic acid test and it's easier to apply, but the problem is 

that you can get false positives or false negatives due to the 

different amounts of antibodies produced by patients. It 

can be used as a supplementary method for nucleic acid 

detection, but for clinical use we may want to be more 

careful with it.  
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There are several proposed tests for coronavirus 

responsible for the Wuhan outbreak. The main techniques 

are based on: 

1) PCR-tests based on PCR targeting sequences 

unique to novel corona virus from the publicly release 

viral genome sequence. These protocols are recommended 

by the CDC and kits are commercially available or in 

development from Novacyt SA, Liferiver Bio-Tech, 

Atlanta Diagnostics. Before kits were available, various 

companies such as GenSig offered primers specific to 

2019-nCov which can be performed with standard PCR or 

qPCR kits. Bio- Rad has been cleared by the FDA to 

provide a test using Droplet Digital PCR (ddPCR).  

PCR-based tests have the advantage that anyone with 

experience in standard molecular biology techniques or 

clinical testing can perform them. Controls are important 

but there are still issues with low specificity with these 

kinds of tests. Considering the prevalence of the disease, 

these should only be used to triage people showing 

symptoms for further diagnosis. Results should be 

interpreted carefully. It is difficult to design specific PCR-

based tests for viruses as they can mutate quickly (as 2019-

nCov has been shown to do), especially in emerging 

epidemic. Note that as an RNA virus "reverse 

transcription" is required before PCR can be performed. 

These tests take several hours and it can take days to get 

results if a lab has many samples to process.  

2) A proposed alternative is tests based on CRISPR. 

Several startups are working on this including Mammoth 

Biosciences in San Francisco and Sherlock Biosciences in 

Cambridge, Massachusetts. However, further testing is 

required to demonstrate the performance of these tests 

and none have been FDA approved yet. The advantages of 
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this approach are that the test could be performed faster 

during an outbreak or epidemic. This is an emerging 

technology that has not been thoroughly tested. ((CRISPR 

gene editing; is a genetic engineering technique in 

molecular biology by which the genomes of living 

organisms may be modified. It is based on a simplified 

version of the bacterial CRISPR-Cas9 antiviral defense 

system. By delivering the Cas9 nuclease complexed with a 

synthetic guide RNA (gRNA) into a cell, the cell's genome 

can be cut at a desired location, allowing existing genes to 

be removed and/or new ones added in vivo.)).  

Recently, another testing technique has been 

announced in (English and Japanese) by Drs Hayashizaki 

and Usui at the RIKEN institute. This proposed testing 

technique uses the Smart-Amp2 technology which has 

been commercially released. This technique is based on 

cycles of amplification similar to PCR but has the 

advantages of being more cost effective and able to 

perform the test as fast as 30 minutes.  

Approaches to testing  
The health authority in a country must set up a 

scheme for the use of different test kits available in a 

country. these are some schemes used by different 

countries during the ongoing coronavirus pandemic:  

1- Hong Kong has set up a scheme where suspected 

patients can stay home, emergency department will give a 

specimen tube to the patient, they spit into it, send it back 

and get a test result a while after.  

2- The British NHS has announced that it is piloting a 

scheme to test suspected cases at home, which removes the 

risk of a patient infecting others if they come to a hospital 

or having to disinfect an ambulance if one is used.  
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3- In drive-through testing for COVID-19 for suspected 

cases, a healthcare professional takes sample using 

appropriate precautions. Drive-through centers have 

helped South Korea do some of the fastest, most-extensive 

testing of any country.  

4- In Germany, the National Association of Statutory 

Health Insurance Physicians said on March 2, that it had a 

capacity for about 12,000 tests per day in the ambulatory 

setting and 10.700 had been tested in the prior week. Costs 

are borne by the health insurance when the test is ordered 

by a physician. According to the president of the Robert 

Koch Institute, Germany has an overall capacity for 

160,000 tests per week. As of 19 March 2020, drive in tests 

were offered in several large cities. As of 26 March 2020, 

the total number of tests performed in Germany was 

unknown, because only positive results are reported. 

Health minister Jens Spahn estimated 200,000 tests/week. 

A first lab survey revealed that as of calendar week 

12/2020 a total of at least 483,295 samples were tested up 

to and including week 12/2020 and 33,491 samples (6.9%) 

tested positive for SARS-CoV-2.  

5- In Israel, researchers at Technion and Rambam 

hospital developed and tested a method for testing samples 

from 64 patients simultaneously, by pooling samples and 

only testing further if the combined sample is found to be 

positive. 

6- In Wuhan a makeshift 2000-sq-meter emergency 

detection laboratory named "Huo-Yan" (or "Fire Eye" in 

English) was opened on 5 February 2020; it can process 

over 10,000 samples a day. Modelling has shown cases in 

Hubei would have been 47% higher and the corresponding 

cost of the tackling the quarantine would have doubled if 

this testing capacity hadn't come on line. The Wuhan 
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Laboratory has been promptly followed by Huo-Yan labs 

in a total of 12 cities across China. By 4 March 2020 the 

daily throughput totals were 50,000 tests per day.  

7- By March, insufficient amounts of reagent have become 

a bottleneck for mass testing in the EU, UK and the US. 

This has led some authors to explore sample preparation 

protocols that involve heating samples at 98 °C (208 °F) for 

5 minutes to release RNA genomes for further testing.  

references and farther readings  
https://screenrant.com/coronavirus-covid-19-test-fast-5-

minutes/  

https://arstechnica.com/science/2020/02/how-does-one-test-

for-coronavirus-anyway/  

https://biology.stackexchange.com/questions/90095/how-

does-a-coronavirus-test-kit-work  

https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_testing 
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 ومضاٌت للثّائرين

 ساجدة الموسوي

 

 .بفيادي....أفديَ  بعمري.
 ياَمْن ُثرَت وروُح 

 : فوق الكفِّ تنادي

 ال عيَش بال عزٍّ أبدا  
 فالعمُر فداٌء لبالدي

* 

 يا قّرَة عين ا الّدار
غوار  يا بطال  يا ما

 أرجعَت لَنخلي هيبَتهُ 
 حين دحرَت ظالَم األشرار
 وحين وقفَت بال َوَجلا 

 في قلب ا الّنار

* 

 قُلْ للبصرةا يا نشمية ْ
 األعداء ا بسلمّية ْ أحرقتا قلوبَ 

 وغدا  ترتفُع الّرايُة عالية  
 بسماء ا المجد ا العربية ْ

* 

 في ذي قاَر شباٌب ثاروا
 هّزوا أركاَن الّظالم ا حّتى
 َوَسُموا جبهَتُه بالقار
 مرحى لشبابا  مرحى
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 يا أجملَ مْن هزَجْت للّثورةا 
 واشتعلت بالحّب لموطناها

 بالّنور وبالّنار

* 

 أبطالٌ في الحّنانةا 
خالء دِّ بوجه الدُّ  وقفوا كالسَّ

 رسموا خارطَة الوطن الحرَّ بشهدا دماهم
 فكانوا نعم األُصالء

 .في الحّنانةا أبطالٌ صنعوا للّداءا دواء
 

 ــــــــــــــ
 أخت الّشهداء

 

 الشاعرة / ساجدة الموسوي
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 تكريم الدكتور أحمد الربيعي بوسام استراليا

2019 OAM 
 

أستراليا الوطني يتم تكريم نخبة من المواطنين بأوسمة أستراليا بسبب في يوم 
العلمية واالدبية والعمل   خدماتهم للجالية وألستراليا عامة وانجازاتهم

 منهم الدكتور أحمد الربيعي التطوعي

 SBDمقابلة قناة اس بس اس 

https://www.sbs.com.au/ yourlanguage/arabic/en/ 

audiotrack/dr-ahmed-alrubaie- oam?language=en 

 

 تغطية صحيفة الديلي تلغراف االوسع انتشارا
 

https://www.dailytelegraph. com.au/newslocal/the-

express/ new-member-of-the-order-of- australia-dr-

alrubaie-says-he- still-has-more-work-to-do/ news-story/ 

8cd4c19090e4ba165bb2cc7c93db10 94?login=1 

 

https://www.sbs.com.au/yourlanguage/arabic/en/audiotrack/dr-ahmed-alrubaie-oam?language=en
https://www.sbs.com.au/yourlanguage/arabic/en/audiotrack/dr-ahmed-alrubaie-oam?language=en
https://www.dailytelegraph.com.au/newslocal/the-express/new-member-of-the-order-of-australia-dr-alrubaie-says-he-still-has-more-work-to-do/news-story/8cd4c19090e4ba165bb2cc7c93db1094?login=1
https://www.dailytelegraph.com.au/newslocal/the-express/new-member-of-the-order-of-australia-dr-alrubaie-says-he-still-has-more-work-to-do/news-story/8cd4c19090e4ba165bb2cc7c93db1094?login=1
https://www.dailytelegraph.com.au/newslocal/the-express/new-member-of-the-order-of-australia-dr-alrubaie-says-he-still-has-more-work-to-do/news-story/8cd4c19090e4ba165bb2cc7c93db1094?login=1
https://www.dailytelegraph.com.au/newslocal/the-express/new-member-of-the-order-of-australia-dr-alrubaie-says-he-still-has-more-work-to-do/news-story/8cd4c19090e4ba165bb2cc7c93db1094?login=1
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 الجمعيات الطبية العراقية والهندية والباكستانية  

 "والبنغالية"
تناشد المجلس الطبي االسترالي ووزارة الصحة الفيدرالية ووزارات 

 "الصحة في الواليات

 

 

الجمعيات الطبية العراقية والهندية والباكستانية والبنغالية مذكرة الى رفعت 

االطبؤاء القؤادمين  المجلس الطبي االسؤترالي ناشؤدته فيهؤا الموافقؤة علؤى تسؤجيل

ممن انجزوا امتحانات المعادلة او على وشؤ  انهائهؤا تمهيؤدا  من خارج استراليا

 الستيعابهم في المستشفيات

 .االسترالية 

رت المذكرة الى الحاجة المتزايدة لألطبؤاء التؤي اسؤتجدت بعؤد وبؤاء وقد اشا

 . الكورونا واستعداد االطباء المساهمة في مواجهتها

 

المؤؤذكرة ارسؤؤلت ايضؤؤا الؤؤى وزيؤؤر الصؤؤحة الفيؤؤدرالي ووزراء الصؤؤحة فؤؤي 

 . الواليات

 

المذكرة تأتي تتويجؤا لجهؤود واتصؤاالت عديؤدة قامؤت بهؤا الجمعيؤات الطبيؤة 
ة والهندية والباكستانية والبنغالية خالل االشهر االربعؤة االخيؤرة لتحسؤين العراقي

 . فر  عمل االطباء القادمين الى استراليا

 

 " الجمعية الطبية العراقية االسترالية النيوزلندية " 

 " فيدرالية الجمعيات الطبية البنغالية في استراليا " 

 " الحمعية الطبية االسترالية الباكستانية " 

 " جمعية االطباء الهندية االسترالية " 
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Appeal by Medical Associations 
 

 

Further, on their efforts and contacts over the last 4 
months to help overseas trained doctors(AMC, IMG ), the 
group of Medical Associations sent lately a letter to 
Australian Medical Board AHPRA demanding special 
registration( conditioned/provisional ) to allow them 
working in Australian hospitals and medical centres. 

The same letter was sent to : 

 

 - Federal Minister of Health. 

 - Health Ministers in States 

 - Chief Medical Officers - Federal and States. 

 

The 4 medical association have had several efforts and 
contacts over the last 4 months to help in improving job 
opportunity for overseas trained doctors ( AMC/ IMG ), 
approaching several health authorities and MPs.  

 

Iraqi Australasian Medical Association - IAMA 

Federation of Bangladesh Medical Societies of Australia 
(FBMSA) 

Australian Indian Medical Graduate Association (AIMGA) 

Australia Pakistan Medical Association (APMA) 
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الطبية العراقية االسترالية النيوزلندية  " الجمعية لقاء

 " " الجمعية الطبية اللبنانية االسترالية مع" 

 

جؤؤؤرى خؤؤؤالل االسؤؤؤبوع الماضؤؤؤي لقؤؤؤاء بؤؤؤين " الجمعيؤؤؤة الطبيؤؤؤة العراقيؤؤؤة "

  االسترالية النيوزلندية " و " الجمعية الطبية اللبنانية االسترالية

تناول االجتماع تقوية العالقات بين الجمعيتين فؤي المجؤاالت المختلفؤة  وقد

 : لعمل الجمعيتين وتم االتفاق على

 

 : .التنسيق بين الجمعيتين في1 .

 

 .  اقامة ميتمر طبي اكاديمي عام ، بالتعاون مع الجمعيات الطبية االخرى

  .) البنغالية والهندية والباكستانية(

 .  االنشطة الطبية التعليمية التي تقيمها كل من الجمعيتينالمشاركة في . 

 

. التحر  المشتر  في عرض مشاكل االطباء العؤراقيين واللبنؤانيين وتحسؤين 2 -

 .فر  عملهم على الجهات الرسمية االسترالية

 

. اشترا  " الجمعية الطبيؤة اللبنانيؤة االسؤترالية " فؤي التحؤر  الحؤالي الؤذي 3- 

عيؤؤة الطبيؤؤة االعراقيؤؤة االسؤؤترالية " مؤؤع " فيدراليؤؤة الجمعيؤؤات تقؤؤوم بؤؤه " الجم
الطبية البنغالية " و " الجمعية الطبية الهندية االسترالية " و " الجمعية الطبيؤة 
الباكستانية االسؤترالية " لتحسؤين فؤر  عمؤل االطبؤاء القؤادمين الؤى اسؤتراليا ، 

  .البرلمانبالتفاوض مع وزارة الصحة والجهات المعنية بما فيها 

 
وقؤد حضؤر االجتمؤاع الؤدكتور مصؤؤطفى علؤم الؤدين رئؤيس الجمعيؤة الطبيؤؤة 

 الللبنانية االسترالية والدكتور ممدوح مطر عضو هيئتها االدارية
والدكتور احمد الربيعؤي سؤكرتير " الجمعيؤة الطبيؤة العراقيؤة االسؤترالية " 

 النيوزلندية
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 مقابلة قناة اس بي اس

مع الزميل د احمد الربيعي ، سكرتير الجمعية الطبية 

 االسترالية النيوزلندية حول العراقية 

 "وباء كورونا"
 

SBS interviewing our colleague Dr Ahmad Alrubaie , 
Manager of IAMA , 

on 
 

CORONA pandemic  
 

  
  

https://www.sbs.com.au/language/arabic/audio/the-
importance-of-vitamin-c-to-prevent-coronavirus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sbs.com.au%2Flanguage%2Farabic%2Faudio%2Fthe-importance-of-vitamin-c-to-prevent-coronavirus%3Ffbclid%3DIwAR2lYKEyUrsbP9Lk0YUYVinfxK4lNWBZCRJmJiTre6zidKOTt3AmrQtccJ4&h=AT0CeOZCf1_Qp_W4DBleKT0cqGRdD_ifpSsVvzkfI3ffaaAzRmk15HzB_4cBk1do3dk5Ws55LwKwPVqY-vLOa57wJD7gkKmj7XraFBE6v5sYffcNM_SKJVuSmJUXxThZyNeFPbdaiuM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sbs.com.au%2Flanguage%2Farabic%2Faudio%2Fthe-importance-of-vitamin-c-to-prevent-coronavirus%3Ffbclid%3DIwAR2lYKEyUrsbP9Lk0YUYVinfxK4lNWBZCRJmJiTre6zidKOTt3AmrQtccJ4&h=AT0CeOZCf1_Qp_W4DBleKT0cqGRdD_ifpSsVvzkfI3ffaaAzRmk15HzB_4cBk1do3dk5Ws55LwKwPVqY-vLOa57wJD7gkKmj7XraFBE6v5sYffcNM_SKJVuSmJUXxThZyNeFPbdaiuM
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 لزوم االتقان   
 عند ترجمة معاني القرآن

 
َصدَر للميلف حازم هاشم ا لوسي بعنوان "لزوم االتقان   كتاب جديد

عند ترجمة معاني القرآن" ، ويبح  الكتاب في مواضيع تتعلق بترجمة 
معاني القرآن الكريم من اللغة العربية الى اللغة اإلنكليزية او اللغات 

ُمقدمة وخمسة َمباح  واربعة األجنبية االخرى، ويحتوي الكتاب على 
 .َمالحق ، وقام بتدقيقه لغويا  السيد تحسين كافي ا لوسي

 
وحيُ  اّن اصدَق الحدي  كتاب و ، ولم َتعرف اإلنسانية في تاريخها 
كتابا  ُيداني القرآن الكريم في تأثيرو في نفوس سامعيه او قارئيه ، فتن 

الكريم قريبة من أقصى من الضروري ان تكون ترجمة معاني القرآن 
 التزاما  بالحدي  الشريف -والكمال ل وحدو  -درجات الكمال 

لَ أََحُدُكْم َعَمال  أَْن ُيْتقاَنهُ }   َ َتَعالى ُيحاّب إاَذا َعما
 }إاّن وَّ

 
يتكلم المبح  األول عن الترجمة ، اما المبح  الثاني فُيناقش مبدأ لزوم 

ه ، ويتناول المبح  الثال  األمور االتقان وُمّتمماته وُمتطلبات
الموضوعية المتعلقة بترجمة معاني القرآن الكريم مع ايراد امثلة 
لعّينات من هذو التراجم ، اما المبح  الرابع فيحتوي على ُمالحظات 
دة بشأنها ، وفي المبح   حول امور َمنهجية وشكلية ومقترحات ُمحدَّ

ح الميلف هيكلية  جديدة للُنسخ المطبوعة الخامس واالخير َيقترا
 .مستقبال  
 

  ُيمكن الحصول على نسخة الكتاب بواسطة السيد سعيد محمد صالح 
 بغداد [  -] حي القادسية ، قرب ساحة النسور 

 :هاتف
+9647707853792 
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الطريق الصحيح لإلصالح هو تحسين ادارة األموال 

 العامة...؟!

 عدنان الكناني

 

األموال العامة الهدف الجوهري لألصالح األقتصادي المنشود ، تعتبر ادارة 

 اذ ان له تأثير كبير على تعزيز التنمية في جميع أقتصادات الدول .

وفؤؤي هؤؤذا األطؤؤار ، تحؤؤدد الموازنؤؤة العامؤؤة للدولؤؤة ، بوصؤؤفها مؤؤن أدوات     

األقتصاد الرئيسة لتخصؤي  جؤزء كبيؤر مؤن أجمؤالي النؤاتط المحلؤي لألمؤة ومؤن 

 لويات السياسة من خالل تخصي  األموال .أو

وفي ضوء ذل  تتحدد العمليات األساسية للوزارات واألجهزة الحكومية فؤي 

 سياق الموازنة العامة .

 أساسؤها علؤى يؤتم التؤي البنيؤة الموازنة العامة للدولؤة  تعتبر عام ، وبوجه 

 .الحكومة  في والمساءلة القرار صنع

 االقتصؤؤاد نمؤؤو تعزيؤؤز إلؤؤى بالنسؤؤبة األهميؤؤة مؤؤن كبيؤؤر قؤؤدر علؤؤى أداة وهؤؤي 

 األجل ... طويلة المالية واالستدامة السوق على القائم

 بما يلي :التحديات الرئيسة المتمثلة 

 تحسين الشفافية : -1

كيف يمكن التعامل مع عدم كفاية شؤفافية الموازنؤة العامؤة للدولؤة ،  وعؤدم 

الماليؤة األكثؤر تعقيؤدا ، بمؤا فيهؤا الموازنؤة شموليتها فيما يتعلق بتخطؤيط األدارة 

العامؤؤة القائمؤؤة علؤؤى األداء ، بمؤؤا يؤؤيدي فؤؤي النهايؤؤة الؤؤى ادخؤؤال األصؤؤالحات فؤؤي 

 الموزانة العامة بشكل ميسسي  .

 ة للدولة وشموليتها فيما يتعلق :تحسين شفافية الموزنة العام -2

 . األطار القانوني لنظام الموازنة العامة 

 والتصنيف ورفع التقارير . نظم المحاسبة 

 . األنفاق خارج الموازنة العامة 
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 . المعونات األجنبية والدولية 

 . االنفاق الضريبي 

 ين القدرة في المجاالت التالية :تحس -3

 .. مراقبة مجلس النواب لالنفاق 

 والتنميؤة البرامط وضع أغراض أجل من الموازنة العامة تخطيط استخدام 

 .المحاسبة مهمة تتعدى التي

 التنفيذ . تحسين أجل من االقتصادي والتخطيط للموازنة العامة  التخطيط 

 الحديثة . النقد إدارة نظم استخدام 

 الحكوميؤة  المشؤتريات ولتدبير األصول وجرد إلدارة متطورة نظم استخدام

. 

 . األستخدام المالئم للضوابط السابقة والالحقة 

 الى  نظام ألكتروني . تحويل عملية الموزنة العامة للدولة 

 . التفويض بأدارة األموال 

 للغير . بها القيام إسناد تم التي األنشطة إدراة 

 ... ادارة موازنة عامة تستمر لعدة سنوات 

 التأكيد على ضرورة  ربط الموازنة العامة للدولة بأهداف التنمية الوطنية . -4

 مصروفات ذل  في بما اإلنفاق ، تشتيت ، العامة وتنفيذها  الموازنة -1-

  الخارجية ؟ والمعونات الضرائب

 األصول؟ جرد عمليات دقة عدم مع التعامل يمكن كيف   

 مكتملؤؤة غيؤؤر القؤؤرار وصؤؤنع للتنبؤي بؤؤنظم العامؤؤة المؤؤوارد إدارة يمكؤؤن كيؤف 

  دقيقة؟ وغير

 االشتراء؟ نظم في الشفافية زيادة يمكن كيف  

 الموازنة ؟ عملية على الضعيفة البرلمانية الرقابة تحسين يمكن كيف  

  :المساءلة تحسين -2-

 الموازنة العامة ؟ بموارد يتعلق فيما الفساد مكافحة يمكن كيف  

 داخليؤة مصؤداقية لبنؤاء الذاتيؤة الرقابؤة علؤى النظؤام قدرة زيادة يمكن كيف 

  والمراجعة؟ الرقابة آليات في
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 مصؤؤؤروفات ذلؤؤؤ  فؤؤؤي بمؤؤؤا اإلنفؤؤؤاق ، تشؤؤؤتيت وتنفيؤؤؤذها، الموازنؤؤؤة العامؤؤؤة  -3-

    الخارجية   ؟ والمعونات الضرائب

  ؟ األصول جرد عمليات دقة عدم مع التعامل يمكن كيف  -4-

 مكتملؤؤة غيؤؤر القؤؤرار وصؤؤنع للتنبؤؤي بؤؤنظم العامؤؤة المؤؤوارد إدارة يمكؤؤن كيؤؤف -5-

  ؟ دقيقة وغير

  االشتراء؟ نظم في الشفافية زيادة يمكن كيف -6-

العامؤة  الموازنؤة عمليؤة علؤى الضؤعيفة البرلمانيؤة الرقابة تحسين يمكن كيف-7-

  ؟للدولة

  المساءلة . تحسين  -8-

 ؟    الموازنة العامة للدولة  بموارد يتعلق فيما الفساد مكافحة يمكن كيف -9-

 داخليؤة مصؤداقية لبنؤاء الذاتيؤة الرقابؤة علؤى النظام قدرة زيادة يمكن كيف -10-

  ؟   والمراجعة الرقابة آليات في

هؤؤذو األفكؤؤار والمتطلبؤؤات األساسؤؤية التؤؤي يجؤؤب اتباعهؤؤا مؤؤن قبؤؤل الدولؤؤة لضؤؤبط 

والتقيؤؤد بمتطلبؤؤات األدارة  عمليؤؤات األنفؤؤاق ووقؤؤف الهؤؤدر والقضؤؤاء علؤؤى الفسؤؤاد

 الرشيدة لألموال العامة ...

 

 ....؟! واألقتصادية  السياسية العمليتين على وآثارها...  الدولية القروض

 للؤتخل  القؤروض ، حرجؤة أقتصؤادية ظؤروق فؤي تمؤر التؤي الدول تستخدم

 وهؤؤذو ، خارجيؤؤة بمعونؤؤة اال ، تعديلؤؤه اليمكؤؤن الؤؤذي الصؤؤعب المؤؤالي وضؤؤعها مؤؤن

 مزدهؤرة الماليؤة أوضاعها تكون عندما القروض تقديم الى تتجه المقرضة الدول

 تلؤ  جميؤع الؤى وتوفؤق السؤهولة مؤن بكثيؤر اللزمؤة المالية الوسائل تجد حي  ،

 تقؤديم جؤراء  مؤن بها بأس ال وفوائد ضمانات هنا  كانت اذا خاصة ،  الرساميل

 المقرضؤؤة البلؤؤدان هؤؤذو ممارسؤؤة كيفيؤؤة هؤؤو ، المهؤؤم الشؤؤق  لكؤؤن ، القؤؤروض هؤؤذو

 كؤأداة(  األقتؤراض عمليؤة) الؤدول تلؤ  تسؤتخدم وهؤل ، التوظيفؤات على األشراف

 ؟   السياسية العملية في ضاغطة

 األقتصؤدالا العالقؤة لتحديؤد كبؤرى فائدة وتكتسب باألهتمام جديرة اسئلة انها

 األجابؤة لكؤن ، الدوليؤة العالقؤات نظؤام علؤى تأثيرهؤا ومدى ،  الدول بين ماناادية
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 ، الخصؤو  بهؤذا دقيقؤة دراسؤة تؤوفر لعؤدم وذلؤ  ، صؤعبة التسؤايالت هذو على

 وبؤين المؤال عقؤود بؤين مكتوبؤة ب ثؤار  تحؤتفظ مؤا نؤادرا العامؤة المحفوظات وألن

 . الحكومة

 وجؤه فؤي طؤويال زمنؤا مغلقؤة تبقؤى المحفوظؤات هؤذو فؤي الحؤاالت معظم كما

 العقؤود علؤى التعرف بالصحافة ممثال األعالم ارد ما واذا ، والمختصين الباحثين

 أو صؤؤحيحة غيؤؤر معلومؤؤات علؤؤى بالحصؤؤول يصؤؤطدم التوجؤؤه هؤؤذا نؤؤرى ، الماليؤؤة

 أو األخطؤاء تقبؤل ال األرقؤام لغؤة أن علمؤا ، واألقتصؤادي المؤالي الشؤأن في دقيقة

 العامؤؤل مقؤؤدمتها فؤؤي يؤؤأتي عديؤؤدة بعوامؤؤل األقتؤؤراض عمليؤؤة وتؤؤرتبط ، التزييؤؤف

 فهؤي ، الماليؤة التوظيفؤات تلقت التي الدول حكومات بموقف والمتمثل  السياسي

 واذا ، األقتؤراض عملية على المترتبة الفوائد لدفع اللزم الجهد( الحكومة) تبذل

 تفضؤل الحكومؤة تلؤ  أمتؤرى ، المتوقؤع السؤلبية التؤأثيرات ماهي العكس حد  ما

 ، الرسؤاميل حركؤة مؤن تحؤد ان شؤأنها مؤن التي الصيرفة أعمال على رقابة أقمة

 الى تحققها التي الفوائد نقل من بلدها في المقيمة األجنبية الشركات تمنع وبذل 

 . األم البلد

 لهؤؤا األجؤؤواء هؤؤذو وهؤؤل ، السؤؤيادي الحكومؤؤة أو الدولؤؤة دور يبؤؤرزز ، وهنؤؤا

 ؟ الدول بين المالية المصالح على تداعيات

 فؤؤي تسؤؤير ، الؤؤدولي النقؤؤد صؤؤندوق قؤؤرض علؤؤى تحصؤؤل التؤؤي الؤؤدول تجؤؤارب

 تهؤدر التؤي الرأسؤمالية إلؤى تتحّول أن دون لسدادو خطة تضع أن األول طريقين،

 . والدعم ، المواطن حقوق

 ، يطاردهؤا شؤبح إلؤى يتحؤول حتى الدولة اقتصاد ينه  أن فهو  الثاني، أما 

 ، المؤواطن لسؤحق أوسؤع لفؤروض لتستسؤلم سؤدادو عؤن وتعجؤز ، منامهؤا ويقلق

ا وتبدأ  تحريؤر أي ، الجنيه عملتها تعويم مصر مثال ، المحلية العملة بتعويم دائم 

 فؤي لؤه قيمؤة أقصؤى ا  الرسؤمي الؤدوالر صؤرف سؤعر وصؤل حتؤى الصؤرف سعر

 ؟  السداد موعد يحين حين عليها األقساط سيضاعف ما وهو ، مصر

 الطؤابع ذات السياسؤية المشؤاكل تلؤ  مثؤل فؤي وقعؤت الناميؤة الدول وتجارب

 عؤؤدة فيهؤؤا وجؤؤرت ، الخارجيؤؤة الضؤؤغوط أنؤؤواع لمختلؤؤف وتعرضؤؤت ، األقتصؤؤادي

  التجربؤة مؤن أفؤاد الؤبعض ، شؤتى ذرائؤع تحؤت السياسؤية انمتهؤا لتغييؤر محاوالت

 ؟ بسيطة تضحيات تقديم مع الصراع هذا عن وأبتعد
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" الؤؤدولي النقؤؤد" قؤؤرض شؤؤروط علؤؤى وافقؤؤت دول لثالثؤؤة تجؤؤارب  وهنؤؤا  

(  وغانؤا واليونؤان البرازيل)  تام انهيار إلى اقتصادي انهيار من التجربة فانتهت

 ؟ كيف ولكن..  الدولي النقد لصندوق االتهامات هذو أسباب أحد تكون  قد ،

 بعؤؤض وفؤؤي دوليؤؤة قؤؤروض علؤؤى الحصؤؤول ان األقتصؤؤاديون الخبؤؤراء ويعلؤؤم

 الؤؤدولي البنؤؤ  مؤؤن الصؤؤادرة للتقيؤؤيم بتقؤؤارير منوطؤؤا أصؤؤبح مسؤؤاعدات األحيؤؤان

 حاليؤا تمؤارس التؤي الضؤغوط ومسؤتوى حجؤم تبؤرز ،وهنا الدولي النقد وصندوق

  وغيرهؤا واليمن والسودان ومصر والردن  العراق  ومنها المقترضة الدول على

 . بها يرحب ان العام للرأي يمكن ال وفورية سريعة بأجراءات المطالبة بند تحت

 فؤي سؤلبيا يؤأتي ربمؤا الؤدولي البنؤ  مؤزاج ضؤمان يمكؤن ال القول يمكن كما 

 األطؤراف مؤن أعمق وسائل على ينطوي ان ويمكن المقترضة للدول ا داء تقييم

 ميسسؤات داخؤل والقؤرار القؤروض وتوجؤه المسؤاعدات مسؤار تحكؤم التي القوية

 المال.

 ولؤدينا حلهؤا يمكؤن األقتصداية مشاكلنا ان المهم الدولي األقتصادي والتقييم

 الذات على األعتماد و المهنية من تنطلة التي والخبرات الناجحة والخطط القدرة

 اللها  طريق من نتخل  عندها األستهال  ثقافة عن بديال البداع ثقافة وأشاعة

 الشؤؤروط تضؤؤع حيؤؤ   للقؤؤروض طلبؤؤا الدوليؤؤة والمنظمؤؤات الؤؤدول أعتؤؤاب علؤؤى

 األوضؤؤاع مسؤؤار وحركؤؤة السياسؤؤية العمليؤؤة علؤؤى سؤؤتيثر حتمؤؤا التؤؤي  التعجيزيؤؤة

 األقتصادية .

 :الجوار دول إلى العراقية األموال ريوس تهريب في ساهمت عوامل عدة هنا 

 جؤؤذب عنصؤؤر تمثؤؤل ال واألهليؤؤة منهؤؤا الحكوميؤؤة سؤؤواء المصؤؤارف هؤؤذو أن 

 . جدا المتدني الفائدة سعر جعل حي  العراقية للودائع

 ب العراقؤؤي المؤؤودع  فؤؤي أو األردن فؤؤي سؤؤواء الجؤؤوار دول إلؤؤى أموالؤؤه يهؤؤرِّ

 .عالية أرباح على للحصول أخرى دولة أي في أو إيران

 المصؤارف لؤه تتعؤرض الؤذي اإلفؤالس خطؤر مؤن األمؤوال هؤذو على الحفاظ 

 بؤأموال بالمضؤاربة المصؤارف هؤذو تقؤوم حيؤ  وا خؤر الحؤين بين األهلية

 البنؤؤ  يردعهؤؤا أن دون الجؤؤوار دول فؤؤي البورصؤؤة سؤؤوق فؤؤي المؤؤودعين

  العراقي. المركزي
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 اليوميؤة تداوالتؤه فؤي العراقؤي التؤاجر عمؤل ترب  التي النقدية السيولة قلة 

 زبائنؤه تجؤاو بالتزاماتؤه باإليفؤاء األهلؤي المصؤرف يتوقؤف حي  زبائنه مع

 النقدي. السحب عمليات في

 القؤروض ومؤنح العراقي المستثمر تشجيع في تساهم لم األهلية المصارف 

 النشؤؤؤاطات تمثؤؤؤل لؤؤؤم المصؤؤؤارف فهؤؤؤذو والتجاريؤؤؤة والزراعيؤؤؤة الصؤؤؤناعية

  الخارجي . التحويل عمليات في سوى األدنى حدها في المصرفية

 فؤي تسؤاهم ولؤم العراقؤي والتؤاجر للصؤناعي األفكار المصارف هذو تقدم لم 

 العمليؤة تخؤدم ان يمكؤن أفكؤار وتسؤويق المختلفؤة النشاطات أسواق تطوير

 .. اإلقتصادية

 الرواتؤؤب كؤؤدفع المربحؤؤة غيؤؤر االعمؤؤال مؤؤن االرهؤؤاق مؤؤن المصؤؤارف تعؤؤاني

 بشؤكل الموظفين عدد وتضخم الكفوءة، واالدارية الفنية الكوادر وقلة التقاعدية،

 .. كبير

 اصؤؤالحية اليؤؤة عؤؤن البحؤؤ  يسؤؤتدعي المنشؤؤود االصؤؤالح ان يتضؤؤح تقؤؤدم مؤؤا

 اليؤات واعتمؤاد اسؤتخدام وتسؤتلزم ، (ابتؤداءا) الخصخصة على تعتمد ال:  محلية

.  الؤؤربح تحقيؤؤق الؤؤى تسؤؤتند التؤؤي التجاريؤؤة المبؤؤادرات اطؤؤالق فؤؤي الحؤؤرة السؤؤوق

 العمالؤؤؤة ، تضؤؤؤخم مؤؤؤن المصؤؤؤارف ترشؤؤيق شؤؤؤأنها مؤؤؤن التؤؤؤي المنافسؤؤؤة واعتمؤؤاد

 بمؤؤردود لهؤؤا التؤؤي والنشؤؤاطات االعمؤؤال واعتمؤؤاد المصؤؤارف، فؤؤي الهؤؤدر وخفؤؤض

 الؤؤنهط هؤؤذا  ان.  الؤربح زيؤؤادة فؤي تصؤؤب ال ممارسؤة كؤؤل ونبؤذ  ، (مؤؤربح ) مؤالي

 والمتمثلؤة المصارف كيان على الجاثمة السرطانية االورام بتر يتطلب االصالحي

 انفؤؤة والمشؤؤكالت الصؤؤعوبات وازالؤؤة. العجؤؤاف السؤؤنوات اوجؤؤدتها التؤؤي بالؤؤديون

 الذكر .....

لألصؤالح ويمكن القول فؤي نهايؤة مقالنؤا ضؤروروة اتخؤاد األجؤراءات الضؤرورية 

 المصرفي من خالل مايلي :

 المصرفي.. باالصالح خاصة هيئة تأسيس 

 ... (نموذجي) جديد مصرف تأسيس 

 المصرفي ... للتطوير معهد تأسيس 

 اصالح النشاطات التشغيلية ... 

 المالية ....اصالح الشيون  
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ضؤؤؤروروة تبنؤؤؤي ا ليؤؤؤات كالالمركزيؤؤؤة والمنافسؤؤؤة ، ومؤؤؤن وجؤؤؤود ميسسؤؤؤة 

 داعمؤؤة لألئتمؤؤان  مسؤؤتقلة عؤؤن الجهؤؤاز الصؤؤرفي مسؤؤيولة عؤؤن جميؤؤع المعلومؤؤات

 التعاقؤؤدات خطؤؤورة تقيؤؤيم فؤؤي تسؤؤهم والشؤؤركات ، كؤؤيالماليؤؤة لعمؤؤوم المؤؤواطنين 

 والشركات. لالشخا  المالية
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الجدية لقطعان اليمين المتطرف والنازية المخاطر 

 في أوروبا: الجديدة

 ألمانيا نموذجا  
 كاظم حبيبد. 

 المدخل: أوال   

 الدراسة في الواردة المفاهيم بعض تحديد حول: ثانيا   

 المحافظ اليمين 

 المتطرف اليمين 

 الجدد النازيون 

 األوروبي االتحاد دول صعيد على المتطرف اليمين ثالثا   

  .األوروبي االتحاد دول في اليمين ونشاط ودور عدد في كبير نمو 

 دول فؤؤي المتطرفؤؤة اليمينيؤؤة القؤؤوى بؤؤين والتنسؤؤيق التعؤؤاون ظؤؤاهرة تطؤؤور 

 األوروبي االتحاد

 بأوروبا وعالقته المتحدة الواليات في المتطرف اليمين دور 

 Identität الهوية 

 Conservative spirit المحافاظة الروح (2( 

 األجنبية العاملة لأليدي المانيا حاجة: رابعا   

 المتطؤؤؤرف لليمؤؤؤين الجديؤؤؤد النهؤؤؤوض وراء الملموسؤؤؤة العوامؤؤؤل: خامسؤؤؤا   

 نموذجا   ألمانيا أوروبا، في الجديدة والنازية

 فؤي الجديؤدة والنازيؤة المتطرفؤة اليمينية واألحزاب القوى هي من: سادسا   

 ألمانيا

 AfD ألمانيا أجل من البديل المتطرف واليمين اليمين حزب نشوء: سابعا   

 PEGIDA دايپيگ للمسلمين المعادية اليمينية الحركة وتطور نشوء 

 والنازيؤة المتطؤرف اليمؤين قؤوى إليهؤا تسؤعى التؤي األهؤداف هؤي ما: ثامنا   

 الجديدة
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 الجديدة والنازية المتطرفة اليمين قوى عمل وأدوات أساليب: تاسعا   

 المستخدمة الرموز 

 اليمينية والمنظمات األحزاب هذو تمارسها التي واألدوات األساليب 

 والنازيؤة المتطؤرف اليمين قوى أيدي على المرتكبة للجرائم زمني تسلسل 

 الجديدة

 المانيا في وإرهابية متطرفة سياسية إسالمية قوى وجود واقع: عاشرا   

 السلفيون واإلسالمويون المسلمون 

 ألمانيا في السلفيون 

 الجديؤدة والنازية المتطرف اليمين تنامي يشكلها التي المخاطر: عشر أحد 

 المانيا في الديمقراطية الحياة على

 الجديؤدة والنازيؤة المتطؤرف اليمين قوى تلعبه الذي المتفاقم السلبي الدور 

 فؤؤي االجتمؤؤاعي والسؤؤلم اإلنسؤؤان وحقؤؤوق الديمقراطيؤؤة الحيؤؤاة تهديؤؤد فؤؤي

  .الديمقراطي ألمانيا دستور على التجاوز وفي ألمانيا

 المدنية الدولة أجهزة في جديدة ونازية متطرفة يمينية قوى وجود مخاطر 

  .األمنية واألجهزة والشرطة الجيش في السيما والعسكرية،

 التناقضؤات تنؤامي وعلؤى األوروبيؤة الوحؤدة تصؤدع علؤى الكبيؤرة المخاطر 

 تطورهؤؤا ومجمؤؤل( اليؤؤورو) الموحؤؤدة عملتهؤؤا وعلؤؤى الداخليؤؤة والصؤؤراعات

  .االقتصادي

 المتطؤرف اليمين قوى وممارسات وسياسات فكر مواجهة سبل: عشر اثنا 

 الجديدة والنازية

 ألمانيا في المتطرفة السياسي اإلسالم وقوى 

 المالحق    

 1 رقم الملحق    

 عؤؤام ألمانيؤؤا فؤؤي والمسؤؤلمين اإلسؤؤالم وجؤؤود بشؤؤأن الؤؤرأي اسؤؤتطالع نتؤؤائط 

2019 

 2 رقم الملحق 

  (اإلنجيل) ومأجوج يأجوج: 38 حسقيال سفر 
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 الرايخ الجنسية وقانون والشرف الدم حماية قانون( 3) رقم الملحق 

 العنصري والتطهير العنصرية مفهوم( 4) رقم الملحق 

 األلمانية المستعمرات لشعوب اإلبادة عمليات( 5) رقم الملحق 
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 أوال : المدخل
 

والتقؤؤارير التؤؤي واألبحؤؤا  الجؤؤادة ات الواقؤؤع الؤؤراهن والدراسؤؤات طيؤؤمعإن 

ومجموعؤؤة كبيؤؤرة مؤؤن الكتؤؤب تنشؤؤرها المعاهؤؤد العلميؤؤة ومراكؤؤز البحؤؤ  العلمؤؤي 

االتحؤؤاد األوروبؤؤي،  كثيؤؤرة، ومنهؤؤا دول والمجؤؤالت والصؤؤحف فؤؤي دولالحديثؤؤة 

االتحؤؤاد األوروبؤؤي المانيؤؤا، إضؤؤافة إلؤؤى تصؤؤريحات كثيؤؤر مؤؤن قؤؤادة فؤؤي السؤؤيما 

المسؤؤؤيولين فؤؤؤي مجلؤؤؤس الؤؤؤوزراء ، وكؤؤؤذل  جمهؤؤؤرة مؤؤؤن األحؤؤؤزاب السياسؤؤؤيةو

نشؤاط كبيؤر فؤي  إلؤى تزايؤدوأحزاب المعارضة الديمقراطية، كلها تشؤير األلماني، 

االتحؤاد  دول  فؤي عمؤومأو العنصؤرية  ةديؤالجد ةالقوى اليمينية المتطرفة والنازي

 ومنهؤامقترنا  بنمو متزايد في أعداد هذو القؤوى، وألمانيا بكل خا ، ، يوروباأل

التؤؤي تمؤؤارس توجيؤؤه رسؤؤائل التهديؤؤد واالعتؤؤداء واالغتيؤؤال  ،إلرهابيؤؤةالجماعؤؤات ا

الفعلي. وإذ يحاول كثيؤر مؤن المسؤيولين إعطؤاء االنطبؤاع وكؤأنهم فوجئؤوا حاليؤا  

اليمينية المتطرفة والنازية الجديدة والجرائم التؤي والجماعات بتزايد عدد القوى 

فؤالتر لوبكؤه، وهؤو  لؤى اغتيؤالأدى أخيرا  إالذي بشع الحاد  الترتكبها بعد وقوع 

ومؤن ثؤم سؤقوط عشؤرة ، Kasselمن مدينة كاسؤل مسيول سياسي وإداري كبير 

وهمؤا مؤؤدينتان تابعتؤؤان  ،Hanau مؤواطنين مؤؤن أصؤول أجنبيؤؤة فؤي مدينؤؤة هانؤؤاو

تيكؤد معاهؤد ومراكؤز البحؤ  الواقعة في وسط المانيا،   Hessenلمحافظة هيسن

انب اسؤتطالعات الؤرأي العؤام واإلحصؤاءات العلمي وباحثون ديمقراطيون، إلى ج

الرسمية، أن هذو الظواهر ليست جديؤدة وال مفاجئؤة، بؤل كثيؤرا  مؤا جؤرى التنبيؤه 

 . لقؤدمن أربعة عقود خلؤت، ولكؤن دون جؤدوىما يقرب ر منها منذ يحذتها واليلإ

مخؤؤابرات الداخليؤؤة أجهؤؤزة الالشؤؤرطة وكانؤؤت العؤؤين اليمنؤؤى لألحؤؤزاب الحاكمؤؤة و

 Bundesamt für)المكتؤؤؤؤؤب االتحؤؤؤؤؤادي لحمايؤؤؤؤؤة الدسؤؤؤؤؤتور  األلمانيؤؤؤؤؤة

Verfassungsschutz, BfV) والمكتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب االتحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادي للجريمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ،)

(Bundeskriminalamt, BKA) مغلقؤة تمامؤا ، وكانؤت كلهؤا ، ووسائل اإلعؤالم

، السؤيما اليسؤار المتطؤرف. كمؤا كانؤت هؤذو اليسار األلمؤانية مفتوحة على جماع

، بحيؤ  أيضؤا   قوى اإلسؤالم السياسؤي المتطرفؤةالعين مغلقة إلى حدود بعيدة عن 

وعؤن غيؤر قصؤد  ،جرى نسيان أو إغفال هذو القوى عن قصد للبعض غير القليل

تقؤيم أن تبنؤي ذو القؤوى للبعض ا خر، فتسنى لهواستهانة بما يمكن أن تقوم به 

حريؤة للعمؤل بكؤل  الجؤاهزةالنائمؤة وتنظيماتها السؤرية وخالياهؤا تحتية وبنيتها ال

دون رقيب أو  ،متى وجدت الحاجة لذل  ،لتوجه بين فترة وأخرى ضربات قاسية
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حسيب. لقد كانت هنا ، ومنذ سؤنوات كثيؤرة، تشخيصؤات جديؤة واضؤحة بوجؤود 

تجاهؤا  وتيؤارا  مثل هؤذو النزعؤة القوميؤة اليمينيؤة المتطرفؤة والمتصؤاعدة لتشؤكل ا

فكريؤؤؤا  وسياسؤؤؤيا  متطؤؤؤرفين وخطيؤؤؤرين علؤؤؤى المجتمؤؤؤع األلمؤؤؤاني وعلؤؤؤى الحيؤؤؤاة 

ن إوعموم دولؤة القؤانون، السؤيما وونقابات العمال  الديمقراطية وحقوق اإلنسان

األرضؤؤؤية والتؤؤؤرا  السؤؤؤابق والتركؤؤؤة الثقيلؤؤؤة صؤؤؤالحة لهؤؤؤذو الذهنيؤؤؤة العنصؤؤؤرية 

العؤرب فؤي ألمانيؤا قؤد نبهؤوا وفؤي وقؤت كما أن مجموعة من الباحثين العدوانية. 

مبكر إلى مخاطر ظاهرة التطرف اإلسالمي ودور السلفيين والداعين إلى الخالفة 

اإلسالمية في المساجد والتدريس الديني المتعصب في المدارس العربية، السيما 

األكاديميؤؤة السؤؤعودية فؤؤي بؤؤون، وتأثيرهؤؤا السؤؤلبي علؤؤى المسؤؤلمين فؤؤي عالقؤؤاتهم 

بالمسؤؤيحيين واليهؤؤؤود فؤؤي ألمانيؤؤؤا وعلؤؤى عمليؤؤؤة االنؤؤدماج بؤؤؤالمجتمع  اإلنسؤؤانية

األلماني. وأبرز هيالء األساتذة نشير إلى البروفيسور الدكتور بسام طيبؤي الؤذي 

والؤذي نشؤر العديؤد   Tübingen Universitätكان أستاذا  فؤي جامعؤة تؤوبنگن 

خؤاطرهم علؤى من الكتب وحذر مؤن بؤروز ونمؤو ونشؤاط السؤلفيين فؤي ألمانيؤا وم

عالقؤؤة المسؤؤلمين باأللمؤؤان وعلؤؤى تخلؤؤف عمليؤؤة االنؤؤدماج الضؤؤرورية للمسؤؤلمين 

والمسلمات فؤي المجتمؤع األلمؤاني، كمؤا بؤرز السؤمات اتؤي يفتؤرض أن يتسؤم بهؤا 

 المسلم األوروبي الديمقراطي.  

كنؤؤت أعمؤؤل باحثؤؤا  علميؤؤا  فؤؤي "جمعيؤؤة البحؤؤو  التطبيقيؤؤة  1995فؤؤي عؤؤام 

برلين. وكان العداء لألجانب قد تفاقم وصار حدي  الشؤارع  للنزاعات" في مدينة

بتنجاز دراسة نظرية وتطبيقية حؤول هؤذو الظؤاهرة قمت خالل عامين  ة.اسيوالس

وتحت عنوان: حؤوار أم صؤدام الثقافؤات فؤي ألمانيؤا، مؤع قسؤم خؤا  عؤن مدينؤة 

 الدراسؤة،فؤي هؤذو  . وقؤد شخصؤتُ 1991التي كانت قد توحدت منذ العؤام  ،برلين

سياسؤيا  رغم كون ألمانيا أصبحت منذ عقود مجتمعا  متعدد الثقافات، إال إن نهجا  

بؤؤدأ بؤؤالظهور، منؤؤذ منتصؤؤف ثمانينيؤؤات القؤؤرن العشؤؤرين مؤؤع تسؤؤلم متشؤؤددا  يمينيؤؤا  

تحؤؤالف الحؤؤزب الؤؤديمقراطي المسؤؤيحي والحؤؤزب االجتمؤؤاعي المسؤؤيحي وحؤؤؤزب 

االعتؤراف بكؤون ذو القؤوى هؤاألحرار الدمقراطي الحكم في ألمانيا، قوامؤه رفؤض 

الخشؤية مؤن األجانؤب، بسؤبب ، ثؤم إشؤاعة الدولة األلمانيؤة دولؤة متعؤددة الثقافؤات

ماليين مواطن ومواطنة من قوميات وثقافات أخرى تعؤيش  8وجود ما يزيد عن 

في حينها وجنبا  إلى جنب مع الثقافة األلمانية التي تمثل األكثريؤة السؤكانية أوال ، 

وفؤؤي لؤؤى ألمانيؤؤا ثانيؤؤا ، إاللجؤؤوء السياسؤؤي والهجؤؤرة األجنبيؤؤة وفؤؤي الموقؤؤف مؤؤن 

وفي مجمل العملية السياسؤية الموقف األكثر تشددا  من اإلسالم والمسلمين ثالثا ، 
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التي كانت تيشر بروز ظواهر جؤادة ألزمؤة ديمقراطيؤة واالقتصادية واالجتماعية 

ألوروبؤي والتؤي لؤم تحؤظ تعيشها الدولة األلمانية االتحادية وعمؤوم دول االتحؤاد ا

. وتجلؤى هؤذا الؤنهط لؤيس فؤي سياسؤات باهتمام األحزاب السياسية الحاكمة رابعا  

يؤؤة واإلعؤؤالم الرسؤؤمي لالحكومؤؤة األلمانيؤؤة والبرلمؤؤان االتحؤؤادي والحكومؤؤات المح

والخا  فحسب، بل وفي نهط وسياسؤات غالبيؤة األحؤزاب السياسؤية، فيمؤا عؤدا 

. وقؤد أدى هؤذا التوجؤه العؤام إلؤى تنشؤيط ينؤذا القوى اليسارية وحزب الخضؤر ح

النؤازيين السؤابقين، بقايؤا والمتطرفؤة وتنامي سريع فؤي صؤفوف القؤوى اليمينيؤة 

ويكسؤبون أعؤدادا  جديؤدة، السؤيما بعؤد الشؤبيبة ينشؤطون فؤي صؤفوف  الذين بدأوا

تميؤزت القؤوى النازيؤة الجديؤدة بشؤكل خؤا  فؤي هؤذا  قؤدوقيام الوحدة األلمانية. 

النشاط، وكانت تعمل في إطار القوى القومية اليمينية واليمينية المتطرفة وتحت 

 أسماء وعناوين غير صارخة ومتسترة أو بنهط عنصري وعدواني كامنين.

لم يكن هذا النهط اليميني والمحافظ مقتصرا  على ألمانيا االتحادية قبل قيؤام 

، بؤل كؤان اتجاهؤا  عامؤا  شؤمل الحيؤاة السياسؤية فؤي ارجؤاء 1990وحدة في عام ال

العالم بشكل عام، والدول الرأسمالية المتقدمة بشكل خا ، إضؤافة إلؤى بروزهؤا 

نؤزوع لقد اقتؤرن هؤذا الفي دول كثيرة في قارات آسيا وافريقيا وأمريكا الالتينية. 

ر تقؤؤدما  وبسؤؤرعة ملموسؤؤة صؤؤوب فؤؤي الؤؤدول الرأسؤؤمالية األكثؤؤاليمينؤؤي ابتؤؤداء  

اللبراليؤؤة الجديؤؤدة فؤي الحيؤؤاة السياسؤؤية واالقتصؤؤادية واالجتماعيؤؤة االلتؤزام بؤؤنهط 

 علؤى المسؤتويات الداخليؤة واإلقليميؤة والدوليؤؤةوإزاء البيئؤة أيضؤا ، ووالعسؤكرية 

 :حتى تأثير عوامل عديدة، منها

ية واالجتماعيؤؤة تبنؤؤي الؤؤدول الرأسؤؤمالية المتقدمؤؤة فؤؤي سياسؤؤاتها االقتصؤؤاد (1

نهط اللبرالية الجديدة نحو الداخل والخارج. ولعبت الواليات والبيئية والعسكرية 

 مارغريؤؤتوبريطانيؤؤا )منؤؤذ عهؤؤد  ،المتحؤؤدة األمريكيؤؤة )منؤؤذ عهؤؤد رونالؤؤد ريگؤؤن(

 ،وفرنسا )منذ عهؤد فرانسؤوا ميتؤران( ،وألمانيا )منذ عهد هلموت كول( ،تاتشر(

وقؤؤد شؤؤجع علؤؤى ذلؤؤ  هؤؤذا االتجؤؤاو. بغربؤؤي فؤؤي الؤؤدفع فؤؤي العؤؤالم ال يالؤؤدور القيؤؤاد

اعتبؤؤؤار الرأسؤؤؤمالية قؤؤؤد انتصؤؤؤرت علؤؤؤى االشؤؤؤتراكية، وبؤؤؤروز رفؤؤؤض فعلؤؤؤي لؤؤؤدى 

الرأسؤؤؤماليين واالحتكؤؤؤارات الرأسؤؤؤمالية للمسؤؤؤاومة مؤؤؤع النقابؤؤؤات العماليؤؤؤة حؤؤؤول 

األجور وحماية المكاسؤب االقتصؤادية واالجتماعيؤة األخؤرى التؤي تحققؤت للطبقؤة 

لمؤوظفين خؤالل فتؤرة الصؤراع بؤين المعسؤكرين وتحؤت تؤأثير المنافسؤة العاملة وا

 والصراع بينهما. 
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مؤؤة االشؤؤتراكية فؤؤي أوروبؤؤا الشؤؤرقية، وانهيؤؤار االتحؤؤاد السؤؤوفييتي والمنظ (2

وإنهؤؤاء عمؤؤل مجلؤؤس التعاضؤؤد االقتصؤؤادي وحلؤؤف وارشؤؤو العسؤؤكري. وفؤؤي هؤؤذو 

  :نظريتان متخلفتان وغير علميتين تيكدان االفترة برزت

ن الرأسؤمالية إإن سقوط االشتراكية أوصؤل العؤالم إلؤى نهايؤة التؤاريخ، أي  ( أ

  1!!.....انتهت وإلى األبدقد ن االشتراكية إانتصرت وإلى األبد وقد 

تناقضؤؤؤا  اقتصؤؤؤاديا  أو طبقيؤؤؤا  فؤؤؤي لؤؤؤم يعؤؤؤد وأن التنؤؤؤاقض الرئيسؤؤؤي ( بو  ( ب

المجتمعؤؤؤات الرأسؤؤؤمالية وعلؤؤؤى الصؤؤؤعيد العؤؤؤالمي، أي لؤؤؤم يعؤؤؤد التنؤؤؤاقض 

الصراع بين العمؤل ورأس المؤال، وال بؤين الرأسؤمالية واالشؤتراكية التؤي و

عنؤؤؤه يؤؤؤدور بؤؤؤين ثمؤؤؤاني بؤؤؤل أصؤؤؤبح التنؤؤؤاقض والصؤؤؤراع النؤؤؤاجم اختفؤؤؤت، 

بؤؤين حضؤؤارتي الغؤؤرب ولكؤؤن وبشؤؤكل خؤؤا  ، حضؤؤارات تسؤؤود فؤؤي العؤؤالم

بؤؤين الؤؤدين المسؤؤيحي والؤؤدين بتعبيؤؤر أكثؤؤر صؤؤراحة ووضؤؤوحا  والشؤؤرق، و

        2بين المسيحيين والمسلمين.اإلسالمي، وبالتالي 

الؤؤدور المتعؤؤاظم للعولمؤؤة الرأسؤؤمالية والمرتبطؤؤة عضؤؤويا  بنتؤؤائط الثؤؤورة  (3

علؤى الصؤعيد العؤالمي، وهيمنؤة الغؤرب  اإلنفوميؤدياوعمؤوم ثؤورة التقنيؤة -العلمية

وانفؤراد الواليؤات العالمي واقتصادو على اتجاهات التطور السياسي واالقتصادي 

. وهؤذا بفرض سياساتها على العالم، باعتبارها القطب األوحد، األمريكيةالمتحدة 

بسؤبب بؤروز أقطؤاب أخؤرى بعؤد االنفراد قد تراجع خالل السؤنوات األخيؤرة كثيؤرا  

الخالفؤؤات بؤؤين ، ووروسؤؤيا االتحاديؤؤة غيؤؤاب االتحؤؤاد السؤؤوفيتي، السؤؤيما الصؤؤين

ية والتدميريؤة ئاالسؤتعالالسياسؤة االتحاد األوروبي والواليؤات المتحؤدة، ومؤن ثؤم 

ليس الجانب العولمة  . وقد برز فيعلى صعيد العالم دونالد ترامپالتي يمارسها 

االقتصؤؤادي األكثؤؤر اسؤؤتغالال  للؤؤدول المتقدمؤؤة والمتخلفؤؤة فحسؤؤب، بؤؤل واسؤؤتخدام 

القؤؤؤوة العسؤؤكرية لفؤؤؤرض السياسؤؤؤات التهديؤؤد والمقاطعؤؤؤة االقتصؤؤادية وممارسؤؤؤة 

وسياسية على الدول األخرى وشن الحروب اإلقليمية. االقتصادية والمصالح الجي

ويمكن أن نتابع كثير من هذو الحروب في فترة التسؤعينيات مؤن القؤرن العشؤرين 

والعقد األول والثاني من القرن الحادي والعشرين: الحروب فؤي الشؤرق األوسؤط 

   الحروب في يوغسالفيا، ومن ثم الحروب في الدول العربية وما بين بعضها.

وجدير باإلشارة إلى أن أزمة البنؤو  العقاريؤة فؤي الواليؤات المتحؤدة فؤي عؤام  (4

، وتفاقمها إلى أزمة مالية عميقؤة سؤاهمت فؤي تعميؤق األزمؤة البنيويؤة 2008

في االقتصاد العالمي الذي كان يعاني منها النظام الرأسؤمالي العؤالمي والؤدول 
المجتمعؤؤات الرأسؤؤمالية الرأسؤؤمالية المتقدمؤؤة وتأثيرهؤؤا السؤؤلبي البؤؤالإ علؤؤى 

وعموم العالم، السؤيما الفئؤات الكادحؤة والمنتجؤة للخيؤرات الماديؤة والروحيؤة 
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وتفؤؤاقم البطالؤؤة والفقؤؤر والحرمؤؤان. وقؤؤد اقتؤؤرن كؤؤل ذلؤؤ  بؤؤنهط تقشؤؤفي عؤؤالمي 
صوب االنفاق االستهالكي نحو الداخل ونزوع متفؤاقم صؤوب التسؤلح وتجؤارة 

الحقؤة فؤي الؤدول الرأسؤمالية المتقدمؤة السالح، والتي عمقت من األزمات المت
ومعاناة كبيرة فؤي الؤدول الناميؤة. وفؤي الوقؤت الؤذي لجؤأت الؤدول الرأسؤمالية 
المتقدمة إلى التقشف وتركت الجماهير الكادحؤة التؤي بؤذمتها ديؤون للعقؤارات 
التي اشترتها بقروض مصرفية أن تخسر عقاراتهؤا بسؤبب عؤدم قؤدرتها علؤى 

الفوائد المترتبة عليها، قؤدمت فؤي الوقؤت ذات مبؤالإ تسديد أقساط القروض و
طائلؤؤة مؤؤن الخزينؤؤة العامؤؤة وعلؤؤى حسؤؤاب دافعؤؤي الضؤؤرائب مؤؤن أجؤؤل معالجؤؤة 
األزمؤؤة الماليؤؤة إلنقؤؤاذ البنؤؤو  الرأسؤؤمالية الخاصؤؤة وكبؤؤار الرأسؤؤماليين مؤؤن 
اإلفؤؤالس والؤؤذي اقتؤؤرن بفسؤؤاد مؤؤالي كبيؤؤر جؤؤدا  فؤؤي العمليؤؤات المصؤؤرفية لتلؤؤ  

قادة مجموعة اليورو خطة إنقاذ مؤالي تعتمؤد علؤى حينها اتفق " البنو . وفي
تؤؤأميم جزئؤؤي للميسسؤؤات الماليؤؤة المتضؤؤررة وتسؤؤتند أساسؤؤا إلؤؤى ضؤؤخ أمؤؤوال 
عامة في وافقت الحكومة األلمانية علؤى خطؤة إلنقؤاذ البنؤو  تتضؤمن تأسؤيس 
صندوق إلعادة االستقرار إلى األسواق، وخصصؤت لؤه أربعمائؤة مليؤار يؤورو 

اعترضؤت قؤوى اليمؤين المتطؤرف علؤى  وهنؤا ".مليؤار دوالر( 540مؤن  )أكثر

موضؤؤوع التؤؤأميم الجزئؤؤي باعتبؤؤارو إجؤؤراء  اشؤؤتراكيا  ال يجؤؤوز ممارسؤؤته بؤؤأي 
      3حال، وليس اعتراضا  على دعم البنو  الرأسمالية من المال العام.

ق سؤباوإيقؤاف لحؤرب البؤاردة كان بداية النهايؤة ل 1991عام وإذ بدا وكأن  (5

وتراجع الصراعات والحروب. وقع عمليا  وتدريجيا  عكؤس ذلؤ . ويالحؤظ  التسلح

يحمؤل معؤه مخؤاطر جمؤة  سؤباقا  جديؤدا وواسؤعا  للتسؤلح بؤين الؤدول الكبؤرى اليوم

للعالم كله، إذ تشير المعلومات إلى توجه صوب إنتاج أجيال جديؤدة مؤن األسؤلحة 

التقليديؤة وإنتؤاج أجيؤال جديؤدة النووية والصواريخ، إضافة إلى تطؤوير األسؤلحة 

متقدمة وأكثر دمويؤة، وارتفعؤت النسؤب المخصصؤة للميزانيؤات العسؤكرية للؤدول 

الرأسمالية المتقدمة وكثير من الدول األخرى في ميزانياتها السنوية العامة. كما 

على الصعيد العالمي وإلى الدول النامية، خاصؤة لسالح حجم بيع وتصدير اتزايد 

تلؤؤ  الؤؤدول التؤؤي  أي إلؤؤى، اطق السؤؤاخنة وذات النزاعؤؤات العسؤؤكريةفؤؤي تلؤؤ  المنؤؤ

الحؤؤروب األهليؤؤة والتؤؤدخل الفؤؤظ فؤؤي الشؤؤيون الداخليؤؤة مؤؤن وعليهؤؤا رضؤؤت فيهؤؤا فُ 

 . في منطقة الشرق األوسط الدول اإلقليمية والدولية الكبرىجانب 

ويبدو لي إن العجالة التي مورست في إدخال البلدان التي كانت جؤزءا  مؤن  (6

المنظومة االشتراكية إلؤى االتحؤاد األوروبؤي، وهؤي مؤا تؤزال فؤي مرحلؤة التحؤول 

التدريجي، قد لعب دورو البارز في إشاعة مشؤكالت قوميؤة وشؤوفينية كثيؤرة فؤي 

د األوروبؤي ومشؤكالته، عدد من تل  الدول والتي تنعكس اليوم في سياسة االتحا
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إضافة إلى عجالة األخذ بالعملة الموحدة اليورو بدال  من عمالتها الوطنية والتؤي 

اثارت مشاعر قومية محبطة تعاني منها تل  الدول واالتحؤاد األوروبؤي والنؤزوع 

الجديد للخروج منه السيما في صفوف القوى القوى القوميؤة اليمينيؤة المتطرفؤة 

ومنها إيطاليا، وكذل  في صفوف حزب المحافظين اليميني  في بعض هذو الدول،

وضؤؤغط القؤؤوى القوميؤؤة اليمينيؤؤة والمتطرفؤؤة علؤؤى الوضؤؤع السياسؤؤي العؤؤام فؤؤي 

 بريطانيا والذي أدى إلى انسحاب بريطانيا من االتحاد األوروبي أخيرا.  

، إضؤافة إلؤى مشؤكالت البيئؤة في هذو األجواء المحلية واإلقليميؤة والدوليؤة (7

تنامت حركة النزوح والهجرة علؤى الصؤعيد تغيرات المناخية وتدمير الغابات، وال

ورغم إن حركة غالبيؤة ووصلت إلى أرقام سنوية مقلقة للبشرية جمعاء.  الدولي

تركزت في محيط الؤدول الناميؤة ذاتهؤا، ولكؤن جؤزءا  والنسبة العظمى المهاجرين 

األوروبؤؤي التؤؤي اسؤؤتقبلت  منهؤا توجؤؤه صؤؤوب الؤؤدول الغربيؤؤة، ومنهؤا دول االتحؤؤاد

، وكؤذل  إلؤى الواليؤات نسبة ضئيلة من مجموع المهاجرين علؤى الصؤعيد الؤدولي

. المتحؤؤدة األمريكيؤؤة وكنؤؤدا أو اسؤؤتراليا مؤؤن دول أمريكؤؤا الجنوبيؤؤة ودول أسؤؤيوية

، والؤذي كؤان إلؤى حؤدود هؤذو األجؤواء كلهؤا بؤرز علؤى سؤطح األحؤدا وسط وفي 

ة ونشؤط وتوسؤع يالعداء لألجانؤب ومعؤاداة السؤام معينة كامنا  في نفوس كثيرين،

في عمؤوم والنازية الجديدة عموما  واليمين المتطرف الشعبوي والمحافظ اليمين 

الؤؤدول الغربيؤؤة، ومنهؤؤا االتحؤؤاد األوروبؤؤي، السؤؤيما المانيؤؤا، حيؤؤ  بؤؤرزت أيضؤؤا  

ثؤل ومتنظيمات وخاليا للنازيين الجدد بجوار اليمين المتطرف واليمين اإلرهابي. 

هؤؤذو االتجاهؤؤات ال تؤؤيذي األجانؤؤب والالجئؤؤين أو المواطنؤؤات والمؤؤواطنين األلمؤؤان 

مؤؤن أصؤؤول أجنبيؤؤة فحسؤؤب، بؤؤل وتؤؤيذي بشؤؤكل خؤؤا  العالقؤؤات اإلنسؤؤانية بؤؤين 

في ألمانيا كافة واالقتصؤاد الؤوطني واالزدهؤار االقتصؤادي الؤذي عرفتؤه  المقيمين

نيات القرن الماضي والذي حقق ألمانيا منذ أول استقبال للهجرة العمالية في ستي

ما أطلق عليؤه بؤـ "المعجؤزة االقتصؤادية"، وكؤان للشؤغيلة المهؤاجرة مؤن األتؤرا  

 واإليطاليين واإلسبان والمغاربة بشكل خا  دور متميز فيها.  
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 ثانيا : حول تحديد بعض المفاهيم الواردة في الدراسة
 

المفؤؤؤاهيم أو قبؤؤؤل البؤؤؤدء بهؤؤؤذو الدراسؤؤؤة يسؤؤؤتوجب األمؤؤؤر توضؤؤؤيح بعؤؤؤض 

المصطلحات التي يجري تداولها، من وجود مسؤارات انسؤيابية بؤين القؤوى التؤي 

 ترتبط بتال  المفاهيم والمصطلحات.

ففي المجتمعؤات األوروبيؤة يواجؤه الباحؤ  قؤوى سياسؤية تسؤاهم فؤي الحكؤم 

وأخؤؤرى فؤؤي المعارضؤؤة، ولهؤؤا بؤؤرامط سياسؤؤية واقتصؤؤادية واجتماعيؤؤة وبيئيؤؤة 

 فبماذا تتميز هذو األحزاب والقوى والبرامط؟ محافظة ويمينية. 

 

 :اليمين المحافظ
 

في الحكم أم خارجؤه تتبنؤى عمومؤا  رييؤة  القوى اليمينية المحافظةوسواء أكانت 

قوميؤؤة ضؤؤيقة إزاء القوميؤؤات األخؤؤرى، ورفؤؤض وجؤؤود أقليؤؤات قوميؤؤة أو دينيؤؤة، 

والسؤيما أقليؤؤة مسؤؤلمة، ورفؤض عؤؤام لألجانؤؤب وقبؤول نسؤؤبي مشؤؤروط لمهؤؤاجرين 

علؤؤى وفؤؤق الحاجؤؤة الماسؤؤة والميقتؤؤة لهؤؤم، وتؤؤدعو إلؤؤى نقؤؤاوة الثقافؤؤة القوميؤؤة 

أو مجتمع متعدد الثقافات، وترفض الؤتالقح الثقؤافي مؤع  ورفض التعددية الثقافية

الثقافؤؤات األخؤؤرى، وتؤؤرفض ولؤؤوج عؤؤادات وتقاليؤؤد قوميؤؤات أخؤؤرى إلؤؤى عاداتهؤؤا 

وتقاليؤؤدها القوميؤؤة والدينيؤؤة المسؤؤيحية. وهؤؤي تيكؤؤد علؤؤى ضؤؤرورة وجؤؤود دولؤؤة 

قومية قوية ونهط سياسي محافظ في مختلف المجاالت األساسؤية. كمؤا تقؤف فؤي 

ت االقتصادية االجتماعية والبيئية إلى جانب النهط النيولبرالي. وهؤي فؤي المجاال

سياسؤؤؤؤاتها الداخليؤؤؤؤة تقؤؤؤؤف بوضؤؤؤؤوح إلؤؤؤؤى جانؤؤؤؤب الؤؤؤؤنهط المسؤؤؤؤاند لالحتكؤؤؤؤارات 

الرأسؤؤمالية الكبؤؤرى وفؤؤي الصؤؤراع مؤؤع نقابؤؤات العمؤؤال أو فؤؤي مسؤؤألة الحؤؤد األدنؤؤى 

لكبؤرى أو لألجور وضد فرض ضرائب تصؤاعدية علؤى الؤدخل وأربؤاح الشؤركات ا

علؤؤى الميؤؤرا ، وتعؤؤارض القؤؤوى األكثؤؤر يمينيؤؤة وتطرفؤؤا  وتؤؤرى فيهؤؤا خطؤؤرا  علؤؤى 

وجهتها اليمينية المحافظة وتسعى أحيانا  على تبني شعاراتها بذريعؤة تبؤويش أو 

سحب البساط من تحت أقدام ومواقع وشعارات اليمين المتطرف ذاته، وغاليا  مؤا 

شؤأن ويؤدعو إلؤى األخؤذ باألصؤل ال للمتبنؤي يجد اليمين المتطرف ما يقوله بهذا ال

شؤؤعاراته. وإذ وافؤؤق اليمؤؤين المحؤؤافظ علؤؤى االتحؤؤاد األوروبؤؤي ولكنؤؤه يسؤؤعى ألن 

تلعب دولته الدور األكبر، السيما الؤدول الكبيؤرة وقويؤة مثؤل ألمانيؤا أو فرنسؤا أو 

إيطاليا، وهم يحنون إلى تاريخ دولهم ويمجدونه وماضيهم كأي محافظ. وهؤيالء 
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مينيؤؤون المحؤؤافظون غالبؤؤا  مؤؤا يسؤؤقطون فؤؤي الشؤؤعبوية وهؤؤم خؤؤارج السؤؤلطة أو الي

فيهؤؤا فؤؤي تبنؤؤي شؤؤعارات مناهضؤؤة لألجانؤؤب والهجؤؤرة واللجؤؤوء تلتقؤؤي مؤؤع اليمؤؤين 

ورفضؤؤهم للهجؤؤرة واللجؤؤوء. مؤؤن هنؤؤا يتبؤؤين إنهؤؤا تتبنؤؤى  مالمتطؤؤرف وفؤؤي ذرائعهؤؤ

مؤاعي يمينؤي أيديولوجيا قومية شوفينية ودينيؤة متعصؤبة، ونهؤط اقتصؤادي واجت

محؤؤافظ وتقليؤؤدي جامؤؤد. وهؤؤي تقؤؤف فؤؤي الصؤؤف المعؤؤادي لالشؤؤتراكية، دع عنؤؤ  

الشيوعية، وضد مبدأ العدالة االجتماعية، كما إنها في مواقفها محافظؤة ويمينيؤة 

من حقوق المرأة ومساواتها بالرجل، رغم ضغط التحوالت التقدمية الجاريؤة فؤي 

نضال المرأة األوروبية وعلؤى صؤعيد الدول األوروبية والتي فرضت نفسها بفعل 

  الدول الرأسمالية المتقدمة.

       

 :اليمين المتطرف

فهؤو يلتقؤؤي مؤؤع اليمؤين بالعديؤؤد مؤؤن اليمؤؤين المتطؤؤرف أمؤا مفهؤؤوم ومصؤطلح 

المسائل األساسية، ولكن يزيد عليه بالتشدد والتطرف والوسائل التي يسؤتخدمها 

في تحقيؤق مؤا يسؤعى إليؤه. إنؤه فهؤم قؤومي شؤوفيني منؤاهض للقوميؤات األخؤرى 

ومعارض لوجودها فؤي الدولؤة التؤي ينتمؤي إليهؤا، ويجؤد فيهؤا خطؤرا  كبيؤرا  علؤى 

وتهديدا  مباشؤرا  علؤى ثقافتؤه ونقاوتهؤا وتراثهؤا الؤذي يجؤب  نقاوة قوميته وشعبه

أن يحافظ عليه ويتواصل به، ويرفض كل العادات والتقاليد القادمؤة مؤع األجانؤب 

ويقاومهؤؤا بشؤؤتى السؤؤبل. إنؤؤه يتمسؤؤ  بالتقاليؤؤد والطقؤؤوس الدينيؤؤة، رغؤؤم كؤؤون إن 

يهؤا. اليمؤين كثرة منهم ال يمارسها بالضرورة وخارج عن الكنيسة التي ينتمؤي إل

المتطرف يسعى للحفاظ على استقالل دولتؤه وقوتهؤا وتعزيؤز األمؤن الؤداخلي مؤن 

"جرائم!" الالجئين والمهاجرين القادمين إلى بلؤدو، فهؤو يؤرى فؤيهم خطؤرا  علؤى 

فر  العمل ألبناء الوطن، وتؤوفر السؤكن ومسؤتوى األجؤور والتقاعؤد والضؤمان 

ت والتقاليد والقيم والمعايير األخالقية الصحي واالجتماعي، كما إنه يرفض العادا

التؤؤي يحملهؤؤا القؤؤادم مؤؤن قوميؤؤة وبلؤؤد آخؤؤر، السؤؤيما القؤؤادم مؤؤن دول ذات أكثريؤؤة 

مسؤؤلمة المسؤؤلم والمسؤؤلمة. والمتطؤؤرف يؤؤرفض العولمؤؤة باعتبارهؤؤا خطؤؤرا  علؤؤى 

دولتؤؤه المسؤؤتقلة وعلؤؤى ثقافتؤؤه ونقؤؤاوة قوميتؤؤه. وبؤؤالرغم مؤؤن كونؤؤه ال يميؤؤل إلؤؤى 

كمبؤؤدأ فؤؤي الدولؤؤة، ولكنؤؤه يسؤؤتفيد منهؤؤا فؤؤي الوصؤؤول إلؤؤى أهدافؤؤه، الديمقراطيؤؤة 

السيما الوصول إلى السلطة علؤى األمؤد البعيؤد. ومؤن حيؤ  المبؤدأ فيؤه يميؤل إلؤى 

النيولبراليؤؤة فؤؤي الحيؤؤاة االقتصؤؤادية، ولكنؤؤه يعؤؤارض مؤؤن مواقؤؤع االحتجؤؤاج علؤؤى 

لشؤؤعاراته سياسؤؤات الدولؤؤة البرجوازيؤؤة فؤؤي الؤؤدول األوروبيؤؤة والكسؤؤب الشؤؤعبوي 
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التعبوية. واليمين المتطرف جعل من قضية الهجرة واللجوء محؤورا  مركزيؤا  فؤي 

سياساته إزاء سياسة الدولة في هذا لمجال، ويثير مخاوف المجتمع بشأنها ومؤا 

بـ "أسالموفوبيا" والمنتعشة حاليا  في جميع دول االتحؤاد األوروبؤي. يطلق عليه 

راتيجي السيد ريناس بنافي يشؤير إلؤى اليمؤين فالباح  في الفكر السياسي واالست

المتطؤؤرف بمؤؤا يلؤؤي: " تجؤؤدر اإلشؤؤارة بدايؤؤة إلؤؤى عؤؤدم وجؤؤود اتفؤؤاق واضؤؤح حؤؤول 

تعريف جؤامع لليمؤين الراديكؤالي أو المتطؤرف، وإن كؤان هنؤا  شؤبه اتفؤاق حؤول 

الخصائ  والسمات المشتركة لهذو الظاهرة؛ إذ يشكل العداء لألجانؤب، ورفؤض 

وطنيؤة وعؤن التقاليؤد –ة التعدديؤة الثقافيؤة والؤدفاع عؤن هويؤة إثنؤواألقليات وفكر

القومية التاريخية والدعوة إلى الحد من الهجرة، القاعدة المشؤتركة ألي برنؤامط 

سياسي لحزب يميني متطرف. كما تشتر  هذو األحؤزاب فؤي موقؤف موحؤد تجؤاو 

الهويؤة  الحد من الهجرة، بحيؤ  تصؤور المهؤاجرين فؤي صؤور عؤدة، منهؤا تهديؤد

وطنية والتسبب في البطالة والجريمة، وغيرهؤا مؤن مظؤاهر غيؤاب األمؤن –اإلثنو

 4" .االجتماعي واستغالل ما توفرو دولة الرفاو

جماعؤة احتجاجيؤة وأخؤرى  نورغم وجود تباين في سلم التطرف اليميني بي

ها العؤؤام لممارسؤؤة العنؤؤف والشؤؤعبوية المبتذلؤؤة ادمتشؤؤددة وشؤؤوفينية، فؤؤأن اسؤؤتعد

عؤؤاداة األجانؤؤب والسؤؤامية ومعارضؤؤة االتحؤؤاد األوروبؤؤي هؤؤي الصؤؤبغة العامؤؤة وم

والغالبؤؤة التؤؤي تميؤؤز سؤؤلوكها وأسؤؤاليب عملهؤؤا بؤؤين األوسؤؤاط الشؤؤعبية، والسؤؤيما 

الوسؤؤط، ودعايتهؤؤا ضؤؤد األجانؤؤب وضؤؤد القؤؤوى الحاكمؤؤة، مسؤؤتفيدين علؤؤى حؤؤدود 

ت الرأسؤمالية بعيدة من السياسات الخاطئة والموجهة لمصلحة القوى واالحتكارا

الكبرى ومن تراجع مصداقية األحزاب البرجوازية الحاكمة. يشؤير "البروفيسؤور 

والؤؤدن بيلؤؤو، األكؤؤاديمي البؤؤارز وأحؤؤد دعؤؤاة حمايؤؤة البيئؤؤة فؤؤي الفلبؤؤين، والمؤؤدير 

ؤا ”التركيز على الجنوب العؤالمي“التنفيذي لمنظمة  ؤا وتاريخي  ، يقؤدم تحلؤيال  نظري 

ت صؤؤعوَد اليمؤؤين المتطؤؤرف، خؤؤالل العقؤؤد شؤؤامال  للعناصؤؤر والظؤؤروف ال تؤؤي غؤؤذَّ

األخير، في الغرب، ومناطق أخرى من العالم"، فيقول " صادر اليمين المتطؤرف 

األجندة المناوئة لليبراليؤة مؤن اليسؤار المسؤتقل، وتجؤاوز كؤل مؤن اليسؤار ويسؤار 

لالتحؤؤاد األوروبؤؤي، وبالتؤؤالي احتكؤؤر ” العجؤؤز الؤؤديمقراطي“الوسؤؤط حؤؤول مسؤؤألة 

ة من أقوى السرديات في أوروبا الحديثة. وحولت األحزاب اليمينية الخوف واحد

مؤؤن المهؤؤاجرين، والنفؤؤور مؤؤن تكنوقراطيؤؤة االتحؤؤاد األوروبؤؤي، والمخؤؤاوف مؤؤن 

وفؤي قؤوى المؤين المتطؤرف اجنحؤة  5".فقدان الوظائف إلؤى خطؤاب تؤ مري ملغؤم

تقترب أو حتى تتبنى نهؤط وسياسؤات النؤازيين الجؤدد فؤي المانيؤا وفرنسؤا أو فؤي 
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 ريناس  ننااس  عمؤوم أوروبؤا. فعلؤى سؤبيل المثؤال ال الحصؤؤر كتؤب الزميؤل الباحؤ  

إن جؤؤون مؤؤاري لوبؤؤان كونؤؤه أبؤؤرز المعبؤؤرين عؤؤن اليمؤؤين المتطؤؤرف فؤؤي "يقاا:   

أوروبؤؤـا عمومؤؤـا، رفؤؤـض بقؤؤـاء فرنسؤؤـا داخؤؤـل فرنسؤؤا علؤؤى وجؤؤه الخصؤؤـو ، و

االتحؤؤـاد األوروبؤؤي، كمؤؤـا طالؤؤـب بعؤؤـودة الفرنؤؤـ  الفرنسؤؤـي، ومواجهؤؤـة العولمؤؤـة 

تفضـيل الـوطني قبؤـل األجنؤـبي فؤي “والهيمنـة األمريكيـة، ودعـا إلى مـا أسمـاو 

وطالؤؤـب أيضؤؤـا ” الوظؤؤـائف، والفرنسؤؤـي فؤؤي مواجهؤؤـة األجنؤؤـبي فؤؤي الخؤؤـارج.

وضؤؤـع نظؤؤـام حمؤؤـائي شؤؤـامل ثقافيؤؤـا واجتماعيؤؤـا واقتصؤؤـاديا وسياسؤؤـيا يحؤؤـيط ب

الؤـتي ” الشؤوائب“فؤالترا  الفرنسؤي، بحسؤب لوبؤان، يجؤب تنقيتؤه مؤن  .بفرنسؤا

وضؤؤـعها المثقفؤؤـون الفرنسؤؤـيون مؤؤـن أصؤؤول غيؤؤر فرنسؤؤية، وحمايتؤؤه مؤؤن الغؤؤزو 

جؤـات الفرنسؤـية بفؤرض الثقافي األجنبي وتحديـدا األمريكـي. كؤـذل  حمايؤـة المنت

الضرائب الجمركية على البضائع األجنبية، وحماية النظام السياسي واالجتماعي 

، ”أصـؤـليا“بعدم إعطاء الجنسية الفرنسؤـية إال لمؤـن كؤـان أحؤـد والديؤـه فرنسؤـيا 

وقؤد بؤذلت  6".مـع طـرد األجانـب جميعـا الـذين يعيشـون بصؤـورة غؤـير شؤرعية

تعؤديل صؤورة حؤزب الجبهؤؤة الوطنيؤة الؤذي أسسؤه وقؤؤادو  ابنتؤه مؤاري لوبؤان فؤؤي

والؤؤدها جؤؤون مؤؤاري لوبؤؤان طؤؤوال عقؤؤود وأخؤؤذت منؤؤه القيؤؤادة عنؤؤوة وبعؤؤد صؤؤراع 

مرير أن تعدل صورة الحزب الفاشي إلى يميني متطرف، وجمعت فيه كل اليمؤين 

المتطرف والفاشيين أو العنصريين أو النؤازيين الجؤدد. فمؤن هؤم النؤازيون الجؤدد 

 ماذا يسعون؟  وإلى

 

 :النازيون الجدد

إنهؤؤؤا : أليديولوجيؤؤؤة النؤؤؤازيين الجؤؤؤددالتؤؤؤالي تعريؤؤؤف العؤؤؤام يمكؤؤؤن تقؤؤؤديم ال
المتداخلة والمتفاعلة ابتداء  مفاهيم من المجموعة  األيديولوجيا التي تتشكل فيها

معؤؤاداة السؤؤامية ومعؤؤاداة األجانؤؤب الشؤؤوفينية ومؤؤرورا  بالعنصؤؤرية والقوميؤؤة مؤؤن 
السياسؤية ومناهضؤة التعدديؤة )البقؤاء للقؤوي واألصؤلح(  االجتماعيؤةوالداروينية 
، ومعؤؤؤاداة الديمقراطيؤؤؤة والدولؤؤؤة الديمقراطيؤؤؤة، القوميؤؤؤة والثقافيؤؤؤةوالحزبيؤؤؤة و

وانتهاء  باإليمان بالزعيم القائد الفرد ذو السلطة المطلقة لألمؤة القوميؤة، إضؤافة 
سؤعى إلؤى ذلؤ  أدولؤف  إلى السعي الممكؤن للسؤيطرة علؤى الشؤعوب والعؤالم، كمؤا

والنازيون الجدد على استعداد تام  .1939هتلر في شنه الحرب االستعمارية عام 

ومستمر إلى استخدام جميع الوسؤائل واألدوات الممكنؤة المتاحؤة، السؤيما العنؤف 
 المفرط والعدوان، لتحقيق الغايات المنشودة.
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يات مؤن القؤرن ومصطلح "النازيون الجدد" قد برز في السؤتينيات والسؤبعين

العشؤؤؤرين، بعؤؤؤد أن كؤؤؤان يطلؤؤؤق علؤؤؤى القؤؤؤدامى مؤؤؤنهم وتمييؤؤؤزهم عؤؤؤن "النؤؤؤازيين 

النؤؤازي )حؤؤزب العمؤؤال االشؤؤتراكي القؤؤومي  القؤؤدامى" الؤؤذين كؤؤانوا ضؤؤمن الحؤؤزب

 ,Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei)األلمؤؤؤاني 

NSDAPة الواقعؤؤؤة بؤؤؤين ، والدولؤؤؤة النازيؤؤؤة، دولؤؤؤة الؤؤؤرايخ الثالؤؤؤ ، خؤؤؤالل الفتؤؤؤر

. ومثؤؤل هؤؤذو القؤؤوى ال توجؤؤد فؤؤي ألمانيؤؤا فحسؤؤب، بؤؤل وفؤؤي دول 1933-1945

أوروبية أخرى التي كانت في حينها والقدامى منهم ييمنون ويعملون مع الدولؤة 

 األلمانية النازية والحزب النازي. 

ييمن النازيون الجدد بـالنظرية العنصؤرية الميمنؤة بكؤون "الجؤنس ا ري" 

المتفوق على جميع األجناس، وهو الجؤنس األنقؤى واألفضؤل، ويجؤب هو الجنس 

أن يبقؤؤؤؤى كؤؤؤؤذل ، وهؤؤؤؤم يتخؤؤؤؤذون مواقؤؤؤؤف شؤؤؤؤديدة العؤؤؤؤداء والكراهيؤؤؤؤة لألجانؤؤؤؤب 

والمهؤؤاجرين والالجئؤؤين إلؤؤى بلؤؤدانهم، السؤؤيما للمسؤؤلمين والمسؤؤلمات، وهؤؤم فؤؤي 

عؤؤداء دائؤؤم مؤؤع السؤؤامية، أو اليهؤؤود أحيؤؤاء  أو أمؤؤوات. وهنؤؤا تتجلؤؤى كؤؤراهيتهم 

العنصرية وحقدهم في سلوكهم الشائن فؤي تؤدنيس مقؤابر وشؤواهد قبؤور اليهؤود 

فؤؤي مجموعؤؤة كبيؤؤرة مؤؤن الؤؤدول األوروبيؤؤة. وهؤؤم علؤؤى اسؤؤتعداد لقتؤؤل األجانؤؤب 

والالجئين واليهود وب  الرعب فؤي صؤفوفهم للقبؤول بؤالهجرة المضؤادة والعؤودة 

والنؤاس الضؤعفاء  إلى البلدان التي جاءوا منهؤا. كمؤا أنهؤم ضؤد ذوي االحتياجؤات

وضؤؤد المثليؤؤين واألقليؤؤات القوميؤؤة والدينيؤؤة، السؤؤيما ضؤؤد اإلسؤؤالم والمسؤؤلمين 

والمسؤؤلمات وهؤؤم علؤؤى اسؤؤتعداد لقؤؤتلهم والخؤؤال  مؤؤنهم. وهؤؤم يعملؤؤون مؤؤن أجؤؤل 

إقامة دولة قوية مستقلة يسود فيها األمن التام وبعيدة عن وجؤود األجانؤب الؤذي 

نقي وغير نظيف وفاسد، كما أنهؤم وضؤد  يتبنون بالجرائم لكونهم من جنس غير

االتحؤؤؤؤاد األوروبؤؤؤؤي ويسؤؤؤؤعون إلؤؤؤؤى تفكيكؤؤؤؤه وضؤؤؤؤد العولمؤؤؤؤة ومؤؤؤؤع الرأسؤؤؤؤمالية 

النيولبرالية، رغم التهريط ضد الدول القائمة التؤي تمؤارس سياسؤات نيولبراليؤة. 

وهؤؤم يقفؤؤون بعدوانيؤؤة إزاء األفكؤؤار االشؤؤتراكية والعدالؤؤة االجتماعيؤؤة، كمؤؤا أنهؤؤم 

من المؤرأة الحديثؤة ويسؤعون إلؤى صؤورة المؤرأة األم والتربيؤة  يرفضون الموقف

المنزليؤؤؤة والمطؤؤؤبخ، وليسؤؤؤت المؤؤؤرأة الحؤؤؤرة والمسؤؤؤتقلة والواعيؤؤؤة لشخصؤؤؤيتها 

ومسؤؤيوليتها إزاء الدولؤؤة والمجتمؤؤع والتمتؤؤع بكامؤؤل حقوقهؤؤا ويرفضؤؤون الرييؤؤة 

ون فؤي "الجندرية" للمرأة التي تسود أوروبا والعؤالم حاليؤا . إنهؤم وباختصؤار يؤر

الدولة األلمانية النازية النموذج الذي يستوجب أن يتبع. تسؤتخدم القؤوى النازيؤة 

الجديدة أساليب مختلفؤة بمؤا فيهؤا وفؤي البدايؤة خاصؤة أسؤليب تعبويؤة احتجاجيؤة 
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الستمالة الناس لها ودفعها باالتجاهات التي تسعى إليهؤا السؤيما العؤداء لألجانؤب 

 وضد السامية وضد الشعب األخرى. 

       



 

   
89 

 ثالثا  اليمين المتطرف على صعيد دول االتحاد األوروبي
 

إن النؤؤزوع الحؤؤاد نحؤؤو اليمؤؤين فؤؤي السياسؤؤة الدوليؤؤة وفؤؤي األمؤؤم المتحؤؤدة 
 ومجلس األمن الدولي بّرز ثال  ظواهر مهمة وخطرة هي:

 

              :نمو كبير في عدد ودور ونشاط اليمين في دول االتحاد األوروبي (1

حين نتابع تطور األحدا  والسياسيات التي تمارسها دول االتحاد األوروبؤي 
نكتشف دون عناء وجود اختالالت كثيرة وكبيرة فؤي سياسؤات االتحؤاد األوروبؤي 
إزاء مصؤؤالح شؤؤعوب الؤؤدول األعضؤؤاء واسؤؤس الديمقراطيؤؤة وفؤؤي توزيؤؤع وإعؤؤادة 

هتمؤؤؤام توزيؤؤؤع الؤؤؤدخل القؤؤؤومي واسؤؤؤتخدامه وفؤؤؤي سياسؤؤؤات التقشؤؤؤف وضؤؤؤعف اال
بالخدمات االجتماعية للفئات الفقيرة والمعوزة والكادحة، وبروز ضمانات صحية 
واجتماعية طبقية كدرجة أولى ودرجة ثانية في الواقع العملي المعؤاش، ونشؤوء 
بؤؤؤرودة اجتماعيؤؤؤة متناميؤؤؤة واسؤؤؤتجابة كبيؤؤؤرة لمصؤؤؤالح االحتكؤؤؤارات الرأسؤؤؤمالية 

بها، السيما الفقراء والعاطلين والبنو  المالية على حساب مصالح وحاجات شعو
عن العمل. وقؤد أدت هؤذو السياسؤات اليمينيؤة إلؤى بؤروز احتجاجؤات فؤي صؤفوف 
المجتمعات في دول االتحاد قادت إلى استثمارها مؤن جانؤب قؤوى اليمؤين لتحقيؤق 
نهوض يميني عام وتجليه في سياسؤات أغلؤب األحؤزاب العاملؤة فؤي دول االتحؤاد 

تي التحقت باالتحاد األوروبؤي بعؤد انهيؤار منظومؤة الؤدول األوروبي القديمة أو ال
االشتراكية، ووفرت التربة الخصبة لنمو قوى اليمين المتطؤرف بمختلؤف أطيافؤه 
وكؤؤذل  قؤؤوى النازيؤؤة الجديؤؤدة أو العنصؤؤريين ومؤؤن تنظيمؤؤات عنصؤؤرية بمسؤؤميات 

تمرار كثيرة بما فيها ذوو "البشرة البيضاء". فاليمين المحافظ كان موجؤودا  باسؤ
في األحزاب البرجوازية في دول االتحاد األوروبي، إال إنؤه خؤالل العقؤود األربعؤة 
األخيؤؤرة مؤؤارس سياسؤؤات ملموسؤؤة فؤؤي العؤؤداء لألجانؤؤب وضؤؤد الهجؤؤرة والتصؤؤدي 
للجوء وتحجيم قبول الالجئين ورفؤض التعؤدد الثقؤافي مؤن جهؤة، ونهؤط منؤاهض 

وسياسات هذو القؤوى. ولكؤن للسامية كامن أو مبطن يبرز هنا وهنا  في برامط 
خالل هذو العقود تبلؤور نهؤط قؤومي يمينؤي متطؤرف تغؤذى علؤى تلؤ  السياسؤات، 
وبرزت فيه أجنحة أكثر تطرفا  وعنصرية ومستعدة  لممارسؤة العنؤف، إلؤى جانؤب 
بؤؤروز أكثؤؤر لتنظيمؤؤات نازيؤؤة جديؤؤدة وعنصؤؤرية مكشؤؤوفة إلؤؤى حؤؤدود غيؤؤر قليلؤؤة، 

وهو ما أشؤار إليؤه الكاتؤب والباحؤ  األردنؤي سواء في تنظيمات علنية أم سرية. 
، التطار الخؤوف مؤن ) االستثمسر    الخا: " -سعود الشرفات إلى ذل  بقوله: 

الخؤؤؤؤوف مؤؤؤؤن اإلرهؤؤؤؤاب، الخؤؤؤؤوف مؤؤؤؤن المهؤؤؤؤاجرين، الخؤؤؤؤوف مؤؤؤؤن المنافسؤؤؤؤة 
ت الهجرة واللجوء المعاصرة، تجدد بموجا) :يةالصراع على اله   -(.. االقتصادية

https://hafryat.com/node/2360
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تأت   :رة الشعن:ية :التطر  اآلن متزامناة ما  (.  القيمواللغة، العادات، التقاليد 
 -. صراعست :حر:ب أهلية طسحنة    الشرق األ:ساط :مشاس   اللءا:ا :الهءارة

)الخؤؤوف مؤؤن المسؤؤلمين(. وتصؤؤويرهم كمصؤؤدر محتمؤؤل للتطؤؤرف  اإلسااوم: :نيس

 . 7(."معاداة المسلمين واليهود تحديدا  ) معسداة السسميةالعنصرية : - .واإلرهاب

المعطيات التؤي تحؤت تصؤرف الكاتؤب إلؤى واقؤع وجؤود أحؤزاب وقؤوى  تشير
اليمين المتطرف فؤي جميؤع دول االتحؤاد األوروبؤي وأن اختلفؤت فؤي قوتهؤا وفؤي 
دعم المزيد من المصوتين لهؤا فؤي االنتخابؤات العامؤة والمحليؤة أو فؤي انتخابؤات 

( 1التؤالي: ) االتحاد األوروبي. ويمكن هنا اإلشارة على تلؤ  األحؤزاب فؤي الؤدول
  (3)، (FN) حؤزب الجبهؤة الوطنيؤة بفرنسؤا  (2)، (DF)حزب الشؤعب بالؤدنمار  

شؤؤين فؤؤين الجمهؤؤوري  (4)، (Chrysi Avgi)  حؤؤزب الفجؤؤر الؤؤذهبي باليونؤؤان

حؤؤزب الحريؤؤة  (6، )  (PVV)حؤؤزب الحريؤؤة بهولنؤؤدا (5، ) (SF) بأيرلنؤؤدا

( حؤؤؤزب 8) ،فؤؤؤي أسؤؤؤبانيا Party  Voxحؤؤؤزب فؤؤؤوكس( 7) ، (FPÖ)بالنمسؤؤؤا

، (UKIP)، ( حؤؤزب االسؤؤتقالل ببريطانيؤؤا9، )(SD)ديمقراطيؤؤي السؤؤويد بالسؤؤويد 

، وحزب البديل مؤن أجؤل ألمانيؤا  (NPD)الحزب القومي الديمقراطي ألمانيا (10)

(AfD)ومواطنو الرايخ بألمانيا ، (RB) ( ،11حركة يوبي  بؤالمجر ) (Jobbik) 
( حزب 12، )  (Fidesz) اكم بالمجراالتحاد المدني المجري الح –حزب فيَدس  ،

،  (PIS) حؤزب القؤانون والعدالؤة اليمينؤي بولنؤدا (13، ) (Ataka) أتاكؤا ببلغاريؤا

( حزب الحركة القومية أو 15، و)(LN)( وحزب الربطة الشمالية اإليطالية  14)

   .  (MHP)العمل القومي في تركيا 

األوروبؤؤي أحؤؤرزت القؤؤوى خؤؤالل فتؤؤرة االنتخابؤؤات العامؤؤة فؤؤي دول االتحؤؤاد 
ة عالية نسبيا  ومتباينة فؤي حجمهؤا ونسؤبتها ياليمينية المتطرفة على قوة تصويت

من دولة إلى أخرى.. فالمعلومات المتوفرة عن بعض دول االتحؤاد تشؤير إلؤى مؤا 
 يلي:

% من أصؤوات النؤاخبين، 23حصلت قوى اليمين المتطرف في فرنسا على 

% 37وات، وحؤزب الرابطؤة فؤي إيطاليؤا علؤى % من الص30وفي بريطانيا على 

% ف انتخابؤات 33من األصوات، وحؤزب خمسؤة نجؤوم اليمينؤي الشؤعبوي علؤى 

% مؤؤن األصؤؤوات وفؤؤي ألمانيؤؤا حصؤؤل 15، وفؤؤي أسؤؤبانا علؤؤى حؤؤوالي 2018عؤؤام 

%، وفؤؤؤي 18% مؤؤؤن األصؤؤؤوات، وفؤؤؤي السؤؤؤويد 12,6البؤؤؤديل مؤؤؤن أجؤؤؤل ألمانيؤؤؤا 

ألصوات. والبلد الوحيؤد الؤذي تلقؤى % من ا52،77%، وفي المجر 17الدنمار  
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اليمين المتطرف فيه إلى خسارة ملموسة هؤو حؤزب الفجؤر الؤذهبي فؤي اليونؤان، 
 وحصل نفس األمر بالنسب لألحزاب اليمينية واليمينية المتطرفة في الدنمار .

( تطور ظاهرة التعاون والتنسيق بين القوى اليمينية المتطرفة في دول االتحاد 2

 :األوروبي 
 

اليمؤؤؤين المتطرفؤؤؤة تشؤؤؤكل القؤؤؤوة الخامسؤؤؤة فؤؤؤي البرلمؤؤؤان  أصؤؤؤبحت قؤؤؤوى
األوروبي. فاألرقام المنشورة تشير إلى أن تسعة أحزاب يمينية متطرفة فؤي دول 

نائبؤا  مؤن مجمؤوع  73علؤى  2019االتحاد األوروبي قد حازت في انتخابات عؤام 

نائبؤؤا ( مؤؤن عضؤؤوية البرلمؤؤان بعؤؤد  46نائبؤؤا ، بعؤؤد شؤؤطب حصؤؤة بريطانيؤؤا ) 702

انسؤؤحابها مؤؤن عضؤؤوية االتحؤؤاد األوروبؤؤي، أي أن هؤؤذو القؤؤوى قؤؤد حققؤؤت نسؤؤبة 

% مؤؤن مجمؤؤوع النؤؤواب، وبالتؤؤالي مؤؤن مجمؤؤوع الؤؤذين شؤؤاركوا فؤؤي 10،4قؤؤدرها 

 2014التصويت، وهي نسب عالية، إذ كان اليمؤين المتطؤرف فؤي انتخابؤات عؤام 

ابية للدورة ( نائبا  فقط. وتوزعت المقاعد الني36قد حصل على نصف هذا العدد )

نؤؤواب،  3نؤؤواب، بلجيكؤؤا  3علؤؤى النحؤؤو التؤؤالي: النمسؤؤا  2024-2019النيابيؤؤة 

نائبا ، الدنمار  نائب واحد، استونيا نائب واحد، فنلندا  11التشي  نائبان، ألمانيا 

  8نائب. 28نائب، وإيطاليا  22نائبان، فرنسا، 

ب والسؤؤامية ويفتؤؤرض اإلشؤؤارة هنؤؤا إلؤؤى أن حؤؤزبين يمينؤؤين معؤؤاديين لألجانؤؤ
مؤن اإلجؤراءات  مجموعؤةيقودان الحكم في كل من هنغاريا وبولونيا، وقؤد اتخؤذا 

التؤؤي تقؤؤود فؤؤي جوهرهؤؤا إلؤؤى مسؤؤخ الديمقراطيؤؤة وإقامؤؤة دولؤؤة التسؤؤلط اليمينيؤؤة 
والدمط الفعلي بين السلطات الثال ، ومصادرة اسؤتقالل سؤلطة القضؤاء ووضؤعه 

 باشر للسلطة التنفيذية.القضاء واالدعاء العام تحت تأثير نفوذ وم

وتشير المعطيات المتوفرة إلى بروز نشؤاط تعؤاوني وتنسؤيقي بؤين األحؤزاب 
اليمينية المتطرفة على مستوى البرلمان األوروبي والذي سيمنحهم قؤوة وزخمؤا  
جديدين للعمل وتوسيع قواعدهما ونشاطاتهما المشتركة. ففي لقاء مع الصؤحفي 

فؤي موضؤوعات التطؤرف اليمينؤي والنازيؤة  والكاتب أندرياس سؤبيت المتخصؤ 
الجديدة قدم إجابات عن أسئلة مهمة، أورد هنؤا اجؤابتين عؤن سؤيالين ألهميتهمؤا 
فؤؤي العمؤؤل الالحؤؤق لهؤؤذو القؤؤوى مؤؤع وجؤؤود تناقضؤؤات وصؤؤراعات بينهمؤؤا، يقؤؤول 
انؤدرياس عؤؤن النقؤؤاط المشؤؤتركة لقؤؤوى اليمؤين المتطؤؤرف فؤؤي البرلمؤؤان األوروبؤؤي 

 وخارجه ما يلي:
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إنهؤؤؤؤؤم يرفضؤؤؤؤؤون االتحؤؤؤؤؤاد األوروبؤؤؤؤؤي، ويرفضؤؤؤؤؤون المجتمؤؤؤؤؤع التعؤؤؤؤؤددي **
والليبرالؤؤي، ويؤؤؤدعون جميؤؤؤع الهجؤؤؤرة واألسؤؤؤلمة المفترضؤؤؤة ألوروبؤؤؤا المسؤؤؤيحية 

 الغربية إلى التوقف.

وعؤؤن القضؤؤايا الصؤؤراعية التؤؤي يمكؤؤن ان تعيؤؤق بهؤؤذا القؤؤدر أو ذا  عملهؤؤم 
 المشتر  يقول ما يلي:

حؤدود الؤدول التؤي رسؤمت بعؤد عؤام هذا الوسؤط مثقؤل بالصؤراعات حؤول  **

، ومناقشؤؤات حؤؤول التؤؤأثير المفتؤؤرض لؤؤـ "اليهؤؤود" أو نقاشؤؤات حؤؤول عؤؤداء 1945

"الغرباء" من التحيزات العنصرية أو الثقافيؤة. وقؤد ذكؤرت مؤارين لوبؤان بالفعؤل 

)ألمانيؤا(   NPDلمجلة وموقع سيسؤيرو أوناليؤن أن الحؤزب القؤومي الؤديمقراطي

لهم، وأنه "متطرف يميني". هذا المنطق ليس جديؤدا،  غير مرغوب فيه بالنسبة
إذ يحب المتطرفون اليمينيون أن يوحي المشهد إلى أن ا خرين هؤم المتطرفؤون 

 9اليمينيون "الحقيقيون".

التقى قادة مجموعة من األحزاب اليمينية متطرفؤة فؤي  2017في ربيع عام 

شؤرة" التشؤيكي توميؤو براغ بدعوة من رئيس حزب "الحرية والديمقراطية المبا
أوكؤؤؤامورا للتشؤؤؤاور والتعؤؤؤاون والتنسؤؤؤيق فيمؤؤؤا بيؤؤؤنهم وعلؤؤؤى مسؤؤؤتوى البرلمؤؤؤان 
األوروبؤؤي وعمؤؤوم أوروبؤؤا. وقؤؤد حضؤؤر قؤؤادة يمثلؤؤون األحؤؤزاب التاليؤؤة: "زعيمؤؤة 
التجّمؤؤع الؤؤوطني الفرنسؤؤي مؤؤارين لؤؤوبن، والهولنؤؤدي خيؤؤرت فيلؤؤدرز زعؤؤيم حؤؤزب 

رابطؤؤة الشؤؤمال اإليطاليؤؤة وغيؤؤورغ  ، واإليطؤؤالي ولؤؤورنزو فونتانؤؤا مؤؤن""الحريؤؤة

مؤؤاير مؤؤن حؤؤزب حريؤؤة النمسؤؤا، والبلجيكؤؤي جيرولؤؤف انيمؤؤانز، والبولنؤؤدي ميشؤؤال 
ماروسؤؤي ، ومؤؤاركوس بريتسؤؤل مؤؤن حؤؤزب البؤؤديل مؤؤن أجؤؤل ألمانيؤؤا، وجؤؤانيس 

  10أتكينسون التي كانت عضوا في حزب استقالل المملكة المتحدة )يوكيب(."

قؤؤادة خمسؤؤة أحؤؤزاب يمينيؤؤة  2019عؤؤام وفؤؤي بؤؤراغ أيضؤؤا  التقؤؤى فؤؤي ربيؤؤع 

متطرفة لتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها بعد حصولها على نتائط متقدمة في 
انتخابؤؤات االتحؤؤاد أوروبؤؤي. وقؤؤد حضؤؤر هؤؤذا االجتمؤؤاع "زعيمؤؤة التجّمؤؤع الؤؤوطني 

، كمؤؤا "الفرنسؤؤي مؤؤارين لؤؤوبن، والهولنؤؤدي خيؤؤرت فيلؤؤدرز زعؤؤيم حؤؤزب "الحريؤؤة

، زعؤؤيم رابطؤة الشؤمال اليمينؤة المتطرفؤؤة فؤي إيطاليؤا عبؤؤر شؤار  مؤاتيو سؤالفيني

 11 .توجيه رسالة مصّورة

 

 



 

   
93 

  :( دور اليمين المتطرف في الواليات المتحدة وعالقته بأوروبا  3

 

تشؤؤير دراسؤؤات كثيؤؤرة إلؤؤى أن اليمؤؤين المتطؤؤرف المتسؤؤم بالنزعؤؤة العنصؤؤرية 

والعؤؤداء لألجانؤؤب وضؤؤد السؤؤامية قؤؤد ظهؤؤر فؤؤي الواليؤؤات المتحؤؤدة األمريكيؤؤة منؤؤذ 

 (Whig Party)النصف الثاني من القرن الثامن عشر حين تأسس حزب اليمين 

وجؤود  واتخؤذ مواقؤف إلؤى جانؤب تكؤرس العبوديؤة والؤتخل  مؤن 1776في عام 

الهنود الحمر عبر اإلبادة الجماعية ايما أمكن ذل  والسيطرة علؤى أراضؤيهم مؤن 

قبؤؤؤل المهؤؤؤاجرين األوروبيؤؤؤين. وبسؤؤؤبب عدوانيؤؤؤة هؤؤؤذا الحؤؤؤزب وعنفؤؤؤه ومواقؤؤؤف 

حلؤؤه. وبعؤؤد عؤؤام فقؤؤط انؤؤدلعت  1860المناهضؤؤة لؤؤإلدارة الحكوميؤؤة تؤؤم فؤؤي عؤؤام 

ي هؤذو الفتؤرة بؤدأت . ف1865واستمرت حتى عام  1861الحرب األهلية في عام 

إرهاصات تشكيل تنظيم جديد بديل أكثر فاشية وعنصرية وعنفا . وتحقق ذل  في 

حؤؤين بؤؤادر سؤؤتة مؤؤن ضؤؤباط الجؤؤيش الفيؤؤدرالي بتأسؤؤيس هؤؤذا  1965/1966عؤؤام 

التنظؤؤيم اليمينؤؤي المتطؤؤرف، تنظؤؤيم فاشؤؤي الفكؤؤر والممارسؤؤة يضؤؤم إليؤؤه السؤؤكان 

، واختصؤارا  ((Ku Klux Klanن( البيض فقط وأطلق عليه اسم )كو كلؤوكس كؤال

KKK 8000-5000. وكانت هذو المنظمة تضم في الستينيات عؤددا  يتؤراوح بؤين 

عضو فاعل ومتطرف ومسؤتعد الرتكؤاب أبشؤع الجؤرائم إلنهؤاء وجؤود السؤود فؤي 

 12شخ . 12000-8000بين  2018الواليات المتحدة. وتراوح عددو في عام 

والفاشية المباشرة ضد السود والهنود الحمر، وجه هذا التنظيم سياته العنصرية 

ضد سكان البالد األصليين، واألمريكيين من أصؤل أفريقؤي، وضؤد تحريؤر العبيؤد، 

كمؤؤؤا كؤؤؤان ضؤؤؤد السؤؤؤامية، وضؤؤؤد المثليؤؤؤين، إضؤؤؤافة إلؤؤؤى كونؤؤؤه مناهضؤؤؤا  للحيؤؤؤاة 

الديمقراطيؤؤؤة وحقؤؤؤوق اإلنسؤؤؤان والعؤؤؤيش المشؤؤؤتر  والتعدديؤؤؤة وضؤؤؤد الدسؤؤؤتور 

 ضد االشتراكيين والشيوعيين وعموم التقدميين.  األمريكي. كما كان

تختلف أهداف هذا التنظيم عن جميع القوى والتنظيمؤات العنصؤرية حيؤ   ال

يعتبؤؤر الجؤؤنس األبؤؤيض جنسؤؤا  متميؤؤزا  ومميؤؤزا  ومتفوقؤؤا  علؤؤى بقيؤؤة األجنؤؤاس مؤؤن 

البشؤؤر، وهؤؤو فؤؤي هؤؤذا يسؤؤتند إلؤؤى النظريؤؤات العرقيؤؤة التؤؤي تتحؤؤد  عؤؤن أسؤؤطورة 

ا  هؤائال  فؤي قهؤر األجناس الواردة في التؤوراة واإلنجيؤل. لعبؤت هؤذو المنظمؤة دور

واضطهاد السود والهنود الحمر في فترات مختلف، وكان نشاطها بين مؤدا وجؤز. 

ولكن دورها برز ونشاطها اتسؤع مجؤددا  فؤي سؤتينيات القؤرن العشؤرين لمواجهؤة 

نشوء وتطور الحركة االحتجاجية المطالبة بالحقوق المدنية للسؤود فؤي الواليؤات 

لشؤؤجاعة التؤؤي قادهؤؤا القؤؤس مؤؤارتين لؤؤوتر كنؤؤإ المتحؤؤدة، تلؤؤ  الحركؤؤة الشؤؤعبية وا
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م( والحؤؤؤائز علؤؤؤى جؤؤؤائزة نوبؤؤؤل للسؤؤؤالم، والتؤؤؤي طالبؤؤؤت بأسؤؤؤاليب 1929-1968)

سلمية وبعيدا  عن العنف بتلغاء التمييز العنصري وممارسة الحقوق المدنيؤة بمؤا 

فيها المساواة بين المواطنين بغض النظر عن لؤون بشؤرتهم. وقؤد اغتيؤل مؤرتين 

 . 13على يد عنصري وسجين سابق 1968الرابع من أبريل عام  لوتر كنإ في

ومنذ الستينيات من القرن الماضي تشكلت العشرات من التنظيمات اليمينيؤة 

المتطرفؤؤة والنازيؤؤة الجديؤؤدة التؤؤي ال تتصؤؤدى لحريؤؤة السؤؤود فحسؤؤب، بؤؤل وضؤؤد 

كؤا المهاجرين الجدد، السيما ضد القادمين من دول أمريكؤا الالتينيؤة وعمؤوم أمري

الجنوبية ومؤن الؤدول ا سؤيوية واألفريقيؤة، السؤيما ضؤد المسؤلمين والمسؤلمات، 

وضؤؤد أسؤؤس الحيؤؤاة الديمقراطيؤؤة والعدالؤؤة االجتماعيؤؤة وحقؤؤوق اإلنسؤؤان وحقؤؤوق 

المؤؤرأة وضؤؤد المثليؤؤين فؤؤي الواليؤؤات المتحؤؤدة األمريكيؤؤة وضؤؤد سياسؤؤات اإلدارة 

دة األمريكيؤة إلؤى تنفيؤذ فعلؤي األمريكية في الداخل. ويشير تاريخ الواليؤات المتحؤ

لجرائم إبؤادة جماعيؤة كثيؤرة وإشؤعال الحرائؤق والقتؤل والتهجيؤر القسؤري لمئؤات 

ا الف مؤؤن السؤؤكان األصؤؤليين ومؤؤن أصؤؤول أفريقيؤؤة التؤؤي مارسؤؤتها التنظيمؤؤات 

 اليمينية المتطرفة والعنصرية والفاشية. 

كثيؤر مؤن  وفي النصف الثاني من القؤرن العشؤرين والوقؤت الحاضؤر تشؤكلت

التنظيمات اليمينية المتطرفة والنازية التي تؤدين بؤالوالء للفكؤر العنصؤري ولفكؤر 

، 1967الدولؤؤؤة النازيؤؤؤة الهتلريؤؤؤة. فهنؤؤؤا  حؤؤؤزب االسؤؤؤتقالل الؤؤؤذي تأسؤؤؤس عؤؤؤام 

، والحركؤؤة الفيدراليؤؤة NSMوالحؤؤزب البؤؤيض الؤؤوطني، والحؤؤزب النؤؤازي الجديؤؤد 

ة رئاسؤؤة بؤؤارا  أوبامؤؤا للواليؤؤات الجديؤؤدة. كمؤؤا أن هنؤؤا  أحزابؤؤا  تشؤؤكلت فؤؤي فتؤؤر

وكانؤؤت موجهؤؤة ضؤؤد سياسؤؤاته. مؤؤن بؤؤين تلؤؤ   2017-2009المتحؤؤدة بؤؤين عؤؤامي 

الحركات والتنظيمات نشير إلى ما أطلق عليها بحركة "حفالت الشؤاي" فؤي عؤام 

، وحركة تفوق البيض أو السيادة للبيض التؤي وجؤدت فؤي السؤتينيات مؤن 2008

فتؤؤرة حكؤؤم بؤؤارا  أوبامؤؤا، وحؤؤزب الحريؤؤة  القؤؤرن الماضؤؤي وعؤؤاودت نشؤؤاطها فؤؤي

أو  The Alt-Right، إضؤؤافة إلؤؤى حركؤؤة اليمؤؤين البؤؤديل 2010األمريكؤؤي عؤؤام 

Alternative Right وهؤي منظمؤة 2009، وحركؤة مواجهؤة الجهؤاد فؤي عؤام ،

موجهؤؤة ضؤؤد اإلسؤؤالم والمسؤؤلمين والمسؤؤلمات وضؤؤد مؤؤا يسؤؤمى بأسؤؤلمة الواليؤؤات 

القوميؤة والجماعات اليمينية في تبني المواقف  المتحدة. وتشتر  كل هذو القوى

معؤاداة السؤؤامية، وإنكؤؤار والفاشؤية والنازيؤؤة الجديؤؤدة، والشؤوفينية والعنصؤؤرية، و

ن لنظريؤؤة المؤؤيامرة، ومسؤؤيحيين مييؤؤد نومتطرفؤؤوهؤؤم الفوضؤؤوية، والمحرقؤؤة، 

معارضؤؤة الهجؤؤرة والالجئؤؤين والمثليؤؤين، ومعارضؤؤة حقؤؤوق المؤؤرأة، والشؤؤعبوية، 
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والسياسؤؤات عؤؤن العؤؤالم،  الجماعؤؤات التؤؤي تؤؤدعو إلؤؤى عزلؤؤة أمريكؤؤاهؤؤم ضؤؤمن و

االقتصادية الحمائية، وضد الحريات الديمقراطية والتعددية وضؤد التعؤدد القؤومي 

ومؤن متابعؤة مؤا جؤرى ويجؤري فؤي  14والثقافي واالختالط بؤين السؤود والبؤيض.

ب فؤي انتخابؤات الواليات المتحؤدة األمريكيؤة منؤذ الحملؤة االنتخابيؤة لدونالؤد ترامؤ

والبنيؤؤة الفكريؤؤة  2016و 2015رئاسؤؤة الواليؤؤات المتحؤؤدة األمريكيؤؤة فؤؤي عؤؤامي 

مايكل فلؤين مستشؤار اليمينية المتطرفة لفريق حملته ومستشاريه فيها من أمثال 

، ومؤن األمن القومي السابق، وستيفن ميلر المستشار الخؤا  لترامؤب وسؤتيفان

والسياسؤؤات التؤؤي انتهجهؤؤا والتصؤؤريحات  ثؤؤم بعؤؤد فؤؤوزو فيهؤؤا وتشؤؤكيلته الوزاريؤؤة

والتغريؤؤدات التؤؤي أطلقهؤؤا التؤؤي توضؤؤحت والتزمؤؤت نهجؤؤا  يمينيؤؤا  متطرفؤؤا  يتسؤؤم 

بمعاداة الهجرة واللجؤوء، وضؤد اإلسؤالم والمسؤلمين، وضؤد المؤرأة واإلجهؤاض، 

ورفؤؤع شؤؤعار أمريكؤؤا أوال ، والؤؤدفع باتجؤؤاو سؤؤباق التسؤؤلح علؤؤى الصؤؤعيد العؤؤالمي 

شيون الدول األخرى، كل هذو االتجاهات وغيرها سؤاهمت فؤي  والتدخل الفظ في

إعطاء دفعة قويؤة لليمؤين المتطؤرف مؤن حيؤ  حريؤة الحركؤة والدعايؤة والكسؤب 

الجديؤؤد وزيؤؤادة النشؤؤاط والتؤؤأثير فؤؤي المجتمؤؤع. واألسؤؤئلة العادلؤؤة التؤؤي تواجؤؤه كؤؤل 

باحؤؤ  فؤؤي هؤؤذا الموضؤؤوع الشؤؤائ  هؤؤي: مؤؤن هؤؤم الؤؤذين صؤؤوتوا وأوصؤؤلوا دونالؤؤد 

ترامب إلى رئاسة الواليؤات المتحؤدة األمريكيؤة أوال ، ومؤا هؤي السياسؤات الفعليؤة 

التؤؤي مارسؤؤها ثانيؤؤا ، ومؤؤا هؤؤي العوامؤؤل الكامنؤؤة وراء صؤؤعود اليمؤؤين المتطؤؤرف 

 والنازية الجديدة في الواليات المتحدة األمريكية؟  

 

 يمكن بلورة النقاط ا تية في اإلجابة عن السيال األول:

الوعؤؤود االنتخابيؤؤة السؤؤخية التؤؤي قؤؤدمها المرشؤؤح للرئاسؤؤة دونالؤؤد ترامؤؤب  (1

لناخبيه والتي حرَّ  بهؤا مؤن جديؤد تلؤ  القؤوى اليمنيؤة المتطرفؤة والنازيؤة 

الجديدة والتي تركزت بشؤكل صؤارف فؤي: ضؤد الهجؤرة واللجؤوء السياسؤي 

وضؤؤد اإلسؤؤالم والمسؤؤلمين والمسؤؤلمات، وضؤؤد المؤؤرأة واإلجهؤؤاض، وضؤؤد 

 ة ورفع شعار أمريكا أوال . العولم

قوى المسيحيين المحؤافظين والمتعصؤبين المتشؤددين الغؤارقين فؤي جنؤون  (2

الؤؤدين والخرافؤؤات واألسؤؤاطير وضؤؤد أتبؤؤاع الؤؤديانات األخؤؤرى والسؤؤيما ضؤؤد 

 اإلسالم والمسلمين والخشية من أسلمة أمريكا!
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اته قوى اليمين واليمين المتطرف والنازية الجديدة التي وجدت ف تصريح (3

ما يتناغم تماما  مع أهدافها ومؤا تسؤعى إلؤى تحقيقؤه فؤي الواليؤات المتحؤدة 

 كخطوة ضرورية على الطريق.   

قوى الريف والفالحين منهم على نحؤو خؤا  لمعانؤاتهم والمشؤكالت التؤي  (4

تؤواجههم والمسؤتوى الؤوعي المتؤؤأخر والمحؤافظ والؤديني عمومؤا  بالقيؤؤاس 

 ة.إلى مستوى الوعي العام في المدين

قوى اإلسالم السياسي المتطرفة واإلرهابية التي بثت الخشية والرعب في  (5

صفوف جمهرة كبيرة من الناس في أوروبا وفي العالم والتي كانؤت تؤدعو 

أيضؤؤا  إلؤؤى اسؤؤلمة أوروبؤؤا والواليؤؤات المتحؤؤدة، وهؤؤي التؤؤي دعمؤؤت ترامؤؤب 

 بصورة غير مباشرة وفعلية.
والمتطرفؤؤة فؤؤي أوروبؤؤا والعؤؤالم لترامؤؤب دعؤؤم القؤؤوى اليمينيؤؤة والمحافظؤؤة  (6

  وسياساته واللقاءات التي عقدها مع عدد من قادة يمينيين في أوروبا.

ويمكؤؤن اإلشؤؤارة هنؤؤا إلؤؤى نقطؤؤة بالغؤؤة األهميؤؤة بالنسؤؤبة للمجتمؤؤع األمريكؤؤي 

وللبؤؤيض العنصؤؤريين والمتطؤؤرفين والفاشؤؤيين والمتمثلؤؤة بانتخؤؤاب بؤؤارا  أوبامؤؤا 

-2008دة وجلوسه في البيت األبيض لدورتين متالحقتين لرئاسة الواليات المتح

، إذ كان ناقوس خطؤر كبيؤر قؤد دق بقؤوة فؤي أذان هؤيالء وأرعؤبهم الؤدور 2017

الذي يمكن أن يلعبه السود في المجتمع األمريكي بعد اليوم، والذي لم يغظ الذين 

متؤاح يعادون االختالط والمساواة فحسؤب، بؤل ودفؤع بهؤم إلؤى القيؤام بكؤل مؤا هؤو 

وممكن لمنع تطور األمور بهذا االتجاو. ويفترض أن نتذكر هنؤا بؤأن هؤذو القؤوى 

المتطرفؤؤة والنازيؤؤة لؤؤم تسؤؤتطع تحمؤؤل حركؤؤة السؤؤود المطالبؤؤة بؤؤالحقوق المدنيؤؤة 

 .1968والتي دفعت بأحد عناصرها لقتل الداعية مارتين لوتر كنإ عام 

مريكية قؤام بتنفيؤذ تلؤ  وحال تسلم دونالد ترامب رئاسة الواليات المتحدة األ

الوعود بسرعة فائقؤة ممؤا زاد مؤن تأييؤد ودعؤم قؤوى اليمؤين المتطؤرف والنازيؤة 

الجديدة واعتبروو واحدا  منهم. لقد بدأت هذو القوى بتعادة تنظيم نفسها وتشديد 

كراهيتها ضد األجانب عموما  والمهاجرين والالجئين منهم خصوصا ، وكذل  ضد 

ع عؤؤن "حقؤؤوق البؤؤيض!". والمعلومؤؤات المتؤؤوفرة تشؤؤير السؤؤود مؤؤن منطلؤؤق الؤؤدفا

عمليؤؤة قؤؤام بهؤؤا اليمينيؤؤون المتطرفؤؤون والنؤؤازيون الجؤؤدد  115مؤؤثال  إلؤؤى ارتكؤؤاب 

 2018، لكنها ارتفعت في أكتوبر من عام 2015-2008خالل الفترة الواقعة بين 

 15%.40بنسبة  2019% وفي حزيران 30بنسبة 
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عالقؤؤات وتبؤؤادل معلومؤؤات بؤؤين القؤؤوى وتشؤؤير معلومؤؤات كثؤؤرة إلؤؤى وجؤؤود 
اليمينية األكثر تطرفا  والنازية الجديدة مع الحزب القومي الديمقراطي في المانيؤا 

(NPD مؤؤن جهؤؤة، وإلؤؤى الؤؤدور الجديؤؤد الؤؤذي بؤؤدأ يلعبؤؤه المستشؤؤار السؤؤابق فؤؤي )

االنتخابات ورئيس المكتب االسؤتراتيجي لترامؤب السؤابق فؤي البيؤت األبؤيض بعؤد 

  Stephan Bannonرئاسؤؤة الواليؤؤات المتحؤؤدة سؤؤتيفان بؤؤانون  تؤؤولي ترامؤؤب

والذي يؤدعى سؤتيف، المتسؤم باليمينيؤة والتطؤرف القؤومي فؤي أوروبؤا،  (1953)

والذي تولى في فترة طويلة رئاسة تحريؤر شؤبكة األخبؤار اليمينيؤة المتطرفؤة فؤي 

فؤه مؤع ثؤم أُنهؤي عملؤه فيهؤا بسؤبب خال  Breitbartالواليات المتحدة برايتبارت 

ترامب وعزله عؤن مسؤيولية المكتؤب االسؤتراتيجي فؤي البيؤت األبؤيض مؤن جهؤة 
ثانية. فخؤالل العؤام الؤذي انتهؤى أعمالؤه فؤي الواليؤات المتحؤدة سؤافر إلؤى أوروبؤا 

رئيسؤؤة الكتلؤؤة البرلمانيؤؤة لحؤؤزب  Alice Weidelونظؤؤم لقؤؤاء مؤؤع ألؤؤيس فايؤؤدل ا

 Beatix von)تورش البؤؤديل مؤؤن أجؤؤل ألمانيؤؤا ومسؤؤاعدتها بيؤؤاتركس فؤؤون شؤؤ
Storch)  كمؤؤا حضؤؤر مؤؤيتمر الجبهؤؤة الوطنيؤؤة فؤؤي 2018فؤؤي أذار/مؤؤارس عؤؤام ،

أذار/مارس من نفس العام، ثم اتفق مع قوى يمينيؤة  0مدينة ليل في فرنسا في ذ

في إيطاليا لتنظيم دورات تثقيفية لقوى يمينيؤة متطرفؤة. وعلؤى وفؤق تصؤريحاته 

 The Movementرفؤة باسؤم الحركؤة فأنه يسعى إلى تشكيل حركؤة يمينيؤة متط

وفؤؤتح مقؤؤر لهؤؤا فؤؤي بروكسؤؤل لتقؤؤوم بؤؤدعم القؤؤوى اليمينيؤؤة المتطرفؤؤة ومسؤؤاعدتها 
لتوحيؤد نشؤاطاتها وعملهؤؤا المشؤتر  بأمؤؤل الحصؤول علؤى ثلؤؤ  أصؤوات البرلمؤؤان 
األوروبؤؤي فؤؤي االنتخابؤؤات القادمؤؤة. وفؤؤي جولتؤؤه فؤؤي أوروبؤؤا كؤؤان يهؤؤاجم ميركؤؤل 

، (Nord Stream)ن روسؤيا والؤدول األوروبيؤة بسبب مؤد خؤط أنبؤوب الؤنفط بؤي

وضد الصحافة التي يتهمها بالجهالة والتحيز وعدم فهم ما يجري في العالم، كما 

  16أنه من المعادين للعرب والمسلمين وضد االتفاق النووي مع إيران.

 

 ويمكن إيراد النقاط التالية في اإلجابة عن السيال الثاني: 

بعد أن تسلم إدارة البيت األبؤيض لحظؤة واحؤدة فؤي  لم يتخلف دونالد ترامب

البدء بتنفيذ الوعود التؤي قطعهؤا علؤى نفسؤه أمؤام ناخبيؤه. فكانؤت أولؤى خطواتؤه 

دعؤؤم العمؤؤال البؤؤيض والتعجيؤؤل بتقامؤؤة السؤؤور أو السؤؤتار الحديؤؤدي الجديؤؤد بؤؤين 

الواليؤؤات المتحؤؤدة األمريكيؤؤة علؤؤى طؤؤول الحؤؤدود مؤؤع المكسؤؤي ، ورغؤؤم معارضؤؤة 

الؤؤديمقراطي لؤؤه، تمكؤؤن مؤؤن فؤؤرض هؤؤذا اإلجؤؤراء وبؤؤدأ بؤؤه فعؤؤال  واتخؤؤذ  الحؤؤزب

مجموعؤؤة مؤؤن اإلجؤؤراءات لتحقيقؤؤه إليقؤؤاف "اجتيؤؤاح أمريكؤؤا!" مؤؤن دول الجنؤؤوب 

األمريكؤؤؤي والبحؤؤؤر الكؤؤؤارريبي ومكافحؤؤؤة الهجؤؤؤرة غيؤؤؤر الشؤؤؤرعية والمخؤؤؤدرات 
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ون والجريمة! كما أعلن إن أوليؤة السياسؤة األمريكيؤة يتكؤون نحؤو الؤداخل وسؤيك

". وقد أشاع بها الروح  America First شعارو المفضل والرئيس "أمريكا أول

القومية الشوفينية والعنصرية لدى البؤيض بشؤكل خؤا  والخؤوف مؤن "الجؤنس 

ا خؤؤر!". ثؤؤم كانؤؤت خطواتؤؤه المتالحقؤؤة بتقلؤؤي  الضؤؤرائب عؤؤن مؤؤدخوالت كبؤؤار 

االحتكؤؤارات والرأسؤؤماليين، إضؤؤافة إلؤؤى إجراءاتؤؤه فؤؤي تنفيؤؤذ تغييؤؤرات كبيؤؤرة فؤؤي 

زية والقضاء وغيرهؤا، كمؤا وظؤف ونشؤط جهاز األمن الداخلي والمخابرات المرك

القؤؤوى األكثؤؤر تطرفؤؤا  فؤؤي نهؤؤط اللبراليؤؤة الجديؤؤدة والؤؤروح القوميؤؤة.  ثؤؤم جؤؤاءت 

قراراتؤؤه بشؤؤأن نقؤؤل السؤؤفارة األمريكيؤؤة مؤؤن تؤؤل أبيؤؤب إلؤؤى القؤؤدر ومؤؤن ثؤؤم اعتبؤؤار 

القؤؤدس عاصؤؤمة أبديؤؤة إلسؤؤرائيل، واعتبؤؤار أراضؤؤي المسؤؤتوطنات اليهوديؤؤة فؤؤي 

سؤؤطينية جؤؤزءا  مؤؤن إسؤؤرائيل.. إلؤؤخ، وقراراتؤؤه بالتشؤؤدد فؤؤي الضؤؤفة الغربيؤؤة الفل

مواجهة الهجرة إلى الواليات المتحدة من الدول العربيؤة والمسؤلمين والمسؤلمات 

على وجؤه الخصؤو . ولؤم يلتؤزم بعؤدم االهتمؤام بالخؤارج بؤل شؤار  فؤي التؤدخل 

العسكري في سوريا بشكل خا  ودعم التحالف العربي السعودي اإلمؤاراتي فؤي 

اليمن وتخلى عن االتفاقية النووية مع إيران من طرف واحد ودون التنسيق مؤع 

الؤؤدول األوروبيؤؤة وروسؤؤيا التؤؤي وقعؤؤت مؤؤع الواليؤؤات المتحؤؤدة علؤؤى تلؤؤ  االتفاقيؤؤة 

وفرض مجموعة من العقوبات االقتصادية على إيؤران ومؤن يتعامؤل معهؤا وخلؤق 

فؤي التعامؤل مؤع إيؤران.  إشكالية كبيرة لدول االتحؤاد األوروبؤي والصؤين وروسؤيا

عؤن خؤروج الواليؤات المتحؤدة مؤن اتفاقيؤة بؤاريس للمنؤاف  2019كما أعلؤن عؤام 

، والتؤؤؤي جوبهؤؤؤت بنقؤؤؤد شؤؤؤديد مؤؤؤن جميؤؤؤع الؤؤؤدول 2015التؤؤؤي وقعؤؤؤت فؤؤؤي عؤؤؤام 

إلغاء اتفاق التجارة الحؤرة ألميركؤا الشؤمالية )نافتؤا( ثؤم اسؤتبداله "ثم األوروبية. 

اتفاقات جديدة  ا تجارية مع الصين في انتظارباتفاق آخر بشروطه، وإطالقه حرب  

ولكؤن ترامؤب عجؤز  . 17بشروطه أيضا  لكن بأثمانا سياسية ثقيلؤة سؤتظهر الحقؤا

عن إلغاء قانون الضمان الصحي الذي تقرر في فتؤرة رئاسؤة أوبامؤا والؤذي كؤان 

في مصلحة الكادحين والفقؤراء وذوي الؤدخول الضؤعيفة بسؤبب عؤدم تقؤديم بؤديال  

يقبؤؤؤل بؤؤؤه الجمهوريؤؤؤون ورفؤؤؤض الؤؤؤديمقراطيين إلغؤؤؤاءو، وهؤؤؤم يشؤؤؤكلون  معقؤؤؤوال  

 األكثرية في مجلس النواب.

 
 وفما يلي محاولة لإلجابة عن السيال الثال  واألخير.

والمسؤألة العادلؤؤة التؤي تفؤؤرض نفسؤها هؤؤي: إن سياسؤات وإجؤؤراءات دونالؤؤد 

ترامؤؤب نشؤؤطت وعمقؤؤت ووسؤؤعت وأعطؤؤت دفعؤؤة قويؤؤة لقؤؤوى اليمؤؤين المتطؤؤرف 
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والنازيين الجدد، ولكنها لم تتسبب بوجودها، فما هي تل  العوامل التي كانت وال 

تزال وراء ظهور ونمو وتأثير اليمين المتطرف والنازيين الجدد علؤى السياسؤات 

األمريكيؤؤة منؤؤذ عقؤؤود؟ وبتعبيؤؤر أدق منؤؤذ نهايؤؤة الحؤؤرب العالميؤؤة الثانيؤؤة وبؤؤروز 

وضؤؤد الفكؤؤر التقؤؤدمي واالشؤؤتراكية  المكارثيؤؤة المناهضؤؤة لحريؤؤة الفكؤؤر والعقيؤؤدة

والتؤي  1954-1947والشيوعية، ثم حمالتها المعروفؤة فؤي الفتؤرة الواقعؤة بؤين 

لعب فيها رونالد ريگن، الذي كان حينذا  رئؤيس نقابؤة الفنؤانين، فؤي التحقيقؤات 

مع المثقفين والفنانين والصحفيين والسياسيين وأسؤاتذة الجامعؤة ومؤوظفين فؤي 

وغيرها. وقد حكم على مجموعة كبيرة بؤالحبس بتهمؤة الخيانؤة  وزارة الخارجية

والعمالؤؤة للشؤؤيوعية، والتؤؤي تميؤؤز بمؤؤا يطلؤؤق عليؤؤه بؤؤـ "حكؤؤم قراقؤؤوش" الؤؤذي ال 

يسؤؤتند إلؤؤى أدلؤؤة واقعيؤؤة مقنعؤؤة. لقؤؤد كانؤؤت حركؤؤة معاديؤؤة لحريؤؤة الفكؤؤر والعقيؤؤدة 

تحقيق  ومهاجمة الشيوعية باعتبارها ضد المسيحية، مما استطاعت هذو الحملة

ثم انتعشت  18نجاحات في الفترة األولى ولكنها أخفقت في االستمرار بها طويال .

الحملة اليمينية من جديد في مواجهة حركة الحقوق المدنيؤة لألمريكؤان األفارقؤة 

 ، وفيما بعد أيضا  وفي الوقت الحاضر.  1968-1961بين 

لي بأن المشكلة المركزية األولؤى التؤي تواجؤه المجتمؤع األمريكؤي منؤذ  يبدو

 عدة قرون وعقود تكمن في موضوع الهوية بأبعاد ثالثة:

 Identitätالهوية  (1

 

حي  يميز البؤيض أنفسؤهم عؤن النهؤود الحمؤر وعؤن األمؤريكيين  . البعد العرقي،أ

األفارقؤؤة واألسؤؤيويين وسؤؤكان أمريكؤؤا الجنوبيؤؤة والبحؤؤر الكؤؤاريبي األصؤؤليين. فهؤؤم 

أوروبيون ينحدرون من جنس أبيض متفؤوق علؤى بقيؤة األجنؤاس ينبغؤي الحفؤاظ 

اسات على نقاوته وحمايته من االختالط باألجناس األخرى. ويتجلى ذل  في السي

العنصرية التي رفعتها وعملت بها جميع التنظيمات واألحزاب اليمينية المتطرفؤة 

والفاشؤؤية والنازيؤؤة الجديؤؤدة التؤؤي تشؤؤكلت عبؤؤر تؤؤاريخ الواليؤؤات المتحؤؤدة الحؤؤدي  

وقبل بدء الحرب األهلية بكثير، وابتداء  من القرن الثامن عشر ومؤرورا  بالتاسؤع 

إشؤؤكالية لؤؤم تسؤؤتطع نسؤؤبة مهمؤؤة مؤؤن عشؤؤر والعشؤؤرين والوقؤؤت الحاضؤؤر. وهؤؤي 

الشؤؤعب األمريكؤؤي مؤؤن ذوي البشؤؤرة البيضؤؤاء الؤؤتخل  منهؤؤا حتؤؤى ا ن، بؤؤل لؤؤدى 

نسؤؤبة مهمؤؤة مؤؤنهم مؤؤا تؤؤزال عميقؤؤة وتؤؤدفع بهؤؤم إلؤؤى سؤؤلو  طريؤؤق العنؤؤف لتنقيؤؤة 



 

   
100 

أمريكا من بقية األجناس. ويمكن أن يرى المتتبع وجودا  لها في الجنؤاح اليمينؤي 

    مهوري، وربما بعض الديمقراطيين أيضا .الشعبوي في الحزب الج

حي  يتبنى كثير من األمؤريكيين رييؤة قوميؤة يمينيؤة شؤوفينية  ب. البعد القومي،

بؤأنهم يشؤكلون قوميؤة متميؤزة عؤن بقيؤؤة القوميؤات وأن لهؤا ثقافتهؤا التؤي تتفؤؤوق 

علؤؤى بقيؤؤة الثقافؤؤات والتؤؤي يفتؤؤرض الحفؤؤاظ عليهؤؤا مؤؤن قوميؤؤات وثقافؤؤات أخؤؤرى، 

الغالؤؤب األعؤؤم تمؤؤس البؤؤيض وال تشؤؤمل السؤؤود أو غيؤؤرهم، رغؤؤم قناعؤؤة وهؤؤي فؤؤي 

ا خرين بأنهم جزء من هذو القومية األمريكية. والبيض يسلخون الهنؤود الحمؤر 

والسود وغيرهم من هذو القوميؤة، رغؤم كؤل الحؤدي  عؤن االنؤدماج أو االنصؤهار 

التؤؤي انحؤؤدر فؤؤي بودقؤؤة الرييؤؤة األمريكيؤؤة للفؤؤرد والمجتمؤؤع. ومؤؤن يتتبؤؤع األصؤؤول 

منها البيض، فسيجد إنها حصلت بين القرنين السابع عشر والتاسع وفي الغالؤب 

األعؤؤؤؤم مؤؤؤؤن إسؤؤؤؤبانيا والبرتغؤؤؤؤال وهولنؤؤؤؤدا وبريطانيؤؤؤؤا وألمانيؤؤؤؤا، وكانؤؤؤؤت كلهؤؤؤؤا 

        امبراطوريات استعمارية.

حيؤؤ  تشؤؤير المعلومؤؤات المتؤؤوفرة إلؤؤى أن الغالبيؤؤة العظمؤؤى مؤؤن  ج. البعؤؤد الؤؤديني،

ن إلؤؤى أمريكؤؤا كؤؤانوا مؤؤن فالحؤؤي الريؤؤف األوروبؤؤي ومؤؤن العؤؤاطلين عؤؤن المهؤؤاجري

العمؤؤؤل والمغؤؤؤامرين والبؤؤؤاحثين عؤؤؤن الؤؤؤذهب والغنؤؤؤى، إضؤؤؤافة إلؤؤؤى جمهؤؤؤرة مؤؤؤن 

المبشرين بالدين المسيحي ومن مختلف الطوائف. وقد احتؤل الؤدين موقعؤا  كبيؤرا  

فؤؤي نفؤؤوس هؤؤيالء النؤؤاس والسؤؤعي لنشؤؤرو والتمسؤؤ  بؤؤه والحفؤؤاظ علؤؤى طقوسؤؤه 

والتقاليد األوروبية التي جاءوا بها. وكان األوائؤل مؤنهم ضؤد اليهؤود، باعتبؤارهم 

خونؤؤة المسؤؤيح التؤؤي لعبؤؤت دورا  كبيؤؤرا  وعنصؤؤريا  دمويؤؤا  ضؤؤد اليهؤؤود فؤؤي العؤؤالم 

وجهؤؤت الكنيسؤؤة والسؤؤيما فؤؤي فتؤؤرة النازيؤؤة فؤؤي المانيؤؤا وعمؤؤوم أوروبؤؤا. وقؤؤد 

ا عن م سي اليهود التي حصلت بسؤببها أو  القرن العشرين الكاثوليكية في اعتذار 

"بسؤؤبب تقصؤؤيرها فؤؤي حمؤؤايتهم"، ثؤؤم تكؤؤاثرت التصؤؤريحات، علؤؤى سؤؤبيل المثؤؤال 

ا مؤن التعلؤيم المسؤيحي 1986تصريح يوحنا بولس الثاني عام  ، الذي يعتبر جزء 

للكنيسة الكاثوليكية: "بالنسبة إلينؤا، ليسؤت الديانؤة اليهوديؤة ديانؤة خارجيؤة، بؤل 

ها تنتمي إلى قلب ديانتنا، وعالقتنا بالديانة اليهودية مختلفؤة عؤن عالقتنؤا بؤأي إن

 . 19دين آخر. أنتم إخوتنا األحباء ونستطيع القؤول مؤا معنؤاو، أنؤتم إخوتنؤا الكبؤار

إال إن هذو الظاهرة لدى أجزاء من القوى اليمينية المتطرفة والنازية الجديدة مؤا 

لؤؤى البعؤؤد الؤؤديني الكراهيؤؤة المتفاقمؤؤة ضؤؤد تؤؤزال فاعلؤؤة ومؤؤيثرة. وقؤؤد أضؤؤيف إ

 2001المسلمين لدى هذو القؤوى السؤيما فؤي أعقؤاب الحؤادي عشؤر مؤن سؤبتمبر 

والعمليؤؤؤؤات اإلرهابيؤؤؤؤة التؤؤؤؤي تنظمهؤؤؤؤا القؤؤؤؤوى اإلسؤؤؤؤالمية السياسؤؤؤؤية المتطرفؤؤؤؤة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_20
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واإلرهابية في الؤدول األوروبيؤة والؤدول ذات األكثريؤة المسؤلمة. وال شؤ  فؤي أن 

مريكيؤؤة صؤؤموئيل هنتنكتؤؤون فؤؤي صؤؤراع الحضؤؤارات والثقافؤؤات نظريؤؤة العؤؤالم األ

والديانات التي بدأها في أوائل العقد األخير مؤن القؤرن العشؤرين قؤد عمقؤت روح 

الرفض والعداء والكراهية لدى المسؤيحيين المتشؤددين إزاء اإلسؤالم والمسؤلمين 

   (.1والمسلمات والحجاب والنقاب.. إلخ. )راجع الملحق رقم 

 Conservative spiritظة المحافا روح ال (2

إن التأثير الكبير الناشق عؤن مفهؤوم الهويؤة المركؤب ودورهؤا لؤدى الغالبيؤة 

العظمؤؤى مؤؤن األمؤؤريكيين، السؤؤيما البؤؤيض، وبؤؤأثير انحؤؤدار الغالبيؤؤة العظمؤؤى مؤؤن 

األمؤؤريكيين مؤؤن الريؤؤف األوروبؤؤي والفقؤؤراء والمعؤؤدمين والعؤؤاطلين عؤؤن العمؤؤل 

سؤؤيما الؤؤدين، ثؤؤم تطؤؤور والمغؤؤامرين المتمسؤؤكين بالتقاليؤؤد الريفيؤؤة والفالحؤؤين، ال

ونشؤوء الحؤزب  1776البالد صوب الرأسمالية في أعقاب إعالن االسؤتقالل عؤام 

باعتبارو حزبؤا  يمينيؤا  محافظؤا  ومييؤدا  لنظؤام  1792الجمهوري الديمقراطي عام 

العبوديؤؤة فؤؤي الواليؤؤات الجنوبيؤؤة بشؤؤكل خؤؤا . وفؤؤي تلؤؤ  الفتؤؤرة بؤؤرزت وبمؤؤرور 

ألـ "أنا" األمريكية المحافظة التي التصؤقت فؤي الوقت إلى سطح األحدا  صورة 

البؤؤيض مؤؤن السؤؤكان، فؤؤي حؤؤين كؤؤان الهنؤؤود الحمؤؤر مبعؤؤدين عؤؤن الحيؤؤاة العامؤؤة 

ومعرضين لإلبادة التدريجية، كما كان السود المستوردين من أفريقيا قؤد تحولؤوا 

إلؤؤى عبيؤؤد فؤؤي مؤؤزارع البؤؤيض المهؤؤاجرين إلؤؤى أمريكؤؤا. وهنؤؤا نشؤؤأت صؤؤورة الؤؤـ 

ستعبد واألقل قيمة واألدنؤى ذكؤا  ومسؤتوى...الخ مؤن الصؤورة النمطيؤة "آخر" الم

للـ "أنا" والـ "آخر" في مفهوم العنصرية المقيت. وبعد انشقاق هذا الحزب إلؤى 

حؤؤزبين جمهؤؤوري وديمقراطؤؤي كؤؤان األول إلؤؤى جانؤؤب الخؤؤال  مؤؤن العبوديؤؤة فؤؤي 

أسؤس الحؤزب حين التصق الثاني في الجنؤوب وعمؤل لحمايؤة نظؤام العبيؤد. وقؤد ت

، وبعد عقدين من السنين تأسؤس الحؤزب الجمهؤوري 1828الديمقراطي في عام 

باعتبؤؤارو انشؤؤقا  عؤؤن األول ورفضؤؤا  لسياسؤؤاته  1854فؤؤي عؤؤام  (GOP)الجديؤؤد 

اليمينيؤؤة المتطرفؤؤة. وقؤؤد تجلؤؤت سياسؤؤات هؤؤذين الحؤؤزبين فؤؤي الحؤؤرب األهليؤؤة فؤؤي 

ية األمريكية، إذ وقف الحؤزب الموقف من تحرير العبيد وفي إقامة الدولة االتحاد

الجمهؤؤوري برئاسؤؤة إبراهؤؤام لنكؤؤولن إلؤؤى جانؤؤب تحريؤؤر العبيؤؤد وإقامؤؤة الواليؤؤات 

المتحدة، في حين وقف الحزب الجمهوري إلؤى جانؤب الفؤدراليات الجنوبيؤة التؤي 

-1861رفضت تحرر العبيؤد، فكانؤت الحؤرب األهليؤة التؤي اسؤتمرت طيلؤة الفتؤرة 

اهظؤة بشؤريا وماديؤا  وتخريبؤا . إال إن مواقؤف هؤذين . وكانت كلفة الحرب ب1865

الحؤؤزبين قؤؤد تبؤؤدال بعؤؤد الحؤؤرب العالميؤؤة األولؤؤى، إذ تحؤؤول الجمهؤؤوري إلؤؤى حؤؤزب 
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يمينؤؤي محؤؤافظ، وأصؤؤبح الحؤؤزب الثؤؤاني فؤؤي ظؤؤل رئؤؤيس الحؤؤزب ودروو ويلسؤؤون 

-1913( الؤؤذي أصؤؤبح رئيسؤؤا  للواليؤؤات المتحؤؤدة فؤؤي الفتؤؤرة بؤؤين 1826-1924)

مباد  األربعة عشرة المعروفة باسمه التي طرحها فؤي أعقؤاب ، صاحب ال1921

الحرب العالميؤة األولؤى بشؤأن المسؤتعمرات التؤي كانؤت تحؤت السؤيطرة العثمانيؤة 

( حزبؤا  1945-1882ومن ثم عهؤد فؤرانكلن روزفلؤت ) 20وفي العالقات الدولية،

الحؤزب  وال يؤزال وضؤع الحؤزبين علؤى هؤذو الحالؤة والتؤي ال تعنؤي إن 21لبراليا .

الؤؤديمقراطي لؤؤيس فيؤؤه مؤؤا يكفؤؤي مؤؤن المحؤؤافظين الجؤؤدد واللبؤؤراليين الجؤؤدد، وفؤؤي 

الحزب ا خر بعض اللبراليين، ولكن الوجهة العامؤة للحؤزبين واضؤحة فؤي قؤوى 

المحافظؤؤؤة واليمينيؤؤؤة وقؤؤؤوى مؤؤؤن اليمؤؤؤين المتطؤؤؤرف فؤؤؤي الحؤؤؤزب الجمهؤؤؤوري، 

 واللبرالية والنيولبرالية في الحزب الديمقراطي.

يادة النظام الرأسمالي والتطؤور الصؤناعي ومنجؤزات الثؤورة العلميؤة رغم س

والتقنية وثورة المعلومات، فأن نسبة عالية من المجتمع األمريكي بحكم تمسكها 

بالهويتين القومية والدينية وهؤوس الرييؤة األمريكيؤة لؤدى الفؤرد لذاتؤه، تتمسؤ  

لجديؤد والحداثؤة. ويمكؤن أن بالتقاليد والعادات والقيم الدينية وطقوسها والشؤ  با

نجد ذل  في الصراع المستمر بين الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، فؤأن 

األول يميل إلى اللبرالية، في حين ينؤزع الحؤزب الجمهؤوري إلؤى روح المحافظؤة 

والتشدد بالقيم والعادات والتقاليد الموروثة والترا  وتمجيدو دون تمييز، ومنها 

المؤرأة واإلجهؤاض وإزاء الؤديانات األخؤرى وأتباعهؤا...الخ. الموقف مؤن الؤدين و

ويمكن أن ييشر المتتبع فترة وصول رونالؤد ريگؤن إلؤى رئاسؤة الجمهوريؤة إلؤى 

انتصؤؤار كبيؤؤر لمؤؤا يطلؤؤق علؤؤيهم بالمحؤؤافظين الجؤؤدد الؤؤذين يحملؤؤون أيديولوجيؤؤة 

محافظؤؤة جديؤؤدة موجهؤؤة بقؤؤوة صؤؤوب اللبراليؤؤة الجديؤؤدة فؤؤي المجؤؤال االقتصؤؤادي 

واالجتمؤؤؤؤؤاعي والسياسؤؤؤؤؤي، وفؤؤؤؤؤي السياسؤؤؤؤؤة الخارجيؤؤؤؤؤة والعالقؤؤؤؤؤات الدوليؤؤؤؤؤة 

ويمكن متابعة بعض الفوارق في الموقف من العؤرب واإلسؤالم فؤي  22المتطرفة.

مواقؤؤف قؤؤوى الحؤؤزبين أيضؤؤا  فؤؤي غيؤؤر صؤؤالح العؤؤرب والمسؤؤلمين لؤؤدى الحؤؤزب 

الجمهؤؤؤؤوري، ومنؤؤؤؤه دونالؤؤؤؤد ترامؤؤؤؤب، ولهمؤؤؤؤا مواقؤؤؤؤف مشؤؤؤؤتركة إزاء القضؤؤؤؤية 

الفلسطينية وإسرائيل. وتزداد روح المحافظة لدى كثير من السكان عند األزمات 

ار  الطبيعيؤؤؤة أو الحؤؤؤروب. ومؤؤؤن المعؤؤؤروف عالميؤؤؤا  أن صؤؤؤعوبات جمؤؤؤة والكؤؤؤو

وعراقيؤؤل كثيؤؤرة وفتؤؤرات زمنيؤؤة طويلؤؤة تواجؤؤه عمليؤؤات تغييؤؤر التقاليؤؤد والعؤؤادات 

والقؤؤؤؤيم والطقؤؤؤؤوس والشؤؤؤؤعائر والمؤؤؤؤذاهب الدينيؤؤؤؤة لؤؤؤؤدى الفؤؤؤؤرد أو الجماعؤؤؤؤة أو 
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فظ في مقابل المجتمعات، أو حتى في تقبل ا خر. إذ إن ريية الـ "أنا" لدى المحا

ألـ "آخر" أقوى بكثير من اللبرالي الديمقراطي أو التقدمي.  وهنا يمكن اإلشؤارة 

إلؤؤى اسؤؤتثمار قؤؤوى اليمؤؤين واليمؤؤين المتطؤؤرف روح المحافظؤؤة والقبؤؤول المديؤؤد 

بالرأسمالية إن جمهرة واسعة تقف ضد الجديؤد وضؤد االشؤتراكية. وفؤي الدعايؤة 

وبؤؤين جؤؤو بايؤؤدن سؤؤاندرز  يبيرنؤؤ يألمريكؤؤالسؤؤناتور ااألخيؤؤرة فؤؤي التنؤؤافس بؤؤين 

وبقية المرشحين الديمقراطيين، سعى أتباع دونالد ترامب في إعالمهم إلى القول 

بؤؤأن سؤؤاندرز اشؤؤتراكي مؤؤن بؤؤاب التحؤؤريض ضؤؤدو واإلسؤؤاءة لؤؤه أمؤؤام النؤؤاخبين 

والناخبؤؤات وإبعؤؤادهم عؤؤن تأييؤؤدو. ويمكؤؤن فؤؤي هؤؤذا الصؤؤدد إيؤؤراد شخصؤؤية يمينيؤؤة 

طرفؤؤة يمثؤؤل الوجهؤؤؤة المتزايؤؤدة فؤؤي التطؤؤرف لؤؤدى الحؤؤؤزب محافظؤؤة جديؤؤدة ومت

الجمهؤؤوري وكثيؤؤر مؤؤن القؤؤوى اليمنيؤؤة المتطرفؤؤة والنازيؤؤة الجديؤؤدة، وأعنؤؤي بؤؤه 

ستيفان بانون. إذا كؤان اليمؤين المحؤافظ يسؤتمدون نهجهؤم الفكؤر والسياسؤي مؤن 

تتميز الفكر المثالي التي بشر بها أفالطون وكون التقاليد والعادات والقيم والدين 

على فلسفة إدموند بور ، المفكؤر باألبدية واألزلية والنهائية، فأن بانون يعتمد "

ؤا. فؤي تأمالتؤه  السياسي الميثر في القرن الثامن عشر، والذي يستشؤهد بؤه أحيان 

حول الثورة الفرنسية، يجادل بور  بأن المجتمع الناجح ال ينبغؤي أن يسؤتند إلؤى 

ن عؤأو العدالة االجتماعية أو المسؤاواة. وبؤدال  أفكار مجردة حول حقوق اإلنسان 

تعمؤل بشؤكل أفضؤل عنؤدما تنتقؤل التقاليؤد التؤي أثبتؤت كانؤت المجتمعؤات فأن ذل ، 

"، ومؤؤن هؤؤذا المنطلؤؤق الفكؤؤري اليمينؤؤي المحؤؤافظ ييكؤؤد نفسؤؤها مؤؤن جيؤؤل إلؤؤى جيؤؤل

بشؤؤكل أساسؤؤي علؤؤى ثالثؤؤة أشؤؤياء تحتاجهؤؤا تسؤؤتند السياسؤؤية  تهفلسؤؤفبؤؤانون بؤؤأن 

لتحقيؤق النجؤاح: الرأسؤمالية والقوميؤة و  ،كا على وجؤه الخصؤو يوأمر ،دولال

هكؤؤذا يخضؤؤع بؤؤانون هؤؤذو الدولؤؤة األمريكيؤؤة التؤؤي المسؤؤيحية". -"القؤؤيم اليهوديؤؤة 

تعتمد مبدأ الفصل بين الدين والدولة نظريا  إلى االلتفؤاف عليهؤا مؤن خؤالل الؤربط 

قومية بالرأسؤمالية، والتؤي المسيحية وال-العضوي بين الهويتين الدينية اليهودية

تقؤؤود الؤؤبالد بالضؤؤرورة إلؤؤى مجتمؤؤع التسؤؤلط والوجهؤؤة الواحؤؤدة وغيؤؤاب التعدديؤؤة 

الديمقراطية. وهنا تجدر اإلشارة إلى أن السلفيين والمتطرفين المسلمين يلتقؤون 

مؤؤع السؤؤلفيين أو األصؤؤوليين المسؤؤيحيين أو اليهؤؤود فؤؤي الرييؤؤة األبديؤؤة واألزليؤؤة 

ل مؤنهم، أي لمؤا ورد فؤي التؤوراة واإلنجيؤل والقؤرآن. ومؤن هنؤا والنهائية لدين كؤ

تظهر تطرفهم في رفضهم الحداثؤة والتقؤدم والتفاعؤل الحضؤاري بؤين المجتمعؤات 
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البشرية، والعودة إلى صراع الحضارات والديانات والمذاهب بين اتبؤاع الؤديانات 

 والمذاهب. 

                  
تية والتصؤرف العؤام أوجؤد لؤدى جمهؤرة مؤن إن التفاعل بين هذو الريية الذا

المفكؤؤرين اليمينيؤؤين المتطؤؤرفين والقؤؤادة السياسؤؤيين رييؤؤة مريضؤؤة متداخلؤؤة بؤؤين 

الواقع المحافظ والمتطرف في ريية الذات ودورها في العالم من جهة، والمخيال 

الخرافؤؤي واألسؤؤطوري المسؤؤتند إلؤؤى اإلنجيؤؤل ومؤؤا فيؤؤه مؤؤن حؤؤدي  عؤؤن يؤؤأجوج 

" اإلنجيؤل مؤن جهؤة ثانيؤة. ويمكؤن أن يؤرد 38"سفر حسؤقيال ومأجوج وارد في 

هنا موقف رئيس الواليات المتحدة األمريكية جورج دبليو بوش )االبن( كنموذج 

للرجل المحافظ والقومي اليميني والمتشدد بالتمسؤ  بالؤدين الؤذي مؤن واجبؤه أن 

ة المسؤؤيحية، الؤؤذي يؤؤرى مؤؤن واجبؤؤه نشؤؤر المسؤؤيحي-ينشؤؤر ويؤؤدافع عؤؤن اليهوديؤؤة

والحريؤؤة والحيؤؤاة علؤؤى الطؤؤراز األمريكؤؤي إلؤؤى جميؤؤع أنحؤؤاء العؤؤالم، كمؤؤا يؤؤيمن 

بالخرافات واألساطير البالية، ومنها إيمانه بمسألة جيوش ياجوج ومأجوج حين 

غؤؤزا العؤؤراق ليؤؤدافع عؤؤن إسؤؤرائيل!، والتؤؤي كانؤؤت محاولؤؤة للتسؤؤتر علؤؤى األهؤؤداف 

وفؤؤؤي  2003عؤؤؤراق عؤؤؤام الحقيقيؤؤؤة واألساسؤؤؤية للواليؤؤؤات المتحؤؤؤدة وراء غؤؤؤزو ال

الشرق األوسط عموما  ومحاولة تلقين الشعوب درسا  في القؤدرة األمريكيؤة علؤى 

)راجؤع الملحؤق  23خوض الحروب واالنتصار فيها لتحقيؤق إرادتهؤا ومصؤالحها!

 (. 2رقم 

من هنا تنشأ مخاطر جديؤة علؤى إرادة ومصؤالح الشؤعوب وجريتهؤا والحيؤاة 

الديمقراطيؤؤة والحريؤؤات العامؤؤة وحقؤؤوق اإلنسؤؤان وحقؤؤوق المؤؤرأة حؤؤين يتطؤؤور 

التعؤؤاون بؤؤين القؤؤوى اليمينيؤؤة المتطرفؤؤة والنؤؤازيين الجؤؤدد فؤؤي الواليؤؤات المتحؤؤدة 

ى مثؤل اسؤتراليا ودول االتحاد األوروبي وعمؤوم أوروبؤا ويمتؤد ليشؤمل دوال  أخؤر

وكنؤؤؤدا ونيوزيلنؤؤؤدا والهنؤؤؤد وغيرهؤؤؤا مؤؤؤن البلؤؤؤدان. إن المعلومؤؤؤات التؤؤؤي تنشؤؤؤرها 

الصؤؤؤحافة العالميؤؤؤة تشؤؤؤير إلؤؤؤى تنفيؤؤؤذ عؤؤؤدد غيؤؤؤر قليؤؤؤل مؤؤؤن الهجمؤؤؤات اإلرهابيؤؤؤة 

لليمينيين المتطرفين والنازيين الجدد والمتعصبين في الواليات المتحؤدة أدت إلؤى 

طنؤات فؤي السؤنوات األخيؤرة فؤي بلؤد يسؤمح قتل وجرح المئات المؤواطنين والموا

لكل فرد فيه اقتنؤاء السؤالح الؤذي يرغؤب فيؤه والكميؤة التؤي يرغؤب فؤي الحصؤول 

عليها وكذل  العتاد، بما فيها األسلحة التقليدية الحديثة واألوتوماتيكية. ولم تنفع 

حمؤؤالت جؤؤزء مهؤؤم مؤؤن الشؤؤعب األمريكؤؤي لمنؤؤع حريؤؤة بيؤؤع وحمؤؤل السؤؤالح، إذ 
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ادة النواب الجمهوريين المحافظين والقوميين اليمنيين والمتطرفين اصطدمت بتر

 منهم على وجه الخصو .                
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 : حاجة المانيا لأليدي العاملة األجنبيةرابعا  
 

القوى واألحؤزاب السياسؤية فؤي المانيؤا  إن المتتبع لسياسات ومواقف جميع

الماسؤة القتصؤاد والمجتمؤع حاجؤة ابأنه تعلم علؤم يقؤين  ،بما ال يقبل الش  ،در ي

فؤي مقؤدورها التؤي سؤنويا مزيؤد مؤن القؤوى العاملؤة الشؤابة األجنبيؤة للفي ألمانيا 

أوال ، وفؤي  ازدهاروفي استمرار االقتصاد األلماني وتطوير وتنمية في المساهمة 

كبيرة إلؤى األيؤدي  اجة  إنعاش وتجديد شبابية الهرم السكاني ثانيا . أي إن هنا  ح

 منها على سبيل المثال ال الحصر:  ،جوانبعدة تنشأ من املة األجنبية الع

قلؤة الؤوالدات ** مهمؤة:  حقؤائقيشير إلى ثؤال  فالهرم السكاني في ألمانيا  ( أ

** الؤؤـستين عامؤؤا ، لؤؤى كثؤؤرة السؤؤكان ممؤؤن تزيؤؤد أعمؤؤارهم عو ** الجديؤؤدة،

عنؤي إنهؤا قلة النسبة التي تدخل في خانة القؤوى العاملؤة السؤنوية. وهؤذا يو

ن الهؤرم يحسؤسؤاهم فؤي تبحاجة ماسة إلى شبيبة من الدول األجنبية التؤي ت

 من خالل الزواج واإلنجاب لتحقيق الزيادة السنوية المنشؤودة فؤيالسكاني 

فؤي حقؤوق االقتصؤاد  الوالدات الجديؤدة، وزيؤادة عؤدد العؤاملين مؤن الشؤبيبة

المهنية، ولمية والفنية ، كما تحتاج إلى مزيد من القوى العاملة العالمختلفة

كبير في توفير األيدي العاملة المهنية، مما سنوي نق  في ألمانيا إذ يبرز 

 يفرض عليها استيراد المزيد من األيدي العاملة. 

من النشاطات االقتصادية التي ال يمارسها األلمان، وبالتالي مجموعة هنا   ( ب

فاالقتصؤؤاد األلمؤؤاني فؤؤي مجؤؤال الخؤؤدمات بشؤؤكل خؤؤا  والخؤؤدمات اإلنتاجيؤؤة 

للعمؤؤل فؤؤي هؤؤذو ومسؤؤتعدة بحاجؤؤة ماسؤؤة إلؤؤى أيؤؤدي عاملؤؤة مؤؤاهرة قؤؤادرة 

، وهؤؤي األيؤؤدي العاملؤؤة القادمؤؤة مؤؤن الؤؤدول األخؤؤرى، قطاعؤؤات االقتصؤؤاديةال

ن دول أوروبا الشرقية أم من الدول األخؤرى كشؤمال أفريقيؤا سواء أكانت م

سبيل المثال ال الحصر  ىأو دول الشرق األوسط، ومنها الدول العربية. فعل

القطاعؤات الخدميؤة .. "إن يشير أحد التقارير المهمة إلؤى الموقؤف التؤالي: 

فؤي مجؤاالت الصؤحة وتقنيؤة  ألؤف موظؤف سؤنويا   150إلى أكثر من بحاجة 

ومؤؤات والتجؤؤارة والتعلؤؤيم وغيرهؤؤا. وينبغؤؤي اسؤؤتقدام قسؤؤم كبيؤؤر مؤؤن المعل

  .24“االخارج لعدم توفرهم في ألماني

الشابة القادمة من الدول األخؤرى تسؤاهم فؤي النشؤاط  كما إن القوى العاملة ( ت

االقتصؤؤؤادي وتؤؤؤدفع الضؤؤؤرائب والضؤؤؤمان الصؤؤؤحي، فؤؤؤي حؤؤؤين اسؤؤؤتخدامها 

ا ال يكلؤؤف االقتصؤؤاد األلمؤؤاني بمؤؤ ،ا  ينسؤؤب فؤؤي البدايؤؤة قليؤؤلللضؤؤمان الصؤؤحي 
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، إضؤؤافة إلؤؤى والتقاعؤؤدمبؤؤالإ طائلؤؤة ويخفؤؤف مؤؤن أعبؤؤاء الضؤؤمان الصؤؤحي 

  إغناء الدخل القومي األلماني.إنتاج وكونهم يساهمون في 

إ تشؤؤؤير اإلحصؤؤؤائيات الرسؤؤؤمية المتؤؤؤوفرة إلؤؤؤى إن عؤؤؤدد سؤؤؤكان ألمانيؤؤؤا بلؤؤؤ

مليؤون نسؤمة ممؤن يعتبؤرون   11(، مؤنهم2020نسؤمة فؤي عؤام ) 83,783,942

% مؤن مجمؤوع السؤكان. وتشؤير إحصؤاءات 13,1من األجانب، أي بنسبة قدرها 

إلؤى رقؤم  2019أخرى إلى أن عدد السكان من خلفيات مهؤاجرة وصؤل فؤي العؤام 

أي % من مجموع السكان. 25,8مليون نسمة، أو ما يعادل  20,8قياسي إذ بلإ 

مليونؤا ( نصؤفهم ذوو جنسؤية  21)نحؤو  ربع سكان ألمانيا من أصول مهؤاجرةأن 

. وجدير باإلشارة إلؤى 2018% بالمقارنة مع عام 2,5ألمانية، أي بزيادة قدرها 

يبلؤؤإ عؤؤدد المسؤؤلمين فؤؤي  25.% مؤؤن هؤؤيالء يحملؤؤون الجنسؤؤية األلمانيؤؤة52أن 

% مؤن مجمؤوع 6,1مليون نسمة، أي ما نسبته  5حوالي  2019ألمانيا في عام 

مليؤون  3ويشكل األترا  والكرد القادمون من تركيؤا بحؤدود السكان لنفس العام. 

% 27% من مجموع المسلمين في المانيؤا، أو مؤا يعؤادل 60ما يعادل  ونسمة، أ

من مجموع األجانب في العام ذاته. أما نسبة المسلمين إلى مجموع األجانؤب فؤي 

 .      2019% في عام 45ألمانيا فقد بلغت 

انؤؤب المسؤؤلمين ال يشؤؤكلون خطؤؤرا  علؤؤى الثقافؤؤة مؤؤن هنؤؤا يتبؤؤين إن عؤؤدد األج

لؤى الحاجؤة إوالمجتمع األلماني وال على االقتصاد األلماني، بل كؤل الؤدالئل تشؤير 

السؤؤيما المؤؤؤاهرة والفنيؤؤة والعلميؤؤة منهؤؤؤا.  ،األجنبيؤؤة ةالمسؤؤتمرة لأليؤؤدي العاملؤؤؤ

ين المعؤؤادي لألجانؤؤب وللمسؤؤلم تفؤؤاقموالسؤؤيال المهؤؤم لمؤؤاذا إذن هؤؤذا التصؤؤعيد الم

 اإلجابة عن هذا السيال سترد في الفقرة الالحقة.بشكل خا ؟ 
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: العوامل الملموسة وراء النهوض الجديد لليمين خامسا  
 المتطرف والنازية الجديدة في أوروبا، ألمانيا نموذجا  

  
من هذو الدراسة إلى العوامل العامة التي ساهمت فؤي  ىأشارت الفقرة األول

الصعود الجديد لقوى اليمين المتطؤرف والجماعؤات النازيؤة الجديؤدة، لؤذا سؤتركز 

هذو الفقرة على العوامل الملموسة التي أدت إلى هذا الصعود في ألمانيؤا، والتؤي 

اليمينيؤؤة  تتماثؤؤل فؤؤي أغلبهؤؤا مؤؤع بقيؤؤة دول االتحؤؤاد األوروبؤؤي. وإذ كانؤؤت الوجهؤؤة

العامة ونشاطات اليمين المتطرف قد برزت في ألمانيا االتحادية منذ أوائؤل العقؤد 

التاسؤؤع مؤؤن القؤؤرن العشؤؤرين بشؤؤكل ملمؤؤوس، فؤؤأن هؤؤذو الوجهؤؤة قؤؤد تفاقمؤؤت فؤؤي 

 ،الفترة التي أعقبت انهيار جمهورية المانيا الديمقراطيؤة وقيؤام الوحؤدة األلمانيؤة

 لية:بالعوامل المباشرة التا تواقترن

انتهاج الدولة األلمانية االتحاديؤة سياسؤة اقتصؤادية نيولبراليؤة متشؤددة،  **

، ومعهؤا االحتكؤارات رغم الحدي  عن سياسة اقتصاد الدولؤة االجتمؤاعي، وبؤدأت

تلؤؤ  تؤؤرفض المسؤؤاومة مؤؤع الطبقؤؤة العاملؤؤة وتحؤؤاول انتؤؤزاع  الرأسؤؤمالية الكبؤؤرى،

تحققؤت لعمؤوم شؤغيلة ألمانيؤا فؤي  المكاسب االقتصادية واالجتماعية المهمة التؤي

الكتؤؤاب مؤؤن مجموعؤؤة  تفتؤؤرة الصؤؤراع بؤؤين المعسؤؤكرين الشؤؤرقي والغربؤؤي. وكتبؤؤ

واالدعؤاء بممارسؤة االقتصؤاد الحؤر القؤائم عن التناقض بين الواقع  ينالديمقراطي

النيولبرالية، التي تعمق التناقضات نهط بتصرار االجتماعي، وأن الدولة تمارس 

د مؤن غنؤى الرأسؤماليين األغنيؤاء وتوسؤع الفجؤوة بؤين مسؤتوى االجتماعية وتزيؤ

الدخول والحياة المعيشية وتزيد مؤن عؤدد الفقؤراء ومؤن سؤوء أوضؤاعهم الماليؤة 

 . واالجتماعية

تنامي البطالة، السيما في القسم الشؤرقي مؤن المانيؤا، وارتفؤاع ملمؤوس  **

في عدد العاطلين عن العمل وإحالة كثيرين علؤى التقاعؤد قبؤل بلؤوغ سؤن التقاعؤد 

بسنوات. وقد تراجع عدد العاطلين عن العمل في السؤنوات األخيؤرة بسؤبب تغييؤر 

في حالؤة بطالؤة فعليؤة  ساب العاطلين ومتسلمي المساعدة المالية ممن همتحافي 

فؤي فتؤرة  2010والتؤي بؤدأت مؤع تطبيؤق أجنؤد  ولكنهم ال يحسبون ضمن البطالة

المستشؤؤار األلمؤؤاني ايرهؤؤارد شؤؤرودر، رئؤؤيس الحؤؤزب الؤؤديمقراطي االجتمؤؤاعي 

نسمة فؤي  543,662. فقد بلإ عدد العاطلين في ألمانيا الشرقية (SPD) حينذا  

مليؤون تقريبؤا ،  12,6يؤا البؤالإ عؤددهم من مجموع سكان شؤرق ألمان 2019عام 

شخصؤؤا  فؤؤي غؤؤرب ألمانيؤؤا الؤؤى مؤؤن  1.723.061%، فؤؤي مقابؤؤل 4,3أي بنسؤؤبة 
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% من مجموع سكان غؤرب 2,4مليون نسمة تقريبا ، أو ما يعادل  70.5مجموع 

  25المانيا فقط، أي نسبة البطالة في شرق ألمانيا عالية حقا  بالقياس إلى غربها.

لدخل السؤنوي بؤين الفئؤات الفقيؤرة والكادحؤة والتؤي تعتمؤد اتساع فجوة ا **

وتزايد عدد أصحاب  ،على المساعدة االجتماعية وبين الفئات الغنية واألكثر غنى

. في الوقت الؤذي بلؤإ عؤدد أصؤحاب المليؤارات اليورواتالمليارات والماليين من 

زنس( األلمانيؤة، ملياردير، وفقا  لمجلؤة ) بالنؤتس بؤ 195في ألمانيا ما يقارب الـ 

(. وبلؤؤإ عؤؤدد 22/09/2019مؤؤن هؤؤم أثؤؤرى أثريؤؤاء ألمانيؤؤا؟ بتؤؤاريخ  DW)قؤؤارن: 

% مؤؤن 1،6مليؤؤون شؤؤخ ، أي بحؤؤدود  1،35أصؤؤحاب الماليؤؤين فؤؤي العؤؤام ذاتؤؤه 

بتؤؤؤؤؤؤؤاريخ  [14833]السؤؤؤؤؤؤؤكان تقريبؤؤؤؤؤؤؤا . )موقؤؤؤؤؤؤؤع الشؤؤؤؤؤؤؤرق األوسؤؤؤؤؤؤؤط، العؤؤؤؤؤؤؤدد 

أو  ،مليون إنسان 15في حين بلإ عدد الفقراء في العام ذاته  ،(909/07/2019

، بتؤؤاريخ DW% مؤؤن مجمؤؤوع سؤؤكان ألمانيؤؤا. )راجؤؤع: موقؤؤع 18مؤؤا يقؤؤرب مؤؤن 

مليؤؤون شؤؤخ  تقؤؤل  2،7(. أمؤؤا عؤؤدد الفقؤؤراء األطفؤؤال فقؤؤد بلؤؤإ 30/10/2019

فؤؤي حؤؤين  ،(03.07.2019بتؤؤاريخ ZDF سؤؤنة، )موقؤؤع قنؤؤاة  18أعمؤؤارهم عؤؤن 

مليؤون  4،4لمسيولة عؤن رعايؤة األطفؤال عؤدد الفقؤراء األطفؤال قدرت المنظمة ا

  27طفل.

تراجع في مستوى الخدمات االجتماعية وتقلي  نوعية وحجم المكاسب  **

التي تحققت للشغيلة فؤي فتؤرة الصؤراع بؤين الشؤرق والغؤرب، ممؤا نشؤر البؤرودة 

 المتزايدة في الحياة والعالقات االجتماعية. 

ألجنبية إلى ألمانيا والتي كانت تثيؤر جمهؤرة القؤوميين استمرار الهجرة ا **

اليمينيين والنازيين الجدد وتستثمر منهم للدفع باتجاو الكراهيؤة لألجانؤب وتعبئؤة 

وتسؤؤبب فؤؤي  2015الؤؤرأي العؤؤام ضؤؤدهم. وإذ ارتفؤؤع عؤؤدد المهؤؤاجرين فؤؤي العؤؤام 

لتؤي فتحؤت ا إشؤكاليات كبيؤر لمستشؤارة المانيؤا االتحاديؤة الؤدكتورة أنجؤيال ميركؤل

ذراعيهؤؤؤا السؤؤؤتقبال مؤؤؤن حجؤؤؤز بصؤؤؤورة غيؤؤؤر إنسؤؤؤانية علؤؤؤى الحؤؤؤدود النمسؤؤؤاوية 

قارنؤة متراجع كثيرا  في السنوات األخيرة بالعدد طالبي اللجوء قد  ، فأنالمجرية

بعؤد موجؤة اللجؤوء المليونيؤة التؤي ": يكد. فأحد التقارير ي2015/2016مع عام 

، انخفؤض 2016لؤى ذروتهؤا عؤام ا ألمانيؤا ووصؤول عؤدد طلبؤات اللجؤوء إهشهدت

إلؤى أدنؤى مسؤتوياته وهؤو فؤي تراجؤع مسؤتمر  2019عدد الطلبات العام الماضي 

كؤؤانون الثؤؤاني/ ينؤؤاير  08منؤذ ذلؤؤ  الحؤؤين. وأعلنؤت وزارة الداخليؤؤة األلمانيؤؤة فؤي 

طلؤب  142509تراجع عدد طلبات اللجوء فؤي ألمانيؤا العؤام الماضؤي إلؤى  2010
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شخا  الذين قدموا طلبات لجؤوء للمؤرة األولؤى فؤي لجوء، وأوضحت أن عدد األ

وال   28ألؤف شؤخ  تقريبؤا." 20بتجمالي  2019ألمانيا، تراجع مجددا في عام 

بد من اإلشارة إلؤى أن الفؤارق بؤين تقؤديم الطلبؤات وقبؤول الطلبؤات كبيؤر جؤدا ، إذ 

ء "كشف مكتؤب اإلحصؤا فقدرفض نسبة عالية من تل  الطلبات سنويا . ما تُ غالبا  

 2018االتحادي في ألمانيا أن عدد الالجئين وطالبي اللجوء بلإ حتى نهاية عؤام 

مليون حاصلون على حق اإلقامة، غؤالبيتهم  1.3مليون شخ ، منهم  1.8نحو 

  29ألف(. 131ألف( وأفغان ) 138ألف( وعراقيون ) 526سوريون )

جعؤؤؤل الموقؤؤؤف مؤؤؤن اللجؤؤؤوء السياسؤؤؤي وضؤؤؤد الهجؤؤؤرة واحؤؤؤدا  مؤؤؤن أكثؤؤؤر  **

الشعارات الشعبوية السلبية التي استخدمت من قبل األحزاب السياسية األلمانية، 

السؤؤيما الحؤؤزب الؤؤؤديمقراطي المسؤؤيحي والحؤؤزب االجتمؤؤؤاعي المسؤؤيحي وحؤؤؤزب 

الحؤزب وإلؤى حؤد مؤا األحرار الديمقراطي واألحزاب اليمينية المتطرفة الصغيرة، 

، في حين رفؤض حزبؤا خابيةفي حمالتها ودعاياتها االنتاالجتماعي، الديمقراطي 

. وكانؤت بعؤض تلؤ  هذا الموقف الشعبوي مؤن الهجؤرة واللجؤوء الخضر واليسار

البؤؤرامط تتضؤؤمن صؤؤراحة سياسؤؤات تيكؤؤد رفؤؤض الهجؤؤرة األجنبيؤؤة واإلشؤؤارة إلؤؤى 

المخاطر الناشئة عن وجؤودهم أو اسؤتقبال المهؤاجرين الجؤدد علؤى تؤوفير فؤر  

والتؤأثير علؤى وارتفاع اإليجؤارات، عمل للعاطلين األلمان أو الحصول على سكن 

لى نقاوة الثقافة األلمانية القائدة مستوى األجور والضمان الصحي من جهة، وع

مؤؤن جهؤؤة أخؤؤرى. وقؤؤد حققؤؤت األحؤؤزاب التؤؤي حملؤؤت شؤؤعارات مناهضؤؤة للهجؤؤرة 

 يؤؤةنتخابؤؤات البرلماناالورفؤؤض قبؤؤول الجئؤؤين جؤؤدد نجاحؤؤات ملموسؤؤة فؤؤي نتؤؤائط 

 المحلية والبرلمان االتحادي. 

 نجاحؤا  أوليؤا  لقؤوى اليمؤين واليمؤين 1992حققت تل  الحمؤالت فؤي عؤام  **

علؤى المؤادة  إضؤافاتالمتطرف والنازيين الجديؤد حؤين تمكنؤت مؤن فؤرض إجؤراء 

ولكؤن أضؤيف  ،أ( الخاصة باللجوء السياسي حيؤ  حؤوفظ علؤى نؤ  المؤادة 16)

إمكانية الحصول على حق اللجوء السياسي غايؤة من جعلت  ،إليها خمس فقرات

"يحظؤؤى فؤؤي التعقيؤؤد. فقؤؤد أكؤؤدت المؤؤادة المؤؤذكورة بشؤؤكل مطلؤؤق علؤؤى مؤؤا يلؤؤي 

الُمالحقون سياسيا  بحق اللجوء". في حين وضعت على هذا الؤن  غيؤر المحؤدد 

خمسة قيود بحي  أصبح من الصعوبة بمكان لطالبي اللجؤوء السياسؤي الوصؤول 

كمؤؤا وضؤؤعت  30وأن وصؤؤلوا عبؤؤر دولؤؤة ثالثؤؤة فسيرفضؤؤون...الخ. ،إلؤؤى ألمانيؤؤا

شؤديد علؤى ولؤوج تعليمات أخرى للجهات المسيولة عؤن اللجؤوء سؤاهمت فؤي الت
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ألمانيؤؤا. وهؤؤي اسؤؤتجابة فعليؤؤة للضؤؤغوط الدعائيؤؤة التؤؤي مارسؤؤتها قؤؤوى اليمؤؤين 

 واليمين المتطرف والنازيين الجدد على األحزاب والنخب الحاكمة.             

ويهمنؤؤا أن نشؤؤير هنؤؤا بموضؤؤوعية بؤؤأن جمهؤؤرة مؤؤن المسؤؤلمين الؤؤذكور  **

ليمؤؤين عمومؤؤا  واليمؤؤين بشؤؤكل خؤؤا  تلعؤؤب دورا  إضؤؤافية فؤؤي مسؤؤاعدة قؤؤوى ا

حؤؤد  عؤؤن أسؤؤلمة أوروبؤؤا تفؤؤي عمؤؤوم أوروبؤؤا، حؤؤين توالنؤؤازيين الجؤؤدد المتطؤؤرف 

ونشؤؤر التطؤؤرف فؤؤي المسؤؤاجد والدعايؤؤة ضؤؤد الكفؤؤر اإلسؤؤالمية للخالفؤؤة الؤؤدعوة و

 ، أي ضؤؤد الؤؤدين المسؤؤيحي ألبنؤؤاء وبنؤؤات البلؤؤدان المضؤؤيفة،والكفؤؤار فؤؤي أوروبؤؤا

سؤؤوريا والعؤؤراق  ىلمين المتطؤؤرفين إلؤؤالمسؤؤجمهؤؤرة كبيؤؤرة مؤؤن  سؤؤفرإضؤؤافة إلؤؤى 

للمشاركة مع قوى القاعدة وتنظيم الدولة اإلسؤالمية فؤي القتؤل ووحشؤية التعامؤل 

فؤي احؤتالل محافظؤة نينؤوى حصؤل مع شعوب تل  المنطقة والقوميات فيها، كمؤا 

لمواطنؤات الم سي واإلبادة الجماعية التي تعرض لهؤا المواطنؤون وافي العراق و

بيؤع بؤالمزاد اإلسؤالمي للنسؤاء السر واألغتصاب والستباحة وااالو اإليزيديين من

اإليزيؤؤديات، وكؤؤذل  مؤؤا حصؤؤل للمسؤؤيحيين أو للتركمؤؤان والشؤؤب  الشؤؤيعة. وهؤؤذو 

الجمهؤرة الضؤالة ال تمثؤؤل الجمؤاهير المسؤؤلمة الواسؤعة فؤؤي ألمانيؤا، بؤؤل قلؤة قليلؤؤة 

 ولكنها مسيئة لألكثرية وللعالقة بين البشر.    

 

من هي القوى واألحزاب اليمينية المتطرفة والنازية : سادسا  
 الجديدة في ألمانيا

 

جديد، بؤل بوجود قوى اليمين المتطرف والنازيين الجدد في المانيا ليس إن 

حيؤ  الجديد هو هذا الصعود المتنامي لهذو القوى منذ تسعينيات القرن الماضؤي 

دالئؤل إن والعشؤرين. مؤن القؤرن الحؤادي  يالعقؤد الثؤانسؤنوات وصلت ذروته في 

والمنتخبين تشير إلى احتمال زيادة عدد المنخرطين والداعمين والمييدين كثيرة 

فؤي  بما فيؤه النؤازي الجديؤد اليميني المتطرف بمختلف أطيافهلهذا التيار الفكري 

والنظؤام السياسؤي واتساع فعالياتؤه المناهضؤة للدسؤتور األلمؤاني ، الفترة القادمة

بؤين والحيؤاة الديمقراطيؤة والعؤيش المشؤتر  القائم والدولة األلمانيؤة الدسؤتورية 

المهاجرين والالجئين الجدد، بينهم وبين من أصول أجنبية أو األصليين واأللمان 

فاعلؤة وإجؤراءات لم تتخؤذ الدولؤة األلمانيؤة بسؤلطاتها الؤثال  سياسؤات جديؤدة  ما

والقؤؤوات المسؤؤلحة االجتماعيؤؤة الحيؤؤاة كؤؤر واالقتصؤؤاد والف فؤؤي مجؤؤاالتومؤؤيثرة 

 وأجهزة الشرطة والمخابرات والقضاء.
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إن المعلومؤؤؤات المتؤؤؤوفرة تشؤؤؤير إلؤؤؤى بؤؤؤروز ملمؤؤؤوس وفعؤؤؤال لقؤؤؤوى اليمؤؤؤين 

المتطرف والنازيين الجدد منذ ستينيات القرن العشؤرين والتؤي كانؤت تعمؤل تحؤت 

ة. وكان عدد المعلن عؤنهم واجهات حزبية ذات وجهة قومية وتسميات ديمقراطي

( أو متسؤؤترا  مؤؤنهم أكبؤؤر بكثيؤؤر مؤؤن latentقليؤؤل، ولكؤؤن عؤؤدد مؤؤن كؤؤان كامنؤؤا  )

إذ أن مخؤاطر األفكؤار الكامنؤة فؤي اإلنسؤان تلعؤب   (.manifestالمعروف منهم )

  31دورا  أخطر بكثير أحيانا  كثيرة في مجال العداء لألجانب أو ضد السامية.

(، وال NPD) الؤديمقراطي القؤومي األلمؤاني تأسؤس الحؤزب 1964فؤي عؤام 

أن هذا الحزب يزال قائما  حتى ا ن. وخالل الفترة التي أعقبت التأسيس استطاع 

فؤي الوصؤول إلؤى سؤبعة برلمانؤات من القؤرن الماضؤي ينجح في عقد السبعينيات 

لؤؤم يحصؤؤل علؤؤى النسؤؤبة  1969منؤؤدوبا  موزعؤؤا  عليهؤؤا. وفؤؤي عؤؤام  61محليؤؤة وبؤؤـ 

من أصوات % 4،3نى للدخول في البرلمان االتحادي، إذ حصل على % كحد أد5

فقط. وقؤد اسؤتفاد فؤي هؤذو الفتؤرة مؤن األزمؤة االقتصؤادية ومؤن البطالؤة الناخبين 

التي اتسعت في حينها. وفي السبعينيات من القرن الماضي بؤرزت مجموعؤة مؤن 

ابيؤؤة، وبشؤؤكل التنظيمؤؤات اليمينيؤؤة المتطرفؤؤة والنازيؤؤة الجديؤؤدة والجماعؤؤات اإلره

 (ANSخا  نشؤير هنؤا أربؤع تنظيمؤات هؤي: جبهؤة العمؤل االشؤتراكية الوطنيؤة )

وجماعؤؤؤة العمؤؤؤل األلمانيؤؤؤة  (VSBDوالحركؤؤؤة االشؤؤؤتراكية الشؤؤؤعبية األلمانيؤؤؤة )

(DAK( جماعؤؤؤة هوفمؤؤؤان العسؤؤؤكرية ،)WSG وفؤؤؤي عؤؤؤام .)نشؤؤؤأ تحؤؤؤالف  1971

ومؤع إن  32(.DVU)باسم اتحاد الشعب األلمؤاني بين هذو القوى يميني متطرف 

 1967األرقام الرسؤمية التؤي نشؤرتها الجهؤات المسؤيولة تشؤير إلؤى تراجؤع بؤين 

، فؤأن الوقؤائع منظمشخ   17000إلى شخ  منظم ألف  39000من  1979و

 على أرض الواقع كانت تشير إلى غير ذل .

في ثمانينيات القرن الماضي اتجهؤت سياسؤات األحؤزاب األربعؤة التؤي كانؤت 

الحؤؤزب الؤديمقراطي المسؤؤيحي والحؤؤزب وهؤؤي حكؤؤم بتحالفؤؤات متنوعؤة، تتنؤاوب ال

االجتمؤؤؤؤاعي المسؤؤؤؤيحي وحؤؤؤؤزب الؤؤؤؤديمقراطيين األحؤؤؤؤرار والحؤؤؤؤزب الؤؤؤؤديمقراطي 

نهؤؤط اللبراليؤؤة الجديؤؤدة والتؤؤي اقترنؤؤت بمنجؤؤزات الثؤؤورة بممارسؤؤة ، جتمؤؤاعياال

سؤاعد  العلمية والتقنية وقادت إلى مزيد من البطالة والمشكالت االجتماعية، ممؤا

على نمو ملمؤوس لليمؤين عمومؤا فؤي سياسؤات تلؤ  األحؤزاب واليمؤين المتطؤرف 

الحؤزب الجمهؤوري،  1983ألمانيؤا, وتشؤكل فؤي عؤام عمؤوم والنازيين الجدد فؤي 

وهو حزب يميني متطرف، استطاع الوصول إلى برلمان برلين الغربية بحصوله 
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 50000ته ، وبلغؤؤت عضؤؤوي1989% مؤؤن أصؤؤوات النؤؤاخبين فؤؤي عؤؤام  7،5علؤؤى 

        33.منظم شخ 

حصؤؤلت الوحؤؤدة األلمانيؤؤة والتؤؤي اعتبرتهؤؤا جماعؤؤات  1990/1991فؤؤي عؤؤام 

غير قليلة من المانيا الديمقراطية بمثابة مصادرة لها والقتصادها لصؤالح ألمانيؤا 

الحصؤؤول يلهؤؤا أو طت االقتصؤؤادية فيهؤؤا أو تع االتحاديؤؤة. وبسؤؤبب انهيؤؤار المنشؤؤ

اني الصؤؤناعيين فؤؤي ألمانيؤؤا االتحاديؤؤة وتعطيلهؤؤا أو مؤؤن جؤؤ ةر بخسؤؤاسؤؤعأبعليهؤؤا 

دمجهؤؤا بمصؤؤانعهم إلبعؤؤاد منافسؤؤتها لسؤؤلعهم، بؤؤرزت مشؤؤكالت كبيؤؤرة فؤؤي مجتمؤؤع 

والوظؤائف  يةشرق المانيا، السيما البطالة والتمايز في األجور والرواتب التقاعد

فؤي نشؤوء جماعؤات يمينيؤة  ت، ممؤا تسؤبببدال  مؤن أن تعؤالط مع الوقت تنم تيال

جديدة ونازية جديدة أو امتداد التي كانت فؤي غؤرب ألمانيؤا إلؤى شؤرقها، متطرفة 

غيؤر مسؤبوق. وبؤرزت فؤي هؤذا بشؤكل استعداد كبير لممارسؤة العنؤف ز ووإلى بر

والحؤؤزب  ،الفتؤرة ثالثؤة أحؤزاب يمينيؤؤة متطرفؤة هؤي الحؤؤزب الؤديمقراطي القؤومي

التؤؤي حققؤؤت نتؤؤائط ملموسؤؤة فؤؤي ولؤؤوج  ،مؤؤانيواتحؤؤاد الشؤؤعب األل ،الجمهؤؤوري

البرلمانات المحلية وازداد عدد المييؤدين لهؤا مؤن المصؤوتين، السؤيما فؤي شؤرق 

ألمانيا. وخالل هذو الفترة نشأت مجموعات صغيرة من النازيين الجؤدد وبأسؤماء 

مختلفؤؤة وبصؤؤورة سؤؤرية تعمؤؤل فؤؤي محؤؤيط قؤؤوى اليمؤؤين المتطرفؤؤة والتؤؤي وجؤؤدت 

 نفوذا ملموسا  وميثرا  في شرق ألمانيا. مجاالت لعملها و

في أجواء اليمين المتطرف والجماعات النازية الجديدة برزت جماعة سرية 

وهؤؤي خليؤؤة  .(NSUباسؤؤم االشؤؤتراكي الؤؤوطني السؤؤري ) 1998جديؤؤدة فؤؤي عؤؤام 

ولهؤؤا صؤؤالت واسؤؤعة بقؤؤوى النازيؤؤة الجديؤؤدة  ،مؤؤن رجلؤؤين وامؤؤرأة ةسؤؤرية مكونؤؤ

شؤؤخ . بؤؤدأت هؤؤذو  200-100يتؤؤراوح عؤؤددهم بؤؤين واليمؤين المتطؤؤرف، والؤؤذين 

حتؤؤى عؤؤام اسؤؤتمر و 1999الخليؤؤة النازيؤؤة اإلرهابيؤؤة نشؤؤاطها الفعلؤؤي فؤؤي عؤؤام 

محاولؤؤؤة  43حيؤؤؤ  نفؤؤؤذت مجموعؤؤؤة مؤؤؤن العمليؤؤؤات اإلرهابيؤؤؤة بضؤؤؤمنها  ،2007

سؤطو، إضؤافة إلؤى قتؤل  15اغتيال، وإشؤعال ثؤال  حرائؤق فؤي بيؤوت لالجئؤين، و

مؤؤن المهؤؤاجرين مؤؤن تركيؤؤا وواحؤؤد مؤؤن اليونؤؤان مانيؤؤة مؤؤنهم ثعشؤؤرة أشؤؤخا ، 

 2011. وفي عام 2007-2000خالل الفترة الواقعة بين  واحدة ة ألمانيةيوشرط

تؤم و ،Uwe  Böhnhardt und Uwe Mundlos انتحؤر الؤرجالن اإلرهابيؤان

التؤؤي ق ؤؤدمت إلؤؤى المحاكمؤؤة وحكؤؤم  Beate Zschäpe ل المؤؤرأة اإلرهابيؤؤةااعتقؤؤ

 34 كما ُحكم على بعض المتعاونين معهم بأحكام مختلفؤة. عليها بالسجن الميبد،
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ر المعلومات المتوفرة إلى أن األجواء اليمينية العامة في المانيؤا والمشؤكالت تشي

ات األكثؤر فقؤرا  ئؤوتفاقم التمايز الطبقي بؤين الفئؤات األكثؤر غنؤى والف، االقتصادية

ألزمؤات التؤي مؤّر بهؤا المجتمع، وغياب عدالة توزيع الثؤروة واسؤتخدامها، وا يف

االقتصاد األلماني في فترات مختلفة السيما أزمة البنو  والمالية عموما  في عام 

وبروز البطالة المستمرة، السيما في شرق ألمانيؤا، واألجؤواء العامؤة فؤي  2008

سياسات األحزاب الحاكمة إزاء األجانب في دعاياتهم االنتخابية ...الؤخ، سؤاهمت 

مي قؤوى اليمؤين المتطؤرف والنؤازيين الجؤدد مؤن حيؤ  العؤدد هي وغيرها فؤي تنؤا

 2020و 2000والتنظيم والدعاية والجماهيرية. فعلؤى مؤدى الفتؤرة الواقعؤة بؤين 

ألمانيؤؤؤا وجؤؤؤودا  مسؤؤؤتمرا  ومتطؤؤؤورا  لليمؤؤؤين المتطؤؤؤرف والنؤؤؤازيين الجؤؤؤدد  تشؤؤؤهد

ضؤد والجماعات التؤي تمؤارس اإلرهؤاب ضؤد األجانؤب أوال ، وضؤد اليهؤود ثانيؤا ، و

قؤؤؤوى األحؤؤؤزاب السياسؤؤؤية الحاكمؤؤؤة والقؤؤؤوى الديمقراطيؤؤؤة ثالثؤؤؤا . فعلؤؤؤى السؤؤؤاحة 

السياسؤؤية األلمانيؤؤة يواجؤؤه الشؤؤعب األلمؤؤاني فؤؤي المرحلؤؤة الراهنؤؤة نشؤؤاطا  متسؤؤعا  

لألحؤؤزاب اليمينيؤؤة المتطرفؤؤة المتشؤؤابكة فؤؤي الفكؤؤر والممارسؤؤة مؤؤع قؤؤوى النازيؤؤة 

ال يشؤؤير صؤؤراحة إلؤؤى الفكؤؤر الجديؤؤدة. وهؤؤي مجؤؤازة رسؤؤميا  بسؤؤبب أن برامجهؤؤا 

التطرف في الصيإ المطروحة. مؤن تلؤ  إلى فكرها ييشر النازي الهتلري، ولكن 

 األحزاب نشير إلى:    

( REP ،)3( الحؤؤزب الجمهؤؤوري )2(، NPDالحؤؤزب الؤؤديمقراطي القؤؤومي ) (1

( III.WEG ،)5( الطريق الثال  أللمانيا )4(، DVUاتحاد الشعب األلماني )

  Reichburger (6   ,(Die Rechteحزب اليمين )

وبؤؤؤرزت فؤؤؤي الفتؤؤؤرة ذاتهؤؤؤا أو اسؤؤؤتمرت فؤؤؤي وجودهؤؤؤا ونشؤؤؤاطها السؤؤؤابق 

مجموعات من النازيين الجدد المستعدة لممارسة اإلرهاب السياسي والعنف ضؤد 

فؤي األجانب والقوى األخرى والتزام األهداف التي نادى بها النؤازيون القؤدامى ع

منظمؤؤة  115د ودة. ونشؤؤير هنؤؤا إلؤؤى واقؤؤع وجؤؤلى وفؤؤق الظؤؤروف الجديؤؤثمانيؤؤات

موزعؤة علؤى جميؤع المؤدن األلمانيؤة األوزان من حيؤ  العؤدد والقؤدرات ومختلفة 

هؤا مؤن العمؤل منثمانيؤة بمنؤع قؤرارات ف فتؤرات مختلفؤة بنسب متفاوتة. صدرت 

، ة، كمؤا جؤرى حؤل تسؤع منظمؤات نازيؤة ومتطرفؤسرا  تعمل بعضها  العلني، ولكن

 .ينقطع بهذو الطريقة أو تل م بعضها لمع إن 

من بين أقدم المنظمات اليمينية المتطرفة العاملة في ألمانيؤا نشؤير إلؤى تلؤ  

تحت اسم منظمة "مواطنؤو الؤرايخ"، وهؤي مؤا تؤزال  1953التي أسست في عام 

تعمل وذات عضؤوية واسؤعة. تشؤير المعلومؤات عؤن هؤذو المنظمؤة منؤذ تأسيسؤها 
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رفض تؤسعى إلى تصفيتها وتألمانيا االتحادية ورفض االعتراف بجمهورية إنها ت
هوية خاصة وجواز سفر خا  باسم مواطن الرايخ األلمؤاني  ادفع الضريبة وله

Reichsbürger Deutschaland.  يتسمون بالعنف عمومؤا  المنظمة وأعضاء

فعلؤؤى سؤؤبيل المثؤؤال ال الحصؤؤر صؤؤوب أحؤؤد أعضؤؤاء فؤؤي مواجهؤؤة أجهؤؤزة األمؤؤن. 

موظؤؤف حكؤؤومي جؤؤاء لمطالبتؤؤه بؤؤدفع إلؤؤى  2016فؤؤي عؤؤام المنظمؤؤة نؤؤار بندقيتؤؤه 

يعتبؤؤر ضؤؤمن حؤؤدود  محؤؤيط دارو، الؤؤذي ال، احتجاجؤؤا  منؤؤه علؤؤى تجؤؤاوزو الضؤؤريبة
األلمانيؤؤؤؤؤة بؤؤؤؤؤل ضؤؤؤؤؤمن حؤؤؤؤؤدود اإلمبراطوريؤؤؤؤؤة  ،ألمانيؤؤؤؤؤا االتحاديؤؤؤؤؤةجمهوريؤؤؤؤؤة 

(Deutsches Reich ) .وهؤؤؤم بهؤؤؤذا يعلنؤؤؤون التؤؤؤي يؤؤؤيمن بهؤؤؤا ويعمؤؤؤل ألجلهؤؤؤا

األلمانيؤؤة أو الؤؤرايخ األلمؤؤاني الؤؤذي  ةزامهم باإلمبراطوريؤؤوييكؤؤدون إيمؤؤانهم والتؤؤ

منظمؤؤة ال ووقؤؤد بلؤؤإ عؤؤدد أعضؤؤاء هؤؤذ. 1945-1871سؤؤاد فؤؤي ألمانيؤؤا بؤؤين عؤؤامي 

حؤوالي  2018، فؤي حؤين كؤان فؤي عؤام 2019شخصؤا  حتؤى نهايؤة عؤام  19000

وأشار وزير داخلية محافظة راين الند فؤالس وجؤود مؤا يقؤرب   شخصا . 18000

  35مساند لهم. 100000من 
كمؤؤا إن أعضؤؤاء هؤؤذو المنظمؤؤة ييكؤؤدون التؤؤزامهم بالقؤؤانون الؤؤذي صؤؤدر عؤؤن 

باسؤم قؤانون "مؤواطن الؤرايخ".  1935الرايخستاغ )البرلمان( األلماني فؤي عؤام 

والؤذي اعتمؤد فؤي إصؤدارو  (،2والقؤانون رقؤم 1، القؤانون 3)راجع: الملحق رقم 

الذي صدر في نفس العام ومن نفؤس البرلمؤان تحؤت عنؤوان  1على القانون رقم 

قؤؤانون الؤؤدم والشؤؤرف، وكالهمؤؤا يحؤؤدد مؤؤن هؤؤو المؤؤواطن األلمؤؤاني، حيؤؤ  تتجسؤؤد 

فيهمؤؤا الذهنيؤؤة العنصؤؤرية بكؤؤل أبعادهؤؤا ومناهضؤؤتها للسؤؤامية وااللتؤؤزام بمؤؤا يطلؤؤق 

علؤى يوجد في هؤذو المنظمؤة، علؤى وفؤق  36ي".عليه اسطوريا  بـ "الجنس ا ر

، المخؤؤابرات الداخليؤؤة األلمانيؤؤة، وفؤؤق تقؤؤارير المكتؤؤب االتحؤؤادي لحمايؤؤة الدسؤؤتور

شخصؤؤؤين شخصؤؤؤا  يعتبؤؤؤرون مؤؤؤن اليمينؤؤؤين المتطؤؤؤرفين الم 950عؤؤؤدد يصؤؤؤل إلؤؤؤى 

مؤن النشؤطين واإلداريؤين الؤذين يحملؤون  470كمرشحين لممارسة العنف بيؤنهم 

 37.ا  رسميأسلحة مجازة 

قؤادة هؤذا التنظؤيم فؤي عشؤرة  بيؤوتمؤن  عؤددا  وتفتيش  19/03/2020وفي 

من مؤواطني الؤرايخ  790محافظة ألمانية وُحرم ما ال يقل عن  16محافظات من 

من رخصة السالح الخاصة بهؤم. وجؤاء فؤي تقؤارير نشؤرتها العديؤد مؤن الصؤحف 

االتحؤؤادي هورسؤؤت األلمانيؤؤة قؤؤرار المنؤؤع بؤؤالخبر التؤؤالي: "حظؤؤر وزيؤؤر الداخليؤؤة 

( مجموعؤؤة مؤؤن المؤؤواطنين الؤؤرايخ فؤؤي جميؤؤع أنحؤؤاء الؤؤبالد. وقؤؤام CSUزيهؤؤوفر )

 19/03/2020مسؤؤيولو المصؤؤالح فؤؤي سؤؤاعات الصؤؤباح البؤؤاكر ليؤؤوم الخمؤؤيس 
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بمباغتؤؤؤة وتفتؤؤؤيش دور األعضؤؤؤاء القيؤؤؤاديين لجمعيؤؤؤة "شؤؤؤعوب وقبائؤؤؤل ألمانيؤؤؤة 

محافظؤات فيدراليؤة.  موحدة" ومنظمتها الفرعية "معؤالم أوسؤنابرو " فؤي عشؤر

وكتب المتحد  باسم الؤوزارة، سؤتيف ألتؤر، علؤى خدمؤة الرسؤائل القصؤيرة علؤى 

تويتر: "التطرف اليميني والعنصرية ومعاداة السؤامية يؤتم محؤاربتهم بؤال هؤوادة 

 38حتى في أوقات األزمات".

مؤن هؤذو التنظيمؤات ذات مجموعؤة كبيؤرة تشير المعطيؤات المتؤوفرة إلؤى إن 

ولكؤؤن لهؤؤا صؤؤالت متنوعؤؤة مؤؤع  ،فؤؤي المحافظؤؤات المختلفؤؤةوتعمؤؤل  طؤؤابع محلؤؤي

بعضها، كما أن لها عالقات مع دول االتحؤاد األوروبؤي األخؤرى وبريطانيؤا، ومؤع 

دول غربيؤؤة أخؤؤرى مثؤؤؤل الواليؤؤات المتحؤؤؤدة األمريكيؤؤة وكنؤؤؤدا وأسؤؤتراليا. وكؤؤؤان 

عالقؤات مؤع لبعضها، سواء أكان في ألمانيا أم فرنسا )لوپان( والنمسا )هايؤدر(، 

حؤؤزب البعؤؤ  والحكومؤؤة العراقيؤؤة فؤؤي فتؤؤرة حكؤؤم البعؤؤ  الؤؤدكتاتوري والؤؤدكتاتور 

وتشؤؤير  39الشؤؤمولي صؤؤدام حسؤؤين ووقفؤؤوا إلؤؤى جانبؤؤه وأيؤؤدوا سياسؤؤاته علنؤؤا .

األوسؤؤاط الرسؤؤمية إلؤؤى أن عؤؤدد األشؤؤخا  المنتمؤؤين إلؤؤى قؤؤوى وأحؤؤزاب اليمؤؤين 

شخصؤؤؤا  مؤؤؤنهم  21000بحؤؤؤدود  2014المتطؤؤؤرف والنازيؤؤؤة الجديؤؤؤدة بلؤؤؤإ عؤؤؤام 

شخصؤؤا  كؤؤانوا علؤؤى اسؤؤتعداد لممارسؤؤة العنؤؤف لتحقيؤؤق األهؤؤداف التؤؤي  10500

يسؤؤعون إليهؤؤا. وارتفؤؤع عؤؤدد المسؤؤجلين علؤؤى قائمؤؤة اليمؤؤين المتطؤؤرف فؤؤي عؤؤام 

شخصؤؤؤا  علؤؤؤى اسؤؤؤتعداد لممارسؤؤؤة  12700شخصؤؤؤا ، مؤؤؤنهم  24100إلؤؤؤى  2018

يادة مستمرة بالنسبة العنف، وتشير المعلومات األولية إلى أن الرقمين هما في ز

. تيكؤؤد ذلؤؤ  مناقشؤؤات البرلمؤؤان االتحؤؤادي إلؤؤى ارتفؤؤاع فؤؤي 2020و 2019لعؤؤامي 

عدد الذين صدرت بحقهم أوامر قضائية باعتقالهم وهم هاربون من وجه العدالؤة 

، 2018شخصؤؤا  فؤؤي عؤؤام  605إلؤؤى  2014شخصؤؤا  فؤؤي عؤؤام  253حتؤؤى ا ن مؤؤن 

ى المجتمع. واليوم بلإ عدد الهاربين وحوالي النصف منهم يشكل خطرا  فعليا  عل

  40شخصا  من قوى اليمين المتطرف والنازيين الجدد. 497من وجه العدالة 

 
 2013لمعطيات المتوفرة إلى أن ألمانيا االتحادية شهدت منؤذ العؤام اوتشير 

حتى الوقت الحاضر تصاعدا  مستمرا  فؤي نشؤاط قؤوى اليمؤين واليمؤين المتطؤرف 

زية الجديدة اوأبرز هذو القوى واألحزاب اليمينية المتطرفة والن والنازيين الجدد.

نشير إلى: الحزب الديمقراطي القومي، والحزب الجمهوري، وحؤزب المحؤافظين 

(، وأخيؤؤرا  DL(، واتحؤؤاد الشؤؤعب األلمؤؤاني، والجامعؤؤة األلمانيؤؤة )LKRاألحؤؤرار )

(، إضؤؤافة إلؤؤى AfDوأكثرهؤؤا شؤؤعبية وقؤؤوة هؤؤو حؤؤزب البؤؤديل مؤؤن أجؤؤل ألمانيؤؤا )
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 (PEGIDAضؤؤد اسؤؤلمة الغؤؤرب" )وطنيؤؤون أوروبيؤؤون الحركؤؤة المعروفؤؤة بؤؤـ "

بح  فؤؤي هؤؤذا الحؤؤزب والحركؤؤة بشؤؤكل أوسؤؤع فؤؤي فقؤؤرة الحقؤؤة. كمؤؤا إن أكثؤؤر نوسؤؤ

الجماعؤؤات النازيؤؤة تطرفؤؤا  والممنوعؤؤة مؤؤن العمؤؤل ولكنهؤؤا تعمؤؤل فؤؤي الخفؤؤاء هؤؤي: 

(، الفعاليؤؤة المباشؤؤرة NL)(، القائمؤؤة القوميؤؤة FAPحؤؤزب العمؤؤال األلمؤؤاني الحؤؤر )

(FJ( البؤؤديل األلمؤؤاني ،)DA( الشؤؤباب الفيكنؤؤإ ،)WJ( الجبهؤؤة القوميؤؤة ،)NF ،)

( اإلرهابيؤة التؤي Combat 18، 18إضافة إلؤى المنظمؤة النازيؤة الجديؤدة )قتؤال 

منعت أخيرا بقرار من وزير الداخلية. وجاء في حيثيات المنع ما يلي: "وبحسب 

ديؤؤة، فؤؤتن المنظمؤؤة موجهؤؤة ضؤؤد النظؤؤام الدسؤؤتوري، ألنهؤؤا وزارة الداخليؤؤة االتحا

حزب العمس  القا:م  االشاترا   "مرتبطة" باالشتراكية الوطنية. وهي ملتزمة بـ

 Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterparteiاأللمااااااسن 

(NSDAP ومسؤؤؤيوليها، وهؤؤؤي منظمؤؤؤة عنصؤؤؤرية ومعاديؤؤؤة للسؤؤؤامية وكراهيؤؤؤة )

  .41ذل  لديها "موقف عدواني باألساس " األجانب. باإلضافة إلى
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: نشوء حزب اليمين واليمين المتطرف البديل من أجل سابعا  
 AfDألمانيا 
 

 :عن الموقف من األجانب "حزب البديل من أجل المانيا"قوال لقادة أ

كل شيء، لدينا ا ن كثير من األجانب فؤي الؤبالد  بعد

 لدرجة أن المحرقة تستحق ممارستها مرة أخرى.

 مارسيل اراوف

 التواضع في التخل  من الناس غير مناسب.

 يورگ مويته 

 المشكلة هي أن هتلر ُيصور على أنه شر مطلق.
   42بيورن هوكه

إلؤى  Bernd Luckeأسؤتاذ جؤامعي اسؤمه بيرنؤد لوكؤا  بؤادر 2013في عؤام 

 Dieحؤؤؤؤزب لبرالؤؤؤؤي يمينؤؤؤؤي حمؤؤؤؤل اسؤؤؤؤم "البؤؤؤديل مؤؤؤؤن أجؤؤؤؤل ألمانيؤؤؤؤا تشؤؤؤكيل 

Alternative für Deutschland  ومختصؤرو ،"AfD وكانؤت توجهؤات هؤذا .

هي: شكو  ونقد لسياسؤات االتحؤاد  أساسيةالحزب اليميني تتركز في ثال  نقاط 

وتقؤؤديم بؤؤديل لسياسؤؤات  ، فؤؤي العؤؤالم،والرييؤؤة القوميؤؤة لؤؤدور ألمانيؤؤا ،األوروبؤؤي

األحزاب الحاكمة في المانيا. ولكن انشق ميسس هذا الحزب وشكل حزبا  صغيرا  

 Partei Allianz fürحؤؤزب التحؤؤالف مؤؤن أجؤؤل التقؤؤدم واالنبعؤؤا   تحؤؤت اسؤؤم

Fortschritt und Aufbruch (ALFA) اسؤؤم باألكثريؤؤة  احتفظؤؤت، فؤؤي حؤؤين

الحؤؤزب اليمينؤؤي، إال إنؤؤه تحؤؤول بمؤؤرور الوقؤؤت إلؤؤى حؤؤزب يضؤؤم فؤؤي صؤؤفوفه مؤؤن 

النؤؤؤازيين الجؤؤؤدد إلؤؤؤى اليمؤؤؤين اللبرالؤؤؤي جمهؤؤؤرة مؤؤؤن أقصؤؤؤى اليمؤؤؤين المتطؤؤؤرف و

هذا الحزب الوعاء الذي يضم جمهرة واسعة مؤن وفي الجوهر أصبح . والمحافظ

األجانؤؤؤب مؤؤؤن أكثؤؤؤر المعؤؤؤادين لوجؤؤؤود المهؤؤؤاجرين القؤؤؤوى اليمينيؤؤؤة المتطرفؤؤؤة و

والالجئؤؤين عمومؤؤا  والمسؤؤلمين والمسؤؤلمات خصوصؤؤا  فؤؤي ألمانيؤؤا، إضؤؤافة إلؤؤى 

اد األوروبي والريية القوميؤة المتطرفؤة لؤدور ألمانيؤا فؤي االتحؤاد معارضته لالتح

مؤؤن رحؤؤم اللبراليؤؤة بثؤؤق األوروبؤؤي وعلؤؤى الصؤؤعيد العؤؤالمي. إنؤؤه الحؤؤزب الؤؤذي ان

ة المتطرفة، إنه المعادل أو المكمل السياسؤي يالجديدة والعولمة الرأسمالية اليمين

انيؤا. وتفاعؤل هؤذا الحؤزب للنهط االقتصادي واالجتماعي للبراليؤة الجديؤدة فؤي ألم

كمؤا أنؤه  ،(Pegida گيؤداينيؤة المناهضؤة لإلسؤالم والمسؤلمين )پيمع الحركة اليم

https://de.wikipedia.org/wiki/Bernd_Lucke
https://de.wikipedia.org/wiki/Allianz_f%C3%BCr_Fortschritt_und_Aufbruch
https://de.wikipedia.org/wiki/Allianz_f%C3%BCr_Fortschritt_und_Aufbruch
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والحركؤات  يشار  بفعالية فؤي المظؤاهرات والفعاليؤات التؤي تنظمهؤا هؤذو الحركؤة

، وأكثر مييديه هم من هذو الحركة اليمينية التي تفاقم اليمينية المتطرفة األخرى

 .في عموم ألمانيا االجتماعيتطرفها السياسي و

وإذ بؤؤدأ هؤؤذا الحؤؤزب بشؤؤكل متواضؤؤع خؤؤالل السؤؤنوات األولؤؤى وعجؤؤز عؤؤن 

الحصول على تأييد واسع النطاق، إال إنه استثمر السياسات االقتصادية الخاطئؤة 

)الحؤؤؤزب الؤؤؤديمقراطي المسؤؤؤيحي والحؤؤؤزب  لتحؤؤؤالف األحؤؤؤزاب الثالثؤؤؤة الحاكمؤؤؤة

ي االشؤتراكي( بسياسؤاتهم ذات الوجهؤة االجتماعي المسيحي والحؤزب الؤديمقراط

اء ووتفؤاقم أجؤ ،ني العام السائد في البالديوالجو اليموالمضمون اللبرالي لجديد، 

أن يقفز  ،ياسات االتحاد األوروبيالمناهضة لسووضد السامية،  ،العداء لألجانب

في حصؤوله علؤى أصؤوات النؤاخبين فؤي المجؤالس النيابيؤة المحليؤة وفؤي برلمؤان 

ألمانيا االتحادية وفي البرلمان األوروبي. ففي انتخابات البرلمان االتحادي حصل 

فؤؤي انتخابؤؤات عؤؤام % مؤؤن أصؤؤوات النؤؤاخبين 4،7حؤؤزب البؤؤديل مؤؤن أجؤؤل ألمانيؤؤا 

% 5بب عؤدم تجؤاوزو نسؤبة الؤـ ولم يحصل على مقاعد في البرلمؤان بسؤ، 2013

. أمؤؤا فؤؤي انتخابؤؤات عؤؤام االتحؤؤادي المقؤؤررة للحصؤؤول علؤؤى مقاعؤؤد فؤؤي البرلمؤؤان

% 12،6فقد حقؤق هؤذا الحؤزب قفؤزة كبيؤرة، إذ حصؤل علؤى نسؤبة قؤدرها  2017

نائبا ، وأصبح القؤوة  709نائبا  من مجموع  89من أصوات الناخبين أو ما يعادل 

تحؤؤاد المسؤؤيحي الؤؤديمقراطي واالجتمؤؤاعي والحؤؤزب الثالثؤؤة فؤؤي البرلمؤؤان بعؤؤد اال

 .43الديمقراطي االشتراكي، والقوة المعارضة األولى

وهذو القفزة المهولة أرعبت األحزاب السياسية الحاكمة وقؤوى المعارضؤة، 

 بما فيها القوى اليمينية المحافظة، 

لخشؤؤيتها مؤؤن التطؤؤورات القادمؤؤة المحتملؤؤة، السؤؤيما وأن مثؤؤل هؤؤذا التطؤؤور 

الحظ في عدد من الدول األوروبية السؤيما فرنسؤا وهنغاريؤا وبولونيؤا وإيطاليؤا، ي

  على سبيل المثال ال الحصر. 

حؤزب البؤديل مؤن األلمانيؤة فقؤد اسؤتطاع  16اما في انتخابات المحافظات ألـ 

محافظؤة  16محافظؤة ألمانيؤة مؤن مجمؤوع  15برلمانؤات  إلىأجل ألمانيا الدخول 

. فهؤؤو حقؤؤا  وأن كانؤؤت متفاوتؤؤة مؤؤن محالفظؤؤة إلؤؤى أخؤؤرى وبقؤؤوة تصؤؤويتية كبيؤؤرة

يحتؤؤل اليؤؤوم فؤؤي المجؤؤالس النيابيؤؤة المحليؤؤة القائمؤؤة علؤؤى المقاعؤؤد التاليؤؤة: بؤؤادن 

، 160نائبا  من  27، برلين 205نائبا  من  38، بايرن 143نائبا  من  47فتنبيرغ 

واب مؤن نؤ 7، هؤامبورغ 43، بؤريمن بؤال نائؤب مؤن 88نائبا  مؤن  10براندنبورغ 
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، 71نائبؤؤؤا  مؤؤؤن  14، ميكلنبؤؤؤورغ فوربؤؤؤوميرن 137نائبؤؤؤا  مؤؤؤن  18، هيسؤؤؤن 123

، راينالنؤد 199نائبؤا  مؤن  12، نوردراين فسؤتفالن 137نواب من  9نيدرساكسن 

، 119نائبؤا  مؤن  38، ساكسن 51نواب من  3، سارالند 101نائبا  من  12فالس 

ن گ، تيؤرن73نؤواب مؤن  4، شلسؤف  هولشؤتان 87نائبؤا  مؤن  21ساكسن أنهالت 

ومنؤؤه يبؤؤدو أن المحافظؤؤة الوحيؤؤدة التؤؤي لؤؤم يفؤؤز فيهؤؤا هؤؤي  44 .90نائبؤؤا  مؤؤن  22

بريمن. وتشير أغلب الدراسات واستطالعات الؤرأي باحتمؤال زيؤادة هؤذو األعؤداد 

فؤؤي االنتخابؤؤات المحليؤؤة القادمؤؤة لمختلؤؤف المحافظؤؤات بسؤؤبب األجؤؤواء اليمينيؤؤة 

 العامة السائدة في البالد.

ا علؤؤى صؤؤعيد االنتخابؤؤات فؤؤي االتحؤؤاد األوروبؤؤي فؤؤأن المعلمؤؤات الرسؤؤمية أمؤؤ

حصؤل حؤزب البؤديل  2014المتوفرة تشير إلى الواقع التؤالي: فؤي انتخابؤات عؤام 

% مؤؤؤن أصؤؤوات النؤؤاخبين المصؤؤوتين أو مؤؤا يعؤؤؤادل 7،1مؤؤن أجؤؤل ألمانيؤؤا علؤؤى 

خابؤات عؤام مقاعد نيابية. أمؤا فؤي انت 7ناخبا ، وعليه فق حاز على  2.070.014

% مؤؤؤن المشؤؤاركين فؤؤؤي التصؤؤويت أو مؤؤؤا يعؤؤؤادل 12،6فقؤؤد حصؤؤؤل علؤؤى  2019

مقعؤدا ، أي بزيؤادة  11ناخبا ، وعدد المقاعد التي حؤاز عليهؤا بلغؤت  4,104.453

بلؤإ  2019وعلى وفؤق األرقؤام الرسؤمية لشؤهر شؤباط  45مقاعد نيابية. 4قدرها 

ييدين والمصؤوتين لؤه عضوا ، دع عن  عدد الم 33651عدد أعضاء هذا الحزب 

أو المسؤؤاندين لسياسؤؤاته مؤؤن القؤؤوى والمنظمؤؤات اليمينيؤؤة واليمينيؤؤة المتطرفؤؤة 

والنازية الجديدة. والسيال المهم الذي يطرح نفسه هو: مؤا هؤي السياسؤات التؤي 

ينتهجها هذا الحزب التي تلقى صدى تأييد متزايد في صؤفوف النؤاخبين األلمؤان؟ 

ا هؤؤذا الحؤؤزب تمؤؤس فؤؤي الجؤؤوهر خمؤؤس مسؤؤائل إن أبؤؤرز المسؤؤائل التؤؤي يطرحهؤؤ

 أساسية نشير إليها على وفق أهميتها بالنسبة لهذا الحزب وللذين يصوتون له: 

االهتمام بالهرم السكاني األلماني الؤذي يظهؤر نقصؤا  كبيؤرا  فؤي الؤوالدات  **

من السكان األصليين. ال بد من تشجيع الوالدات للسكان األلمان األصليين. تقديم 

دعم لهؤؤم والتخفيؤؤف عؤؤن العؤؤائالت. رفؤؤض األخؤؤذ بؤؤـ "االيديولوجيؤؤة الجندريؤؤة" الؤؤ

وتأكيؤؤد العالقؤؤة التقليديؤؤة األلمانيؤؤة بؤؤين الرجؤؤل والمؤؤرأة. إن هؤؤذا التوجؤؤه يفتؤؤرض 

 أيضا  أن يقترن بتجراءات أخرى سياسية واجتماعية واقتصادية.

غلؤؤق الحؤؤدود األلمانيؤؤة  الموقؤؤف مؤؤن الهجؤؤرة: يؤؤدعو هؤؤذا الحؤؤزب إلؤؤى **

وعموما  األوروبية بوجه المهاجرين والالجئين للحمايؤة مؤنهم. وفؤي هؤذا الصؤدد 

وا إلؤى المنؤاطق التؤي تقؤع خؤارج حؤدود أوروبؤا ئؤييكد بأن الالجئين يجؤب أن يلج
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أوروبا. كما يرفض اعتبار اللجوء مسألة إنسؤانية ينبغؤي القبؤول بهؤا.  ىوليس إل

يدة من أبوين مهاجرين أو الجئين المواطنؤة والجنسؤية رفض منح الوالدات الجد

رفض قاعدة لّم الشمل، وعؤدم مؤنح الالجئؤين الموجؤودين مسؤاعدات ياأللمانية، و

ر أربؤؤؤع سؤؤؤنوات علؤؤؤى وجؤؤؤودهم. يمكؤؤؤن قبؤؤؤول العلمؤؤؤاء واجتماعيؤؤؤة إال بعؤؤؤد مؤؤؤر

والمهنيؤين األجانؤب الؤذين تحتؤؤاجهم ألمانيؤا علؤى وفؤق شؤؤروط. علؤى الؤدول التؤؤي 

منها الالجئون دفع مبالإ المساعدة التي تدفعها ألمانيؤا أو الؤدول األوروبيؤة يأتي 

 .المالي حمل خزينة البلد المستقبل للجوء هذا العبءتت لهم، واالّ 

يعتبر هذا الحزب إن اإلسالم جسم غريب فؤي المانيؤا علؤى وفؤق مؤا جؤاء  **

 Der Islam ist ein"علؤؤؤى لسؤؤؤان رئؤؤؤيس الحؤؤؤزب ألكسؤؤؤندر ااوالنؤؤؤد 

Fremdkörper" كؤؤؤؤؤؤأفراد  المسؤؤؤؤؤؤلمين والمسؤؤؤؤؤؤلماتكؤؤؤؤؤؤدين، واإلسؤؤؤؤؤؤالم ، وأن

يشؤؤؤكلون الخطؤؤؤر األكبؤؤؤر علؤؤؤى الحضؤؤؤارة األوروبيؤؤؤة وعلؤؤؤى  ومجموعؤؤؤة بشؤؤؤرية،

أسؤؤلمة أوروبؤؤا. يجؤؤب تحؤؤريم ارتؤؤداء  هممحؤؤاوالتفؤؤي الديمقراطيؤؤة األوروبيؤؤة، و

وضؤد تؤدريس  ،الحجاب والبرقع نهائيا ، ومنؤع تعؤدد الزوجؤات والؤزواج القسؤري

  46لدين اإلسالمي في المدارس األلمانية.ا

يفضل الخروج من االتحاد األوروبؤي، والخؤروج مؤن اتفاقيؤة أمسؤتردام،  **

كؤل دولؤة فؤي االتحؤاد، الخؤروج مؤن منطقؤة ية وابتداء  ينبغي الحفاظ على استقالل

اليؤؤورو والعؤؤودة إلؤؤى المؤؤار  األلمؤؤاني. يمكؤؤن تشؤؤكيل جؤؤيش أوروبؤؤي لمواجهؤؤة 

رين والالجئؤؤين. ضؤؤد دخؤؤول تركيؤؤا فؤؤي االتحؤؤاد األوروبؤؤي. ضؤؤد الهجؤؤرة والمهؤؤاج

استخدام الجيش األلمؤاني فؤي العمليؤات العسؤكرية خؤارج الحؤدود األلمانيؤة. وهؤو 

بهؤؤدف معارضؤؤة المقاطعؤؤة  يقؤؤف ضؤؤد المقاطعؤؤة االقتصؤؤادية لروسؤؤيا االتحاديؤؤة

 .   األوروبية واأللمانية لروسيا

يبؤؤدي هؤؤذا الحؤؤزب اهتمامؤؤه بالمسؤؤائل االجتماعيؤؤة والثقافيؤؤة وييكؤؤد علؤؤى  **

أهمية ونقاوة الثقافة األلمانية باعتبارها الثقافة القائدة والرائدة، كمؤا ييكؤد علؤى 

الخلؤؤل الحاصؤؤل فؤؤي الجانؤؤب االجتمؤؤاعي مؤؤن سياسؤؤة الدولؤؤة األلمانيؤؤة ومصؤؤاعب 

ود الدنيا لألجؤور وسؤنوات الحياة للكثير من الناس. ويطرح تصوراته بصدد الحد

 العمل واإلحالة التقاعد وقضايا األطفال والمدارس.. الخ.  

ومن المهم مالحظؤة محاولؤة هؤذا الحؤزب تسؤويق سياسؤات الؤرايخ األلمؤاني 

( مؤؤن 1945-1939( و1918-1914االسؤؤتعمارية وإشؤؤعالها حؤؤربين عؤؤالميتين )

عؤؤؤارة أي اهتمؤؤؤام خؤؤؤالل مؤؤؤدح دور الجنؤؤؤود األلمؤؤؤان فؤؤؤي هؤؤؤاتين الحؤؤؤربين دون إ
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مليؤؤون إنسؤؤان فقؤؤدوا حيؤؤاتهم فؤؤي هؤؤاتين الحؤؤربين حيؤؤ   0وببؤؤرودة ألكثؤؤر مؤؤن س

مؤن "، رئؤيس الحؤزب بمؤا يلؤي: Alexader Gaulandصؤرح ألكسؤندر ااوالنؤد 

أو قولؤؤؤه  ".حقنؤؤؤا أن نفخؤؤؤر بتنجؤؤؤازات الجنؤؤؤود األلمؤؤؤان فؤؤؤي حؤؤؤربين عؤؤؤالميتين

عؤام مؤن  1000أكثؤر مؤن االستفزازي التالي: "هتلر والنازيون مجرد هؤراء فؤي 

   ." 47التاريخ األلماني الناجح
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 پيگيؤؤؤدا نشؤؤؤوء وتطؤؤؤور الحركؤؤؤة اليمينيؤؤؤة المعاديؤؤؤة للمسؤؤؤلمين   
PEGIDA 

 

بؤؤرزت حركؤؤة احتجاجيؤؤة يمينيؤؤة  2014فؤؤي تشؤؤرين األول/أكتؤؤوبر مؤؤن عؤؤام 

يكية ضؤؤؤد الالجئؤؤؤين تشؤؤؤصؤؤؤغيرة فؤؤؤي مدينؤؤؤة دريسؤؤؤدن القريبؤؤؤة مؤؤؤن الحؤؤؤدود ال

 ضؤد أسؤلمة الغؤرب يونأوروبوطنيون أطلق عليها اسم "والمهاجرين المسلمين 

Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des 

Abendlandes. 

 "حؤزب البؤديل مؤن أجؤل ألمانيؤا"بنشاط مجموعؤة نشوء هذو الحركة اقترن 

ونشر أفكارو عبؤر المظؤاهرات  توسيع قاعدتهلالذي استثمر هذو الحركة لصالحه 

جلت هؤؤذو الحركؤؤة كمنظمؤؤة مجتمؤؤع مؤؤدني باسؤؤم ُسؤؤ 2015ي عؤؤام . وفؤؤاألسؤؤبوعية

واتفؤؤق منظمؤؤو هؤؤذو الحركؤؤة علؤؤى  ".ضؤؤد أسؤؤلمة الغؤؤربوطنيؤؤون أوروبيؤؤون "

ضؤم فؤي لؤم تالجمعة مؤن كؤل أسؤبوع. وإذ كانؤت الحركؤة صؤغيرة كل يوم التظاهر 

إلؤى خيؤرة السؤنوات األفؤي تحولؤت فتنهؤا قؤد  ،قؤوى يمينيؤة متنوعؤةسوى البداية 

ية واسعة تضم ا الف من المتظاهرين الذين لم يعودوا مجرد يمينيين حركة شعب

محؤؤؤافظين ومسؤؤؤتقلين، بؤؤؤل أصؤؤؤبحوا فؤؤؤي الغالؤؤؤب األعؤؤؤم مؤؤؤن العناصؤؤؤر اليمينيؤؤؤة 

المتطرفة والنازية الجديؤدة الؤذين يصؤطفون جنبؤا  إلؤى جنؤب مؤع اليمؤين المحؤافظ 

هم تؤنظم فؤي مدينؤة وقوى اليمين المتنامية في البالد عموما . كما لم تعد مظاهرات

دريسؤؤدن فقؤؤط، بؤؤل امتؤؤد نشؤؤاط الحركؤؤة إلؤؤى كؤؤل المؤؤدن األلمانيؤؤة الكبيؤؤرة وتحؤؤت 

أسؤؤماء تبؤؤدأ بؤؤالحروف األولؤؤى مؤؤن هؤؤذو المدينؤؤة أو تلؤؤ  وتسؤؤتكمل ببقؤؤة حؤؤروف 

  ة تيؤؤؤورنگنقؤؤؤ، منط Legidaمدينؤؤؤة اليبؤؤؤز ة علؤؤؤى ذلؤؤؤ : ثلؤؤؤكأمالمنظمؤؤؤة 

,Thürgida  وهامبورگHamgida برلين وBergida. 

عمليؤات فقؤرة  بد من اإلشارة إلؤى ثؤال  مسؤائل مهمؤة قبؤل االنتقؤال إلؤى وال

العنؤؤف التؤؤي تمارسؤؤها قؤؤوى اليمؤؤين المتطؤؤرف والنازيؤؤة الجديؤؤدة فؤؤي المانيؤؤا إزاء 

 األجانب والالجئين، وهما:

المسألة األولى: تزايد شعبية ونفوذ قوى اليمين عمومؤا  واليمؤين المتطؤرف 

. 2019والنازية الجديدة خصوصا  في المانيا والتي تشير إليها ارقؤام نهايؤة عؤام 

ا حسب "زيهوفر" هؤو التطؤور الحركؤي لهؤذو المجموعؤات والؤذي  فـ"األكثر خطر 

شؤؤخ   5500نحؤؤو  بؤؤات "مقلقؤؤا" بشؤؤكل كبيؤؤر. فحسؤؤب األرقؤؤام الرسؤؤمية فؤؤتن
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المتطؤرف، ونحؤو  "منخرطون بشكل كامل في منظومة "الحؤزب اليمينؤي القؤومي

آخرين منخرطون ضمن مجموعات أخرى مثل حركؤة "مؤواطني الؤرايخ"  6600

حؤؤّذر "زيهؤؤوفر" بشؤؤدة مؤؤن تعزيؤؤز اليمؤؤين المتطؤؤرف  ...ا " نؤؤهمؤؤن  .المتطرفؤؤة

خؤا ، وعلؤى المواقؤع وتواجدو المتزايد على شبكات التواصل االجتماعي بشكل 

ا فؤؤي الوقؤؤت ذاتؤؤه  ا عؤؤن تطؤؤور "نؤؤوعي"، وُمقؤؤرِّ اإللكترونيؤؤة بشؤؤكل عؤؤام، ُمتحؤؤدث 

  48بضرورة القيام بالمزيد من الجهد لمواجهة خطر اليمين المتطرف."

من الدراسات واألبحا  إلى وجؤود عالقؤات مجموعة المسالة الثانية: تشير 

تضؤامن بؤين قؤوى اليمؤين المتطؤرف تعاون وتنسيق وتبادل الخبرة والتجؤارب وال

الدول األوروبية األخرى أوال  ومع عموم الدول وبين والنازية الجديدة في المانيا 

 49الغربية، السيما الواليات المتحدة األمريكية ثانيا .

المسألة الثالثؤة: حصؤول قؤوى وأحؤزاب اليمؤين المتطؤرف والنازيؤة الجديؤدة 

غنية وشركات وشخصيات رأسمالية في  على مساعدات مالية وعينية من جهات

تشف بعضها القليل وقدموا للمحاكمة وعوقبؤوا بؤدفع ألمانيا ومن الخارج. وقد اكُ 

تلؤؤ  المبؤؤالإ وغرامؤؤات إضؤؤافية، كمؤؤا فؤؤي حالؤؤة حؤؤزب البؤؤديل مؤؤن أجؤؤل ألمانيؤؤا 

AfD.50 
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: ما هي األهداف التي تسعى إليها قوى اليمين المتطرف ثامنا  
 والنازية الجديدة

 

وفعاليؤؤؤات ومظؤؤؤاهرات ألدبيؤؤؤات ونشؤؤؤرات ودعايؤؤؤات مسؤؤؤتمرة إن المتابعؤؤة ال

أن هنؤا  يكد بما ال يقبل الش  والنازية الجديدة ي ةقوى اليمن المتطرفوشعارات 

وجؤود تمؤايز أو تبؤاين توحد هذو القوى مع واحدة استراتيجية أساسية ومركزية 

التي تمر بها ألمانيا تكتيكاتها على وفق الظروف حركة وتنوع في نسبي محدود 

. ومؤؤن الجؤؤدير ذاتهؤؤاوعمؤؤوم دول االتحؤؤاد األوروبؤؤي وحركؤؤة اليمؤؤين المتطؤؤرف 

باإلشؤؤارة إلؤؤى إن قؤؤوى اليمؤؤين المتطؤؤرف والنازيؤؤة الجديؤؤدة تعؤؤيش اليؤؤوم مرحلؤؤة 

انتعاش كبيرة في جميع دول االتحاد األوروبي وعمؤوم الؤدول الغربيؤة، بمؤا فيهؤا 

ا وأسؤؤؤتراليا ونيوزيلنؤؤؤدا وبعؤؤؤض دول أمريكؤؤؤا وكنؤؤؤدوروسؤؤؤيا الواليؤؤؤات المتحؤؤؤدة 

إنؤه مؤن الؤدول ا سؤيوية واألفريقيؤة.  مجموعؤةالالتينية، دع عن  الدول العربية 

جنوح عام عالمي نحو اليمين الذي يمكن أن يهدد البشرية والعالم بكؤوار  غيؤر 

دة قليلة على مسؤتوى الؤدول أو األقؤاليم أو العؤالم كلؤه. علمؤا  بؤأن الواليؤات المتحؤ

األمريكية تلعب دورا  كبيرا  فؤي إشؤاعة الفوضؤى السياسؤية واالقتصؤادية والبيئيؤة 

علؤى الصؤعيد العؤالمي بسؤبب سياسؤاتها النيولبراليؤة المتشؤددة مؤن جهؤة وبسؤبب 

وجؤؤود شخصؤؤية نرجسؤؤية يمؤؤارس سياسؤؤات غيؤؤر محسؤؤوبة العواقؤؤب فؤؤي عؤؤالم 

المسؤألة التؤي تسؤتوجب الدراسؤة الواسؤعة علؤى  رأسمالي معؤولم ومتشؤاب . إنهؤا

ثالثة مستويات محلية وإقليمية ودولية مع بلؤورة العالقؤات الجدليؤة القائمؤة فيمؤا 

بينها وباالرتباط مع النظام الرأسمالي العالمي في ظل اللبرالية الجديدة والعولمة 

التي كانت فؤي  والثورة العلمية التقنية واالتصاالتية وغياب المنظومة االشتراكية

فؤي الؤدول وعمومؤا  النهط اليميني المتطرف للرأسمال العالمي حينها تضعف من 

. فما هو استراتيط قوى اليمين المتطرف والنازيؤة الجديؤدة فؤي خصوصا   الغربية

 المانيا االتحادية؟ 

أهؤداف علؤى المؤدى البعيؤد،  ةمؤن ثالثؤتتكؤون هذو االستراتيجية يبدو لي إن 

 وهي:    

دولؤؤة نازيؤؤة جديؤؤدة فؤؤي ألمانيؤؤا علؤؤى غؤؤرار الدولؤؤة الهتلريؤؤة تسؤؤتند إلؤؤى  إقامؤؤة . أ

العنصؤؤريون القوميؤؤون األساسؤؤية ذاتهؤؤا التؤؤي نؤؤادى بهؤؤا واألهؤؤداف المبؤؤاد  

األلمان األوائؤل ومؤا ورد فؤي بؤرامجهم الفكريؤة والسياسؤية واالجتماعيؤة قبؤل 
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ريؤؤة مؤؤع نهايؤؤة سؤؤقوط الدولؤؤة األلمانيؤؤة الهتل وقبؤؤل وأثنؤؤاء قيؤؤام الؤؤرايخ الثالؤؤ 

، والتؤي يمكؤؤن أن يجؤؤدها القؤار  والقارئؤؤة فؤؤي 1945الحؤرب العالميؤؤة الثانيؤؤة 

مؤؤن فالسؤؤفة وسياسؤؤيي  جمهؤؤرةكتؤؤاب أدولؤؤف هتلؤؤر "كفؤؤاحي"، وفؤؤي كتابؤؤات 

مؤنهم علؤى سؤبيل المثؤال ال الحصؤر األسؤتاذ الجؤامعي مؤارتين  ،العهد الهتلؤري

سؤؤي المتعصؤؤب الفريؤؤد هايؤؤديگر، وألفريؤؤد بؤؤويملر، وفيلسؤؤوف النازيؤؤة والسيا

مجموعؤؤة مؤؤن الكتؤؤب التؤؤي تمجؤؤد العنصؤؤرية  ألخيؤؤرروزينبيؤؤرغ. وقؤؤد صؤؤدرت ل

والفكؤؤر النؤؤازي منهؤؤا علؤؤى سؤؤبيل المثؤؤال ال الحصؤؤر: كتؤؤاب "اسؤؤطورة القؤؤرن 

ين"، و"مسار اليهود عبر العصور"، و"الدم والشرف"، و"الفُسق في رالعش

. 1944-1934ينبيؤرغ التلمود"، ومذكرات الفريد روزينبيرغ، ويوميؤات روز

وهي كلها تدعو إلى العنصؤرية وتفؤوق الشؤعب ا ري علؤى الشؤعوب األخؤرى 

وكراهية اليهود والشعوب األخرى، بمن فيهم الشعوب العربية. )الملحق رقؤم 

يرى نفسؤه آريؤا  نقيؤا ،  إن العنصري األلماني 51( حول مفهوم العنصرية(.4)

تفؤؤوق سؤؤمات ا خؤؤرين مؤؤن يرسؤؤم لنفسؤؤه صؤؤورة ذاتيؤؤة متميؤؤزة ذات سؤؤمات 

البشؤؤؤر، فهؤؤؤو الرجؤؤؤل األنقؤؤؤى واألذكؤؤؤى والمبؤؤؤدئي والمنؤؤؤتط لألفكؤؤؤار والشؤؤؤجاع 

، التي ترى في ألؤـ الذاتية وصاحب الرأي الصواب دوما ، إنها صورة الـ "أنا"

"أخؤؤؤر" سؤؤؤمات معاكسؤؤؤة تمامؤؤؤا  لسؤؤؤماته، فهؤؤؤو الهجؤؤؤين والغبؤؤؤي والالمبؤؤؤدئي 

نمطية معروفة عالميا  وتعبر عن  ريية والجبان وصاحب الرأي الخاطق. إنها

شخصية ذات أحكام مسبقة يصعب تغييرها لدى العنصري الميمن بأسؤطورته 

العرقية المتخلفة التي عفؤا عليهؤا الؤزمن، ولكنهؤا مؤا تؤزال سؤائدة لؤدى جميؤع 

إنهؤؤا صؤؤورتهم  ،العنصؤؤريين فؤؤي العؤؤالم ومؤؤن مختلؤؤف القوميؤؤات أو الشؤؤعوب

بصدد الدم  3)راجع الملحق رقم ا خر. لصورة والمناهضة الخاصة المضادة 

أيلول/سؤؤبتمبر  15والشؤؤرف والجنسؤؤية األلمانيؤؤة فؤؤي قؤؤوانين نؤؤورنبيرغ فؤؤي 

1935.)                    

وتعتبر األحؤزاب والجماعؤات اليمينيؤة المتطرفؤة والنازيؤة الجديؤدة فؤي ألمانيؤا  . ب

لبرالي النيؤؤؤونهط الؤؤؤمؤؤؤن أشؤؤؤد الجماعؤؤؤات تمسؤؤؤكا  ودفاعؤؤؤا  عؤؤؤن الرأسؤؤؤمالية و

حقوق اإلنسان، وحقؤوق المؤرأة واالستغالل ومصادرة الحريات الديمقراطية و

، وهؤؤي تؤؤيمن بؤؤالفرد القائؤؤد حقؤؤوق الشؤؤغيلة والنقابؤؤاتعلؤؤى نحؤؤو خؤؤا ، و

وحد على الدولة والمجتمع. وتقدم الحيؤاة الحزب النازي األقائد فرض إرادة و

تجاهؤؤات الفكريؤؤة اال عانؤؤاة أصؤؤحاباأللمانيؤؤة فؤؤي عهؤؤد النازيؤؤة صؤؤورة بشؤؤعة لم

ون الجؤدد يعملؤون مؤؤن والسياسؤية الديمقراطيؤة والتقدميؤة واليسؤارية. فالنؤازي

 ممارسؤؤةالوالواحؤؤد  كؤؤريسؤؤودو الف مطلؤؤقفؤؤردي دكتؤؤاتوري أجؤؤل إقامؤؤة نظؤؤام 
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لقراراتؤؤه ، للقائؤؤد الفؤؤردواالقتصؤؤاد ع الدولؤؤة والمجتمؤؤع ووخضؤؤ المسؤؤتندة إليؤؤه

   وأهواءو بعيدا  عن إرادة الشعب ومصالحه. 
وهذو القوى المتطرفة ال تسعى إلؤى ممارسؤة التمييؤز بؤين الشؤعوب فحسؤب،   . ت

أيديولوجيؤؤة إمبرياليؤة تسؤلطية تسؤؤعى للهيمنؤة علؤؤى تجسؤؤد التزامهؤا ب ابؤل إنهؤ

البلدان والشعوب األخرى واستغاللها واعتبارها أقل قيمة مؤن الشؤعب ا ري، 

رسؤؤؤة العنؤؤؤف وهؤؤؤي تثيؤؤؤر الكراهيؤؤؤة واألحقؤؤؤاد بؤؤؤين الشؤؤؤعوب وتميؤؤؤل إلؤؤؤى مما

سؤواء أكانؤت  ،والحروب في السيطرة على العالم. وهؤي قؤوى تمؤارس العنؤف

خارج السلطة أم حؤين تكؤون فؤي السؤلطة نحؤو الؤداخل، كمؤا حصؤل فؤي العهؤد 

. وقد مارست اإلمبراطوريؤة األلمانيؤة فؤي مسؤتعمراتها، 1945-1933النازي 

 .(5ملحؤق رقؤم لأنظر االسيما في أفريقيا سياسات عنصرية وإبادة جماعية. )

التؤؤاريخ المخؤؤزي والبشؤؤع، والؤؤذي تخشؤؤى ألمانيؤؤا  وهؤؤذو القؤؤوى تحؤؤن إلؤؤى هؤؤذا

االتحادية من االعتراف الكامل باإلبادة الجماعية التي مورست في حينها، لما 

دفع تعويضؤات لؤذوي إدانة فعلية لهذا التاريخ وااللتؤزام بؤيترتب على ذل  من 

الجدد التخفيف أو عدم االعتراف بما جؤرى من هنا يحاول النازيون الضحايا. 

فؤؤي الماضؤؤي، بمؤؤا فؤؤي ذلؤؤ  رفضؤؤهم القؤؤاطع للمحؤؤارق النازيؤؤة البشؤؤعة التؤؤي 

حصلت ضد اليهود في ألمانيا والمؤدن األوروبيؤة األخؤرى قبؤل واثنؤاء الحؤرب 

  العالمية الثانية.

والقوى اليمينية المتطرفة والنازية الجديدة تمؤارس تكتيكؤات عديؤدة وتلتؤزم 

في المرحلة الراهنة بمجموعة من القضايا المباشؤرة التؤي تطرحهؤا فؤي دعايتهؤا 

االنتخابيؤؤة وفؤؤي أدبياتهؤؤا وفعالياتهؤؤا الشؤؤعبوية، وهؤؤي مسؤؤتعدة لممارسؤؤة أحؤؤؤط 

المقصؤؤودون ، والسياسؤؤيين موفؤؤي مواجهؤؤة الخصؤؤالشؤؤعوبية والمبتذلؤؤة األسؤؤاليب 

الجديؤؤدة والعنصؤؤرية كؤؤل الؤؤذين يرفضؤؤون الفكؤؤر اليمينؤؤي المتطؤؤرف والنازيؤؤة هنؤؤا 

والعؤؤداء للسؤؤامية والعؤؤداء لألجانؤؤب. فمؤؤا هؤؤي القضؤؤايا التؤؤي يسؤؤتخدمها اليمؤؤين 

المتطرف والنازية الجديدة في الساحة السياسية األلمانية، والتي نجد ما يماثلهؤا 

 بهذا القدر أو ذا  في دول االتحاد األوروبي األخرى؟

تجاهؤات اليمينيؤة واليمينيؤة ن االأأشرت في بداية هذو الدراسة المكثفة إلؤى 

المتطرفؤؤة فؤؤي السياسؤؤة الدوليؤؤة ظؤؤاهرة عامؤؤة وشؤؤاملة تقريبؤؤا  لكؤؤل دول العؤؤالم، 

السيما الدول الرأسؤمالية المتطؤورة، ومنؤه دول االتحؤاد األوروبؤي. وهؤي ظؤاهرة 

مقلقؤؤة حقؤؤا . وهؤؤي لؤؤم تنشؤؤأ دفعؤؤة واحؤؤدة بؤؤل اقترنؤؤت وارتبطؤؤت عضؤؤويا  بعؤؤدد مؤؤن 

االنتعؤاش فؤي ساسية. ويمكن أن نرى ذلؤ  بوضؤوح كبيؤر العوامل الجوهرية واأل
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غير المسبوق لليمين المتطرف والنازية الجديدة في جمهوريؤة ألمانيؤا االتحاديؤة 

بعؤؤد قيؤؤام الوحؤؤؤدة األلمانيؤؤة. وتشؤؤؤير الؤؤدالئل واسؤؤتطالعات الؤؤؤرأي إلؤؤى إن هؤؤؤذو 

الظؤؤاهرة ليسؤؤت فؤؤي تراجؤؤع بؤؤل تسؤؤير بسؤؤرعة غيؤؤر معهؤؤودة منؤؤذ نهايؤؤة الحؤؤرب 

المية الثانية. ويمكن تلخي  العوامل الفاعلة بهذا االتجاو التحؤول الفعلؤي فؤي الع

ممارسؤؤة اللبراليؤؤة الجديؤؤدة فؤؤي النظؤؤام الرأسؤؤمالي العؤؤالمي وفؤؤي ظؤؤل العولمؤؤة 

الرأسؤؤمالية النيولبراليؤؤة، والتؤؤي سؤؤارت عليهؤؤا وماسؤؤتها األحؤؤزاب البرجوازيؤؤة 

اقب السياسية واالقتصادية األلمانية. ونتجت عن هذو السياسة مجموعة من العو

يؤؤدة كسؤؤب دواالجتماعيؤؤة التؤؤي سؤؤهلت علؤؤى قؤؤوى اليمؤؤين المتطؤؤرف والنازيؤؤة الج

المزيؤؤد مؤؤن المؤؤواطنين والمواطنؤؤات. ونشؤؤير هنؤؤا بشؤؤكل خؤؤا  إلؤؤى: ممارسؤؤة 

سياسؤؤؤة التقشؤؤؤف فؤؤؤي االنفؤؤؤاق الحكؤؤؤومي علؤؤؤى الخؤؤؤدمات االجتماعيؤؤؤة األساسؤؤؤية 

والمهنؤؤي والبحؤؤ  العلمؤؤي، والصؤؤحة كؤؤالتعليم بمختلؤؤف مراحلؤؤه والتعلؤؤيم الفنؤؤي 

والسؤؤكن االجتمؤؤاعي وإهمؤؤال بنؤؤاء المزيؤؤد مؤؤن بنايؤؤات المؤؤدارس أو تجديؤؤد القؤؤائم 

منهؤؤؤا وصؤؤؤيانة الطؤؤؤرق والجسؤؤؤور، وتقلؤؤؤي  المسؤؤؤاعدة االجتماعيؤؤؤة للمعؤؤؤوزين 

  جملؤة مؤن المكاسؤب االجتماعيؤة التؤي يوالعاطلين عن العمؤل، إضؤافة إلؤى تقلؤ

لباردة، في مقابل تقلي  نسب الضرائب المفروضة كانت تمنح في فترة الحرب ا

على أرباح كبار االحتكارات الرأسمالية والرأسماليين أو حتى إعفائها منهؤا. قؤاد 

إلى نتائط سلبية أخرى منها اتساع وتعمق الفجؤوة فؤي الؤدخل  وغيرو هذا الواقع

طالؤة السنوي وفي مستوى المعيشة بين الفئات الغنية والفئات الفقيؤرة ونشؤوء ب

وإحاالت مبكرة على التقاعد، مما تسبب بنشوء حالة من البرودة االجتماعية في 

العالقات بين البشر. واقترنت هذو االتجاهات االقتصؤادية واالجتماعيؤة بسياسؤات 

داخليؤؤة أدت إلؤؤى تقلؤؤي  ملمؤؤوس فؤؤي الحريؤؤات الفرديؤؤة والعامؤؤة وزيؤؤادة الرقابؤؤة 

المزيؤد مؤن الكؤاميرات، إضؤافة إلؤى  األمنية علؤى األفؤراد وعبؤر الهواتؤف ونصؤب

تراجع دور المجتمع في تقريؤر السياسؤات الرسؤمية واقتصؤارها علؤى البرلمانؤات 

فؤؤي حيؤؤاة فعليؤؤة المحليؤؤة والبرلمؤؤان االتحؤؤادي، ممؤؤا أكؤؤد بؤؤروز أزمؤؤة ديمقراطيؤؤة 

المجتمؤؤؤع وفؤؤؤي العالقؤؤؤة بؤؤؤين الدولؤؤؤة والمجتمؤؤؤع وتراجؤؤؤع مصؤؤؤداقية األحؤؤؤزاب 

كومؤات المتعاقبؤة بكؤل تشؤكيالتها التحالفيؤة المتنوعؤة والشخصيات والنواب والح

لدى الفئات االجتماعية المختلفة. أشاعت هذو االتجاهؤات السياسؤية واالقتصؤادية 

لبراليؤؤة، باعتبارهؤؤا أحؤؤد  ممارسؤؤة للرأسؤؤمالية علؤؤى نيوالوالبيئيؤؤة واالجتماعيؤؤة 

سؤؤطح األحؤؤدا  التناقضؤؤات االجتماعيؤؤة  ىزت علؤؤبؤؤرَّ والصؤؤعد المحليؤؤة والعالميؤؤة، 

رت مستلزمات تصاعد الصراعات الطبقية والسياسية، والتي اقترنت بانعدام ووفِّ 

استعداد االحتكارات الرأسمالية الكبؤرى والعؤابرة للقؤارات للمسؤاومة التؤي بؤرزت 
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تلؤؤ  ف يؤؤخفأسؤؤهم فؤؤي تفؤؤي فتؤؤرة الحؤؤرب البؤؤاردة بؤؤين العمؤؤل ورأس المؤؤال بمؤؤا 

جتماعيؤؤة والصؤؤراعات الطبقيؤؤة. فؤؤالفقر والبطالؤؤة وتراجؤؤع مسؤؤتوى التناقضؤؤات اال

الخؤؤدمات وعؤؤدم عدالؤؤة توزيؤؤع وإعؤؤادة توزيؤؤع الؤؤدخل القؤؤومي وفَّؤؤر مسؤؤتلزمات 

جوهرية لقوى اليمين المتطرف الستثمارها ضد الوضؤع القؤائم فؤي ألمانيؤا وضؤد 

سؤات رضؤة سيااالسياسات التي تمارسها الحكومؤة، ولكنهؤا لؤم تتحؤر  باتجؤاو مع

اللبراليؤؤؤة الجديؤؤؤدة ونهجهؤؤؤا االسؤؤؤتغاللي، بؤؤؤل ضؤؤؤد السياسؤؤؤات التؤؤؤي مارسؤؤؤتها 

، وبالتال فهي تسعى إلى إدانة الديمقراطية الحكومات المتعاقبة باسم الديمقراطية

. وإذ تمكنؤؤؤت القؤؤؤوى اليمينيؤؤؤة المتطرفؤؤؤة والنازيؤؤؤة الجديؤؤؤدة ولؤؤؤيس النيولبراليؤؤؤة

عن تحقيق االقتراب المنشود مؤن االستفادة من كل ذل ، عجزت القوى اليسارية 

والساخطة علؤى السياسؤات الرسؤمية وتراجؤع  ةالفئات الكادحة والفقيرة والمعوز

في الحياة الديمقراطية، والتي اقترنت بالمصاعب التي واجهها اليسار بعد انهيار 

جمهوريؤؤؤة المانيؤؤؤا الديمقراطيؤؤؤة واإلسؤؤؤاءة الشؤؤؤديدة للقؤؤؤوى االشؤؤؤتراكية والفكؤؤؤر 

ى اليسؤؤار عمومؤؤا ، السؤؤيما لؤؤدى جمؤؤاهير غؤؤرب ألمانيؤؤا، بسؤؤبب االشؤؤتراكي وقؤؤو

السياسات البيروقراطية واالسؤتبدادية التؤي مارسؤها الحؤزب االشؤتراكي األلمؤاني 

الموحد وحكومة المانيؤا الديمقراطيؤة إزاء شؤعبها. هؤذا الواقؤع الصؤعب، وخاصؤة 

تطؤرف والنازيؤة بعد قيام الوحدة األلمانية، وفر الفرصة الذهبية لقوى اليمؤين الم

الجديؤؤدة للولؤؤوج منؤؤه وممارسؤؤة الدعايؤؤة ضؤؤد الؤؤنهط الالديمقراطؤؤي والتشؤؤكي  

بالديمقراطية البرجوازيؤة وإبؤراز المصؤاعب االقتصؤادية واالجتماعيؤة لمزيؤد مؤن 

حتكؤؤارات السؤؤكان أوال ، وعؤؤدم إحالؤؤة ذلؤؤ  علؤؤى سياسؤؤات اللبراليؤؤة الجديؤؤدة واال

فؤؤي الؤؤبالد علؤؤى سياسؤؤات القؤؤوى  الكبؤؤرى، بؤؤل أحيلؤؤت كؤؤل المصؤؤاعب الحاصؤؤلة

الديمقراطية وقوى اليسار واالشؤتراكية، واالدعؤاء بؤالتخلي عؤن الهويؤة القوميؤة 

واستقالل البالد لصالح الهوية الكوسموبوليتية في العالقات  األوروبية، أي ضؤد 

االتحاد األوروبي ثانيا . كما أصبحت قوى معينة بذاتها هي الهدف الؤذي توجهؤت 

قؤؤوى اليمؤؤين المتطؤؤرف والنازيؤؤة الجديؤؤدة. ففؤؤي أجؤؤواء انتعؤؤاش  صؤؤوبه نيؤؤران

السياسات اليمينية فؤي الؤبالد، وفؤرت األحؤزاب الحاكمؤة األرضؤية الصؤالحة لشؤن 

حمالت ظالمة وهستيرية ضؤد األجانؤب والمهؤاجرين والالجئؤين، ضؤد المسؤلمين، 

لؤب القؤوى كل مستتر. وإذ تتفؤق أغشإضافة إلى معاداة السامية )اليهود( علنا  وب

المتطرفؤؤة والنازيؤؤة الجديؤؤدة فؤؤي موقؤؤف العؤؤداء المكشؤؤوف إزاء وجؤؤود األجانؤؤب 

للسؤامية الكؤامن والمهاجرين والالجئين وضد اليسار، فأن بعضهم يخفؤي عؤداءو 

وإنكؤؤارو للمحرقؤؤة النازيؤؤة ضؤؤد اليهؤؤود فؤؤي ألمانيؤؤا وعمؤؤوم أوروبؤؤا وضؤؤد السؤؤنتي 

والمثليؤؤين. إال إن الجماعؤؤات  اجؤؤات الخاصؤؤةتيحوالرومؤؤا، وضؤؤد المؤؤرأة وذوي اال



 

   
130 

األكثؤؤر تطرفؤؤا  مؤؤن قؤؤوى اليمؤؤين المتطرفؤؤة والنازيؤؤة الجديؤؤدة تعلؤؤن صؤؤراحة وبؤؤال 

إلى اإلشارة هنا تجدر خشية مواقفها المعادية، السيما التنظيمات السرية منها. و

ز بشؤؤكل خؤؤا  فؤؤي دعايتهؤؤا بؤؤرَّ القؤؤوى اليمينيؤؤة المتطرفؤؤة والنازيؤؤة الجديؤؤدة تُ أن 

وتمجؤؤدها أوال ، وتبؤؤرز الثقافؤؤة وتيكؤؤدها الهويؤؤة القوميؤؤة األلمانيؤؤة  علؤؤىاليوميؤؤة 

ثانيؤؤا ، والتؤؤي تعلؤؤن عؤؤن خشؤؤيتها مؤؤن تلويؤؤ  والقائؤؤدة والنقيؤؤة األلمانيؤؤة المميؤؤزة 

، كمؤا أخؤرىأو "أعؤراق!" الهوية والجنس األلماني باألجانب من هويات قوميؤة 

أخؤرى. ولؤدى الشؤعب  تضعف وتلو  الثقافة األلمانية بثقافات قوميات أو شعوب

عامؤا  علؤؤى سؤقوط الفاشؤية والنشؤاط المعؤادي للفاشؤؤية  75األلمؤاني، رغؤم مؤرور 

تهؤا النازيؤة باسؤم القوميؤة والهويؤة بكتوالفكر الفاشي وافتضؤاح الجؤرائم التؤي ار

الثقافية والعنصرية، نقطة ضعف اتجاو القومية والثقافة األلمانيؤة والحفؤاظ علؤى 

ي استعالئي مقيت. من هنا يتبؤين بؤأن هؤذو القؤوى ال نقاوتهما من منطلق عنصر

ة الفعليؤة القائمؤة لصؤالح دعايتهؤا المتطرفؤة فحسؤب، بؤل ئتستخدم األوضاع السؤي

نشؤؤط تُ ل وتسؤؤتخدم أسؤؤاليب شؤؤعبوية معاديؤؤة للشؤؤعوب األخؤؤرى وللثقافؤؤات األخؤؤرى

لؤى الكراهية واألحقاد في المجتمع األلماني المتعدد الثقافات. وهدفها المركؤزي ع

المدى البعيد إقامة نظام سياسي ال يختلف عؤن النظؤام الؤذي سؤاد فؤي ألمانيؤا فؤي 

نظؤام ، الذي اعتبر، من حي  الفكؤر والممارسؤة، أبشؤع 1945-1933الفترة بين 

جريمؤؤة ارتكبؤؤت بحؤؤق البشؤؤرية جمعؤؤاء، بمؤؤا فيهؤؤا الؤؤنهط العنصؤؤري وسياسؤؤات 

( Holocaustsة )دكتاتورية مطلقة وحرب احتالل وقتل جماعي ومحارق بشؤري

 وتدمير ثقافي لخيرة نتاجات المثقفين األلمان وعلى صعيد أوروبا. 
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: أساليب وأدوات عمل قوى اليمين المتطرفة والنازية تاسعا  
 الجديدة

 

 الرموز المستخدمة (1
 

تستخدم قوى اليمين المتطرفؤة بمختلؤف أطيافهؤا والنازيؤة الجديؤدة عشؤرات 

الرمؤؤوز للتعريؤؤف بنفسؤؤها ووجهؤؤة عملهؤؤا أو نهجهؤؤا، والتؤؤي غالبؤؤا  مؤؤا تعبؤؤر عؤؤن 

القوة والجبروت والشؤجاعة واالسؤتعداد للقتؤال والحؤرب والؤروح العدوانيؤة. مؤن 

الصؤؤؤلعاء، رأس سؤؤؤتخدمه حركؤؤؤة الؤؤؤريوس تالرمؤؤؤوز المنتشؤؤؤرة والمعروفؤؤؤة مؤؤؤا 

بعؤؤض تلؤؤ  الرمؤؤوز يقؤؤدم علؤؤى شؤؤكل صؤؤور،  .محلؤؤوق أصؤؤلع وحؤؤذاء أسؤؤود ضؤؤخم

وأخؤرى كتابؤات أو أرقؤام ترمؤز إلؤى أسؤؤماء معينؤة أو إلؤى أحؤدا  معينؤة أو حتؤؤى 

عم بؤبعض طَّ تُ بعض األزياء، وبعضها ا خر يأتي ضمن عالمات تجارية وشركات 

المتطرفؤة أو النازيؤة الجديؤدة. الحروف التي ترمز إلى واحدة من القوى اليمينية 

بعؤؤض تلؤؤ  الرمؤؤوز منعتهؤؤا الحكومؤؤة األلمانيؤؤة ويعاقؤؤب عليهؤؤا القؤؤانون فؤؤي حؤؤال 

استخدامها، وبعضها ا خر غير ممنوع، رغم تعبيرو المحؤدد سؤلفا عؤن فكؤرة أو 

نهط أو شخصية نازية معروفة. من بين أبرز الرموز المستخدمة صورة لقبضؤة 

تعبر عن القوة والعنف والعدوانية. أو رمز يحمل للى رجل أبيض ممتدة إلى األع

، وهما يرمزان لكلمتي الشمس السوداء وهؤو رمؤز غيؤر  SSحرفين هما أس أس

ممنوع رغم إنه يعبر عؤن الشؤعار الؤذي كانؤت تحملؤه فرقؤة الحؤراس النازيؤة فؤي 

الوقؤؤت نفسؤؤه يمكنهؤؤا أن تعنؤؤي رجؤؤال األس أس  يمعسؤؤكرات االعتقؤؤال، وهؤؤي فؤؤ

  . النازيين

. فالعؤدد األول يرمؤز إلؤى الحؤرفين 88و 18كما يمكن أن تحمؤل أعؤدادا  مثؤل 

األولؤؤؤين مؤؤؤن اسؤؤؤم أدولؤؤؤف هتلؤؤؤر، وهمؤؤؤا الحرفؤؤؤان األول والثؤؤؤامن فؤؤؤي األبجديؤؤؤة 

والتؤي ترمؤز إلؤى هايؤل  HHاأللمانية، أما العدد الثاني فهؤو يرمؤز إلؤى حرفؤي ألؤـ 

( التؤي ترمؤز إلؤى 8/19) 8و 19ـ أو استخدام العؤددين  هتلر، أي التحية الهتلرية

الحرف التاسؤع عشؤر والحؤرف الثؤامن فؤي األبجديؤة األلمانيؤة وتعنؤي نصؤر هتلؤر 

(Sieg Hitler كما يستخدم حامؤل، أو صؤليب معقؤوف، بثالثؤة ريوس منحنيؤة .)

لواحدة من المنظمات النازيؤة الجديؤدة. مؤن الرمؤوز   Triskeleيحمل أسلحة مثال  

ى شؤعار "الؤدم والشؤرف"، وشؤعار شؤباب الفيكنؤإ، الممنوع اسؤتخدامها نشؤير إلؤ

وشؤؤعار الجمجمؤؤة البشؤؤرية بأسؤؤنان بؤؤارزة، وشؤؤعار األس أس الخؤؤا  بؤؤـ "سؤؤرب 
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الحماية" النازي والذي يستخدم من قبل بعض قوى النازيؤة الجديؤدة. كمؤا محؤرم 

رفع شعار الصليب المعقوف، رمز النظام الهتلؤري، بمختلؤف أشؤكال كتابتؤه، كمؤا 

  52 ، بسبب منعها كمنظمة.18شعار المنظمة النازية الجديدة قتال  منع أخيرا  
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 األساليب واألدوات التي تمارسها هذو األحزاب والمنظمات اليمينية (2

 

منذ سنوات كثيرة وقوى اليمين المتطرف، رغؤم التبؤاين فؤي عنؤف وقسؤاوة 

ما تقؤوم بؤه باالرتبؤاط مؤع عمؤق وشؤدة تطرفهؤا، وقؤوى النازيؤة الجديؤدة تمؤارس 

والفعاليؤؤؤات والعمليؤؤؤات  فكريؤؤؤا  وسياسؤؤؤيا   شؤؤؤتى الؤؤؤدعايات الشؤؤؤعبوية المسؤؤؤطحة

السياسؤؤية اإلرهابيؤؤة مسؤؤتفيدة فؤؤي ذلؤؤ  مؤؤن التقنيؤؤات العلميؤؤة الحديثؤؤة ومواقؤؤع 

والثغؤؤؤرات فؤؤؤي القؤؤؤوانين األلمانيؤؤؤة صؤؤؤل االجتمؤؤؤاعي المتنوعؤؤؤة والعديؤؤؤدة، االتو

 منها بشكل خا :السمحة، 

ح شعارات تحريضية شعبوية تح  وتحرض وطروكتب إصدار بيانات وكراسات  (1

لالجئؤؤؤؤين والمسؤؤؤؤلمين ضؤؤؤؤد اعلؤؤؤؤى العؤؤؤؤداء والكراهيؤؤؤؤة إزاء األجانؤؤؤؤب عمومؤؤؤؤا  و

ضؤؤد ، كمؤؤا تتوجؤؤه ضؤؤد قؤؤوى اليسؤؤار والخضؤؤركؤؤذل  والمسؤؤلمات بشؤؤكل خؤؤا ، و

 القوى الديمقراطية. مالتحالف الحاكم وعمو

هات( التؤي تحمؤل استخدام التقنيات الحديثؤة كتنتؤاج األقؤرا  الممغنطؤة )الفيؤديو (2

التؤي تمجؤد والحفالت الموسيقية الخاصة بهؤذو القؤوى الخطب واألفكار واألغاني 

بلغة مبطنة ضد السؤامية والالجئين ضد األجانب بها األفكار التي تلتزم وتحرض 

، كما تسؤتفيد مؤن مواقؤع التواصؤل االجتمؤاعي وتجسد عدا  كامنا   والدعاية للنازية

بشؤؤكل خؤؤا . كمؤؤا تؤؤنظم  ، وفؤؤي المؤؤدارسوالشؤؤاباتلنشؤؤر أفكارهؤؤا بؤؤين الشؤؤباب 

وبرامط لألطفال تنشط فيهم العداء لألجانب وتنميؤة الشؤعور  ةخاص ا  أفالما  وألعاب

 .والعنف القومي المعادي للخر

تنظيم اللقاءات واالجتماعات والمظؤاهرات التؤي يجؤري التحشؤيد لهؤا علؤى نطؤاق  (3

وأحيانا  على مستوى أوروبؤا،  ،مانياعموم أل فيالمدينة أو المحافظة الواحدة أو 

وضؤؤد السؤؤامية، إضؤؤافة إلؤؤى الدعايؤؤة والمسؤؤلمين وتكؤؤون موجهؤؤة ضؤؤد األجانؤؤب 

 . واالتحاد األوروبي المضادة للحكومة األلمانية أو الحكومات األوروبية

والخضؤر ضؤد العناصؤر الديمقراطيؤة واليسؤار  والقدحيؤة استخدام الشتائم البذيئؤة (4

الس المحافظؤؤؤات والبرلمانؤؤؤات والحكومؤؤؤات المحليؤؤؤة وضؤؤؤد المحؤؤؤافظين فؤؤؤي مجؤؤؤ

  .وتهديدهم بالقتل

لليمؤين  ةالمناهضوالمتظاهرات والقوى ممارسة العنف في مواجهة المتظاهرين  (5

 المتطرف والنازية الجديدة.

اسؤتخدام التهديؤد بؤتجراءات إرهابيؤؤة قاسؤية، بمؤا فيهؤؤا رمؤي القؤاذورات أو كتابؤؤة  (6

كاتؤب السياسؤيين اليسؤؤاريين والخضؤر أو حتؤؤى شؤعارات اسؤتفزازية علؤؤى دور وم

أعضاء في األحزاب الحاكمة، وكذل  القيام بتدنيس مقابر اليهود أو المواقع ضد 
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أو تمجيؤؤد النازيؤؤة ورسؤؤم  ،والتماثيؤؤل التؤؤي تشؤؤير إلؤؤى معانؤؤاتهم فؤؤي العهؤؤد النؤؤازي

 .على الجدران والشواهد القبور الصليب المعقوف النازي

في دور المهاجرين والالجئين القادمين من دول الشرق ممارسة إشعال الحرائق  (7

عبير عؤن رفضؤهم لوجؤودهم فؤي تأو تحطيم النوافذ لل ،األوسط والمسلمين خاصة

 .أو حتى رمي قنابل يدوية عبر الشبابي  ألمانيا

ي تسؤتهدف األجانؤب المسؤلمين تؤممارسة عمليات االغتيال الفؤردي أو الجمعؤي ال (8

ات األخيؤؤرة، كمؤؤا تمؤؤارس عمليؤؤات اغتيؤؤال ضؤؤد خاصؤؤة والتؤؤي تكؤؤررت فؤؤي السؤؤنو

فؤي  مبعض األلمؤان المسؤيولين الؤذين يسؤاندون األجانؤب ويؤدافعون عؤن وجؤوده

 ألمانيا بهدف إرعاب األخرين والكف عن تضامنهم مع الالجئين.  

تنظؤؤيم المظؤؤاهرات الحاشؤؤدة ورفؤؤع الشؤؤعارات االسؤؤتفزازية ضؤؤد األجانؤؤب وضؤؤد  (9

ومطؤؤؤاردة األجانؤؤؤب فؤؤؤي حالؤؤؤة وجؤؤؤودهم قؤؤؤرب القؤؤؤوى السياسؤؤؤية الديمقراطيؤؤؤة 

 المظاهرات أو المحتجين ضدهم.

االتصال االجتماعي وشبكات اإلنترنيت لنشر الفكر اليميني  استخدام مواقع (10

المتطؤؤؤرف والفكؤؤؤر النؤؤؤازي والتنسؤؤؤيق فيمؤؤؤا بؤؤؤين المتحؤؤؤاورين وكؤؤؤاتبي الرسؤؤؤائل 

جيؤد للفكؤر جؤاء فؤي مقؤال بعنؤوان "شؤبكة اليمؤين المتطرف...تمالمفترضين. فقد 

تزخر شؤبكة اإلنترنؤت بالعديؤد مؤن التجمعؤات المتطرفؤة، حيؤ  "النازي" ما يلي: 

أشخا  معزولين ب خرين يتقاسمون معهم العزلة. هذو الشبكات  يلتقي افتراضيا  

مثؤل هؤذو التجمعؤات  االفتراضية هي في الواقع حقيقية وفي غاية الخطورة. ففؤي

يقوم المتطرفون وأصحاب نظريات المؤيامرة بتشؤجيع بعضؤهم الؤبعض وهنؤا يؤتم 

تبادل األفكار العنيفة وممارستها، كما أنه هنا يمجد المييدون "الذئاب المنفردة" 

" 8Chanوتحظؤى بشؤعبية كبيؤرة بيؤنهم بالخصؤو  منتؤديات مثؤل " المزعومؤة.

قؤؤات فؤؤي غيؤؤاب تؤؤدخل حقيقؤؤي مؤؤن أصؤؤحاب الؤؤذي يؤؤتم فيؤؤه تبؤؤادل الصؤؤور والتعلي

  53".الموقع

 

تسلسؤؤؤل زمنؤؤؤي للجؤؤؤرائم المرتكبؤؤؤة علؤؤؤى أيؤؤؤدي قؤؤؤوى اليمؤؤؤين المتطؤؤؤرف  (3

 والنازية الجديدة
 

والعدوان السياسي الذي تمارسه غالبيؤة قؤوى اليمؤين في ضوء نهط العنف 

المتطرفؤؤة )الراديكاليؤؤة( والنازيؤؤة الجديؤؤدة ارتكبؤؤت مجموعؤؤة كبيؤؤرة مؤؤن الجؤؤرائم 

. وتتؤوزع تلؤ  األعمؤال 2019حتؤى عؤام  1990البشعة خالل الفترة الواقعة بين 
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نيؤا، اإلرهابية والجرائم ضد الالجئؤين أو المهؤاجرين المسؤلمين القؤاطنين فؤي ألما

أو ضد اليهود مؤن منطلؤق معؤاداة السؤامية، وكؤذل  ضؤد األلمؤان الؤذين يرفضؤون 

الؤؤنهط الفكؤؤري والسياسؤؤي المتطؤؤرف والنؤؤازي والعمليؤؤات اإلرهابيؤؤة لهؤؤذو القؤؤوى 

الزاحفة تؤدريجيا  والتؤي تشؤكل خطؤرا  علؤى المجتمؤع األلمؤاني والحيؤاة المشؤتركة 

سها ال قؤانون األساسؤي )الدسؤتور( للدولؤة والديمقراطية وحقوق اإلنسان التي كرَّ

جملة . في هذو الفقرة يتم تسجيل 23/05/1949األلمانية االتحادية الذي أقر في 

التؤؤي مورسؤؤت فؤؤي ذات البعؤؤد السياسؤؤي، ولؤؤيس كلهؤؤا، مؤؤن العمليؤؤات اإلرهابيؤؤة 

والتؤؤؤي أدت إلؤؤؤى وقؤؤؤوع حرائؤؤؤق ومؤؤؤوت أو خؤؤؤالل السؤؤؤنوات المنصؤؤؤرمة ألمانيؤؤؤا 

ضؤؤد المهؤؤاجرين المسؤؤلمين ومؤؤواطنين مؤؤن ، السؤؤيما لألفؤؤرادمباشؤؤرة اغتيؤؤاالت 

، والتؤؤي وردت فؤؤي تقؤؤارير مسؤؤيولين ألمؤؤانضؤؤد ، أو مكتسؤؤبي الجنسؤؤية األلمانيؤؤة

وزارة الداخليؤؤة والمكتؤؤب االتحؤؤادي لحمايؤؤة الدسؤؤتور وفؤؤي الصؤؤحافة والمواقؤؤع 

 .    اإللكترونية األلمانية

 94فيؤه إلؤى سؤقوط  أشؤار Peter Hilleي مقؤال مهؤم للكاتؤب بيتؤر هيللؤه فؤف ** 

يؤدي القؤوى اليمينيؤة المتطرفؤة خؤالل الفتؤرة الواقعؤة بؤين قيؤام أضحية قتؤل علؤى 

. ولكنؤه ييكؤد فؤي الوقؤت ذاتؤه 2020حتؤى عؤام  1990الوحدة األلمانية فؤي عؤام 

إلى أن معلومات الصحفيين وميسسة أماديو أنطونيو الخيرية تشؤير إلؤى سؤقوط 

 54لى الصواب.ضحية، وهو الرقم األقرب إ 198

قتؤؤيال  فؤؤي عمليؤؤات إرهابيؤؤة نفؤؤذها  53سؤؤقط  1993-1990فؤؤي الفتؤؤرة بؤؤين  **

 نازيون جدد، منها: 

بمدينؤؤؤة  1990قتؤؤؤل المؤؤؤواطن األنغؤؤؤولي أمؤؤؤاديو أنطونيؤؤؤو كيؤؤؤوا فؤؤؤي عؤؤؤام  -

 دريسدن. 

الشغب الذي أثؤارو اليمينيؤون المتطرفؤون والنؤازيون الجؤدد أدى إلؤى جؤرح  -

 .1992-1890لشتنهاان بين -روستو العديد من الالجئين في 

أأللمانيؤؤة راح ضؤؤحيتها  Möllnجؤؤرد حؤؤرق دار لالجئؤؤين فؤؤي مدينؤؤة مؤؤولن  -

 سنة، إضافة إلى وفاة جدتهم.  14سنوات وبنت بعمر  10طفالن بعمر 

أقدم اليمينيون المتطرفون والنؤازيون الجؤدد  Soligen في مدينة سولنگن  -

ئلؤؤة تركيؤؤة ممؤؤا أدى إلؤؤى وفؤؤاة علؤؤى إشؤؤعال النيؤؤران فؤؤي دار تعؤؤيش فيهؤؤا عا

 خمس نساء وطفلة. 
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خلية نازية سرية جديدة باسم "االشؤتراكية الوطنيؤة  1998ظهرت في عام  -

 2000". ارتكب أعضائها الثالثة )رجؤالن وامؤرأة( بؤين عؤام NSUالسرية 

مؤؤنهم أتؤؤرا   8عمليؤؤات اغتيؤؤال لعشؤؤرة أشؤؤخا  مشخصؤؤين:  2007وعؤؤام 

انتحؤر الؤرجالن فؤي  2011واحدة. في عام ويوناني واحد وشرطية ألمانية 

 بالحبس المييد. 2018سيارتهم، واعتقلت المرأة وحكم عليها في عام 

مؤؤن الشؤؤباب األجانؤؤب وامؤؤرأة فؤؤي عؤؤام  8ارتكؤؤب نؤؤازي جديؤؤد جريمؤؤة قتؤؤل  -

 قرب المركز األولمبي في ميونخ.  2016

، Kölnأصؤؤيبت السؤؤيدة هنريتؤؤه ريكؤؤر، المرشؤؤحة النتخؤؤاب محؤؤافظ كولؤؤون  -

رح فؤؤي رقبتهؤؤا نتيجؤؤة طعنؤؤة سؤؤكين وجههؤؤا لهؤؤا نؤؤازي جديؤؤد فؤؤي عؤؤام بجؤؤ

2015. 

جريمؤة يعاقؤب عليهؤا القؤانون مؤن  995ارتكبت  2016و 2015بين عامي  -

جانب القوى اليمينيؤة المتطرفؤة والنؤازيين الجؤدد وجهؤت فؤي الغالؤب األعؤم 

 ضد األجانب والالجئين المسلمين واليهود.

" Freitalابية باسم "جماعة فرايتال استخدمت منظمة إره 2015في عام  -

النازيؤؤة هجمؤؤات باسؤؤتخدام المتفجؤؤرات ضؤؤد الالجئؤؤين المسؤؤلمين وضؤؤد مؤؤن 

 يقدم لهم المساعدات.

، التابعؤؤة  Kasselتؤؤم اغتيؤؤال رئؤؤيس حكومؤؤة مدينؤؤة كاسؤؤل 2019فؤؤي عؤؤام  -

السؤؤيد فؤؤالتر لوبكؤؤه، وهؤؤو العضؤؤو البؤؤارز فؤؤي الحؤؤزب  ،Hessenلمحؤؤافظ،

حاكم، علؤى يؤد نؤازي جديؤد، بسؤبب دعمؤه لالجئؤين الديمقراطي المسيحي ال

 ودفاعه عنهم.  

فؤؤي ا  شخصؤؤ 70أكثؤؤر مؤؤن "تجمؤؤع  2019 أكتؤؤوبرتشؤؤرين األول/ 9بتؤؤاريخ  -

في شرقي ألمانيا، من أجل الصالة واالحتفؤال  الكنيس اليهودي بمدينة هالة

حؤؤال دون أن  المؤؤيمن بقؤؤوة، معؤؤا بعيؤؤد الغفؤؤران. فقؤؤط بؤؤاب مؤؤدخل الكنؤؤيس

" ولكنؤه قتؤل امؤرأة !ني يحمل قنابل يدوية ورشاشا في حمام دميتسبب ألما

  55ألمانية مارة من هنا  حاولت أن تثنيه عن عمله اإلجرامي.

ارتكؤؤؤب اليمينيؤؤؤون المتطرفؤؤؤون والنؤؤؤازيون الجؤؤؤدد  20/02/2020بتؤؤؤاريخ 

جريمة إرهابية جديدة وبشعة، كانت حمؤام دم حقؤا ، ضؤد األجانؤب المقيمؤين 

، إذ Hessenالتابعؤؤة لمحؤؤافظ هيسؤؤن  Hanauمدينؤؤة هانؤؤاوفؤؤي ألمانيؤؤا فؤؤي 
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قتل في هذا العملية اإلجرامية وفي مكانين مختلفين، فؤي مقهؤى أوال ، ومؤن 

ثؤؤم فؤؤي كشؤؤ  يقؤؤع علؤؤى شؤؤارع عؤؤام، عشؤؤرة اشؤؤخا  مؤؤن جنسؤؤيات غيؤؤر 

 56المانية، ثم قتل المجرم أمه في شقتهم، بعدها قتل نفسه.

قؤؤوى األمنيؤؤة والمكتؤؤب االتحؤؤادي وعلؤؤى مؤؤدى السؤؤنوات السؤؤابقة ادعؤؤت ال

لحمايؤؤة الدسؤؤتور بؤؤأن أغلؤؤب تلؤؤ  العمليؤؤات اإلجراميؤؤة هؤؤي فرديؤؤة وليسؤؤت 

بالضرورة منسقة مع جماعات يمينية متطرفة أو نازية جديؤدة. وكؤان لهؤذا 

الموقف المسبق أثؤرو الكبيؤر فؤي عجؤزهم عؤن تشؤخي  القؤوى التؤي تقؤف 

مؤن المطلؤوبين الؤذين كبيؤرة  جمهؤرةوراء تل  العمليات الفردية أو اعتقؤال 

مطلؤوب مؤن قبؤل القضؤاء األلمؤاني. وجؤاء  600يصل عددهم إلى أكثؤر مؤن 

فؤؤي تصؤؤريح لؤؤوزير داخليؤؤة المانيؤؤا االتحاديؤؤة هورسؤؤت زيهؤؤوفر تصؤؤنيفه لؤؤـ 

كهجؤوم إرهؤابي يمينؤي  مدينة هسنس: األلمسنياة"جريمة العنف التي وقعت في 

"الجريمؤة التؤي وقعؤت فؤي هانؤاو هجؤوم إرهؤابي بؤدافع عنصؤري : متطرف

علؤؤى نحؤؤو قؤؤاطع". وأضؤؤاف زيهؤؤوفر أن هؤؤذا "ثالؤؤ  هجؤؤوم إرهؤؤابي يمينؤؤي 

)تشهدو ألمانيا( فؤي غضؤون أشؤهر قليلؤة"، وقؤال: "وضؤع الخطؤورة الؤذي 

ليمينؤؤي ومعؤؤاداة السؤؤامية والعنصؤؤرية فؤؤي ألمانيؤؤا مرتفؤؤع يشؤؤكله التطؤؤرف ا

من الدراسات األلمانية إلى وجود تقصير وإغفال  كثرةوتشير   ." 57للغاية

وإهمؤؤال لنشؤؤاط وعمليؤؤات اليمؤؤين المتطؤؤرف والنؤؤازيين الجؤؤدد التؤؤي بؤؤرزت 

بشكل خا  في تصريحات رئيس جهاز المكتب االتحادي لحمايؤة الدسؤتور 

جيؤورج ماسؤن بعؤد األحؤدا  -ات الداخلية األلمانيؤة( هؤانز)رئيس االستخبار

التي وقعت في مدينؤة كيمنؤتس. فبعؤد قتؤل شؤخ  ألمؤاني اتهؤم فيهؤا الجؤق 

األلمانيؤة أن  مشادة بينهمؤا، "صؤرح ماسؤن لصؤحيفة "بيلؤد" سببسوري ب

المكتب االتحؤادي لحمايؤة الدسؤتور لؤيس لديؤه معلومؤات دامغؤة عؤن حؤدو  

هؤؤذا التصؤؤريح عؤؤارض ماسؤؤن بؤؤذل   يوفؤؤ .نيؤؤتسمطؤؤاردات ألجانؤؤب فؤؤي كم

يال ميركؤؤل والمتحؤؤد  باسؤؤمها شؤؤتيفن گؤؤتصؤؤريحات للمستشؤؤارة األلمانيؤؤة أن

زايبؤؤرت. وعؤؤن الفيؤؤديو الؤؤذي تظهؤؤر فيؤؤه مشؤؤاهد مطؤؤاردة تسؤؤتهدف أجانؤؤب 

ال يوجؤد دليؤل علؤى " :بالقرب من ميدان يوهانيس في كيمنيتس، قال ماسن

أن الفيديو المتداول على اإلنترنت حول هذو الواقعؤة المزعومؤة، حقيقؤي". 

ووصف ماسن هذو المعلومات بأنها من المحتمؤل أن تكؤون مغلوطؤة بشؤكل 

متعمؤؤؤد. وطالؤؤؤب وزيؤؤؤر الداخليؤؤؤة هورسؤؤؤت زيهؤؤؤوفر رئؤؤؤيس االسؤؤؤتخبارات 

https://www.dw.com/ar/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%88-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A/a-52462275
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ماسؤؤن أول  الداخليؤؤة بتوضؤؤيح األدلؤؤة التؤؤي اسؤؤتند عليهؤؤا فؤؤي شؤؤكوكه. وقؤؤدم

إال إن التقريؤؤر لؤؤم يكؤؤن مقنعؤؤا ، ممؤؤا أدى  58".أمؤؤس االثنؤؤين تقريؤؤرو للؤؤوزير

إلؤى أخيؤرا  إلى أزاحتؤه عؤن منصؤبه وإحالتؤه علؤى التقاعؤد. وقؤد دعؤا مؤاس 

إمكانية التحالف بين االتحاد المسيحي وحزب البديل من أجل ألمانيا والؤذي 

الديمقراطيؤؤؤة  رفؤؤؤض مؤؤؤن قبؤؤؤل كؤؤؤل األحؤؤؤزاب السياسؤؤؤية الحاكمؤؤؤة والقؤؤؤوى

  59األلمانية.

واعتقل العديد مؤن القؤوى اليمينيؤة المتطرفؤة  وخالل الفترة األخيرة اكتشف

وفتشؤوا العديؤد مؤن المنؤازل فؤي منؤاطق ومواطني الؤرايخ والنازية الجديدة 

مؤن األسؤلحة الناريؤة وغيرهؤا مجموعة كبيرة مختلفة من ألمانيا واكتشفوا 

  60فيها.

وأكؤؤدت خبيؤؤرة السياسؤؤة الداخليؤؤة فؤؤي حؤؤزب اليسؤؤار، مارتينؤؤا رينؤؤر، بأنهؤؤا 

"تؤؤرى أن الوقؤؤت قؤؤد حؤؤان "للتعامؤؤل بشؤؤكل جديؤؤد مؤؤع المحرضؤؤين اليمينيؤؤين"، 

مشيرة إلى أنه تم االستهانة بخطر "اإلرهاب اليميني" لمدة طويلة، ولم يكن يؤتم 

أفؤؤؤراد مجؤؤؤرمين". وأضؤؤؤافت رينؤؤؤر: "ال يوجؤؤؤد مجرمؤؤؤون "الحؤؤؤدي  سؤؤؤوى عؤؤؤن 

وهي بهؤذا  ."منفردون )في الجرائم من هذا النوع(. يجب أن نكافح ضد الشبكات

رين حتؤؤى شؤؤتعبؤؤر عؤؤن واقؤؤع حؤؤال تعيشؤؤه ألمانيؤؤا منؤؤذ العقؤؤد األخيؤؤر مؤؤن القؤؤرن الع

  61الوقت الحاضر.

طؤرف ُعقؤد المؤيتمر المخصؤ  لمكافحؤة اليمؤين المت 2012في خريف عؤام 

ؤرت عؤن المخؤاطر  والتحدي المجتمعي في ألمانيا، والؤذي نؤاقش بحوثؤاُ كثيؤرة عبَّ

التي تواجه المجتمع األلماني بسبب نشاط هذو القوى اليمينية المتطرفة والنازية 

الجديؤؤدة. وفؤؤي واحؤؤد مؤؤن األبحؤؤا  المهمؤؤة قؤؤدم المؤؤدعي العؤؤام االتحؤؤادي هيرالؤؤد 

أشار فيها إلى واحد من  قيمة  ( دراسةHerald Range  1948-2018) رانگه

أخطؤؤاء االسؤؤتهانة التؤؤي ارتكبهؤؤا القضؤؤاء األلمؤؤاني فؤؤي وقؤؤت مبكؤؤر إزاء النشؤؤاط 

 اإلرهابي لليمين المتطرف والنازي الجديد والذي جاء فيه: 

قؤؤام النؤؤازيون الجؤؤدد بارتكؤؤاب جريمؤؤة تحطؤؤيم واجهؤؤات  20/02/2001"فؤؤي 

مكؤان فؤي الطؤابق العلؤوي مؤن محل أسيوي واشعال الحرائق فيه والذي هدد فؤي 

الدار التي فيها المحل. لقد نجا طفالن من موت محقق. اُعتقؤل الفؤاعلون وقؤدموا 

للمحاكمة بتهمة محاولة قتل أجانب بسبب الموقؤف االمعؤادي لألجانؤب للفؤاعلين. 

لم تتفق المحكمة مع هذا االتهام، واتخذت قؤرارات خاطئؤة أدت إلؤى تنشؤيط قؤوى 
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المزيد مؤن الجؤرائم بحؤق األجانؤب والالجئؤين. وكانؤت قؤرارات اليمين في ارتكاب 

 المحكمة على النحو ا تي: 

 كان هذا الحاد  بمثابة فعل في مرحلة تجريبية. **

 عواقب هذا الحاد  محدودة.  **

 وقع هذا الحاد  بفعل بعض الشباب الحادي .    **

 لم يتأثر الرأي العام األلماني بهذا الحاد .** 

 د هذا الحاد  صدى ملموسا  في الخارج ولم يسء إلى سمعة المانيا.لم يج **

لم يجد هذا الحاد  صدى واسعا  ف اإلعالم الداخلي ولم يقدم نموذجا ألعمؤال  **

 قادمة.

لم يلعب هذا الحاد  أي دور خارج المنطقة التؤي حصؤل فيهؤا ولؤم يؤيثر علؤى  **

بقي محصورا  في المنطقة  شعور الخوف لدى األجانب خارج اإلقليم، وكحد أسوأ

 ذاتها. 

ولؤؤم ينفؤؤع اعتؤؤراض المؤؤدعي العؤؤام االتحؤؤادي علؤؤى قؤؤرارات المحكمؤؤة، التؤؤي 

اعتبرت بمثابة توجيهات للعمل بموجبها من قبل أجهؤزة الشؤرطة واالدعؤاء لعؤام 

الحقا ، وهو تجلي صؤارف عؤن ضؤعف اهتمؤام المسؤيولين والقضؤاء األلمؤاني فؤي 

عدوانيؤؤة التؤؤي تفاقمؤؤت فيمؤؤا بعؤؤد نتيجؤؤة هؤؤذا اإلهمؤؤال حينهؤؤا لمثؤؤل هؤؤذو األفعؤؤال ال

        62واالستهانة بعمليات ناتجة عن ذهنية العداء لألجانب."

وقد أكد المدعي العام االتحادي في مقدمة بحثه بأن اإلرهؤاب الؤذي تمارسؤه 

قوى اليمؤين المتطرفؤة يهؤدف إلؤى إضؤعاف األسؤاس الؤديمقراطي السؤلمي للنظؤام 

على استبدال الدولة والقانون األساسي بدولة القائد"، وهي إشارة القائم والعمل 

 .1945-1933واضحة لدولة الدكتاتور المطلؤق أدولؤف هتلؤر فؤي الؤرايخ الثالؤ  

63. 
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عاشرا : واقع وجود قوى إسالمية سياسية متطرفة وإرهابية في 
 المانيا

 

ت مؤؤن كمؤؤا أُشؤؤير سؤؤابقا  إلؤؤى وجؤؤود نسؤؤبة مهمؤؤة مؤؤن المسؤؤلمين والمسؤؤلما

مختلف الدول ذات األكثرية المسلمة في ألمانيا، والسيما من الدولؤة التركيؤة، ثؤم 

المسلمين والمسلمات من الدول المغاربية في شمال أفريقيا أو من الدول العربية 

في الشرق األوسط أو من إيران وأفغانستان وباكستان والهنؤد. والنسؤبة الكبيؤرة 

فيما عدا النسبة الكبيرة من الالجئين الجدد من  منهم يحملون الجنسية األلمانية،

العؤؤراق وسؤؤوريا وافغانسؤؤتان وتركيؤؤا وغيرهؤؤا مؤؤن الؤؤدول التؤؤي تواجؤؤه شؤؤعوبها 

والقؤؤوى المعارضؤؤة فيهؤؤا أوضؤؤاعا  ونزاعؤؤات عسؤؤكرية وإرهؤؤاب وقمؤؤع شؤؤديدين. 

ماليؤؤين مسؤؤلم ومسؤؤلمة فؤؤي عؤؤام  5فوفؤؤق األرقؤؤام المنشؤؤورة هنؤؤا  مؤؤا يقؤؤرب مؤؤن 

 83،1% مؤن مجمؤوع سؤكان ألمانيؤا البؤالإ 6،0-5،8راوح بؤين ، أو ما يت2019

مليؤؤون نسؤؤمة. تتؤؤوزع هؤؤذو الماليؤؤين الخمسؤؤة علؤؤى ثؤؤال  جماعؤؤات: الجماعؤؤة 

الحؤؤائزة علؤؤى الجنسؤؤية األلمانيؤؤة، الجماعؤؤة الحاملؤؤة للجنسؤؤية األلمانيؤؤة وجنسؤؤية 

، البلد الذي ولدت فيه، والجماعة التؤي تحمؤل جنسؤية البلؤد الؤذي ولؤدت فيؤه فقؤط

وهم في الغالب األعم من الالجئين الذين لم يستكملوا الفترة الدستورية للحصول 

علؤؤى الجنسؤؤية األلمانيؤؤة، أو الؤؤذين ال يحؤؤق لهؤؤم ذلؤؤ  وفقؤؤا  للدسؤؤتور ألنهؤؤم لؤؤم 

يحصلوا على اللجؤوء السياسؤي وال يتمتعؤون بحؤق اإلقامؤة الدائمؤة، لكؤنهم قبلؤوا 

 على أساس إنساني وميقت. 

غالبيؤؤة األجانؤؤب المقيمؤؤين فؤؤي ألمانيؤؤا والحؤؤائزين علؤؤى  يالحؤؤظ بوضؤؤوح بؤؤأن

الجنسية األلمانية قد اندمجوا بهذا القدر أو ذا  بالمجتمع األلماني وليست لؤديهم 

مشؤؤكالت كبيؤؤرة فؤؤي العؤؤيش فؤؤي ألمانيؤؤا عؤؤدا مؤؤا يواجهؤؤه األلمؤؤان أنفسؤؤهم، ومنهؤؤا 

فوفؤؤؤق  البطالؤؤؤة مؤؤؤثال ، أو ضؤؤؤعف الحالؤؤؤة المعيشؤؤؤية أو نقؤؤؤ  التأهيؤؤؤل المهنؤؤؤي.

% مؤؤؤن المسؤؤؤلمين يشؤؤؤعرون 96إن اسؤؤؤتطالع للؤؤؤرأي جؤؤؤرى فؤؤؤي ألمانيؤؤؤا ظهؤؤؤر 

% من المسلمين لديهم تواصل مسؤتمر مؤع أتبؤاع الؤديانات 78باالرتباط بألمانيا، 

ولكؤن هنؤا  قلؤة  % من المسؤلمين لؤديهم تجؤارب تمييؤز عنصؤري.37األخرى، و

وتمؤؤؤارس  قليلؤؤؤة مؤؤؤن هؤؤؤذو المجموعؤؤؤة تتسؤؤؤم بؤؤؤالتطرف فؤؤؤي عقيؤؤؤدتها اإلسؤؤؤالمية

 التعصب الديني والتي تعتبر ضمن الجماعات السلفية. 

جاء في تقريؤر نشؤرته األهؤرام المصؤرية حؤول التقسؤيم المؤذهبي للمسؤلمين 

المساالم:ن  ااا   علؤؤى النحؤؤو التؤؤالي: وينقسؤؤم 2015المقيمؤؤين فؤؤي ألمانيؤؤا لعؤؤام 

http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7.aspx
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 4.550.000العؤؤؤدد الكلؤؤؤي للمسؤؤؤلمين:  :طبقؤؤؤا النتمؤؤؤاءاتهم الطائفيؤؤؤة إلؤؤؤى ألمسنياااس

نسمة من العلويين،  500.000نسمة من أهل السنة،  2.640.000نسمة، منهم 

نسؤمة  56.780نسمة مؤن األحمديؤة، و 70.000من الشيعة، و نسمة 225.000

وبؤؤين هؤؤذو الكثؤؤرة مؤؤن المسؤؤلمين توجؤؤد قلؤؤة قليلؤؤة تتسؤؤم  64مؤؤن طوائؤؤف أخؤؤرى.

بؤؤالتطرف فؤؤي عقيؤؤدتها اإلسؤؤالمية وتمؤؤارس التعصؤؤب الؤؤديني والمؤؤذهبي والعنؤؤف، 

 أو اإلسالمويون المتطرفون.  إنها الجماعات السلفية، أو األصولية الدينية

نؤؤت حصؤؤة الؤؤدول التؤؤي هؤؤاجر منهؤؤا المسؤؤلمون إلؤؤى ألمانيؤؤا علؤؤى النحؤؤو وكا

 التالي:

أما عن أعداد المسلمين في ألمانيا وفق بلؤدانهم األصؤلية، جؤاءت تركيؤا فؤي 

 458.482نسمة، ثؤم سؤوريا ووصؤل عؤددهم  2.295.308المقدمة وبلإ عددهم 

انسؤؤتان: نسؤؤمة، وأفغ 453.475نسؤؤمة، تليهؤؤا جمهوريؤؤة يوغوسؤؤالفيا السؤؤابقة: 

 135.210نسمة، والعراق 156.327نسمة، ثم المغرب وبلإ عددهم  235.886

وتأتي بعد  .نسمة 114.563نسمة، وجنوب أفريقيا  116.634نسمة، ثم لبنان: 

نسؤؤمة، ثؤؤم شؤؤمال  110.691ذلؤؤ  باكسؤؤتان فؤؤي المرتبؤؤة التاسؤؤعة وبلؤؤإ عؤؤددهم 

نسؤؤؤمة،  84.956نسؤؤؤمة، وإيؤؤؤران وبلؤؤؤإ عؤؤؤددهم  108.102أفريقيؤؤؤا وعؤؤؤددهم 

وفؤؤي النهايؤؤة تؤؤأتي ألبانيؤؤا ويبلؤؤإ عؤؤدد  .نسؤؤمة 73.476وروسؤؤيا وبلؤؤإ عؤؤددهم 

  .65نسمة 61.323مسلميها في ألمانيا 

 السلفيون واإلسالمويون المسلمون
  

تشؤؤؤير المعلومؤؤؤات المتؤؤؤوفرة إلؤؤؤى أن بدايؤؤؤة وصؤؤؤول الؤؤؤدفعات األولؤؤؤى مؤؤؤن 

لبي العمل في ألمانيا كانت في أوائل الستينيات من القرن العشرين االمهاجرين ط

بعد أن عقدت عدة اتفاقيات مع بعض الدول الشرق أوسؤطية والمغاربيؤة وبشؤكل 

(، يوغسؤؤالفيا 1965(، تؤؤونس )1963(، المغؤؤرب )19612خؤؤا : مؤؤع تركيؤؤا )

مؤن (. وقد وصلت أعداد كبيؤرة مؤن العمؤال المنحؤدرين فؤي الغالؤب األعؤم 1968)

واسؤؤتمر أريؤؤاف تلؤؤ  الؤؤدول والعؤؤاطلين عؤؤن العمؤؤل والعؤؤائالت الفقيؤؤرة والكادحؤؤة. 

مجيء المزيد منهم عبر السنوات الالحقة حتى إيقاف العمل بتلؤ  االتفاقيؤات فؤي 

 66بسبب األزمة االقتصادية التي عاشت فيها أوروبا. 1973عام 

http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7.aspx
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بؤالعودة إلؤى ورغم إن االتفاقيؤات كانؤت تؤن  علؤى عمالؤة ميقتؤة وااللتؤزام 

الوطن، فأن غالبية العمالة المهاجرة قررت البقاء فؤي ألمانيؤا، بسؤبب أوضؤاعهم 

المناسبة في ألمانيا وسوء األوضاع االقتصادية في بلدانهم، ثم عمدوا إلؤى جلؤب 

بقية أفراد عائالتهم تدريجا  استنادا  إلى قانون ألمؤاني يسؤمح بلؤم الشؤمل. وكانؤت 

ة من هذو الدول عائالت مسلمة فقيرة ومتدينؤة، كمؤا هؤو األكثرية الساحقة القادم

حال سكان الريف في تل  البلدان، والذين سعوا للحفاظ علؤى عؤاداتهم وتقاليؤدهم 

الدينية واالجتماعيؤة وتشؤكيل تجمعؤات خاصؤة بهؤم أو منعزلؤة عؤن األلمؤان. وقؤد 

فة أقيمت بعؤض الجمعيؤات اإلسؤالمية للمسؤلمين العؤرب أو التؤر  أو غيؤرهم إضؤا

على بناء المساجد في عدد من المدن حي  يكثر وجؤود هؤيالء العمؤل. كمؤا كانؤت 

هنا  مجموعات غير قليلة من الدارسين في الجامعات األلمانية االتحادية، سواء 

على حسابهم الخا  أم بعثات حكوميؤة وزمؤاالت دراسؤية )المؤنح( لطلبؤة الؤدول 

اطية، الذين شكلوا عموما الجماعؤة العربية ومن شمال أفريقيا في المانيا الديمقر

المتعلمؤؤؤؤة والمثقفؤؤؤؤة مؤؤؤؤن المسؤؤؤؤلمين المقيمؤؤؤؤين فؤؤؤؤي المانيؤؤؤؤا. ومنؤؤؤؤذ السؤؤؤؤتينيات 

والسبعينيات وما بعدها بدأت دفعات جديدة مؤن الالجئؤين السياسؤيين تتؤدفق علؤى 

ألمانيؤؤا بسؤؤبب تؤؤدهور األوضؤؤاع السياسؤؤية فؤؤي أغلؤؤب تلؤؤ  الؤؤدول وكؤؤذل  الحؤؤروب 

رجية حتى أصبحت ألمانيؤا موطنؤا  لعؤدد كبيؤر مؤن مؤواطني األهلية والحروب الخا

 الدول العربية وتركيا وإيران وأفغانستان ودول شمال أفريقيا...الخ. 

فؤي أوسؤاط العمؤال المسؤؤلمين األوائؤل بؤدأ تحؤر  بعؤؤض الؤدول العربيؤة علؤؤى 

 المهاجرين بثالثة اتجاهات هي:

الدعم المالي لبناء المساجد في عدد كبير مؤن المؤدن األلمانيؤة حتؤى لؤو  تقديم .1

كان عؤدد المسؤلمين فيهؤا قلؤيال ، إضؤافة إلؤى إرسؤال أئمؤة ديؤن لهؤذو المسؤاجد 

 ليتحدثوا بلغة تل  البلدان العربية أو التركية. 

 مساندة إقامة جمعيات دينية وتجمعات إسالمية ودعمها ماليا . .2

مؤؤؤن حكومؤؤؤات تلؤؤؤ  البلؤؤؤدان أو وكؤؤؤاالت إسؤؤؤالمية أو  إقامؤؤؤة المؤؤؤدارس بؤؤؤدعم .3

 شخصيات غنية.

وكانؤؤت أبؤؤرز تلؤؤ  المؤؤدارس هؤؤي األكاديميؤؤة السؤؤعودية فؤؤي بؤؤون والتؤؤي كانؤؤت 

 تدرس المناهط السعودية فيها والتي تعتمد المدرسة الوهابية المتطرفة.

 إيصال كميات هائلة من القرآن المترجم إلؤى األلمانيؤة والمطبؤوع فؤي المملكؤة .4

السعودية إلى ألمانيا وتوزيعه في الساحات والشوارع من قبل أنؤاس يرتؤدون 
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الزي األفغاني باعتبارهم أعضاء في تنظيم القاعدة أو مؤن المجموعؤة السؤلفة 

األكثر تطرفا  وتعصبا  وعنفا . وقد برز هذا النوع من النشؤاط فؤي العقؤد الثؤاني 

 من القرن الحادي والعشرين(.
إلسالميين المتطرفين باسم "شرطة الشريعة"، الشؤبيهة من ا تشكيل جماعات .5

لما هو موجود في السعودية تحت اسم شرطة "األمر بالمعروف والنهي عؤن 

"في شؤوارع مدينؤة فوبرتؤال المنكر"، في المانيا، والتعرض للنساء والرجال 

 .)غرب ألمانيا(، من خؤالل تنظؤيم دوريؤات حراسؤة لؤيال لمراقبؤة السؤلوكيات..

شرطة الشريعة"، التؤي تسؤعى إلؤى تطبيؤق متشؤدد ألحكؤام الشؤريعة، وطلبت "

من مرتادي النؤوادي الليلؤة عؤدم شؤرب الكحؤول أو االسؤتماع إلؤى الموسؤيقى. 

كما طلبت من مرتادي أماكن اللعب عدم لعب القمار. وظهؤرت المجموعؤة فؤي 

 شريط فيديو انتشر على االنترنت ومن أفرادها المدعو سفين الو وهو ألماني

اعتنق المذهب السلفي، ويقول إنه من بين الداعين لتنظيم هذو الؤدوريات فؤي 

وهذا النشاط برز بشؤكل خؤا   67".بلد أوروبي أغلبية سكانه من المسحيين

والؤؤذي رفضؤؤته وزارة الداخليؤؤة وفرضؤؤت إيقافؤؤه وتهديؤؤدهم  2014فؤؤي عؤؤام 

 بتقامة الدعوى ضد الفاعلين إلخاللهم باألمن العام.

مؤؤن خؤؤالل هؤؤذو النشؤؤاطات واسؤؤتنادا  إليهؤؤا واعتمؤؤادا  علؤؤى الؤؤدول الراعيؤؤة 

للجوامع والجمعيات اإلسالمية برزت أولى الدعوات للسلفية الدينية وبؤرز أوائؤل 

السلفيين المنتمين للمدرسة الوهابيؤة ولجماعؤة اإلخؤوان المسؤلمين، وهؤم جميعؤا  

عبؤد و أحمؤد بؤن محمؤد بؤن أبؤو ينتمون في األصل إلى المؤذهب الحنبلؤي للفقيؤه 

م(، والتي وجدت توسيعا  وتزمتا  أكبر لهؤا فؤي 855-780) حنبل الشيباني الذهلي

م( ومؤن ثؤم علؤى ايؤدي السؤلفي 1328-1263كتابات وتعليمات أحمد أبن تيميؤة )

م(. وهؤؤؤؤاتين 1791-1703محمؤؤؤؤد بؤؤؤؤن عبؤؤؤؤد الوهؤؤؤؤاب بؤؤؤؤن سؤؤؤؤليمان التميمؤؤؤؤي )

رية اعتمؤؤدتا فؤؤي القؤؤرن التاسؤؤع عشؤؤر المدرسؤؤتين السؤؤلفيتين السؤؤعودية والمصؤؤ

والقرن العشرين على عدد من الفقهاء الذين غاصوا بعيدا وشددوا من تعؤاليمهم 

م(، ومحمؤد 1999-1912المذهبية وأبرزهم في عبد العزيز بؤن عبؤدو بؤن بؤاز )

م(، وأبؤؤؤو عبؤؤؤد و محمؤؤؤد بؤؤؤن صؤؤؤالح بؤؤؤن 1999-1914ناصؤؤؤر الؤؤؤدين األلبؤؤؤاني )

-1906وكذل  سيد قطؤب )إبؤراهيم حسؤين الشؤاذلي ) م(،2001-1929عثيمين )

وحسن أحمد عبد الرحمن ( وهو أبرز قائد إخواني في مصر وأعدم شنقا ، 1966

م( القائؤد السؤلفي وغيؤرهم 1958م(، وياسر برهامي )1949-1906) محمد البنا

كثير. وأحد أبرز دعاة اإلخؤوان المسؤلمين السؤلفيين الحؤاليين هؤو الشؤيخ يوسؤف 
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م(. وتشؤؤؤؤير المعلومؤؤؤؤات 1955م( ومحمؤؤؤؤد سؤؤؤؤعيد رسؤؤؤؤالن )1926) القرضؤؤؤؤاوي

المتوفرة إلى إن هيالء يعتمؤدون فؤي دعؤواتهم السؤلفية علؤى حكومؤات دول مثؤل 

المملكة السعودية وقطر والكويت واإلمؤارات العربيؤة وتركيؤا، وكؤذل  علؤى قؤوى 

 وشخصيات ذات إمكانيات مالية في هذو الدول وفي خارج أوطانهم.

 السلفية وكيف تطورت هذو القوى في المانيا؟فما هي 

ابتؤؤؤؤداء  يسؤؤؤؤتوجب التمييؤؤؤؤز بؤؤؤؤين المسؤؤؤؤلمين الطبيعيؤؤؤؤين المؤؤؤؤيمنين بؤؤؤؤدينهم 

ويمارسون واجباتهم الدينية وطقوسهم بصورة اعتيادية ومحترمؤة بغؤض النظؤر 

عؤؤن المؤؤذهب الؤؤذي يلتزمؤؤون بؤؤه فؤؤي إطؤؤار اإلسؤؤالم وال يتعرضؤؤون باإلسؤؤاءة أو 

هب األخؤؤؤرى، كمؤؤؤا ال يتعرضؤؤؤون ألتبؤؤؤاع الؤؤؤديانات األخؤؤؤرى التكفيؤؤؤر ألتبؤؤؤاع المؤؤؤذا

باإلساءة أو التحقير أو التكفير. ونجد هيالء الناس الطبيعيين فؤي صؤفوف أتبؤاع 

المذاهب العديدة في اإلسالم، وهؤم يشؤكلون الغالبيؤة العظمؤى مؤن عؤدد المسؤلمين 

 وبهؤؤذا يختلفؤؤون عؤؤن 68 .2020يؤؤار شؤؤخ  فؤؤي عؤؤام مل 1.8فؤؤي العؤؤالم البؤؤالإ 

السلفيين من مختلف المذاهب الدينية السنية أو عن المتطرفين الشيعة. والسيال 

 الذي يشغل البال هو: ما هي السلفية؟ 

السؤؤلفية حركؤؤة فكريؤؤة ذات خلفيؤؤة سياسؤؤية واجتماعيؤؤة صؤؤارمة تيكؤؤد قؤؤوة 

االلتؤؤزام التؤؤام بؤؤالقرآن والسؤؤنة النبويؤؤة وانتهؤؤاج سؤؤيرة السؤؤلف الصؤؤالح منؤؤذ أيؤؤام 

الخلفؤؤاء الراشؤؤدين. وهؤؤي تلتؤؤزم بمبؤؤدأ النقؤؤل المتشؤؤدد عؤؤن السؤؤلف النبؤؤي محمؤؤد و

 الصالح. كتب الشيخ أحمد الزومان ما يلي:

"فالدين الحق دين اإلسالم، وهو ما كؤان عليؤه النبؤي صؤلى و عليؤه وسؤلم 

ع من أهؤل الوعيؤد، وكؤون هؤذو  وأصحابه، وَمن خالفه بعد ظهور الحق فهو مبتدا

فؤرق كلهؤا تؤدعي اإلسؤالم، وأنهؤا علؤى الهؤدى، فالبؤد  الفرقة التي على الحق بين

لها من اسم تتميز به، فيطلق عليها وعلى أتباعهؤا تؤارة الفرقؤة الناجيؤة والفرقؤة 

المنصؤؤورة وأهؤؤل الحؤؤدي  وأهؤؤل األثؤؤر وأهؤؤل السؤؤنة والجماعؤؤة وأتبؤؤاع السؤؤلف، 

 وتشتهر هذو التسميات في وقت من األوقات كما اشتهر لفؤظ السؤلفية والسؤلفيين

  .69".في هذا الزمن

السؤؤؤلفية تؤؤؤرفض الؤؤؤديانات األخؤؤؤرى، سؤؤؤواء أكانؤؤؤت "سؤؤؤماوية" أم أرضؤؤؤية 

دنيويؤؤة، وتؤؤرفض المؤؤذاهب األخؤؤرى وتعتبرهؤؤا خروجؤؤا  علؤؤى الؤؤدين الصؤؤحيح أو 

الدينيؤة  الحق، وهم وحدهم يجسدون الؤدين اإلسؤالمي النقؤي. يرفضؤون الطقؤوس

التؤؤي يمارسؤؤها السؤؤنة والشؤؤيعة باعتبارهؤؤا بؤؤدعا  ال تجؤؤوز فؤؤي اإلسؤؤالم. ال يمكؤؤن 
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لإلسالم أن يبقى ويدوم دون ان يحافظ على نقاوتؤه كمؤا كؤان فؤي صؤدر اإلسؤالم. 

ولهؤؤم الحؤؤق فؤؤي ممارسؤؤة العنؤؤف والحؤؤرب والقتؤؤل لكؤؤل مؤؤن يتجؤؤاوز علؤؤى نقؤؤاوة 

مؤدون فؤي ذلؤ  علؤى آيؤات قرآنيؤة اإلسالم على وفق تفسيرهم لهذو النقؤاوة. ويعت

 في دعوتهم، إذ يعتبرون أنفسهم هم المهتدون، كما في ا ية التالية: 

ْثلا َما آَمْنُتْم باها َفَقدا اْهَتَدْوا ﴾          .70.[137البقرة: ]﴿ َفتاْن آَمُنوا باما

 جاء في تعريف اإلخوان المسلمين ألنفسهم ما يلي: 

ونطالب بتحكيم شرع و، والعيش فؤي ظؤالل جماعة من المسلمين، ندعو "

وكمؤا دعؤا إليؤه السؤلف  -صلى و عليؤه وسؤلم-اإلسالم، كما نزل على رسول و 

ا يمأل العقول  ا صحيح  الصالح، وعملوا به وله، عقيدة راسخة تمأل القلوب، وفهم 

واألذهان، وشريعة تضبط الجوارح والسؤلو  والسياسؤات. أسؤلوبهم فؤي الؤدعوة 

َظؤةا إلى  َ  بااْلحاْكَمؤةا َواْلَمْوعا و التزموا فيه قول ربهم سبحانه: ﴿اْدُع إالَى َسبايلا َربِّ

الحؤؤوار عنؤؤدهم أسؤؤلوب حضؤؤاري، وسؤؤبيل اإلقنؤؤاع  71(.125اْلَحَسؤؤَنةا﴾ )النحؤؤل:

والدعايؤؤة التؤؤي  72".واالقتنؤؤاع الؤؤذي يعتمؤؤد الحجؤؤة، والمنطؤؤق، والبينؤؤة، والؤؤدليل

بشعارين بارزين همؤا: "الحاكميؤة ل"، و "اإلسؤالم  عملوا بها في مصر اقترنت

هو الحل". وهم يعملون من أجل إقامة دولة إسالمية في الدول العربيؤة ومؤن ثؤم 

  .73في الدول ذات األكثرية اإلسالمية وأخيرة دولة إسالمية عالمية!

في الوقت الذي يلتقي السلفيون من حي  المبدأ بأهداف مشؤتركة مؤن حيؤ  

بؤؤالقرآن والسؤؤنة النبويؤؤة والسؤؤلف الصؤؤالح والتشؤؤدد فؤؤي تطبيؤؤق اإلسؤؤالم االلتؤؤزام 

الحؤق والنقؤؤي، فؤتنهم يختلفؤؤون فؤي أسؤؤلوب نشؤر دعؤؤوتهم وتعبئؤة النؤؤاس حؤؤولهم 

وفي الوصول إلؤى إقامؤة الدولؤة اإلسؤالمية علؤى ورفؤق رييهؤم الخاصؤة لإلسؤالم 

مؤؤن محمؤؤد، والتؤي ينبغؤؤي أن تتؤؤوائم تمامؤؤا ، كمؤؤا يؤؤرون، مؤؤع مؤؤا كانؤؤت عليؤؤه فؤؤي ز

وينقسؤؤؤمون إلؤؤؤى جمؤؤؤاعتين أساسؤؤؤيتين: الؤؤؤدعوة السؤؤؤلمية المتزمتؤؤؤة إلسؤؤؤالمها، 

والدعوة الجهادية إلسالمها، أي إباحة العنف المتطرف في الوصول إلى الهدف. 

وقؤؤد عؤؤرف هؤؤذا التوجهؤؤان السؤؤلفيان انشؤؤقاقات كثيؤؤرة وتفرعؤؤات عنهمؤؤا وبنؤؤاء 

لمة وفؤؤؤؤي الخؤؤؤؤارج تنظيمؤؤؤؤات جديؤؤؤؤدة فؤؤؤؤي مختلؤؤؤؤف الؤؤؤؤدول ذات األكثريؤؤؤؤة المسؤؤؤؤ

باالتجؤؤؤاهين. وإذا كانؤؤؤت الحركؤؤؤة االنسؤؤؤيابية بؤؤؤين التنظيمؤؤؤات السؤؤؤلفية الجهاديؤؤؤة 

المتطرفة مستمرة، حي  ينتقل الؤبعض مؤن هؤذا التنظؤيم السؤلفي إلؤى تنظؤيم آخؤر 

أكثؤؤؤر أو أقؤؤؤل عنفؤؤؤا ، فؤؤؤأن حركؤؤؤة االنسؤؤؤياب بؤؤؤين التنظيمؤؤؤات السؤؤؤلمية المتزمتؤؤؤة 
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مة، سواء أكان ذل  في الدول ذات األكثرية والتنظيمات الجهادية هي األخرى قائ

        المسلمة أم في دول المهجر.

 السلفيون في ألمانيا
 

إن المتتبؤؤع لمثؤؤل هؤؤذا التنظيمؤؤات فؤؤي المانيؤؤا، يجؤؤد وجؤؤودا  لهؤؤذين االتجؤؤاهين 

السلفيين، ويالحظ تطورا  في عدد الجهاديين مؤنهم علؤى حسؤاب عؤدد المسؤالمين 

أخرى. فعلى وفق األرقام المتوفرة الصادرة عؤن المكتؤب المتزمتين من سنة إلى 

االتحؤؤادي لحمايؤؤة الدسؤؤتور عؤؤن عؤؤدد العناصؤؤر اإلسؤؤالموية المرتبطؤؤة بتنظيمؤؤات 

كمؤا فؤي الجؤدول  إسالموية تشير إلى حركؤة صؤعود وهبؤوط مؤن سؤنة إلؤى أخؤرى

 التالي:

عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدد 
 اإلسالمويين

 السنة

32.100 2005 

32.150 2006 

33.170 2007 

34.720 2008 

36.270 2009 

37.470 2010 

38.080 2011 

42.550 2012 

43.190 2013 

43.890 2014 

24.400 2016 

25.810 2017 

26.560 2018 

شخصؤا ، وارتفؤع  32.110بحؤدود  2005ومنه يتبين بأن العدد بلإ في عام 

 شخصؤؤا ، ثؤؤم انخفؤؤض إلؤؤى 43.890إلؤؤى أقصؤؤى الحؤؤدود وبلؤؤإ  2014فؤؤي عؤؤام 

، وإلؤؤى 2017فؤؤي عؤؤام  25.810ليعؤؤود فيرتفؤؤع إلؤؤى  2016فؤؤي عؤؤام  24.400

تطؤور خؤالل أما عؤدد السؤلفيين فؤي ألمانيؤا فقؤد  74شخصا . 2018عام  26.560

 على النحو التالي: 2019-2011الفترة بين 
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( 5740) 2013( شخصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ، 4500) 2012( شخصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا، 3.500) 2011

( 9.300) 2016شخصؤؤؤؤا ، ( 8350) 2015( شخصؤؤؤؤا ، 5680) 2014شخصؤؤؤا ، 

( 12.150) 2019( شخصؤؤؤؤؤؤا  و11.500) 2018(، 10.500) 2017شخصؤؤؤؤؤؤا ، 

 75شخصا .

للجريمؤة حؤول عؤدد  يوالمعلومات المنشورة والصادرة عن المكتب االتحؤاد

، 2017شخصؤؤا  فؤؤي عؤؤام  774بلؤؤإ فقؤؤد األشؤؤخا  الؤؤذين يشؤؤكلون خطؤؤرا  فعليؤؤا  

 679إلؤؤؤى  2019فؤؤؤض فؤؤؤي عؤؤؤام خ، ثؤؤؤم ان2018فؤؤؤي عؤؤؤام  702وانخفؤؤؤض إلؤؤؤى 

شخصؤؤا . إال إن المشؤؤكلة بؤؤرزت فؤؤي موقؤؤع آخؤؤر حيؤؤ  ارتفؤؤع عؤؤدد الؤؤذين يقؤؤدمون 

  76شخصا  خالل نفس الفترة. 512شخصا  إلى  42لهم من والمساندة الدعم 

فؤؤي آخؤؤر المعلومؤؤات فؤؤأن "التحقيقؤؤات التؤؤي تجريهؤؤا الؤؤدوائر األمنيؤؤة ضؤؤد و

ممثؤؤل االتحؤؤاد المسؤؤيحي فؤؤي لجنؤؤة يين، علؤؤى حؤؤد قؤؤول آرمؤؤين شوسؤتر، وسؤالماإل

الشؤيون الداخليؤة فؤي البرلمؤان االتحؤؤادي )بوندسؤتاغ( لؤـ )د ب أ( إن هنؤا  أكثؤؤر 

تحقيقا يجريه المكتب االتحؤادي  150لدى الواليات و 890من ألف تحقيق، منها 

تشؤؤير المعلومؤؤات المتؤؤوفرة إلؤؤى أن عؤؤدد الجهؤؤاديين كمؤؤا  .77لمكافحؤؤة الجريمؤؤة"

انيؤؤؤا للمشؤؤؤاركة مؤؤؤع تنظؤؤؤيم الدولؤؤؤة اإلسؤؤؤالمية فؤؤؤي عملياتهؤؤؤا الؤؤؤذين غؤؤؤادروا ألم

شخ ، قتل منهم ما يقرب من  1000اإلجرامية في كل من سوريا والعراق بلإ 

شخصؤؤا  فؤؤي معؤؤار  العؤؤراق وسؤؤوريا، وحؤؤوالي ثلؤؤ  الؤؤذين بقؤؤوا علؤؤى قيؤؤد  240

 ،الحقؤا  منهؤا ومؤن يؤأتي  ،الحياة عاد بطرق مختلفة إلى ألمانيا. وهؤذو المجموعؤة

لؤؤى إفؤؤي ألمانيؤؤا. وقؤؤد قؤؤدم الؤؤبعض مؤؤنهم  والمجتمؤؤع شؤؤكل خطؤؤرا  علؤؤى السؤؤكانت

  .78المحاكم األلمانية وصدرت أحكاما  بحقهم.

: لماذا هؤذا القلؤق واالرتيؤاب المتعؤاظم استوجب اإلجابة عنهتي تلسئلة اواأل

اإلسؤؤؤالم والمسؤؤؤلمين والمسؤؤؤلمات؟ ومؤؤؤن لؤؤؤدى نسؤؤؤبة عاليؤؤؤة مؤؤؤن األلمؤؤؤان إزاء 

"تشؤؤؤير اقم هؤؤؤذو الظؤؤؤاهرة؟ وهؤؤؤل هؤؤؤم علؤؤؤى حؤؤؤق فؤؤؤي ذلؤؤؤ ؟ المسؤؤؤيول عؤؤؤن تفؤؤؤ

حؤؤول الموقؤؤف مؤؤن المسؤؤؤلمين  2019اسؤؤتطالعات الؤؤرأي فؤؤي ألمانيؤؤا فؤؤي عؤؤام 

التؤؤي تسؤؤتوجب الدراسؤؤة الممعنؤؤة لمعرفؤؤة المواقؤؤف والمسؤؤلمات إلؤؤى عؤؤدد مؤؤن 

، ثالثؤؤا ، وسؤؤبل معالجتهؤؤاثانيؤؤا   العوامؤؤل الكامنؤؤة وراء ذلؤؤ  أوال ، والمتسؤؤبب فيهؤؤا

  :تكثيفها فيما يلي والتي يمكن
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الحيؤؤاة الديمقراطيؤؤة فؤؤي ألمانيؤؤا يجؤؤدون أن % مؤؤن المسؤؤيحيين فؤؤي ألمانيؤؤا 93 **

مذهب لهم.   دين أو % ممن ال 83و الرأي س% من المسلمين لهم نف 91متينة، 

             ((ZDF Heute 11.7.2019 

% مؤؤن سؤؤكان غؤؤرب المانيؤؤا يعتبؤؤرون 50% مؤؤن سؤؤكان شؤؤرق ألمانيؤؤا و57 **

 (Der Tagesspiegel 11.07.2019)           .ياتهمحاإلسالم تهديدا  لنمط 

% مؤن سؤكان غؤرب ألمانيؤا ال يريؤدن أن 16% من سكان شرق ألمانيا، و30 **

 (Welt 2019)        تكون عائلة مسلمة جارة لهم.

% فقؤط 19يرفضون أن يعتبؤر اإلسؤالم جؤزءا  مؤن المانيؤا، % من األلمان 70 **

، راجؤع الملحؤق رقؤم 2006)قارن ذل  مؤع اسؤتطالع الؤرأي فؤي عؤام  .يرون ذل 

6 .) 

% ال يؤؤرون ذلؤؤ  31% مؤن األلمؤؤان يؤؤرون أن العنؤف جؤؤزءا  مؤؤن اإلسؤالم، 51 **

 تماما  أو ليس كذل .

% ال يؤرون 23ألمانيؤا، % من األلمان يرون بأن تأثر المسلمين كبير فؤي 71** 

 ((Vocus 2019."ذل 

للمتتبؤع أن الحالؤة مقلقؤة حقؤا  ويمكؤن أن تتفؤاقم مؤا لؤم تعؤالط من هنا يتبؤين 

بروح مسيولة وسياسات وإجراءات علمية وعملية تسهم فؤي تغييؤر هؤذا الواقؤع 

لصؤؤالح التعؤؤايش الؤؤودي والؤؤديمقراطي بؤؤين مؤؤواطني مواطنؤؤات ألمانيؤؤا علؤؤى وفؤؤق 

  اني والقانون األلمانية المرعية.  الدستور األلم

عنؤؤؤد الدراسؤؤؤة المعمقؤؤؤة لهؤؤؤذو الظؤؤؤاهرة السؤؤؤلبية يفتؤؤؤرض أن ال ُينظؤؤؤر إلؤؤؤى 

المواقؤؤف غيؤؤر المرتاحؤؤة مؤؤن وجؤؤود المسؤؤلمين والمسؤؤلمات أو الرافضؤؤين لهؤؤم أو 

المعادين لهم من الرافضة للمسؤلمين والمسؤلمات أو المعاديؤة لهؤم بمنظؤار واحؤد 

واحؤؤدة. فمثؤؤل هؤؤذا الموقؤؤف يقؤؤود إلؤؤى عواقؤؤب سؤؤلبية  ورمؤؤيهم جميعؤؤا  فؤؤي سؤؤلة

ومضرة بالعيش المشؤتر . يمكؤن التمييؤز بؤين أربؤع جماعؤات متباينؤة. فؤي حالؤة 

إهمؤال هؤؤذا التمييؤؤز يمكؤؤن أن تصؤؤبح الحؤدود فيمؤؤا بينهؤؤا مفتوحؤؤة ومعرضؤؤة لقلؤؤق 

 أكبر.

الجماعة األولى التي ال تؤرى أي ضؤير فؤي وجؤود مسؤلمين ومسؤلمات فؤي  (1

ألمانيا وتعتبرهم إغناء إنساني وثقافي واقتصادي واجتماعي. إال إن هؤذو 
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الجماعؤؤة ال تشؤؤكل األكثريؤؤة فؤؤي المجتمؤؤع األلمؤؤاني. وهؤؤي التؤؤي يفتؤؤرض 

 الحفاظ عليها وزيادتها.

وجؤودهم، بؤل بسؤبب الجماعية غير المرتاحة من وجود مسلمين ال بسبب  (2

كثرة عددهم وانعؤزال الكثيؤر مؤنهم وعيشؤهم فؤي منؤاطق كثيفؤة بهؤم حيؤ  

يبؤؤؤدو األلمؤؤؤاني غريبؤؤؤا  بيؤؤؤنهم، أي أشؤؤؤبه بؤؤؤـ "ايتؤؤؤو" خلقؤؤؤه المسؤؤؤلمون 

والمسؤؤلمات أنفسؤؤهم. ويمكؤؤن أن يالحؤؤظ ذلؤؤ  فؤؤي أحيؤؤاء معينؤؤة فؤؤي بؤؤرلين 

 مثال ، أو كراهية اليهود والتصرف ضدهم في المدارس.

لثالثؤؤة الرافضؤؤة لهؤؤم ألسؤؤباب تؤؤرتبط يعامؤؤل عؤؤدة منهؤؤا: كثؤؤرة الجماعؤؤة ا (3

وجودهم فؤي مؤدن كبيؤرة فؤي ألمانيؤا، توزيؤع القؤرآن فؤي السؤاحات العامؤة 

وفؤؤي الشؤؤوارع، إقامؤؤة صؤؤالة الجمعؤؤة فؤؤي الشؤؤوارع وعلؤؤى مقربؤؤة مؤؤؤن 

المسؤؤاجد، ارتؤؤداء الحجؤؤاب والنقؤؤاب مؤؤن جانؤؤب النسؤؤاء المسؤؤلمات، وجؤؤود 

تطرفؤة وتعمؤل بؤوعي ضؤد المجتمؤع األلمؤاني منظمات إسؤالمية سياسؤية م

وتؤؤتهم المسؤؤيحيين بؤؤالكفر مؤؤن علؤؤى منؤؤابر المسؤؤاجد، وتؤؤدعو إلؤؤى اسؤؤلمة 

المسحيين والغرب عمومؤا ، ومثؤل هؤذو المنظمؤات تشؤكل قيؤدا  ثقؤيال   علؤى 

المسلمين والمسلمات أنفسهم بسبب تطرفهم وبسبب نقل معلومؤات عؤنهم 

ت اإلسؤؤالمية السياسؤؤية والسؤؤلفية إلؤؤى حكومؤؤات دولهؤؤم، السؤؤيما المنظمؤؤا

التركية التي تعمل بوحي من النظام السياسي فؤي تركيؤا، تؤأثيرهم السؤلبي 

على طلبؤة المؤدارس األتؤرا  وعلؤى الحيؤاة االجتماعيؤة للعؤائالت التركيؤة. 

كما إن العنؤف الؤذي تمارسؤه قؤوى اإلسؤالم السياسؤي المتطرفؤة فؤي سؤائر 

م إلى مناهضؤة هؤذا الوجؤود لخشؤيتهم أرجاء العالم تخيف الناس وتدفع به

 من ممارسة العنف، وهو حاصل فعال  في ألمانيا.
و المعاديؤة للمسؤلمين مؤن منطلؤق أثنؤي )عرقؤي( وفكؤري  الجماعة الرابعة (4

قومي شوفيني، وديني متعصب ضد اإلسالم والمسلمين والمسلمات، وهم 

ين الجدد. وهي الذي يمكن أن يطلق عليهم باليمينيين األكثر تطرفا  والنازي

التؤؤي تسؤؤتفيد مؤؤن مجموعؤؤة كبيؤؤرة مؤؤن األسؤؤاليب واألدوات غيؤؤر السؤؤليمة 

والسيئة التي تسؤتخدمها قؤوى اإلسؤالم السياسؤي المتطرفؤة والسؤلفة التؤي 

تيدي إلى كسب هذو الجماعة المزيد من الناس اللمؤان إليهؤا والتؤي يمكؤن 

عشؤرين سؤنة مالحظتها في التحوالت الجارية في استطالعات الؤرأي قبؤل 

           أو عشر سنوات والوقت الحاضر.

وفؤؤي ضؤؤوء هؤؤذا التمييؤؤز يسؤؤتوجب تأكيؤؤد حقيقؤؤة إن قؤؤوى اإلسؤؤالم السياسؤؤي 

المتطرفة والجماعة السلفية هما  هماي المسيوالن عن جزء مهم من تفاقم هذو 
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الظؤؤؤاهرة، والجؤؤؤزء الثؤؤؤاني تشؤؤؤتر  بؤؤؤه المنظمؤؤؤات واألحؤؤؤزاب والقؤؤؤوى اليمينيؤؤؤة 

النازية الجديدة. ومن الواجب مواجهة كؤال الطؤرفين بحؤزم وصؤرامة، المتطرفة و

إضؤؤؤافة إلؤؤؤى تغييؤؤؤر الكثيؤؤؤر مؤؤؤن العؤؤؤادات والتقاليؤؤؤد المضؤؤؤرة بالعالقؤؤؤات والحيؤؤؤاة 

 المشتركة مع الشعب األلماني. 

نهايؤؤة  ابتؤؤداء مؤؤنبؤؤرز فؤؤي ألمانيؤؤا ال بؤؤد مؤؤن التؤؤذكير بؤؤأن وجؤؤود السؤؤلفيين و

حتؤى  ثمانينات والتسعينيات من القرن العشرينعقد الامتد ونما في السبعينيات و

ومؤؤؤن هنؤؤؤا ال بؤؤؤد مؤؤؤن تأكيؤؤؤد حقيقؤؤؤة أن لؤؤؤيس كؤؤؤل المسؤؤؤلمين  .الوقؤؤؤت الحاضؤؤؤر

والمسؤؤلمات مسؤؤيول عؤؤن هؤؤذو الظؤؤاهرة المقلقؤؤة، بؤؤل يمكؤؤن اعتبؤؤار قؤؤوى اإلسؤؤالم 

السياسي، السيما المتطرفة منها والسؤلفية واإلرهابيؤة، هؤي المسؤيولة عؤن ذلؤ  

التذكير بأن وجود السلفيين برز فؤي ألمانيؤا منؤذ نهايؤة  بد من بشكل خا . إذ ال

السؤؤؤبعينيات وعقؤؤؤد الثمانينؤؤؤات والتسؤؤؤعينيات مؤؤؤن القؤؤؤرن العشؤؤؤرين. لكؤؤؤن كانؤؤؤت 

نشاطاتهم متمركزة في المساجد وفي القاء المحاضؤرات، ولؤم يكؤن يشؤكل تهديؤدا  

، بؤرز بشؤؤكل قويؤا  فؤي ألمانيؤا. إال إن نشؤاط اإلسؤؤالمويين، ومؤنهم القؤوى السؤلفية

خؤؤا  فؤؤي أعقؤؤاب شؤؤن أربؤؤع طؤؤائرات مدنيؤؤة بقيؤؤادة عناصؤؤر مؤؤن تنظؤؤيم القاعؤؤدة 

هجمات إرهابية عدوانية وضربت أهدافا  لها في الواليات المتحؤدة األمريكيؤة فؤي 

، وهؤؤي برجؤؤا التجؤؤارة الدوليؤؤة ووزارة 2001الحؤؤادي عشؤؤر مؤؤن أيلول/سؤؤبتمبر 

تصؤابة الهؤدف. وكانؤت نتيجؤة هؤذو الدفاع )البنتااون(ن وفشلت الطائرة الرابعة ب

الضؤؤربات، التؤؤي سؤؤجلت تحؤؤوالت كبيؤؤرة فؤؤي العالقؤؤات والسياسؤؤة الدوليؤؤة والؤؤذي 

اقترن بحاد  لم يسبق له مثيل وضد الدولة النووية األولى والقط األوحد حينذا  

والماسكة بالسياسة الدولية والمهيمنة على سياسة األمم المتحدة عمليؤا ، والؤذي 

مفقؤودا، إضؤافة ألالف الجرحؤى  24قتؤيال و 2973د  إلؤى "سؤقوط أدى هذا الحا

فؤي  79".والمصابين بأمراض جراء استنشؤاق دخؤان الحرائؤق واألبخؤرة السؤامة

الوقؤؤت الؤؤذي أثؤؤار هؤؤذا الفعؤؤل الهمجؤؤي موجؤؤة احتجؤؤاج عالميؤؤة ضؤؤد قؤؤوى اإلسؤؤالم 

السياسي المتطرف التي خططت ونظمت ونفؤذت هؤذو العمليؤات اإلجراميؤة، حيؤ  

اعترف تنظيم القاعدة بقيادة الشيخ السلفي اإلرهابي أسؤامة بؤن الدن، السؤعودي 

ون األكثر تطرفؤا  بانتعؤاش الجنسية بمسيوليته عنها، شعر اإلسالمويون والسلفي

ونشوة وشعور بالقدرة على اجتياح العالم الغربي وإنزال الضؤربات بؤأقوى دولؤة 

في العالم وتحقيق االنتصارات للـ"إسالم!" و"للمسلمين والمسلمات!" في سؤائر 

 أرجاء العالم!
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وفي أعقاب هذا العدوان الجنوني شنَّت الواليات المتحؤدة األمريكيؤة حؤربين 

وريتين وكانا أحد أكثر العوامل إساءة للعالقات الدوليؤة والسؤلم العؤالمي غير ضر

واألكثر دمارا  منذ الحرب العالمية الثانية والتي أثارها المؤدمرة ال تؤزال مسؤتمرة 

تشؤؤؤرين األول/أكتؤؤؤوبر  7حتؤؤؤى ا ن. ُشؤؤؤّنت الحؤؤؤرب األولؤؤؤى ضؤؤؤد أفغانسؤؤؤتان فؤؤؤي 

ف واإلرهؤؤؤابي الؤؤؤذي ، حيؤؤؤ  أطؤؤؤيح بحكؤؤؤم حؤؤؤزب طالبؤؤؤان السؤؤؤلفي المتطؤؤؤر2001

احتضؤؤن تنظؤؤيم القاعؤؤدة وقيادتؤؤه وأسؤؤامة بؤؤن الدن أوال ، ومؤؤن ثؤؤم شؤؤنت الحؤؤرب 

الثانيؤؤؤة ضؤؤؤد العؤؤؤراق باعتبؤؤؤارو المتعؤؤؤاون مؤؤؤع تنظؤؤؤيم القاعؤؤؤدة "والملؤؤؤ  للسؤؤؤالح 

. وإذ تحققؤؤؤت الحؤؤؤرب األولؤؤؤى بموافقؤؤؤة األمؤؤؤم 2003مؤؤؤارس  20النؤؤؤووي!" فؤؤؤي 

انيؤة تحققؤت بتحؤالف دولؤي خؤارج المتحدة ومجلس األمن الدولي، فأن الحرب الث

األطر الشرعية وعدم موافقة مجلس األمن الدولي وكالهما تحؤت قيؤادة الواليؤات 

 المتحدة األمريكية وبقيادة جورج دبليو بوش. 

علؤؤى إثؤؤر هؤؤذو األحؤؤدا  المتتابعؤؤة بؤؤرز بوضؤؤوح كبيؤؤر وتكثيؤؤف شؤؤديد تحؤؤر  

ون المتزمتؤؤؤون قؤؤؤوى اإلسؤؤؤالم السياسؤؤؤية المتطرفؤؤؤة، ومؤؤؤنهم السؤؤؤلفيون السؤؤؤلمي

والجهاديون األكثر تطرفا  وعنفؤا  فؤي آن واحؤد، وبمختلؤف واجهؤاتهم وتسؤمياتهم 

في سائر أرجاء العالم وحيثمؤا وجؤدوا، ومنؤه ألمانيؤا ضؤد دول االتحؤاد األوروبؤي 

المستهدفة أيضا . وفي المانيا برزت أولى التحركات السلفية الملموسة في الفترة 

ر الكاتبة األلمانية نينا فيدل في كتابهؤا الموسؤوم على حد تقدي 2004-2002بين 

ح:  صنسعة ساليية ألمسنياة  النشاأةل التطا:رل النشاسط الادع:ك للحر است الساليية "

ن سؤلفيي ألمانيؤا أسسؤوا روابؤط قويؤة مؤع علمؤاء إ“   ألمسنيس" :الايك اسلات  يا  

ودعؤؤاة وحركؤؤات السؤؤلفيين فؤؤي مصؤؤر، السؤؤعودية والمغؤؤرب وغيرهؤؤا مؤؤن الؤؤدول 

عربية وغيرها من البلؤدان العربيؤة، الؤذين قؤدموا إلؤى ألمانيؤا إللقؤاء محاضؤرات ال

فؤؤؤؤي المسؤؤؤؤاجد مثؤؤؤؤل السؤؤؤؤعودي محمؤؤؤؤد العريفؤؤؤؤي، والمصؤؤؤؤري محمؤؤؤؤد شؤؤؤؤريف 

  80".حجازي

ابتؤؤداء  هؤؤي: مؤؤن هؤؤم السؤؤلفيون فؤؤي المانيؤؤا، وإلؤؤى مؤؤاذا يسؤؤعون، ومؤؤا هؤؤي  

العواقب التي تترتب عن وجودهم وفعاليؤاتهم فؤي ألمانيؤا علؤى األكثريؤة المسؤلمة 

 وعموم الشعب األلماني؟  

إن مجموعة من المهاجرين إلى المانيا من أصؤول عربيؤة وديانؤة إسؤالمية  

منهؤا أحؤبط  هابيؤة فؤي المؤدن األلمانيؤة، كثيؤرٌ قد شاركوا في التخطؤيط لعمليؤات إر

قبل التنفيذ، وبعضها أصابه الفشل، وبعضها ا خر نفذ وأدى إلى سؤقوط ضؤحايا 

كثيرة وجرحى أكثر. فالمعلومات المنشورة تشير إلؤى تنفيؤذ العديؤد مؤن العمليؤات 
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معؤوقين فيهؤا خؤالل واإلرهابية في ألمانيا والتي انتهؤت بسؤقوط ضؤحايا وجرحؤى 

 ، وهي كا تي:  2019-2011ترة الف

سقوط قتيلين وجريحين في عملية إرهابية في مدينة فرانكفورت/مؤاين بتؤاريخ  *

 .2011أذار/مارس  2

 26إصؤؤؤابة جؤؤؤريح واحؤؤؤد فؤؤؤي عمليؤؤؤة إرهابيؤؤؤة فؤؤؤي مدينؤؤؤة هؤؤؤانوفر بتؤؤؤاريخ * 

 .2016شباط/فبراير 

 16بجؤؤروح فؤؤي عمليؤؤة إرهابيؤؤة فؤؤي مدينؤؤة أيسؤؤن/باير بتؤؤاريخ  ةإصؤؤابة ثالثؤؤ *

 .2016نيسان/أبريل 

جرحى في عملة إرهابية في مدينؤة فُورتسؤبورغ/باير بتؤاريخ  5سقوط قتيل و* 

 .2016نيسان/أبريل  18

 24جرحى في عملية إرهابية في مدينة أسباف/ باير، بتاريخ  4سقوط قتيل و *

 .2016نيسان/أبريل 

جريح ومعاق في عملية إرهابية بشاحنة ضد المحتفلين  62قتيل و 12سقوط  *

 .2016كانون األول/ديسمبر عام  19بالكريسمس في ساحة بمدينة برلين في 

 28جرحؤؤى فؤؤي عمليؤؤة إرهابيؤؤة فؤؤي مدينؤؤة هؤؤامبورغ فؤؤي  6سؤؤقوط قتيؤؤل و *

 .  2017تموز/يولي 

أخؤؤرى خؤؤارج األلمؤؤان فؤؤي عمليؤؤات إرهابيؤؤة فؤؤي مؤؤدن  ىكمؤؤا سؤؤقط بعؤؤض القتلؤؤ *

  81ألمانيا."

والجرحؤى  ىإن هذا الواقع، إضافة إلى حجم التفجيرات وضخامة عؤدد القتلؤ

والمعوقين والخؤراب والؤدمار والخسؤائر الماليؤة فؤي مؤدن أوروبيؤة أخؤرى بشؤكل 

أو فؤؤي دول عربيؤؤة أو دول ذات  ،خؤؤا ، السؤؤيما فؤؤي فرنسؤؤا وبلجيكؤؤا وبريطانيؤؤا

السؤؤؤكان األلمؤؤؤان، ا  شؤؤؤديدا  فؤؤؤي نفؤؤؤوس قلقؤؤؤأكثريؤؤؤة إسؤؤؤالمية، أثؤؤؤار ويثيؤؤؤر دومؤؤؤا  

مؤن مواقؤع دينيؤة إسؤالمية متخلفؤة وعدائيؤة ينطلؤق ويشعرون بأن هؤذا اإلرهؤاب 

مؤؤن شؤؤيوف الؤؤدين المسؤؤلمين  . فالتبشؤؤير الؤؤديني لعؤؤدد كبيؤؤر حقؤؤا  تبؤؤيح قتؤؤل الكفؤؤار

، إن لم نقؤل والمتخلفين منهم عقليا  وحضاريا   التقليدين والمحافظين اإلسالمويين

غيؤؤر وأتبؤؤاع جميؤؤع الؤؤديانات األخؤؤرى  ةالمسؤؤيحييكفؤؤرون أتبؤؤاع الديانؤؤة  ،كلهؤؤم

ألن و قد أرسؤل نبيؤا  لهؤم اإلسالم والمسلمين والمسلمات! فالجميع كفار إال هم، 
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وعلؤى أتبؤاع كؤل  ،السؤابقة "السؤماوية"دينؤه الجديؤد كؤل الؤديانات بمجيئؤه ولغي أ

وبمحمد كأخر نبي أرسل للبشرية جمعؤاء! دينا  اإليمان باإلسالم األخرى الديانات 

كما إن أسؤاليب وصؤيإ الدعايؤة فؤي المسؤاجد والمسؤاجد أو عبؤر مواقؤع االتصؤال 

ها بمؤا ناالجتماعية التي يبثها السؤلفيون والمتطرفؤون والفيؤديوهات التؤي ينشؤرو

فيها الذبح بقطع الريوس أو غيرها هؤي التؤي تبعؤ  المزيؤد مؤن القلؤق والخشؤية 

 ي نفوس األوروبيين، ومنهم األلمان.والكراهية ف

مؤؤؤن الؤؤؤدول ذات األكثريؤؤؤة  وفؤؤؤق المعلومؤؤؤات المتؤؤؤوفرة تلعؤؤؤب كثيؤؤؤرٌ علؤؤؤى و

اإلسؤؤؤالمية مثؤؤؤل تركيؤؤؤا والسؤؤؤعودية وإيؤؤؤران وبعؤؤؤض دول الخلؤؤؤيط وغيرهؤؤؤا أوال ، 

اإلسؤؤالمية السياسؤؤية فيهؤؤا ثانيؤؤا ، دورا  بؤؤارزا  فؤؤي والقؤؤوى والمنظمؤؤات واألحؤؤزاب 

اإلسؤؤالمي المتطؤؤرف ودعؤؤم بنؤؤاء المسؤؤاجد والمسؤؤاجد أو تؤؤرويط الفكؤؤر السياسؤؤي 

بناء المدارس التابعة لها وتؤدريس الؤدين اإلسؤالمي علؤى وفؤق مناهجهؤا الدينيؤة 

المتطرفة، كما هو حال تؤدريس الؤدين علؤى طريقؤة المدرسؤة الوهابيؤة المتطرفؤة 

رجؤؤؤب طيؤؤؤب سؤؤؤلطان تركيؤؤؤا الجديؤؤؤد  لالمنبثقؤؤؤة عؤؤؤن المؤؤؤذهب الحنبلؤؤؤي، أو تؤؤؤدخ

ن فؤؤي التؤؤأثير المباشؤؤر علؤؤى سياسؤؤة اإلسؤؤالمويين التؤؤر  فؤؤي ألمانيؤؤا فؤؤي أردوغؤؤا

الضؤؤد مؤؤن سياسؤؤة الدولؤؤة األلمانيؤؤة والتؤؤرويط للفكؤؤر القؤؤومي العنصؤؤري والؤؤديني 

 المتعصب.  

اللجؤؤوء المسؤؤتمرة مؤؤن بلؤؤدن الشؤؤرق األوسؤؤط مجؤؤرى موجؤؤات متتبؤؤع لإن ال

خصوصا ، صوب يران وأفغانستان وإعموما ، ومن لبنان والعراق وسوريا وليبيا 

التي تقبل أعدادا  كبيرة مؤنهم بالمقارنؤة مؤع  ،الدول األوروبية، السيما إلى ألمانيا

الدول األوروبية األخرى، أن يالحظ بأن جمهرة كبيؤرة جؤدا  مؤن هؤيالء الالجئؤين 

سؤنة والؤذين عاشؤوا مؤرارة  30-15هم من الشبيبة الذين تتراوح أعمؤارهم بؤين 

ي واالغتصاب والقتل والنهب والسلب، سواء أكان ذل  الحروب والفوضى والسب

قؤؤؤد تؤؤؤم عبؤؤؤر الميليشؤؤؤيات المسؤؤؤلحة للتنظيمؤؤؤات اإلرهابيؤؤؤة اإلسؤؤؤالمية السياسؤؤؤية 

الدوليؤة، أم مؤن ميليشؤيات طائفيؤة مسؤلحة محليؤة ولهؤا عالقؤات متنوعؤة وتبعيؤؤة 

ة وتركيؤا دول عربيؤ لدول الجوار، كما بالنسبة للعراق وسوريا ولبنان، مع إيران

، أم تعرضؤؤوا إلرهؤؤاب الدولؤؤة وقمعهؤؤا وقهرهؤؤا، إضؤؤافة إلؤؤى كالسؤؤعودية وقطؤؤر

معاناتهم من البطالة والفقر والفراغ وغياب الريية المتفائلة للمستقبل. وبالتؤالي 

تتجلؤى فؤي مرضؤية  فأن كثير من هيالء يعاني من علل نفسية وعصبية وجسدية

صولهم علؤى عمؤل أو سلوكيات جمهرة منهم وفي طريقة عيشهم وفي صعوبة ح

. ويزيؤد فؤي الطؤين بالؤة أو أسلوب تعاملهم مع ا خؤر حتى عدم رغبتهم في العمل
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عدم وجود منظمات مدنية كافية قؤادرة علؤى لعؤب دور مسؤاعد للنهؤوض بهؤيالء 

الشؤؤؤبيبة وتبيؤؤؤان مؤؤؤواطن الخلؤؤؤل فؤؤؤي سؤؤؤلوكياتهم وطريقؤؤؤة حيؤؤؤاتهم فؤؤؤي ألمانيؤؤؤا 

ب األلمؤؤؤاني أو عمؤؤؤوم الشؤؤؤعوب وتصؤؤؤادمها مؤؤؤع عؤؤؤادات وتقاليؤؤؤد وثقافؤؤؤة الشؤؤؤع

األوروبية. وال شؤ  فؤي أن أغلؤب المهؤاجرين مؤن هؤذو الؤدول هؤم مؤن المسؤلمين 

والمسلمات، والتي ينقل كثير منهم عادات وتقاليد بلدانهم معهؤم ويصؤعب علؤيهم 

فيمؤا بيؤنهم وفؤي عزلؤة عؤن األلمؤان،  فؤي الغالؤب األعؤم التخل  منهؤا ويعيشؤون

صؤعوبة مؤن ممؤا يزيؤد الحصول على فرصة عمل، إضافة إلى مصاعب جدية في 

االنؤؤدماج بحيؤؤاة المجتمؤؤع األلمؤؤاني اليوميؤؤة. ومؤؤن مؤؤن تعلمهؤؤم اللغؤؤة األلمانيؤؤة و

المشؤؤكالت البؤؤارزة وجؤؤود تنظيمؤؤات مافيويؤؤة تسؤؤعى الصؤؤطياد جمهؤؤرة غيؤؤر قليلؤؤة 

منهم لزجهم في نشاطاتها المافيوية في مختلؤف االتجاهؤات الرديئؤة التؤي تخضؤع 

 القانونية في ألمانيا.  للعقوبات

وال بؤؤد هنؤؤا مؤؤن اإلشؤؤارة إلؤؤى وجؤؤود قؤؤوى إسؤؤالمية سياسؤؤية متطرفؤؤة تحمؤؤل 

عؤؤؤداء  واضؤؤؤحا  لليهؤؤؤود، سؤؤؤواء بسؤؤؤبب مؤؤؤا ورد بشؤؤؤأنهم فؤؤؤي القؤؤؤرآن أو التقاليؤؤؤد 

والعادات التي نشأوا عليها فؤي البلؤدان ذات األكثريؤة المسؤلمة والتعلؤيم التقليؤدي 

عمومؤؤا ، أم بسؤؤبب الصؤؤراع الجؤؤاري فؤؤي منطقؤؤة البؤؤالي فؤؤي الموقؤؤف مؤؤن اليهؤؤود 

الشؤؤرق األسؤؤط، السؤؤيما بؤؤين الدولؤؤة اإلسؤؤرائيلية ومنظمؤؤة التحريؤؤر الفلسؤؤطينية 

والسياسؤؤؤات اليمينيؤؤؤة التؤؤؤي تمارسؤؤؤها حكومؤؤؤة بنيؤؤؤامين  نتنيؤؤؤاهو إزاء الشؤؤؤعب 

الفلسطيني واألراضي المحتلة في الضفة الغربية وإزاء الحصؤار حؤول غؤزة ومؤا 

ن قؤؤدرة منظمؤؤة حمؤؤاس اإلسؤؤالموية المتطرفؤؤة فؤؤي التعبئؤؤة ضؤؤد ينشؤؤأ عؤؤن ذلؤؤ  مؤؤ

إسؤؤرائيل واليهؤؤود عمومؤؤا . وال بؤؤد هنؤؤا مؤؤن الفصؤؤل بؤؤين اليهؤؤود عمومؤؤا  أو الؤؤذين 

يعيشؤؤون فؤؤي ألمانيؤؤا وأوروبؤؤا، وبؤؤين السياسؤؤة اليمينيؤؤة التؤؤي تنتهجهؤؤا حكومؤؤة 

اليهؤود، إذ إسرائيل، وأن ال ُينقل الصراع إلى الساحة األلمانية وبين المسؤلمين و

في ذل  مخاطر فادحة  على الديمقراطية وحقوق اإلنسان والسؤلم االجتمؤاعي فؤي 

 المجتمع األلماني.

إن اإلسؤؤالم السياسؤؤي المتطؤؤرف واإلرهؤؤابي الموجؤؤود فؤؤي ألمانيؤؤا ال يشؤؤكل 

خطؤؤرا  علؤؤى األلمؤؤان وحؤؤدهم، بؤؤل هؤؤم يشؤؤكلون خطؤؤرا  علؤؤى كؤؤل المسؤؤلمين أيضؤؤا  

ن جانب األلمان إزاء وجودهم وعالقاتهم معهؤم، ويحرمونهم من نظرة إيجابية م

وبالتالي يوفرون األرضية الصالحة لليمين المتطرف والنؤازيين الجؤدد فؤي تعبئؤة 

المزيد من الشؤبيبة األلمانيؤة ضؤد النؤاس الطبيعيؤين واعتيؤاديين والمسؤالمين مؤن 

 المسلمين والمسلمات المقيمين في ألمانيا.   
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ين هيالء تؤدعي كؤون المسؤيحيين كفؤرة وال كما إن هنا  مجموعة صغيرة ب

بد مؤن تحؤويلهم إلؤى الؤدين اإلسؤالمي بؤل وأسؤلمة ألمانيؤا وعمؤوم أوروبؤا. وهؤي 

تؤؤدعو مؤؤن علؤؤى منؤؤابر المسؤؤاجد والمسؤؤاجد إلؤؤى الخالفؤؤة اإلسؤؤالمية. لؤؤيس هؤؤيالء 

جميعا من اإلرهابيين أو على اسؤتعداد لممارسؤة اإلرهؤاب. ولكؤن الؤذين آمنؤوا أو 

مؤات إرهابيؤة متطرفؤة مثؤؤل تنظؤيم القاعؤدة أو تنظؤيم الدولؤة اإلسؤؤالمية تبنؤوا تنظي

)داعؤؤش(، أو تنظيمؤؤات متفرعؤؤة عنهؤؤا، هؤؤم الؤؤذين يمارسؤؤون العنؤؤف واإلرهؤؤاب، 

ومؤؤنهم مؤؤن غؤؤادر ألمانيؤؤا إلؤؤى سؤؤوريا والعؤؤراق بمسؤؤاعدة فعليؤؤة مؤؤن تركيؤؤا التؤؤي 

كرات دعمت هؤذو التنظيمؤات ونشؤطتها ودربتهؤا علؤى اسؤتعمال السؤالح فؤي معسؤ

على أراضيها، ليشاركوا في القتال ضد شعوب ودول المنطقة. كما حصل هؤيالء 

علؤؤؤى دعؤؤؤم مباشؤؤؤر وغيؤؤؤر مباشؤؤؤر مؤؤؤن دول عربيؤؤؤة مثؤؤؤل السؤؤؤعودية أو قطؤؤؤر أو 

 اإلمارات العربية. 

إن تطرقنا بشكل واضح عن المصاعب التي يواجهها المسلمون والمسلمات 

والنازيؤؤة الجديؤؤدة ينبغؤؤي لؤؤه أن فؤؤي ألمانيؤؤا بسؤؤبب نشؤؤاط قؤؤوى اليمؤؤين المتطؤؤرف 

يحرمؤؤا مؤؤن رييؤؤة واقؤؤع آخؤؤر هؤؤو أن المسؤؤلمين والمسؤؤلمات يتمتعؤؤون فؤؤي ألمانيؤؤا 

بحريات وحقوق تفوق ما يتمتع بها في بلدانهم، بل إن فؤي الغالبيؤة العظمؤى مؤن 

بلؤؤؤدانهم إن لؤؤؤم نقؤؤؤل كلهؤؤؤا، يؤؤؤواجهن غيؤؤؤاب الديمقراطيؤؤؤة ومصؤؤؤادرة الحقؤؤؤوق 

فعؤؤل سؤؤبيل   افة علؤؤى البطالؤؤة والفقؤؤر والحرمؤؤان.واالسؤؤتبداد بشؤؤتى أنواعؤؤه، إضؤؤ

المثال وفي بلد أغلبية سؤكانه مؤن المسؤيحيين الكاثوليؤ  والبروتسؤتانت، نجؤد إن 

متوسط حصة الكنيسة الواحدة من المسيحيين األلمان دون خلفية أجنبية، بغؤض 

، فؤؤي 2018شخصؤؤا  فؤؤي عؤؤام  1359النظؤؤر عؤؤن عضؤؤويته فؤؤي الكنيسؤؤة أمؤؤال بلؤؤإ 

توسط حصة المسجد الواحد فؤي ألمانيؤا للمسؤلمين، بغؤض النظؤر عؤن حين كان م

شخصؤا ، وهؤؤو تعبيؤؤر عؤؤن  1819أداءهؤم للشؤؤعائر الدينيؤؤة أم ال، بلؤإ لؤؤنفس العؤؤام 

تساهل كبير فؤي بنؤاء المسؤاجد، فؤي حؤين ال يجؤد المتتبؤع فؤي المملكؤة السؤعودية 

مسؤؤيحيين  مؤثال  أي كنيسؤة مسؤيحية واحؤدة أو فؤؤي اإلمؤارات العربيؤة رغؤم وجؤود

   82يعملون هنا .

 هل طارق رمضان من مجددي اإلسالم أم من سلفييهم بثياب مهلهلة؟
منذ عدة عقود وأفراد من عائلتين مصريتين إسالميتين سلفيتين متشابكتين 

يعيشؤؤؤون فؤؤؤي سويسؤؤؤرا، كؤؤؤان األول هؤؤؤو سؤؤؤعيد رمضؤؤؤان، اإلسؤؤؤالمي اإلخؤؤؤواني 

المتطرف، المتؤزوج مؤن أبنؤة زعؤيم اإلخؤوان المسؤلمين حسؤن البنؤاء وسؤكرتيرو 

جئؤا  اخا . غادر سعيد مصر إلؤى المانيؤا وعؤاش فؤي كولؤون فتؤرة مؤن الؤزمن ال



 

   
156 

أثناء فترة حكم جمال عبد الناصر. ومؤن بؤين أبنؤاء وبنؤات سؤعيد رمضؤان بؤرزت 

شخصيتان همؤا هؤاني وطؤارق اللؤذان يعيشؤان فؤي سويسؤرا ويتؤنقالن فؤي عمؤوم 

أوروبؤؤا، وكالهمؤؤا ينتهجؤؤان فكؤؤر اإلخؤؤوان المسؤؤلمين السؤؤلفي المتطؤؤرف، أحؤؤدهما 

ه مجؤددا  لإلسؤالم بصورة مكشوفة وهو هاني سعيد رمضان، والثاني يطؤرح نفسؤ

في أوروبا، وهو طؤارق سؤعيد رمضؤان. وتشؤير العديؤد مؤن الصؤحف فؤي أوروبؤا 

إلى أن لطارق رمضان كثير مؤن المييؤدين المسؤلمين والمسؤلمات بسؤبب ادعؤاءو 

بتجديد اإلسالم. إن القراءة المدققة لكتابات طارق رمضان تكشف عن زيؤف هؤذا 

فؤؤي حضؤؤن الفكؤؤر السؤؤلفي مؤؤن حيؤؤ  االدعؤؤاء، بؤؤل تيكؤؤد بأنؤؤه كؤؤان ومؤؤازال يعؤؤيش 

الجوهر والموضوعات )األطروحات( األساسية للفقه اإلسالمي التؤي يتشؤب  بهؤا 

 السلفيون واإلخوان المسلون.   

، وهؤؤو حفيؤؤد حسؤؤن البنؤؤا 1962ولؤؤد طؤؤارق رمضؤؤان فؤؤي جنيؤؤف فؤؤي عؤؤام 

، 1949م( ميسؤؤس جماعؤؤة اإلخؤؤوان المسؤؤلمين الؤؤذي اغتيؤؤل عؤؤام 1906-1949)

ان سؤؤكرتير حسؤؤن البنؤؤا الخؤؤا  فؤؤي حينؤؤه. تؤؤزوج مؤؤن امؤؤرأة وابؤؤن سؤؤعيد رمضؤؤ

نشر كتب كثيرة طرح فيهؤا وجهؤة نظؤرو، وأقنؤع  فرنسية وتبنت اإلسالم دينا  لها.

كثير من السياسيين األوروبيين بأنه يعمل على تجديد اإلسالم ومن أجل االندماج 

م نقؤل كلهؤم، في المجتمعات األوروبية. أغلب هيالء السياسيين األوروبيين، إن ل

لم يقرأوا طارق رمضان ولم يتعرفوا على وجهات نظرو الفعلية في اإلسؤالم، بؤل 

ربما استمعوا إلى بعض أفكارو ووجدوها مناسبة ألوروبؤا ومؤن منطلؤق مؤوقعهم 

من دينهم أيضا ، كما في موقف السياسي العمؤالي تؤوني بليؤر الؤذي دعؤا رمضؤان 

ين للبح  في تصاعد العنف المتطرف للحضور والمشاركة في ندوة لعلماء مسلم

لقؤؤو اإلسؤؤالم السياسؤؤي المتطؤؤرف والفاشؤؤي فؤؤي بريطانيؤؤا حيؤؤ  سؤؤقط فؤؤي هجؤؤوم 

شخصؤا   700قتؤيال  و 56بلندن سؤقط علؤى أثؤرو  2005تموز/يوليو  7همجي في 

  83من الجرحى والمعوقين.

هؤؤذا االدعؤؤاء ال يصؤؤمد أمؤؤام مؤؤا ينشؤؤرو ويؤؤدعو لؤؤه كأحؤؤد الؤؤدعاة النشؤؤطين 

البارعين بين الجماعات اإلسالمية في أوروبا، السؤيما فؤي الموقؤف مؤن  والكتاب

رفضه إعمال العقؤل بؤدال  عؤن النقؤل واإليمؤان المطلؤق بقؤدرة الخؤالق الكليؤة علؤى 

توجيه اإلنسان صوب الصواب ودور الدعاة في إبعاد اإلنسان عن الخطأ وطريق 

م والتعؤاليم اإلسؤالمية الضالل، أو في الموقؤف مؤن عالميؤة وأزليؤة وابديؤة اإلسؤال

الؤؤؤواردة فؤؤؤي القؤؤؤرآن والسؤؤؤنة والسؤؤؤلف الصؤؤؤالح. وال يختلؤؤؤف طؤؤؤارق عؤؤؤن بقيؤؤؤة 

السلفيين في الموقف من الفلسفة والفالسفة، وخاصة موقؤف أبؤو حامؤد الغزالؤي 
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م( فؤؤؤؤي موقفؤؤؤؤه المنؤؤؤؤاهض للفلسؤؤؤؤفة وكرهؤؤؤؤه للفالسؤؤؤؤفة الؤؤؤؤذين 1058-1111)

. ويشير الدكتور رالف غضبان يستخدمون العقل في تفسير األحدا  وفهم الواقع

بصواب على واقع أن رمضان وغير من المدعين زيفا  بالتجديد أنهم يستخدمون 

منجزات العلم والتقنيات الحديثة، ولكنهم يرفضؤون القؤيم اإلنسؤانية الحديثؤة مثؤل 

المجتمؤؤع المؤؤدني وحقؤؤوق اإلنسؤؤان وحقؤؤوق المؤؤرأة وعمؤؤوم الحيؤؤاة فؤؤي المجتمؤؤع 

الرئيسية التي يسعى إليهؤا طؤارق رمضؤان ال تختلؤف عؤن إن المهمة  84الغربي.

مهمة السلفيين الؤذين يعيشؤون فؤي أوروبؤا والتؤي تتركؤز فؤي سؤبل جعؤل اإلسؤالم 

جؤؤزءا  مؤؤن أوروبؤؤا ومؤؤن ثؤؤم تحويؤؤل أوروبؤؤا إلؤؤى اإلسؤؤالم فؤؤي المحصؤؤلة النهائيؤؤة 

باعتبار اإلسالم هؤو أخؤر الؤديانات السؤماوية وهؤو الؤذي ينسؤخ الؤديانات األخؤرى 

على البشرية جمعؤاء أن تأخؤذ باإلسؤالم دينؤا ، وهؤو حؤين يؤدعو إلؤى الحؤوار بؤل و

بهؤؤؤدف التعؤؤؤايش المتجؤؤؤاور بؤؤؤين المسؤؤؤلمين والمسؤؤؤلمات وبقيؤؤؤة أتبؤؤؤاع الؤؤؤديانات 

األخؤؤرى، بؤؤل إلقناعهؤؤا بصؤؤواب وصؤؤحة الؤؤدين اإلسؤؤالمي فقؤؤط بعؤؤد أن نسؤؤخ و 

و مؤؤيمن كبقيؤؤة الؤؤديانات األخؤؤرى بتنزيؤؤل القؤؤرآن علؤؤى آخؤؤر األنبيؤؤاء محمؤؤد. وهؤؤ

 أو المسلمين المتطرفين بأن من هو غير مسلم فهو كافر!السلفيين 

إن الدعوة في أن يكون اإلسالم جزءا  من أوروبا دعؤوة خاطئؤة، والصؤحيح 

هؤؤؤو أن الفؤؤؤرد المسؤؤؤلم أو المسؤؤؤلمة همؤؤؤا ضؤؤؤمن أفؤؤؤراد المجتمؤؤؤع، كمؤؤؤا هؤؤؤو حؤؤؤال 

اسؤؤة والدولؤؤة، المسؤؤيحي والمسؤؤيحية فؤؤي دولؤؤة علمانيؤؤة تفصؤؤل بؤؤين الؤؤدين والسي

فدين الفرد ل والوطن للجميع. إن إيمؤان طؤارق رمضؤان يبؤرز فؤي دعوتؤه التؤي 

تبناها من جدو ألمه ومن أبيه في أن اإلسالم هو الدولة والدين في آن واحد، هو 

السياسة واالقتصاد والمجتمع وكل شيء، وأن اإلسؤالم هؤو الحؤل لكؤل المشؤكالت 

 ل.  التي تواجه المجتمع وأن الحاكمية

فؤؤي لقؤؤاء فكؤؤري بؤؤين الفيلسؤؤوف األلمؤؤاني يؤؤورغن هابرمؤؤاس مؤؤع اإلسؤؤالمي 

طارق رمضان أكد األخير، اعتمدا  على بعض االستطالعات، مؤا يلؤي: أنَّ ثمؤانين 

فؤؤي المائؤؤة مؤؤن المهؤؤاجرين المقيمؤؤين فؤؤي أوروبؤؤا القؤؤادمين مؤؤن بلؤؤدان إسؤؤالمية 

كؤان علؤى  ولكؤن .85مون بها"تعاليم الدين وال يلتزيعتبرون مسلمين ال يطبِّقون 

طارق أن يضع أمام المستمعين حقيقة موقف كثرة من المسلمين والمسلمات من 

قوى اإلسالم السياسي في بلدانهم ومن النظم السياسية فيها. فعلؤى سؤبيل المثؤال 

ال الحصؤؤر يمكؤؤن إيؤؤراد موقؤؤف التؤؤر  فؤؤي ألمانيؤؤا مؤؤن الدولؤؤة المدنيؤؤة والعلمانيؤؤة 

ة التركيؤؤة التؤي يرأسؤها عضؤو فؤي تنظؤؤيم األلمانيؤة ومؤن النظؤام السياسؤي والدولؤ

اإلخوان المسلمين عالميا ورئيس الجمهورية التركية رجب طيب اردوغان. وقؤد 
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صوت غالبية التؤر  فؤي المانيؤا إلؤى جانؤب مؤنح أردوغؤان سؤلطات إضؤافية تزيؤد 

اسؤم اإلسؤالم، وأشؤارت بعلى ما لديه من سلطات لتحول تركيا إلى دولة تسؤلطية 

إلى تفاقم الخالفي بين ألمانيا وتركيا ومنها ما ورد في صحيفة  الصحف األلمانية

   فايننشال تايمز، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:

"كانت خالفات قؤد نشؤبت بؤين الحكؤومتين، األلمانيؤة والتركيؤة، علؤى خلفيؤة 

سؤؤعي األخيؤؤرة إلقنؤؤاع المؤؤواطنين األتؤؤرا  المقيمؤؤين فؤؤي ألمانيؤؤا بالتصؤؤويت فؤؤي 

وقالؤت  .ركي لصالح منح الرئيس رجب طيب أردوغان سلطات إضؤافيةاستفتاء ت

الصؤؤحيفة إن تركيؤؤا تسؤؤتمر فؤؤي لعؤؤب دور كبيؤؤر فؤؤي شؤؤيون الجاليؤؤة المسؤؤلمة فؤؤي 

ألمانيؤؤا مؤؤن خؤؤالل ميسسؤؤات تخضؤؤع إلشؤؤراف تركؤؤي وتشؤؤرف بؤؤدورها علؤؤى ثلؤؤ  

 وتؤرى السؤلطات فؤي ألمانيؤا أهميؤة متزايؤدة النؤدماجتقريبؤا. المساجد فؤي ألمانيؤا 

وقؤؤد زاد  .المسؤؤلمين فؤؤي المجتمؤؤع األلمؤؤاني لمحاربؤؤة التطؤؤرف، حسؤؤب الصؤؤحيفة

االهتمام بقضية اندماج المسلمين في المجتمع عقؤب وصؤول مليؤون الجؤق مسؤلم 

وتستمر تركيا في لعؤب دور كبيؤر . 2016 -2015إضافي إلى ألمانيا في العامين 

"االتحؤاد اإلسؤالمي  في حياة المسلمين المقيمين فؤي ألمانيؤا مؤن خؤالل مؤا يسؤمى

التركي للشيون الدينية"، وهؤي أكبؤر منظمؤة إسؤالمية فؤي ألمانيؤا، حيؤ  تشؤرف 

وتشؤؤير الصؤؤحيفة إلؤؤى أن  .مسؤؤجد فؤؤي الؤؤبالد 2400سؤؤجد مؤؤن أصؤؤل م 900علؤؤى 

األئمؤؤة فؤؤؤي المسؤؤؤاجد التابعؤؤؤة لالتحؤؤؤاد اإلسؤؤالمي التركؤؤؤي يلقؤؤؤون الخطؤؤؤب باللغؤؤؤة 

والوقؤائع تشؤير إلؤى أن  86".تركيؤةالتركية، ويقبضؤون رواتؤبهم مؤن الحكومؤة ال

نسبة عاليؤة مؤن مؤواطني ومواطنؤات الدولؤة التركيؤة مؤن التؤر  )عؤدا الكؤرد( قؤد 

صوت لصؤالح أردوغؤان كمؤا صؤوتوا لصؤالحه وصؤالح حزبؤه اإلسؤالمي "العدالؤة 

 والتنمية" في االنتخابات العامة.

فؤي تؤدخل فؤظ ومسؤتمر للؤنظم السياسؤية وجؤود والمعلومات المتؤوفرة تيكؤد 

الؤؤدول ذات األكثريؤؤة المسؤؤلمة التؤؤدخل المسؤؤتمر فؤؤي شؤؤيون المسؤؤلمين فؤؤي الؤؤدول 

األوروبيؤؤة وتؤؤدفع بهؤؤا إلؤؤى التطؤؤرف واالبتعؤؤاد عؤؤن الديمقراطيؤؤة وعؤؤن االنؤؤدماج 

الفعلي فؤي المجتمؤع األلمؤاني، تمامؤا  كمؤا تمارسؤه القؤوى اإلسؤالموية المتطرفؤة، 

 ومهم القوى السلفية.  

يخذ عليه في الجانب االجتماعي، وهو كثير، إذ يمكن وهنا لست معنيا  بما ي

مؤن الكتؤاب العؤرب بشؤأن سؤلو  طؤارق رمضؤان إلؤى عؤدد  العودة في هذا الصؤدد
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السياسي واالجتماعي، ومنهم الكاتب الجزائر مدني قصر فؤي مقالؤه الموسؤوم " 

 87.أفكار اإلسالمي طارق رمضان الدينية التعصبية أخطر من قصصه العاطفية"

معايير المنشودة للمسلم األوروبي طرحها األستاذ الدكتور بسؤام طيبؤي إن ال

والتي تعتبر الرييؤة الواقعيؤة والسؤليمة المنشؤودة والتؤي لخصؤها  1992في عام 

 بما يلي: 

**  ** قبول فصل الدين عن السياسة أي العلمانيؤة. ** قبول الديمقراطية."

التسؤؤامح بؤؤالمفهوم الحؤؤدي  ال ** حريؤؤة العقيؤؤدة،  قبؤؤول حقؤؤوق اإلنسؤؤان الفرديؤؤة.

 .88"** االعتراف بالمجتمع المدني التعددي. اإلسالمي.
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اليمين المتطرف والنازية تنامي المخاطر التي يشكلها أحد عشر: 
 على الحياة الديمقراطية في المانياالجديدة 

 

الجديؤؤدة فؤؤي إن تزايؤؤد نفؤؤوذ ودور وتؤؤأثير قؤؤوى اليمؤؤين المتطؤؤرف والنازيؤؤة 

المانيا يثير مخاوف جدية لدى الغالبية العظمى من الشؤعب األلمؤاني علؤى تراجؤع 

الديمقراطية التي يتمتعون بها منذ نهايؤة الحؤرب العلميؤة الثانيؤة حتؤى ا ن، كمؤا 

يثيؤؤر كافؤؤة األحؤؤزاب التؤؤي تشؤؤار  فؤؤي الحكؤؤم وقؤؤوى اليسؤؤار والخضؤؤر والقؤؤوى 

 ية:الديمقراطية كافة لثالثة أسباب جوهر

الدور السلبي المتفاقم الذي تلعبه قوى اليمين المتطؤرف والنازيؤة الجديؤدة  (1

فؤؤي تهديؤؤد الحيؤؤاة الديمقراطيؤؤة وحقؤؤوق اإلنسؤؤان والسؤؤلم االجتمؤؤاعي فؤؤي 

 ألمانيا وفي التجاوز على دستور ألمانيا الديمقراطي. 

 

ويبرز هذا الدور من خالل جملة من الظواهر واألفعال التي نشؤير إلؤى عؤدد 

 ها فيما يلي:من

العنؤف المفؤرط الؤذي تمارسؤه القؤؤوى األكثؤر تطرفؤا  وشراسؤة والتؤؤي ازداد  *

عؤؤدد الممارسؤؤين لهؤؤذا العنؤؤف، سؤؤواء أكؤؤان بالقتؤؤل الفؤؤردي أم إصؤؤابتهم بجؤؤروح 

 وعاهات عبر العمليات اإلرهابية الفردية والجمعية وإشعال الحرائق.

النؤؤاس التشؤؤكي  بالديمقراطيؤؤة وقؤؤدرة النظؤؤام علؤؤى حمايؤؤة النؤؤاس،  دفؤؤع *

السؤؤؤيما الجماعؤؤؤات المسؤؤؤتهدفة مؤؤؤن هؤؤؤذو القؤؤؤوى، وهؤؤؤم المسؤؤؤلمون والمسؤؤؤلمات 

 واليهود والعناصر الديمقراطية واليسارية. 

دفؤؤع الحكومؤؤة والبرلمؤؤان االتحؤؤادي إلؤؤى اتخؤؤاذ إجؤؤراءات تسؤؤمى احترازيؤؤة  *

لنازية الجديدة والتؤي ال تقتصؤر عنؤد اتخاذهؤا ضد نشاط قوى اليمين المتطرف وا

على هيالء بؤل تشؤمل المجتمؤع كلؤه، منهؤا مؤثال  الرقابؤة علؤى الهواتؤف أو نصؤب 

الكاميرات في الساحات العامة والشوارع وكثير من الكاميرات التي ترصد حركة 

النؤؤاس، أو الرقابؤؤة علؤؤى مواقؤؤع االتصؤؤال االجتمؤؤاعي والحؤؤد مؤؤن حريؤؤة وحركؤؤة 

والتدخل عمليا  في الشيون الخاصة التي يفتؤرض أن تصؤان وتحتؤرم. األشخا  

 وهي التي تسببت باحتجاج كثير من القوى الديمقراطية على تل  اإلجراءات.
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توجيؤؤه المزيؤؤد مؤؤن اإلسؤؤاءات والتهديؤؤدات للمسؤؤيولين فؤؤي المحافظؤؤات،  *

فؤي ابتداء  من النؤواحي ومؤرورا  باألقضؤية والمؤدن الكبيؤرة، وكؤذل  ضؤد أعضؤاء 

البرلمانؤؤؤات المحليؤؤؤة أو البرلمؤؤؤان االتحؤؤؤادي، وكؤؤؤذل  ضؤؤؤد قيؤؤؤادات فؤؤؤي األحؤؤؤزاب 

الحاكمة أو في المعارضؤة، والتؤي تضؤعف إلؤى حؤد غيؤر قليلؤة قؤدرة هؤيالء علؤى 

مواجهؤؤة المشؤؤكالت القائمؤؤة أو الؤؤدفاع عؤؤن الجماعؤؤات التؤؤي يمكؤؤن أن تتعؤؤرض 

اغتيؤؤال فعليؤؤة بمؤؤا  لإلرهؤؤاب. وقؤؤد نفؤؤذ اليمينيؤؤون المتطرفؤؤون والنؤؤازيون عمليؤؤات

يشي إلؤى عؤزمهم علؤى تنفيؤذ مؤا يهؤددون بؤه، كمؤا يؤدفع بالمهؤددين إلؤى الخشؤية 

 والتراجع عن الوظائف التي ييدونها، كما أُشير إلى ذل  ساقا . 

وتقؤؤوم هؤؤذو القؤؤوى بالتشؤؤكي  بالديمقراطيؤؤة وثقافؤؤة التسؤؤامح مؤؤن خؤؤالل  *

لألطفؤؤؤال وتالميؤؤؤذ  النشؤؤؤرات والكراسؤؤؤات والكتؤؤؤب التؤؤؤي يصؤؤؤدرونها والموجهؤؤؤة

المؤؤدارس والشؤؤباب والتؤؤي تمجؤؤد القوميؤؤة بمضؤؤمونها العنصؤؤري )العنصؤؤر ا ري 

الجرمؤؤاني(، ونشؤؤؤر الحقؤؤؤد والكراهيؤؤؤة إزاء ا خؤؤؤر، وتمجيؤؤؤد التؤؤؤرا  اإلمبريؤؤؤالي 

 األلماني والقوى الفاشية بأساليب غير مباشرة وأحيانا  مكشوفة. 

إن الحق ال يصان إال بالعنف الترويط المستمر للعالقة بين القوة والحق و *

وامؤؤتال  ناصؤؤية القؤؤوة للحفؤؤاظ علؤؤى الحقؤؤوق أو انتزاعهؤؤا، إضؤؤافة علؤؤى تمجيؤؤد 

البطولؤؤة واالحتفؤؤال بؤؤبعض األحؤؤد  والتؤؤواريخ التؤؤي تعبؤؤر عؤؤن الؤؤروح القوميؤؤة 

 الشوفينية والعنصرية.         

 

ة مخاطر وجود قوى يمينية متطرفة ونازية جديدة في أجهزة الدولة المدني (2

 والعسكرية، السيما في الجيش والشرطة واألجهزة األمنية.

 

تشؤؤير المعطيؤؤات المتؤؤوفرة والتقؤؤارير المنشؤؤورة والكتؤؤب المهنيؤؤة الصؤؤادرة 

بصؤؤدد وجؤؤود عناصؤؤر وأفكؤؤار ونشؤؤاط اليمؤؤين المتطؤؤرف والنازيؤؤة الجديؤؤدة فؤؤي 

صؤؤفوف القؤؤوات المسؤؤلحة األلمانيؤؤة أوال ، وإلؤؤى تنؤؤامي ملمؤؤوس فؤؤي هؤؤذا الوجؤؤود 

ونشاط ثانيا ، وإلى المخاطر التي تحف بمثل هذا الواقع والتنديد به والتحذير من 

تناميه ثالثا . والمخاطر التي يراها الديمقراطيون واليساريون األلمؤان مؤن وجؤود 

والشؤؤرطة واألمؤؤن والمخؤؤابرات  شقؤؤوى يمينؤؤي متطرفؤؤة ونازيؤؤة جديؤؤدة فؤؤي الجؤؤي

المعاديؤؤة للديمقراطيؤة واحتؤؤرام  العسؤكرية والقضؤؤاء تنبؤع مؤؤن طبيعؤة هؤؤذو القؤوى

كرامة وحقوق اإلنسان وحرياته  الشخصؤية، إضؤافة إلؤى مؤا يمكؤن أن يبؤرز مؤن 



 

   
162 

تميز بين الناس في التعامل، السيما في مراكز الشرطة أو التحقيؤق الؤذي يجريؤه 

القضاء، أو إيصؤال المعلومؤات السؤرية عؤن تحركؤات الجؤيش والشؤرطة وأجهؤزة 

ينيؤؤؤة المتطرفؤؤؤة والنازيؤؤؤة الجديؤؤؤدة أو المسؤؤؤاعدة فؤؤؤي األمؤؤؤن ضؤؤؤد الجماعؤؤؤات اليم

 اخفائهم أو إبالغهم باحتمال صدور قرارات باعتقالهم.

إال إن األكثر خطورة في نشاط هؤذو القؤوى يبؤرز فؤي نشؤرهم للفكؤر اليمينؤي 

المتطؤؤرف والنؤؤازي الجديؤؤد فؤؤي صؤؤفوف القؤؤوات المسؤؤلحة والعمؤؤل علؤؤى كسؤؤبهم 

يحمؤؤيهم مؤؤن محؤؤاوالت الدولؤؤة فؤؤي تصؤؤفية  لتنظيمؤؤاتهم السؤؤرية أو تكؤؤوين سؤؤياج

المواقع الفكرية لهم. فبعض هذو القوى ال يخفي عداءو الثابت لوجود جمهوريؤة 

ألمانيؤؤؤا االتحاديؤؤؤة ودسؤؤؤتورها الؤؤؤديمقراطي العؤؤؤام ويسؤؤؤعى إلؤؤؤى تصؤؤؤفيتها وبنؤؤؤاء 

امبراطورية المانيا الجديؤدة وممارسؤة سياسؤاتها المعروفؤة. وقؤد أتينؤا علؤى ذكؤر 

مات األكثر صراحة في عدائها للجمهورية القائمة، وان اختلفت بعض هذو التنظي

أهداف هذو لقوى إال إنها تشتر  فؤي الموقؤف المنؤاهض للديمقراطيؤة والحريؤات 

العامة وحقوق اإلنسان، السيما قوى النازية الجديدة اإلرهابيؤة ومواطنؤو الؤرايخ 

 األلماني التطرف.       )اإلمبراطورية( والجماعات األكثر راديكالية  من اليمين

فالمعلومات المتوفرة تشير بما ال يقبل الشؤ  إلؤى تنؤامي عؤدد الجنؤود الؤذين 

ييمنؤؤون بؤؤالفكر اليمينؤؤي المتطؤؤرف والنازيؤؤة الجديؤؤدة. فقؤؤد كتبؤؤت مارتينؤؤا رينؤؤر، 

 DIE LINKEالمتحدثة باسم السياسات المناهضؤة للفاشؤية فؤي مجموعؤة اليسؤار 

( قد كشفت MAD) البرلمانية. في البوندستاغ، إن المخابرات العسكرية األلمانية

عن أربعة متطؤرفين يمينيؤين. يقؤال علؤى أن جميؤع الحؤاالت الفرديؤة، وأن ليسؤت 

هنا  شبكات يمينية في الجيش االتحادي. إن هذا االدعاء ال يمكن الوثوق به في 

كة الجنود فيها، وهي مؤن ضؤمن ضوء سلسلة الحواد  الكاملة التي لوحظ مشار

األعمؤؤال التؤؤي يقؤؤوم بهؤؤا النؤؤازيون الجؤؤدد فؤؤي السؤؤنوات األخيؤؤرة. إال إن الجؤؤيش 

االتحادي والمخابرات العسكرية األلمانية ينفيان باستمرار ذلؤ  وال يتحؤدثان عؤن 

مؤؤدى قؤؤوة النزعؤؤات النازيؤؤة الجديؤؤدة فؤؤي الجؤؤيش. إذ مؤؤن خؤؤالل التسؤؤتر وإشؤؤاعة 

رون بتؤؤؤوفير الفرصؤؤؤة للنؤؤؤازيين الجؤؤؤدد بأخؤؤؤذ األسؤؤؤلحة الغمؤؤؤوض، فؤؤؤتنهم يخؤؤؤاط

والذخائر والقدرات العسكرية من مخازن الجيش واسؤتخدامها فؤي أعمؤال العنؤف 

وتنفيذ الهجمات". وقد أوردت السؤيدة رينؤر مجموعؤة مؤن الحؤواد  التؤي وقعؤت 

ف الجؤؤؤيش، بمؤؤؤا فيهؤؤؤا إداء التحيؤؤؤة النازيؤؤؤة، أو تبؤؤؤادل المعلومؤؤؤات عؤؤؤن اعتقؤؤؤال 

 Eliteeinheitوقتؤؤؤل يسؤؤؤاري بؤؤؤين آمريؤؤؤة قؤؤؤوات النخبؤؤؤة الخاصؤؤؤة وتعؤؤؤذيب 

Kommando Spezialkräfte (KSK).89.     
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ونشؤؤؤؤر موقؤؤؤؤع ميركؤؤؤؤوري تقريؤؤؤؤرا  بعنؤؤؤؤوان "حفلؤؤؤؤة تحيؤؤؤؤة هتلؤؤؤؤر" بتؤؤؤؤاريخ 

وهؤذا جؤزء واضؤح  -جاء فيه: "ولكن ا ن هنا  فضؤيحة جديؤدة  20/03/2020

اإلضؤؤافة إلؤؤى مؤؤواطني . بBundeswehrمؤؤن سلسؤؤلة مؤؤن القضؤؤايا اليمينيؤؤة فؤؤي 

الرايخ أو المناقشات حول تحية هتلؤر والصؤخور اليمينيؤة فؤي الحفؤالت، يقؤال أن 

هنؤؤؤا  ضؤؤؤابط صؤؤؤف مؤؤؤن القؤؤؤوات الخاصؤؤؤة يقؤؤؤود وحؤؤؤدة النخبؤؤؤة وهؤؤؤو متطؤؤؤرف 

 .90يميني."

وهؤؤم  ARDكتبؤؤت مجموعؤؤة مؤؤن العؤؤاملين فؤؤي سؤؤتوديو التلفزيؤؤون االتحؤؤادي 

النكوروت وكرسؤؤؤتوف پروسؤؤؤل الثالثؤؤؤي ميخائيؤؤؤل اؤؤؤوتانبيرگ، مؤؤؤاري فؤؤؤون مؤؤؤ

Michael Götschenberg, Marie von Mallinckrodt und 

Christoph Prössl  دراسة جاء فيهؤا: "ُيظهؤر العديؤد مؤن الجنؤود عبؤر وسؤائل

التواصل االجتماعي وبعالنية عؤن مؤواقفهم اليمينيؤة المتطرفؤة. وتشؤير الدراسؤة 

 2018ت المسؤلحة فؤي عؤام نشاط سياسي يثير الفتنة في القؤوا 150إلى ارتكاب 

. 2016حالؤؤة فؤؤي عؤؤام  63فؤؤي حؤؤن كانؤؤت  2017حالؤؤة فؤؤي عؤؤام  167فؤؤي مقابؤؤل 

ويشؤؤيرون إلؤؤى أن مؤؤن الصؤؤعوبة تحديؤؤد عؤؤدد األشؤؤخا  الؤؤذي ينخرطؤؤون فؤؤي 

 .91مواقفهم مع اليمينيين المتطرفين والنازيين الجدد. 

 militärischeوفؤؤؤؤؤؤؤي تقريؤؤؤؤؤؤؤر للمخؤؤؤؤؤؤؤابرات العسؤؤؤؤؤؤؤكرية األلمانيؤؤؤؤؤؤؤة 

Abschirmdienst (MAD)  يمينؤؤؤي متطؤؤؤرف  550يشؤؤؤير إلؤؤؤى واقؤؤؤع وجؤؤؤود

مؤن افؤراد الجؤيش االتحؤادي األلمؤاني، وهؤو  180000ونازي جديد مؤن مجمؤوع 

عدد قليل بالقياس إلى المجموع الكلي، ولكن يحمؤل هؤذا مؤع ذلؤ  مخؤاطر جديؤة، 

ويصعب تقؤدير مؤن هؤم ال ُيظهؤرون مؤواقفهم اليمينيؤة علنؤا . وتؤدرس المخؤابرات 

حالة لقوى اليمين المتطرفة والتي يمكن  360رية األلمانية ما تزال تدرس العسك

 .92ان تكون محذرة من مخاطر جدية.

تشؤير معطيؤؤات أخؤؤرى إلؤؤى اكتشؤؤاف أجهؤزة األمؤؤن األلمانيؤؤة خاليؤؤا وعناصؤؤر 

الشؤؤرطة، وهؤؤي تؤؤدين بؤؤالوالء لقؤؤوى الجؤؤيش وتعمؤؤل فؤؤي القؤؤوات المسؤؤلحة، فؤؤي 

وهؤي التؤي تقؤوم أيضؤا  بتؤوفير السؤالح والعتؤاد  يمينية متطرفؤة أو نازيؤة جديؤدة،

للعناصر والخاليا التي تمؤارس العنؤف والقتؤل الفؤردي والجمؤاعي، أو مسؤاعدتها 

للحصؤؤول عليهؤؤا مؤؤن السؤؤوق المؤؤوازي. والمخؤؤاطر الناجمؤؤة عؤؤن وجؤؤود وتنؤؤامي 

هيالء فؤي القؤوات المسؤلحة جديؤة، بسؤبب تأثيرهؤا السؤلبي والمباشؤر علؤى عمؤل 

هذو القؤوات بؤالقوت المسؤلحة األخؤرى فؤي حلؤف األطلسؤي وفؤي وسمعة وعالقة 



 

   
164 

ومؤع  الدول األوروبية بشكل خا  وبالعالقات الديمقراطية فؤي القؤوات المسؤلحة

. وال بد من تقدير المخاطر التي تنشأ عن واقع أن هؤيالء جميعؤا  الفرد والمجتمع

علؤى  لهم الحؤق فؤي حمؤل السؤالح واسؤتخدامه عنؤد الضؤرورة، ومؤدى تؤأثير ذلؤ 

دولة القانون والدفاع عن األنسان وإرادته ومصالحه. إذ يمكن أن يكون لها دور 

تمييؤؤؤزي وتخريبؤؤؤي وإلحؤؤؤاق األضؤؤؤرار بسياسؤؤؤة الدولؤؤؤة األلمانيؤؤؤة فؤؤؤي المجؤؤؤاالت 

السياسية والعسكرية وعالقاتها الدولية. ونورد هنا على سبيل المثؤال ال الحصؤر 

 Heike كؤؤؤؤة كلفنؤؤؤؤر عؤؤؤؤن كتؤؤؤؤاب الصؤؤؤؤحفية هاي رمؤؤؤؤا ورد فؤؤؤؤي تقريؤؤؤؤر نشؤؤؤؤ

Kleffner والسؤؤيد ماتيؤؤاس مايسؤؤنرMatthias Meisner  الموسؤؤومين "فؤؤي

عؤؤن دار  2017بؤؤين الغضؤؤب والترحيؤؤب" الصؤؤادر عؤؤام  –صؤؤفوف الساكسؤؤونيين 

يمينيؤؤون متطرفؤؤون فؤؤي الشؤؤرطة، الجؤؤيش  –اليسؤؤار، وكتؤؤاب "األمؤؤر االسؤؤتثنائي 

   .93على عن دار هيردر. 2019االتحادي، والقضاء" الصادر عام 

مينيؤة فؤي عؤام : "عندما عاد عؤدد أعمؤال العنؤف اليذا التقريره وقد جاء في

فؤؤي أوائؤؤل التسؤؤعينات مؤؤن القؤؤرن العشؤؤرين، وحؤؤين ى ارتفاعؤؤه إلؤؤى مسؤؤتو 2016

في دريسدن برفع شعار "ال إلؤى المنؤزل" وتظؤاهرت كؤل  Pegidaبادرت پيگيدا 

نزل عشرات األلوف من اليمينيين الغاضبين إلى شوارع الجمهورية.  ثمأسبوع، 

ر أمؤؤر باعتقؤال مجموعؤؤة فرايتؤؤال فؤي حينهؤؤا أقؤدم المؤؤدعي العؤؤام االتحؤادي بتصؤؤدا

التؤي نفؤذت فؤي فتؤرة  ،اليمينية اإلرهابية في مدينة فرايتال الصغيرة الساكسؤونية

سؤؤتة أشؤؤهر فقؤؤط خمؤؤس هجمؤؤات إرهابيؤؤة علؤؤى الالجئؤؤين والسياسؤؤيين المحليؤؤين 

هذو الهجمات شكوكا  تيشؤر تؤورط  ت. وقد اثارلالجئين ومشاريع اإلسكان البديل

نؤازيين الجؤدد بالمعلومؤات، وحؤذروا مؤن إجؤراءات يمكؤن أن الشرطة في تزويد ال

نائب رئؤيس واليؤة سكسؤونيا مؤارتن دولؤيط  خسروفي حينها  .يتخذها زمالء لهم

(SPD شعبية كبيرة لؤدى الشؤرطة، بعؤد أن افتؤرض وعبؤر عؤن ذلؤ  فؤي مقابلؤة )

 الشؤرطة مؤنأوسؤاط فؤي  AfDو Pegida"زيت" بقوله بوجود تعاطف أكبر مؤع 

السؤؤكان". ثؤؤم قؤؤال دولؤؤيط: "إن ضؤؤباط  هؤؤذا التعؤؤاطف كمتوسؤؤط بؤؤينوجؤؤود مثؤؤل 

بصؤؤؤفتنا مؤؤؤوظفين، يمكننؤؤؤا أن نتوقؤؤؤع أنهؤؤؤم والشؤؤؤرطة لؤؤؤدينا هؤؤؤم ممثلؤؤؤو دولتنؤؤؤا. 

ر دوليط بهؤذا الصؤدد إلؤى اوأش”استوعبوا العناصر األساسية للتربية السياسية. 

 .94الشرطة وساكسونيا

 

 

https://www.tagesspiegel.de/kleffner-heike/6806454.html
https://www.tagesspiegel.de/kleffner-heike/6806454.html
https://www.tagesspiegel.de/meisner-matthias/5264588.html
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األوروبيؤؤة وعلؤؤى تنؤؤامي التناقضؤؤات المخؤؤاطر الكبيؤؤرة علؤؤى تصؤؤدع الوحؤؤدة  (2

والصؤؤراعات الداخليؤؤة وعلؤؤى عملتهؤؤا الموحؤؤدة )اليؤؤورو( ومجمؤؤل تطورهؤؤا 

 االقتصادي. 

تيكد كثير من الدراسات الجادة والبحو  التطبيقية إلى واقع تنامي مختلؤف 

أطياف اليمين في المجتمعات األوروبية، سواء الشرقية منهؤا أم الغربيؤة، ابتؤداء  

المحؤافظ إلؤى اليمؤين المتطؤرف واليمؤين اإلرهؤابي. ومؤع وجؤود نقؤاط  من اليمؤين

التقاء جوهرية بين جميع هذو األطيؤاف مؤن حيؤ  المواقؤف القوميؤة وصؤورة ألؤـ 

"أنؤؤا" فؤؤي مواجهؤؤة صؤؤورة ألؤؤـ "آخؤؤر" العؤؤدو، فؤؤأن اليمؤؤين المحؤؤافظ ال يسؤؤتهدف 

و قضؤؤايا تغييؤؤر النظؤؤام السياسؤؤي القؤؤائم، بؤؤل تعديلؤؤه فؤؤي الموقؤؤف مؤؤن األجانؤؤب أ

اقتصادية أخرى، إال إن قوى اليمين المتطرف والنازية الجديدة تعمؤل ضؤد الؤنظم 

السياسية القائمة وتسعى إلؤى إقامؤة نظؤم سياسؤية جديؤدة تقؤوم علؤى أسؤس غيؤر 

بعيؤؤدة عؤؤن الؤؤنظم االشؤؤتراكية الوطنيؤؤة فؤؤي فتؤؤرة الهتلريؤؤة أو إيطاليؤؤا فؤؤي زمؤؤن 

متجهؤة صؤوب المزيؤد مؤن التوغؤل فؤي الفاشية الموسؤولينية. واألمثلؤة القريبؤة ال

السياسات اليمينية المتطرفة تقدم لنا كل من هنغاريؤا وبولونيؤا بشؤكل خؤا . إن 

نمو وتطور االتجاهؤات اليمينيؤة المتطرفؤة والنازيؤة الجديؤدة تشؤكل مخؤاطر جمؤة 

 على الوحدة األوروبية ألنها:

تية التؤؤي تؤؤدعو إلؤؤى الدولؤؤة القوميؤؤة واالسؤؤتقاللية ورفؤؤض الكوسؤؤموبولي **

 يعرضها قيام الوحدة األوروبية. فهي تسعى عمليا  على حل الوحدة األوروبية.

إنهؤا تؤرفض العولمؤؤة ال مؤن منطلؤؤق رفؤض الرأسؤؤمالية واحتكاراتهؤا، بؤؤل  **

ألنهؤؤا تخشؤؤى التفاعؤؤل بؤؤين الشؤؤعوب والقوميؤؤات وبؤؤين الثقافؤؤات، وألنهؤؤا تضؤؤعف 

لوجؤؤؤه السياسؤؤؤي الثؤؤؤاني القيؤؤؤود الدوليؤؤؤة علؤؤؤى الهجؤؤؤرة والنؤؤؤزوح. فهؤؤؤي تشؤؤؤكل ا

 للرأسمالية في االقتصاد.

وهي ترفض الهجرة األجنبية إلى بلدانها، بما فؤي ذلؤ  الهجؤرة مؤن دول  **

أوروبا الشرقية األعضاء ف االتحاد األوروبي، وخاصؤة مؤن الشؤعوب السؤالفية، 

ألنهؤم علؤى قناعؤة مضؤؤللة بؤأن األلمؤان هؤم مؤؤن الشؤعب ا ري الؤذي يتفؤوق علؤؤى 

 خرى في كل شيء!الشعوب األ

واليمين المتطرف يدعو إلى إقامة نظام يفرض النظام والقؤانون بؤالقوة،  **

والؤؤذي ال يعنؤؤي سؤؤوى إقامؤؤة نظؤؤام دكتؤؤاتوري شؤؤبيه بالنظؤؤام الؤؤدكتاتوري المطلؤؤق 

والميثرة  (Charisma)وشخصية الدكتاتور األوحد الذي يمتل  الجاذبية الفاتنة 
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مصادرة الحقوق والحريات الفردية والعامة والمعبئة للشعب، والذي في مقدورو 

برضى كثير من المخدوعات والمخدوعين بالشعارات الشعبوية والعنصرية التؤي 

ترفعها هذو القوى المتطرفة. أي إنها تسعى إليهام الناس بأفضليتها بأمؤل إنهؤاء 

وجود النظام السياسؤي الؤديمقراطي البرجؤوازي القؤائم حاليؤا  لصؤالح البرجوازيؤة 

 بيرة واالحتكارية.الك

وهذو القوى تسعى إلى إخراج ألمانيا من منطقؤة اليؤورو لصؤالح المؤار   **

األلمؤؤاني، علمؤؤا  بؤؤأن ألمانيؤؤا هؤؤي المسؤؤتفيدة األكبؤؤر مؤؤن الوحؤؤدة األوروبيؤؤة ومؤؤن 

توحيد العملة األوروبية باليورو. وهذا الموقف ينبع من الرييؤة القوميؤة اليمنيؤة 

ن متفردة في كل شيء بما فيها العملة إزاء القوميات المتطرفة التي تريد أن تكو

والعمالت األخرى. ونجد هذا الموقف نفسه لدى القوى القوية اليمينية المتطرفة 

 األخرى في أوروبا أيضا                  

ومن يتابع الوضؤع فؤي االتحؤاد األوروبؤي يؤرى بوضؤوح تفؤاقم الخالفؤات  **

لنسؤؤبة للعديؤؤد مؤؤن القضؤؤايا المطروحؤؤة فؤؤي والصؤؤراعات بؤؤين الؤؤدول األعضؤؤاء با

السياسؤؤات الداخليؤؤؤة أم اإلقليميؤؤة أم الدوليؤؤؤة، ومنهؤؤؤا الموقؤؤف مؤؤؤن الديمقراطيؤؤؤة 

وعالقة السلطة التنفيذية باستقاللية القضؤاء أو المؤوف مؤن اللجؤوء والهجؤرة أو 

من تشكيل جيش أوروبؤي مشؤتر ...الخ. وتقؤدم العالقؤات المتؤوترة بؤين الغالبيؤة 

من دول االتحاد األوروبي وبؤين كؤل مؤن هنغاريؤا وبولونيؤا بشؤكل خؤا  العظمى 

نموذجؤؤا للسياسؤؤات اليمينيؤؤة المتطرفؤؤة لحكؤؤومتي البلؤؤدين األخيؤؤرين، مؤؤع وجؤؤود 

مالمح مقاربة لهما في دول أوروبيؤة أخؤرى مثؤل بلغاريؤا والبانيؤا والتشؤي . فكؤل 

ور سؤؤريع نحؤؤو الميشؤؤرات السياسؤؤية المتؤؤوفرة تشؤؤير بمؤؤا ال يقبؤؤل الشؤؤ  إلؤؤى تطؤؤ

التسلط الفؤردي والدكتاتوريؤة اليمينيؤة المتطرفؤة فؤي هنغاريؤا، السؤيما فؤي زيؤادة 

صالحيات رئيس الوزراء فيكتور أوربان من جهة، وتقلي  شديد في صالحيات 

مجلس النواب ومصادرة حرية اإلعالم والضؤغط المتزايؤد علؤى قؤوى المعارضؤة، 

 واجهة وباء كورونا من جهة ثانية.   وخاصة في اعقاب إجراءاته في ما ادعاو لم

ويقؤؤدم خؤؤروج بريطانيؤؤا مؤؤن االتحؤؤاد األوروبؤؤي صؤؤورة جديؤؤدة عؤؤن العالقؤؤات 

األوروبيؤؤة المحتملؤؤة فؤؤي الفتؤؤرة القادمؤؤة مؤؤا لؤؤم يجؤؤرا تغييؤؤر فعلؤؤي فؤؤي كثيؤؤر مؤؤن 

السياسؤؤات الراهنؤؤة التؤؤي تمارسؤؤها دول االتحؤؤاد األوروبؤؤي وميسسؤؤات االتحؤؤاد 

ُتسؤؤتثمر األخطؤؤاء الفادحؤؤة التؤؤي ارتكبؤؤت وترتكؤؤب بتتبؤؤع األوروبؤؤي ذاتهؤؤا والتؤؤي 

خؤؤا  ومسؤؤتمر مؤؤن جانؤؤب قؤؤوى اليمؤؤين المتطرفؤؤة والنازيؤؤة الجديؤؤدة، السؤؤيما 

العالقات االجتماعية التي تثير كثير من التناقضات بين الشغيلة المنتجة للخيرات 
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زايؤد المادية وأصحاب ريوس األموال، بين العمل ورأس المال، بين الفقراء المت

نؤؤا  واحتكاراتهؤؤا الكبؤؤرى العؤؤابرة للقؤؤارات، بؤؤين  عؤؤددهم وبؤؤين القلؤؤة المتزايؤؤدة غا

 مستوى المعيشة المتباين والمتباعد باستمرار.

 

سبل مواجهة فكر وسياسات وممارسات قوى اليمين اثنا عشر: 
 المتطرف والنازية الجديدة

 وقوى اإلسالم السياسي المتطرفة في ألمانيا
 

تيكؤؤد جميؤؤع الدراسؤؤات واألبحؤؤا  الجؤؤادة للكتؤؤاب واإلعالميؤؤين والسياسؤؤيين 

الؤؤديمقراطيين أن الدولؤؤة األلمانيؤؤة قؤؤد أغفلؤؤت واسؤؤتهانت وأهملؤؤت لفتؤؤرة طويلؤؤة 

مواجهة قوى اليمين المتطرفة والنازية الجديدة ونشاطاتها وفعالياتها المناهضة 

نسؤؤؤان وحقوقؤؤؤه، والمعاديؤؤؤة للدسؤؤؤتور األلمؤؤؤاني والقؤؤؤوانين األلمانيؤؤؤة وكرامؤؤؤة اإل

لألجانؤؤب المقيمؤؤين فؤؤي المانيؤؤا أو لالجئؤؤين إليهؤؤا ومعؤؤاداة السؤؤامية. كمؤؤا أهملؤؤت 

ولفترة طويلة قوى اإلسالم السياسي السلفية والمتطرفة ونشاطاتها المسيئة لكل 

األجانب والداعية إلى الخالفة اإلسالمية أو أسلمة ألمانيا أيضا . وفي الوقت ذاتؤه 

رصؤؤد والمراقبؤؤة والمتابعؤؤة بؤؤين هؤؤذو القؤؤوى وقؤؤوى اليسؤؤار عمومؤؤا  سؤؤاوت فؤؤي ال

واليسار المتطرف خصوصؤا . فؤي حؤين كانؤت كؤل الؤدالئل المتؤوفرة تشؤير إلؤى أن 

مخاطر جدية من احتمال تنامي وتطور قؤوى اليمؤين المتطرفؤة والنازيؤة الجديؤدة 

تفؤؤؤوق أضؤؤؤعاف المؤؤؤرات مخؤؤؤاطر القؤؤؤوى األخؤؤؤرى التؤؤؤي كانؤؤؤت فؤؤؤي عؤؤؤداد القؤؤؤوى 

اليسارية المتطرفة التي ترصدها المخابرات األلمانية الداخلية. ولم تميز األجهزة 

المسؤؤيولة بؤؤين المواقؤؤف المتباينؤؤة لهؤؤذو القؤؤوى. ففؤؤي الوقؤؤت الؤؤذي تسؤؤعى قؤؤوى 

اليمين المتطرفة والنازية الجديدة إلى إنهؤاء وجؤود الدولؤة األلمانيؤة الدسؤتورية، 

مة دولؤة القائؤد األوحؤد والمتفؤرد فؤي حكؤم ودولة القانون والديمقراطية، وإلى إقا

الؤؤبالد، لؤؤم تسؤؤع القؤؤوى اليسؤؤارية إلؤؤى ذلؤؤ ، بؤؤل كانؤؤت تؤؤدعو إلؤؤى تعميؤؤق الؤؤنهط 

الؤؤديمقراطي فؤؤي الؤؤبالد وتقلؤؤي  الفؤؤوارق بؤؤين األغنيؤؤاء والفقؤؤراء. وكانؤؤت هنؤؤا  

بعؤؤض القؤؤوى اليسؤؤارية المتطرفؤؤة التؤؤي كانؤؤت تتسؤؤم بالفوضؤؤوية والتخريؤؤب فؤؤي 

من أيار/مايس من كل عام مثال . إن هذو االستهانة واإلهمال أديؤا احتفاالت األول 

إلؤؤى مؤؤا هؤؤو عليؤؤه الوضؤؤع حاليؤؤا  والؤؤذي يشؤؤير إلؤؤى تفؤؤاقم فؤؤي دور قؤؤوى اليمؤؤين 

المتطرفة والنازيؤة الجديؤدة ونشؤاطاتها وتأثيرهؤا فؤي النؤاس السؤيما فؤي صؤفوف 

 الشبيبة والجماعات ذات المستوى المتدني ثقافيا . 
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ر فؤأن اإلهمؤال فؤؤي رييؤة ومواجهؤة قؤؤوى اإلسؤالم السياسؤؤي ومؤن جانؤب آخؤؤ

المتطرفؤؤة لسؤؤنوات طويلؤؤة مؤؤن جهؤؤة وإهمؤؤال العمؤؤل المطلؤؤوب مؤؤع المهؤؤاجرين 

والالجئين الجدد وضعف االهتمام بدعم التنظيمات المدنية الداعية لتبني المجتمع 

قؤؤاء المؤؤدني والديمقراطيؤؤة واحتؤؤرام دسؤؤتور ألمانيؤؤا االتحاديؤؤة وعقؤؤد النؤؤدوات وإل

المحاضرات بهذا الصدد فؤي صؤفوف المواطنؤات والمؤواطنين مؤن أصؤول أجنبيؤة 

والالجئؤؤين الجؤؤؤدد مؤؤؤن جهؤؤة ثانيؤؤؤة، وعؤؤؤدم األخؤؤذ بتحؤؤؤذيرات الكتؤؤؤاب والبؤؤؤاحثين 

والمحؤؤؤذرين مؤؤؤن اتسؤؤؤاع وتطؤؤؤور ونشؤؤؤاط القؤؤؤوى اإلسؤؤؤالمية السياسؤؤؤية، السؤؤؤيما 

ال وجؤود وفعؤؤل السؤلفية والمتطرفؤة واإلرهابيؤة مؤن جهؤة ثالثؤة، أدى إلؤى اسؤتفح

 وأذى هذو الجماعات. 

ومن المفيد هنا إبراز نقاط الضعف الجوهرية في الموقف من وجود ونشاط 

 القوى اليمينية المتطرفة والنازية الجديدة فيما يلي:

ضؤؤؤعف نشؤؤؤاط أجهؤؤؤزة األمؤؤؤن والشؤؤؤرطة والمخؤؤؤابرات الداخليؤؤؤة )حمايؤؤؤة  **

 ها.الدستور( في مراقبة ورصد نشاطات هذو القوى ومتابعت

ضؤؤؤعف التنسؤؤؤيق والتكامؤؤؤل الضؤؤؤروريين فؤؤؤي عمؤؤؤل مختلؤؤؤف األجهؤؤؤزة  **

المسيولة عن قضايا األمن والمخابرات والجريمة والقضاء. ومن هنا يشؤار إلؤى 

المئات من المطلوبين والهاربين اليمينيين المتطرفين والنازيين الجؤدد مؤن وجؤه 

 العدالة في ألمانيا.

وجود عناصر يمينيؤة متطرفؤة وربمؤا نازيؤة جديؤدة فؤي صؤفوف مختلؤف ** 

 األجهزة المسيولة عن نشاط هذو القوى. 

كما يمكن أن يكون بين القوى المرتدة عن قوى اليمين والمندسة مجددا   **

في صفوفهم بمعرفة المخابرات الداخلية ال تقدم المعلومات الكافية أو تلعب دورا  

ن المتطرفة. وأحيانا  تكون العناصؤر المندسؤة هؤي تحمؤل فكؤرا  مساندا  لقوى اليمي

 يمينيا  متطرفا  أيضا .

ضؤؤعف أو حتؤؤى غيؤؤاب التنسؤؤيق الضؤؤروري بؤؤين المانيؤؤا ودول االتحؤؤاد ** 

 األوروبي حول نشاط هذو القوى على صعيد أوروبا وفي كل دولة منها. 

 يعمؤؤل ويبؤؤدو أن غيؤؤاب أو وجؤؤود بنؤؤ  للمعلومؤؤات حؤؤول هؤؤذو القؤؤوى ال **

 بالصيغة المناسبة والمعقولة للكشف عن نوايا وخطط وفعاليات هذو القوى. 
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اسؤؤتهانة أجهؤؤزة المخؤؤابرات الداخليؤؤة والقضؤؤاء والمسؤؤيولين السياسؤؤيين  **

بوجود ونشاط هذو القوى معتقدين بأن الديمقراطية في الدولؤة األلمانيؤة راسؤخة 

علومؤؤات التؤؤي تؤؤوفرت ألجهؤؤزة ومكرسؤؤة ال يمكؤؤن لهؤؤذو القلؤؤة التغلؤؤب عليهؤؤا! فالم

 25000قؤؤد اكتشؤؤف قؤؤوائم تحمؤؤل  2011األمؤن األلمانيؤؤة تشؤؤير إل إنهؤؤا منؤؤذ عؤؤام 

اسما  لدى القوى اليمينية المتطرفة والنازية الجديدة أطلؤق عليهؤا قؤوائم األعؤداء 

تتضؤؤؤمن عنؤؤؤاوينهم وأرقؤؤؤام هؤؤؤواتفهم والتؤؤؤي يؤؤؤراد الؤؤؤتخل  مؤؤؤنهم. فقؤؤؤد أوردت 

: " ذكؤر موقؤع "شؤبيغل أوناليؤن" فؤي تقريؤر أن ا يلؤيدويتشة فله بهذا الصدد مؤ

اليمينيين المتطرفين فؤي ألمانيؤا أدرجؤوا فؤي السؤنوات الماضؤية آالف األشؤخا  

ضؤؤمن قؤؤوائم أطلقؤؤوا عليهؤؤا ""قؤؤوائم األعؤؤداء". وحسؤؤب الموقؤؤع فؤؤتن السؤؤلطات 

، عثؤؤرت مؤؤن خؤؤالل حمالتهؤؤا واعتقاالتهؤؤا فؤؤي صؤؤفوف 2011األمنيؤؤة، منؤؤذ عؤؤام 

طرف، على وثائق تثبؤت ذلؤ . وحسؤب التقريؤر فؤتن اليمؤين المتطؤرف اليمين المت

ألف شخ  وأرقؤام تلفونؤاتهم وعنؤاوينهم فؤي قؤوائم "األعؤداء"  25وثق أسماء 

، التؤي اسؤتندت "RND ونقل الموقع معلوماته عن "شبكة التحرير األلمانية .هذو

كتلؤة حؤزب  بدورها إلى رد من الحكومة االتحادية األلمانية على طلب إحاطة مؤن

    iغ".اتبوندس"اليسار المعارض في البرلمان األلماني 

عجؤؤز المحؤؤاكم عؤؤن دراسؤؤة ومتابعؤؤة قضؤؤايا هؤؤذو القؤؤوى لكثؤؤرة الؤؤدعوى  **

المختلفة وقلة عدد المحققين والقضاة، وبالتالي تهمل قضايا كثيرة لفتؤرة طويلؤة 

ذو أو ال تؤؤؤدرس وتؤؤؤدقق كمؤؤؤا يجؤؤؤب الكتشؤؤؤاف الخيؤؤؤوط والخطؤؤؤوط الضؤؤؤرورية لهؤؤؤ

 القوى. 

ولكن أبرز النواق  تبرز في ضؤعف الصؤراع الفكؤري والسياسؤي ضؤد هؤذو 

القؤؤؤوى لتحصؤؤؤين المجتمؤؤؤع مؤؤؤن الفكؤؤؤر والؤؤؤنهط السياسؤؤؤي الؤؤؤذي يعؤؤؤرض الحيؤؤؤاة 

  الديمقراطية والسلم االجتماعي في ألمانيا على مخاطر جمة.        

واجهؤة فكؤر وفي ضوء هذو الوقائع ماذا يمكن للدولؤة األلمانيؤة القيؤام بؤه لم

وممارسة ونمو هذو القوى اليمينية المتطرفة والنازية الجديؤدة؟ هنؤا  مجموعؤة 

مؤؤؤن الدراسؤؤؤات الجؤؤؤادة والمسؤؤؤيولة التؤؤؤي تشؤؤؤير بوضؤؤؤوح إلؤؤؤى عؤؤؤدد كبيؤؤؤر مؤؤؤن 

السياسؤؤات واإلجؤؤراءات الضؤؤرورية لمواجهؤؤة التحؤؤدي الؤؤذي تفرضؤؤه هؤؤذو القؤؤوى 

 في نقاط كثيرة منها: على الدولة والمجتمع في ألمانيا والتي يمكن بلورتها

الحيؤؤاة الديمقراطيؤؤة  إن المسؤؤألة األكثؤؤر أهميؤؤة تبؤؤرز فؤؤي ضؤؤرورة توسؤؤيع (1

وليس تقليصها بتجراءات تحد من حريؤة وحركؤة ونشؤاط المؤواطن ودورو 
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فؤؤؤي المجتمؤؤؤع، إذ إن القؤؤؤوى اليمينيؤؤؤة هؤؤؤي التؤؤؤي تريؤؤؤد تقلؤؤؤي  الحقؤؤؤوق 

الديمقراطيؤؤؤة لتؤؤؤدين النظؤؤؤام السياسؤؤؤي القؤؤؤائم وتعتبؤؤؤرو فاقؤؤؤدا  للمشؤؤؤروعية 

 بمصادرته جملة من الحقوق والحريات األساسية للمواطن والمواطنة.    

التمييؤؤز الؤؤدقيق بؤؤين أطيؤؤاف اليمؤؤين عمومؤؤا  واليمؤؤين المتطؤؤرف خصوصؤؤا   (2

وجؤؤود أجنحؤؤة عديؤؤدة ومواقؤؤف متباينؤؤة، إذ ال بؤؤد مؤؤن التمييؤؤز فؤؤي بسؤؤبب 

المواقؤف بؤؤين العنصؤريين مؤؤن جهؤؤة، وأولئؤ  الؤؤذين يشؤكون مؤؤن تصؤؤرفات 

جمهؤؤؤرة صؤؤؤغيرة مؤؤؤن األجانؤؤؤب، السؤؤؤيما المسؤؤؤلمين. كمؤؤؤا إن المتظؤؤؤاهرين 

والمتظاهرات في جماعة پيگيدا )وطنيؤون أوروبيؤون ضؤد أسؤلمة الغؤرب( 

ين اليمينيؤؤين بالضؤؤرورة. كمؤؤا ال شؤؤ  فؤؤي وجؤؤود ليسؤؤوا كلهؤؤم مؤؤن المتطؤؤرف

 كثرة من النازيين الجدد في صفوف المحتجين.

ال يمكؤؤؤن مكافحؤؤؤة قؤؤؤوي اليمؤؤؤين المتطرفؤؤؤة والنازيؤؤؤة الجديؤؤؤدة بؤؤؤاإلجراءات  (3

األمنية وحؤدها، بؤل ال بؤد مؤن اعتمؤاد الكفؤاح الفكؤري والسياسؤي ضؤد فكؤر 

خؤؤوض النقؤؤاش وسياسؤؤات وممارسؤؤات هؤؤذو القؤؤوى المتطرفؤؤة، وال بؤؤد مؤؤن 

العلمؤؤؤي والمعرفؤؤؤي الهؤؤؤاد  والرصؤؤؤين فؤؤؤي مواجهتهؤؤؤا وفضؤؤؤح شؤؤؤعبويتها 

بمفهومها السلبي ورجعيتها وروح االستبداد في تصرفاتها، السيما العنف 

 والعنصرية والعداء للسامية وضد األجانب والمسلمين والمسلمات.  

نظؤام ال بد لألحزاب والشخصيات السياسؤية التؤي تتبنؤى الديمقراطيؤة فؤي ال (4

السياسي القائم اسؤتعادة ثقؤة الجمؤاهير الشؤعبية التؤي فقؤدتها خؤالل الفتؤرة 

الطويلؤؤؤة المنصؤؤؤرمة بسؤؤؤبب سياسؤؤؤات خاطئؤؤؤة أو متحيؤؤؤزة كليؤؤؤة لصؤؤؤالح 

االحتكارات الرأسمالية الكبرى وضد مصالح الكؤادحين والمنتجؤين، خاصؤة 

فؤي المكاسب االقتصؤادية واالجتماعيؤة لهؤذو الفئؤات والتؤي تراجعؤت كثيؤرا  

أعقؤؤاب انهيؤؤار االتحؤؤاد السؤؤوفييتي ومنظومتؤؤه االشؤؤتراكية، بسؤؤبب غيؤؤاب 

 المنافسة مع تل  النظم السياسية واالقتصادية.  

عن األحزاب والقوى الديمقراطيؤة فؤي ألمانيؤا تحتؤاج إلؤى برنؤامط مشؤتر   (5

يتضؤؤمن الؤؤنهط الؤؤذي يؤؤراد اتخؤؤاذو إزاء الفكؤؤر اليمينؤؤي المتطؤؤرف والنازيؤؤة 

ومؤؤن ثؤؤم النشؤؤاطات المتنوعؤؤة التؤؤي تمارسؤؤها هؤؤذو  الجديؤؤدة بشؤؤكل خؤؤا 

القوى في المدارس وفي المظاهرات والحفالت الموسيقية والغنائية، وفؤي 

االنترنيت ووسائل االتصال االجتماعي الحديثة بكل أنواعها وإصدار الكتب 

والكراسؤؤات والمجؤؤالت أو النشؤؤرات والتؤؤي تتضؤؤمن أيديولوجيؤؤة عنصؤؤرية 

ود تبؤاين بؤين البشؤر وطؤرح صؤورة األنؤا مقابؤل وفاشية واضحة تيكؤد وجؤ

ا خر، والدعوة للتمييز في ضوء ذل ، وتجسد صؤورة العؤدو الؤذي ينبغؤي 
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محاربته والؤتخل  منؤه لتهديؤدو نقؤاوة الجؤنس ا ري أو الثقافؤة األلمانيؤة 

النقيؤؤة. إن الحؤؤوار الفكؤؤري ومناقشؤؤة األفكؤؤار السؤؤلبية التؤؤي تطرحهؤؤا هؤؤذو 

ة، إذ إنها الطريق الصائب لؤدحر هؤذو األيؤديولوجيا القوى مهمة آنية وملح

 1945-1933التي مارستها الدولة األلمانية والحزب النازي خؤالل الفتؤرة 

والم سي والكوار  التي نجمت عنها على الشؤعب األلمؤاني ذاتؤه وشؤعوب 

 أوروبا والعالم. 

إن محاربؤؤؤة الفكؤؤؤر المتطؤؤؤرف يفتؤؤؤرض أن يتضؤؤؤمن مكافحؤؤؤة فكؤؤؤر اإلسؤؤؤالم  (6

ي المتطرف والسلفي بنفس الحزم والصرامة، إذ أنه يقود إلى ذات السياس

العواقؤؤب التؤؤي يقؤؤود لهؤؤا الفكؤؤر المتطؤؤرف والنؤؤازي فؤؤي إخاللؤؤه بالعالقؤؤات 

اإلنسانية بين اتباع القوميات والثقافات، بؤين البشؤر القؤاطنين فؤي ألمانيؤا، 

لؤؤة سؤؤواء أكؤؤانوا مؤؤن أصؤؤل المؤؤاني أم أجنبؤؤي، إال إن األخيؤؤر ال يهؤؤدد الدو

والنظؤؤؤام األلمؤؤؤاني القؤؤؤائم، ولكنؤؤؤه يشؤؤؤجع ويفؤؤؤاقم وجؤؤؤود ونشؤؤؤاط اليمؤؤؤين 

 المتطرف والنازيين الجدد.      

       

 06/04/2020برلين في 
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 المالحق
 1الملحق رقم 

نتائط استطالع الرأي بشأن وجود اإلسالم والمسلمين في ألمانيا 
  2019عام 

 

حول الموقف من المسؤلمين  2019استطالعات الرأي في ألمانيا في عام  "تشير

والمسلمات إلى عدد من النتائط التي تستوجب الدراسة الممعنة لمعرفؤة العوامؤل 
 الكامنة وراء ذل  أوال ، والمتسبب فيها، وسبل معالجتها، إلى الوقائع التالية:

 912المسيحيين في ألمانيا الحياة الديمقراطيؤة فؤي ألمانيؤا متينؤة،  % من93** 

 ZDF)% ممؤن ال مؤذهب لهؤم.  )83% مؤن المسؤلمين لهؤم نفؤي وجهؤة النظؤر و
Heute 11.7.2019 

 

% مؤؤن سؤؤكان غؤؤرب المانيؤؤا يعتبؤؤرون 50% مؤؤن سؤؤكان شؤؤرق ألمانيؤؤا و57 **

 Der Tagesspiegel 11.07.2019)       (.        اإلسالم تهديدا  لنمط حياتهم
% مؤن سؤكان غؤرب ألمانيؤا ال يريؤدن أن 16% من سكان شرق ألمانيا، و30 **

             تكون عائلة مسلمة جارة لهم.
% فقؤط 19% من األلمان يرفضون أن يعتبؤر اإلسؤالم جؤزءا  مؤن المانيؤا، 70** 

 .يرون ذل 
 يؤؤرون ذلؤؤ  % ال31% مؤن األلمؤؤان يؤؤرون أن العنؤف جؤؤزءا  مؤؤن اإلسؤالم، 51 **

 تماما  أو ليس كذل .

% ال يؤرون 23% من األلمان يرون بأن تأثر المسلمين كبير فؤي ألمانيؤا، 71 **

 "(Vocus 2019)ذل . 
 

 2رقم الملحق 
 : يأجوج ومأجوج )اإلنجيل(38سفر حسقيال 

 

 نبوءة على جوج مل  ماجوج
1 : ؤَ  وتوبؤالَ  يا ا»2وقالَ لَي الّربُّ ، إلتفؤْت إلؤى جؤوَج، رئؤيسا ماشا فؤي   بؤَن البَشؤرا

أْ علَيؤها  : أنؤا خصؤُمَ  يؤا جؤوُج، 3أرضا ماجوَج، وتنبَّ ُد الؤّربُّ ؤيِّ وقُؤلْ: هكؤذا قؤالَ السَّ

ؤؤَ  وتوبؤؤالَ،  ُجؤؤَ  أنؤؤَت وجميؤؤَع 4رئؤؤيُس ماشا ؤؤَ  وأُخرا  فؤؤي َفكِّ
فؤؤأُديُرَ  وأجَعؤؤلُ حلَقؤؤة 

ؤؤؤ َ  جوَن بؤؤؤالتُّروسا جيشا يؤؤؤاَب الفؤؤؤاخرَة، وُكلُُّهؤؤؤم ُمؤؤؤدجَّ ، خؤؤؤيال وفُرسؤؤؤانا البسؤؤؤيَن الثِّ
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 . يوفا روعا والسُّ ُج جنوَد فارَس وكوَش وفوطَ 5والدُّ جوَن  وَمعُهم أُخرا ، وُكلُُّهم ُمدجَّ

 ، روعا والُخَوذا ها، وَبيَت توجرمةَ 6بالدُّ ُج جوَمَر وجميَع جيوشا ؤْن   ومَعَ  أنَت أُخرا ما

ها، وشعوبا كثيريَن. أقاصي  الشِّمالا وجميَع جيوشا

َ  الُمجتمعؤيَن إليؤَ  وُكؤْن لُهؤم قائؤدا،  فا»7 فَبعؤَد أّيؤاما كثيؤرةا 8ستعدَّ أنَت وُكلُّ جنؤودا

ؤْن  عؤوا ما ؤيفا وُجما ؤَن السَّ اُنها نَجؤوا ما نيَن أدعوَ  لغزوا أرضا ُسكَّ َن السِّ وفي سَنةا ما

ُجُم فؤَته9َبينا ُشعوبا كثيريَن وعاشوا آمنيَن في جابالا إاسرائيلَ الّتي كاَنت ُمقفاؤرة . 

ؤؤَ  وشؤؤعوٌب  ؤؤي األرَض، أنؤؤَت وجميؤؤُع جيوشا م كعاصؤؤفةا وتكؤؤوُن كسؤؤحابةا ُتغطِّ علَؤؤيها
 كثيروَن مَعَ .

ُد الّربُّ لجوَج: 10 يِّ ؤَة »وقالَ السَّ وفي ذلاَ  اليوما تخُطُر على قلباَ  أفكؤاٌر وتنؤوي نيَّ

 ، هؤادئيَن وتقؤولُ: أصؤَعُد إلؤى الُمؤُدنا الّتؤي ال أسؤواَر لهؤا وأنقؤضُّ علؤى ال 11ُسوءا

ؤؤؤاكنيَن فيهؤؤؤا، وجمؤؤؤيُعُهم بَغيؤؤؤرا سؤؤؤورا وأبؤؤؤوابا منيعؤؤؤةا،  ألقؤؤؤتحَم الخرائؤؤؤَب  12السَّ

ؤعَب الّؤذيَن ا ؤْن َبؤينا األَمؤؤما وا الَمسؤكونَة وأسؤلَُب وأنهؤؤَب الشَّ قَتنؤوا ماشؤؤية   جتمعؤؤوا ما

سةا  انَ   ويسألَُ  أهؤالي َشؤبا 13.  وَمتاعا وسكنوا في قلبا األرضا الُمقدَّ ؤ  وددَّ اُر وُتجَّ

ؤؤلَ  وجميؤؤُع ُمؤؤُدناها  ترشؤؤيشَ  ؟ هؤؤل جمعؤؤَت جنؤؤوَدَ  لتنهؤؤَب وَتحما ؤؤلبا : هؤؤل جائؤؤَت للسَّ
هَب وتأُخَذ الماشيَة والُممتلكاتا وتغنَم الَغنائَم؟ َة والذَّ  الفاضَّ

أْ يا ا» 14 : فؤي ذلاؤَ  اليؤوما  لذلاَ  تنبَّ ُد الؤّربُّ ؤيِّ ؤلْ لجؤوَج: هكؤذا قؤالَ السَّ
بَن البَشرا وقُ

نا وتعلؤُم بؤذلا َ حيَن يعيُش  ؤْن أقاصؤي 15،  شعبـي إاسرائيلُ آما ؤْن مكاناؤَ ، ما تجؤيُء ما

، ومَعؤَ  جيؤوٌش كثيؤرةٌ، ُكلُُّهؤم راكبؤو َخيؤلا فُتيلِّفؤوَن جمعؤا عظيمؤا وجيشؤؤا  ؤمالا الشِّ

ؤي األرَض. يكؤوُن ذلاؤَ   16جّرارا،  وتصَعدوَن على شعبؤـي إاسؤرائيلَ كسؤحابةا ُتغطِّ

ؤُر قداسؤتي في األّياما ا تيةا، حيَن  َفنؤي األَمؤُم حؤيَن أُظها أجيُء باُكم على أرضي لتعرا
م يا جوجُ   «.باُكم أماَم ُعيوناها

17  : ُد الؤّربُّ يِّ ؤنةا »وقالَ السَّ ثؤـُت َعنؤَ  فؤي األّيؤاما القديمؤةا علؤى ألسا أنؤَت الّؤذي َتحدَّ

ؤؤنيَن بؤؤأنِّ  ئؤؤيَن فؤؤي تالؤؤَ  األّيؤؤاما والسِّ ي سؤؤأقوُدَ  علؤؤى عبؤؤـيدي أنبؤؤـياءا إاسؤؤرائيلَ الُمتنبِّ

فؤؤي ذلاؤؤَ  اليؤؤوما الّؤؤذي فيؤؤها ُتهؤؤاجاُم يؤؤا جؤؤوُج أرَض إاسؤؤرائيلَ،  18شعبؤؤـي إاسؤؤرائيلَ 

وفي َغيرتي ونارا غَضبـي أقؤولُ هؤذا الكؤالَم: سؤيكوُن  19َيصعُد َغيظي إلى أنفي. 

لؤؤزالٌ عظؤؤيٌم علؤؤى أرضا إاسؤؤرائيلَ،  ؤؤْن وجهؤؤي سؤؤَمُ   20فؤي ذلاؤؤَ  اليؤؤوما زا ؤؤُد ما فَيرتعا

ةا على األرضا وجميُع البحرا  ابَّ ةا وجميُع الحيواناتا الدَّ يَّ ماءا ووحُش الَبرِّ وَطيُر السَّ
، وَتنؤد ُّ الجابؤالُ وتسؤقُط الُحصؤوُن واألسؤواُر ُكلُّهؤا  البَشرا الّذيَن على وجها األرضا

يَف علَي َ  21.  إلى األرضا  يا جؤوُج فؤي ُكؤلِّ جابؤالي، فيكؤوُن سؤيُف   لكنِّي أدعو السَّ

،  22رُجلا على أخيها.  ُكلِّ  ما والمَطؤرا الجؤارفا وحجؤارةا البؤَردا وأديُنؤَ  بالَوبؤاءا والؤدَّ

ؤعوبا الكثيؤريَن الّؤذيَن مَعؤَ .  َ  وعلؤى الشُّ بريَت علَيَ  وعلى جيشا اَر والكا ُر النَّ وأُمطا

 «.فأُظهار عَظمتي وقداستي فَيعلم العالُم أنِّي أنا هَو الّربُّ  23
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حماية الدم والشرف وقانون الجنسية  ( قانون3الملحق رقم )

 الرايخ
 قانون حماية نقاوة الدم األلماني والشرف األلماني
 قانون حماية الدم هو جزء من قوانين نورنبيرغ

 1935أيلول/سبتمبر  15
استنادا  إلى معرفة حقيقة أن نقاء الدم األلماني هو شرط الستمرار وجود الشعب 

 وافؤقة التي ال تقهر لتأمين مستقبل األمة األلمانية، األلماني، وانطالقا  من اإلراد
 تم اإلعالن عنه:ه يالقانون، وبموجبعلى الرايخستاغ باإلجماع 

( ُيحظر الزواج بين اليهود ومواطني ألمانيا أو من دم ذي صلة. الؤزواج 1) 1§ 

 المغلق باطل، حتى إذا تم إجرايو في الخارج للتحايل على هذا السلو .

ن أن يكؤؤون إجؤؤراء اإلبطؤؤال سؤؤوى عبؤؤر إجؤؤراءات المؤؤدعي العؤؤام علؤؤى ال يمكؤؤ (2)

 وفق القانون.

ُيحظر إقامة عالقات خارج العالقات الزوجيؤة بؤين اليهؤود ومؤواطني ألمانيؤا  2§ 

 أو الدم المرتبط بها.

سنة أو الؤدم المؤرتبط  45ال يجوز لليهود تشغيل مواطنات ألمانيات أقل من  3§ 

 بها للخدمة البيتية  

( يحظر على اليهود رفع شؤعار الؤرايخ واألعؤالم الوطنيؤة وإظهؤار ألؤوان 1) 4§ 

 الرايخ.

( يسؤؤمح لليهؤؤود بتظهؤؤار األلؤؤوان اليهوديؤؤة. ممارسؤؤة هؤؤذو الصؤؤالحية خاضؤؤعة 2)

 تحت حماية الدولة.

 ( يعاقب بالسجن.1( كل من يخالف حظر المادة )1) 5§ 

 ( يعاقب بالسجن 2المادة ) ( الرجل الذي يخالف حظر2)

سؤنة  4أو  3§ المسؤيولون فؤي  ( سيعاقب بالسجن كؤل شؤخ  يخؤالف حؤددو3)

 واحدة وغرامة، أو بواحدة من هاتين العقوبتين.

ر ووزير عدل الرايخ قائديصدر وزير الداخلية الرايخى ، باالتفاق مع نائب ا 6§ 

 .، األحكام القانونية واإلدارية المنظمة لهذا القانون

ينؤاير  1،أي  من  3§ يدخل القانون حيز التنفيذ في اليوم التالي لإلعالن ،  7§ 

1936. 

 1935سبتمبر  15نورمبرغ ، 

 تجمع حزب الرايخ من أجل الحرية.
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وزير عدل         فري  وزير داخلية الرايخ         ادولف هتلر القائد والمستشار
 ، د. غورتنر الرايخ

  ر. هيسبال وزارة                           وزير الرايخ و             نائب القائد
 

 قانون جنسية الرايخ
 1935سبتمبر  15

 

 :وافق الرايخستاغ باإلجماع على القانون التالي، الذي تم بموجبه اإلعالن عنه

( المواطن هو شخ  ينتمؤي إلؤى رابطؤة حمايؤة الؤرايخ األلمؤاني ويلتؤزم 1) 1§ 

 بذل .بشكل خا  

 ( يتم اكتساب الجنسية وفق ا ألحكام قانون الرايخ والمواطنة.2)

( مواطن الرايخ هو فقط مواطن ألماني أو ذو صلة دم ، يظهر من خؤالل 1) 2§ 

سؤؤلوكه أنؤؤه مسؤؤتعد وقؤؤادر علؤؤى خدمؤؤة الشؤؤعب األلمؤؤاني والؤؤرايخ بكؤؤل إخؤؤال  

 وأمانة.

 ب مواطن الرايخ.( يتم منح حق المواطنة الرايخية من خالل تسلم خطا2)

 ( مواطن الرايخ هو الحامل الوحيد للحقوق السياسية الكاملة وفق ا للقوانين.3)

، األحكؤام القانونيؤة  قائؤدداخليؤة الؤرايخ ، باالتفؤاق مؤع نائؤب ال ر وزيؤرصدا يُ  3§ 

 واإلدارية الالزمة لتطبيق واستكمال القانون.

 ، 1935سبتمبر  15برغ ، ننور

 تجمع الحزب النازي.

 فري  وزير داخلية الرايخ                    ادولف هتلر القائد والمستشار
 

  ( مفهوم العنصرية والتطهير العنصري4الملحق رقم ) 
 

مؤؤرت األيؤؤديولوجيا والممارسؤؤات العنصؤؤرية وقبؤؤل أن تعؤؤرف بهؤؤذا االسؤؤم، 

بمراحل مختلفة حي  كانت بعض المجتمعات تميز بين الناس على أساس السادة 

والعبيؤؤد النؤؤاجم عؤؤن وقؤؤوع أسؤؤرى بسؤؤبب الحؤؤروب والغؤؤزوات أو بسؤؤبب ديؤؤون ال 

نهؤا لؤم تكؤن يقوى على دفعها المدين، كما في العصؤور البابليؤة والفرعونيؤة، ولك

تستند إلى لون اإلنسان أو منحدرو أو الجماعة التي ينتمي إليها أو لغته وثقافتؤه 
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أو ا لهة التي يعبدها. وتطورت هذو الممارسة لتصاغ على شكل أفكار ونظريات 

فؤؤي فتؤؤرة أرسؤؤطوطاليس حيؤؤ  اعتقؤؤد هؤؤذا الفيلسؤؤوف بؤؤأن المجتمؤؤع يسؤؤتند فؤؤي 

رو الطبيعؤة أساسؤا ، أي أنؤه يقؤوم علؤى وجودو إلى توزيع طبيعي بؤين النؤاس تقؤر

أساس وجود سادة من جهة، وعبيد من جهة أخرى، وإن على الجماعة األخيؤرة 

أن تعمل في خدمة وإسعاد الجماعة األولى. فاإلنسان يولد أما سيدا  أو عبدا  دون 

إرادتؤؤه، وبالتؤؤالي فمحكؤؤوم علؤؤى السؤؤادة وأحفؤؤادهم أن يمارسؤؤوا السؤؤيادة، إال إذا 

التصؤؤرف بهؤؤا، ومحكؤؤوم علؤؤى العبيؤؤد البقؤؤاء عبيؤؤدا  هؤؤم وأحفؤؤادهم لؤؤدى أسؤؤاءوا 

السادة. وفي هذو الحالة أيضا  لم يكن لون البشرة أو شكل الشعر أو الفوارق في 

جسم اإلنسؤان هؤي السؤبب فؤي أن يكؤون السؤيد أو النبيؤل )األرسؤتقراطية الغنيؤة( 

حؤدر "الطبيعؤي" منؤذ المولؤد سيدا  ونبيال  والعبد عبؤدا  خانعؤا  وخاضؤعا . ولكؤن المن

شؤؤكل السؤؤبب فؤؤي ذلؤؤ  التمييؤؤز وفؤؤي إعؤؤادة إنتاجؤؤه. وكانؤؤت هؤؤذو الحالؤؤة بالنسؤؤبة 

 للعصور الماضية تستند إلى قاعدتين أساسيتين هما:

هيمنة السادة على الحكم أو السلطة أوال ، وبالتالي من يولؤد فؤي صؤفوفها • 

 ومنها فهو من السادة.

 فوذ أو الجاو في المجتمع ثانيا. وهيمنتهم على الثروة والن• 

وبرز في فترات مبكرة تمييزا  آخر يستند إلى الدين حين نشب الصراع بؤين 

اليهوديؤؤة والمسؤؤيحية، وقبؤؤل ذا  تجلؤؤى فيمؤؤا ورد فؤؤي العهؤؤد القؤؤديم مؤؤن تقسؤؤيم 

البشر، رغم كونهم جميعا من أوالد وأحفاد نوح، إلى أبناء وأحفاد يافؤت، وأوالد 

الد وأحفاد حام. حيؤ  اعتبؤر فيمؤا بعؤد أن البؤيض هؤم مؤن أوالد وأحفاد سام، وأو

وأحفاد يافت، في حين أن ا سيويين هم من أحفاد سام وأن السود هم من أحفاد 

حؤؤام، حيؤؤ  كتؤؤب علؤؤى ا خؤؤرين، بسؤؤبب الؤؤذنوب والخطايؤؤا التؤؤي ارتكبوهؤؤا، أن 

يم أيضؤا ، يقوموا بخدمة يافت وأحفادو. وتجلى التمييز بين البشؤر فؤي العهؤد القؤد

حين أشير فيه إلؤى أن اليهؤود هؤم "شؤعب و المختؤار". وتحؤدثت بعؤض األديؤان 

السماوية األخرى بنهط مماثل أيضا ، كما جاء في القرآن "كنتم خير أمة أخرجت 

للنؤاس"، والمقصؤؤود هنؤؤا األمؤؤة العربيؤؤة! ومؤؤع أن المسؤؤيحية لؤؤم تطؤؤرح مثؤؤل هؤؤذو 

ب األخرى التي سجلتها الديانؤة اليهوديؤة الفكرة االستعالئية على األديان والشعو

مؤن  ا  "شعب و المختار" واإلسالمية "كنتم خير أمة أخرجت للناس"، فأن كثيؤر

الحكام ورجال الكنيسة قؤد تصؤرفوا علؤى وفؤق هؤذو المقولؤة، مؤن خؤالل قنؤاعتهم 

بأنهم كانوا يهودا قبل أن يصبحوا مسيحيين، وبالتالي فهم "شؤعب و المختؤار" 

أيضؤؤا ، وهؤؤم األحؤؤق بؤؤه مؤؤن اليهؤؤود، وهؤؤم الؤؤذين حؤؤاربوا اليهؤؤود قرونؤؤا طويلؤؤة، 
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ي حكمؤؤت عالقؤؤة المسؤؤيحيين باعتبؤؤارهم "قتلؤؤة المسؤؤيح"! وهؤؤذو التهمؤؤة هؤؤي التؤؤ

الكاثولي  والكنيسة الكاثوليكية والبابا باليهود حتى أوائل العقد السابع من القرن 

العشؤؤرين، حيؤؤ  بؤؤدأت تنفؤؤرج العالقؤؤة بينهمؤؤا تؤؤدريجا، ثؤؤم صؤؤدر القؤؤرار الحكؤؤيم 

بتبرئؤؤة ذمؤؤة اليهؤؤود مؤؤن دم المسؤؤيح. ولؤؤم يكؤؤن موقؤؤف  1994للفاتيكؤؤان فؤؤي عؤؤام 

نت علؤؤؤؤى نفؤؤؤؤس شؤؤؤؤاكلة الموقؤؤؤؤف الكؤؤؤؤاثوليكي المحؤؤؤؤافظ المسؤؤؤؤيحيين البروتسؤؤؤؤتا

 والمتزمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت إزاء اليهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤود. 

ومارس العرب والفرس في العهود األموية والعباسية والعثمانية تجارة اسؤتيراد 

، ولكؤنهم كؤانوا يسؤتوردون  وبيع الناس السود كـ "عبيد" مستحلبين مؤن أفريقيؤا

جيا وغيرها كـ "عبيد" في الوقت نفسه الناس البيض من مناطق القفقاس وجور

وجواري أيضا. فالعبد هنا لم يكن مقترنا بلون البشرة، بؤل بسؤبب وقوعؤه أسؤيرا  

 أو شراءو من عائلته بطرق وأساليب مختلفة ولغايات مختلفة. 

تقيؤرا  مكثفؤؤا موثقؤا  بخؤؤرائط  DW ( نشؤؤر موقؤع دويتشؤؤة فيلؤه2ملحؤق رقؤم 

لتلؤ  المنؤاطق علؤى ايؤدي  ومعلومات عن الم سي التي تعرض السكان األصليون

المستعمرين األلمان. ففي عهؤد المستشؤار األلمؤاني أوتؤو فؤون بسؤمار  تأسسؤت 

اإلمبراطوريؤؤة االسؤؤتعمارية األلمانيؤؤة علؤؤى األراضؤؤي التؤؤي تؤؤدعى اليؤؤوم ناميبيؤؤا، 

كاميرون توغو، وأجزاء من تنزانيا وكينيا. وبسبب رفؤض شؤعوب تلؤ  المنؤاطق 

القوات األلمانية إبادة جماعية ضؤد ثؤوا هيريؤرو. فقؤد لالستعمار األلماني ارتكبت 

شؤخ  مؤن السؤكان األصؤليين حؤتفهم، ومؤن تبقؤى مؤنهم،  60000لقي أكثر مؤن 

شخ  تم حجزهم بظروف غير إنسانية قاتلة، مؤات أغلؤبهم أيضؤا. كمؤا  16000

ارتكب المستعمر األلماني مجزرة أخرى وإبادة جماعية ضد ثوار ماجي )تنزانيا( 

شؤؤخ  مؤؤن السؤؤكان األصؤؤليين. )قؤؤارن: ألمانيؤؤا  100000أكثؤؤر مؤؤن  حيؤؤ  قتؤؤل

، بتؤاريخ DWتاريخ اسؤتعماري مظلؤم ال بؤد ن كشؤفه، دويتشؤة فيلؤه  –األفريقية 

29/10/2016   .) 

 ( عمليات اإلبادة لشعوب المستعمرات األلمانية 5الملحق رقم )
 

ومعلومؤات عؤن تقيؤرا  مكثفؤا موثقؤا  بخؤرائط  DW نشؤر موقؤع دويتشؤة فيلؤه

صؤؤليون لتلؤؤ  المنؤؤاطق علؤؤى ايؤؤدي المسؤؤتعمرين الم سؤؤي التؤؤي تعؤؤرض السؤؤكان األ

األلمان. ففي عهد المستشار األلماني أوتو فؤون بسؤمار  تأسسؤت اإلمبراطوريؤة 

االستعمارية األلمانية على األراضي التؤي تؤدعى اليؤوم ناميبيؤا، كؤاميرون توغؤو، 
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شؤؤعوب تلؤؤ  المنؤؤاطق لالسؤؤتعمار  وأجؤؤزاء مؤؤن تنزانيؤؤا وكينيؤؤا. وبسؤؤبب رفؤؤض

األلماني ارتكبت القوات األلمانية إبادة جماعيؤة ضؤد ثؤوا هيريؤرو. فقؤد لقؤي أكثؤر 

 16000شؤؤخ  مؤؤن السؤؤكان األصؤؤليين حؤؤتفهم، ومؤؤن تبقؤؤى مؤؤنهم،  60000مؤؤن 

شخ  تم حجزهم بظروف غيؤر إنسؤانية قاتلؤة، مؤات أغلؤبهم أيضؤا. كمؤا ارتكؤب 

وإبادة جماعية ضد ثوار مؤاجي )تنزانيؤا( حيؤ  المستعمر األلماني مجزرة أخرى 

 –شخ  من السكان األصليين. )قارن: ألمانيا األفريقية  100000قتل أكثر من 

، بتؤؤؤؤؤاريخ DWتؤؤؤؤؤاريخ اسؤؤؤؤؤتعماري مظلؤؤؤؤؤم ال بؤؤؤؤؤد ن كشؤؤؤؤؤفه، دويتشؤؤؤؤؤة فيلؤؤؤؤؤه 

29/10/2016   .) 

 

 2006استطالع الراي عام  6الملحق رقم 

 

 (Allensbach) بؤه معهؤد الّنؤـزباف "بناء علؤى نتؤائط اسؤتطالعا للؤرأي قؤام

بؤأن  ªبالمئة ممؤن أدلؤوا بؤ رائهم 83، فقد أفاد 2006والذي نشر في أيار / مايو 

بالمئة ينظرون إليه علؤى أنؤه ماضؤوي، ويؤراو  62اإلسالم متعصب، في حين أن 

 91بالمئة غيؤر ديمقراطؤي، وحتؤى أن  60بالمئة غير متسامح، بينما يعتبرو  71

شؤؤتركين فؤؤي االسؤؤتطالع أفؤؤادوا بؤؤأنهم يربطؤؤون اإلسؤؤالم تلقائيؤؤا  بالمئؤؤة مؤؤن الم

 (Elisabeth Noelle) باضؤؤطهاد المؤؤرأة. واسؤؤتنتط الباحثؤؤان إليزابيؤؤ  نولؤؤـِّه

مؤن نتيجؤة اسؤتطالعهما مؤا يلؤي:  (Thomas Petersen) وتومؤاس بيترسؤين

بالتأكيؤد "كانت نظؤرة األلمؤان إلؤى اإلسؤالم سؤلبية فؤي السؤنوات الماضؤية ولكنهؤا 

بروفيسور د. هاينر بيلفلد، )راجع:  [1]."ازدادت قتامة على نحو ملحوظ ميخرا  

صورة اإلسالم فؤي ألمانيؤا، تعامؤل الؤرأي العؤام مؤع الخؤوف مؤن اإلسؤالم، ترجمؤة 

/تشؤؤرين الثؤؤاني/ نؤؤوفمبر 25فاديؤؤة فضؤؤة د. حامؤؤد فضؤؤل و، موقؤؤع سؤؤودانايل، 

2008 .) 
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    ".  “European Eye on Radicalization،25/10/2019 التطرف

راجؤع: رينؤاس بنؤافي، صؤعود اليمؤين المتطؤرف االسؤباب والتؤداعيات: دراسؤة  6

 .2017أيار/مايو 12ي، في المركز الديمقراطي العرب تحليلية،
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9 Siehe: Europas Rechte - „Eine neue Bereitschaft der 
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 . 25/04/2019، بتاريخ 24موقع فرنسا 

https://democraticac.de/?author=2
https://democraticac.de/?author=2
https://eeradicalization.com/
https://eeradicalization.com/
https://eeradicalization.com/
https://democraticac.de/?author=2
https://democraticac.de/?author=2
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