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للوهلة األولى وجود رابط مباشررررر  باع  داى  ى و الدولة ال وماة وأررررراود أاتاب األقلااف ال وماة    الاال   قد يبدو 

ولكع ىند البحث ىع ق ب  ظه  اختال اف جوه ية باع نتائج وأسباب إاااء الح كاف االنفصالاة    أوروبا والمش ق. 

والح كة ال وماة الك دية  رغ   تامع الدىواف إلج اء  لاس هناك ىالقة ىضرررروية باع الح كاف االنفصررررالاة األوروباة

ىع مطالب واتمة اسررتح اقاف مضتلفة.  اسررتفتاءاف اوا اسررت اللها   لكك ا كة سررااقها المحل  والا ا   الضا    ضرراًل 

لسرررلطة بال باع الا ب   وما نتج ىنه مع  داى  ا اىضررروي   ا   بط دىوو اسرررت الا ك دسرررتاا الا اق ار با ً      الم ابك

 الم كتية الت  ااتك  ها الدولة الحدياة الا باة. 

 

اد ىلى  :أواًل  :  دم هذه الورقة م ارنة أولاة باع الح كاف االنفصرررالاة األوروباة والح كة ال وماة الك دية ىلى ةالةة أررر 

شك     وما    ب ىلاه ك الدولة الحدياة    أوروبا و   المش ق وىع الف ق الجوه ي    أما  الا د االجتماى أااد  

ىلى الصررررااد االقتصررررادي  ودوره المحوري     ط ا  المطالب االنفصررررالاة     :امع ااتجاج ىند ادوث خلك  اه. ةاناً 

ي  سرروق له أاتاب األقلااف ال وماة ذىلى أررااد المشرر وق اإلقلام  ال :اأوروبا و  اجع أهماته    الحالة الك دية. وةالاً 

 الك دية وما نتج ىنه مع   اجع الدى  اإلقلام  الست الا ك دستاا الا اق.    أوروبا وغاابه    الحالة

 

 الدولة الحديثة 

لت الدولة الحدياة    أوروبا والمش ق ىلى نحٍو قس ي واىتدف ىلى المجتمااف المحلاة  اما  حاوا الساط ة ىلى  شك  

 ه ىلى موا ناه  وبااتكار مصادر ال وة الت  يكتسب جماع مناا  الحااة الاامة.  الدولة الحدياة كااا مهووس بف ض ساط 

لت ادود دولها الحدياة باد سلسلة مع الح وب الباناة  وىدد مع المااهداف اإلقلاماة   شك    منها ش ىاة السلطة.  ف  أوروبا

لت ادودها و ق ا فاقاف  شك  إة  الح ب الاالماة الااناة. أما ىلى أااد دوا المش ق    د  اول   ست   بشكلها الحال  إال ادياً 

    نشط ها.  اا ا ا   ادولاة باد الح ب الاالماة األولى  ول   لاب المجتمااف المحلاة دورً 

 وكورسيكا )غيتي( وأسكتلندا، بالتزامن مع مطالبات مماثلة في كتالونيا 2017قطاعات عريضة من الكرد، ودفعهم للمشاركة بكثافة في استفتاء عام راود حلم االنفصال وتأسيس الدولة المستقلة 
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ولكع ةمة اختالف جوه ي باع الدولة الحدياة    نسضتاها األوروباة والمش قاة اوا  بااة الا د االجتماى  بانها وباع 

باة مب ر وجودها مع خالا وىودها بتو ا  النماء المستم   و و ا  الف   المتساوية   د أةبتت الدولة األورو ؛موا ناها

    طوي   اوإىادة استامارها اقتصادي   التنماةوائد ىلتاظا  لجماع موا ناها. وكاا البد أا  تدخك الدولة    إدارة الشطا الاام 

است  ف الدولة الحدياة كنموذج    المجتمااف االستامارية الت  شهدف ة وة   مجاالف الصناىة والتراىة والتجارة. ولذا

أناىاة   انسجمت بناتها اإلدارية وال انوناة مع أولوياف السوق ال أسمالاة والا ا ة المادية الا الناة الت  أضحت النموذج 

ة الحدياة ىند نشط ها مع مجتماا ها المحلاة اأطدم نموذج الدول  الا ا   السائد الساما    أوروبا الغ باة.    الم ابك

المش قاة   تجلت  بااتها الماتدية والمتسلطة بسلوك ىدوان  و اسف  سلب الح ياف الاامة والف دية وهامع ىلى المجتمااف 

ع المحلاة ومؤسسا ها األهلاة. ل   ظه  إشكالاة الدولة الحدياة    المش ق المسل   حسب  بك  ك رف نفس التج بة م

خضاق ال س ي كما  الت ها إال ب وة ال ه  واإلرة الصناىاة ول   تبن  والمجتمااف األرةوذكساة الت  ب ات ىصاة ىلى الا

 . (1)وإ  ي اا الاورة البلشفاة والشاوىاة    أوروبا الش قاة  وكذلك األم     جنوب ش ق آساا 

 

محددة  و طالب بحق    ي  المصا  ونشطة كااناف مست لة    ماظ  الح كاف االنفصالاة األوروباة ىع خصائص قوماة  اب   

ولكع  اتمد س ديتها السااساة ىلى ماطااف اقتصادية إلقناق اواضنها الشاباة المفت ضة باالنضمام إلاها ومناأ  ها.  كشف 

ي قامت ذالاماق ال هذه المشاهدة ىع  بااة المطالب ال وماة الضام ة الت   حاا ىند ادوث خلك    أما  الا د االجتماى 

كده الموجة األخا ة الت  شهد ها أوروبا باد األزمة االقتصادية ؤىلاه الدولة الحدياة األوروباة ) و ا  ال  اهاة(  وهذا ما  

  د شهدف األخا ة  ؛.  ضتلف الحاا مع الح كاف االنفصالاة    دوا المش ق المسل  أو أوروبا الش قاة2008الاالماة ىام 

 ح ر و ناة واست الا مع س و  اال حاد السو ات  الذي   ض سلطة الدولة الواادة ىلى الشاوب الت  ساط   موجة ا كاف

ىلاها بسطوة السالح وال وة. وكذلك األم     المش ق المسل  ااث  شلت الدولة الحدياة     طباع و ب ي  سلطتها المطل ة  

    كاانا ها إال مع خالا سطوة الجاش واالستضباراف.كما أنها ل   فلح    وضع خطط إدارية ناجاة   ل    

 

ال يمكع  صك الح كة ال وماة الك دية ىع سااق ةوراف التح ر الشاباة    المش ق   جمااها رغ  اختال ها الظاه ي 

التابا   ك الدولة الحدياة الا باة الت  اأطدمت مع المجتمااف المحلاة وسلبتها ا ها الطباا    اىت اض ىلى   ي ة  شك  

ىع نفسها. وإذ  اب  الح كاف الك دية ىع مطالب قوماة وة ا اة محددة  إنها    جوه ها  ابا  ىع الظل  الذي  ج ىته كا ة 

 شاوب وأم  المنط ة.

 

 العامل االقتصادي

 " االقتصادية ب ز الاامك االقتصادي كطه  مب ر للح كاف االنفصالاة األوروباة منذ نهاية الح ب الباردة  و حتك "المظال

ل ضايا الاجت  اكبا ً  اىلى سباك المااا ال الحص . و اا  هذه الح كاف اهتمامً  اتلندسكأو اأدارة السجاا الدائ     كتالونا

المال  الاام  وانضفاض االستامار    البناة التحتاة  و  اك  الديوا الحكوماة  و سوقها كمب راف للمطالبة باالست الا باد 

 اما يل  س د ألب ز الح كاف االنفصالاة األوروباة المااأ ة وس ديتها السااساة للمطالبة و. (2)االقتصادية  طكاد جدواه 

 باالست الا:

كتا وري إلى سلطة الحكومة الم كتية    ياا الح ب األهلاة اإلسباناة واك    انكو الدب  إ ارضخ إقلا  كتالونا :اكتالوني .1

ناه  ه  وك  ؤظ ف لغته  المحلاة ومالبسه  الت لادية وأسماا وقه  الا ا اة كما ا    م سكانه مع ممارسةمدريد  وقد ا  

 طضحى له ب لمانه الضا   واكومته المحلاة  باإلضا ة  1979األألاة. اصك اإلقلا  ىلى اك  ذا   موسع باد ىام 

زمة االقتصادية  وسع آةار األد الص اق مع مدريد باد سنواف مع الجمود مع .  جد  (3)االقتصادية إلى باض الماتاف 

مس مجمك ااة التضحاة المادية لصالح ب اة البالد ااث يسه  اإلقلا  بض  دااث ازداد الشاور المحل  بف ؛2008   ىام 
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ت محاولة أولى    إج اء استفتاء ىلى    ي  المصا  ل  ش  سكانه السدس.     ةال  تادو نسب عسبان     ااالنا ج ال وم  اإل

الت    2015بسبب الا اقاك ال انوناة الت  وضاتها مدريد. و   أى اب االنتضاباف التش يااة لاام  2014   ىام 

كارلوس   الجديد ااصدف  اها األاتاب االنفصالاة األغلباة الصغ و    الب لماا اإلقلام    الب رئاس كتالونا

. ل   ات ف اكومة مدريد بنتائج االستفتاء 2017 ش يع األوا أكتوب /بإج اء استفتاء جديد    األوا مع   بويغديمونت

 .(4)المباش ة ت اإلقلا   حت إدار ها وضااألخا   كما أنها 

 

ب صص البطوالف المحلاة    م ارىة "المحتك" اإلنجلاتي   سكتلندياألالمضااا الشاب  والفلكلوري يذخ   :سكتلنداأ .2

  ول   اد  متلك باد ىصور مع 1707ولكنها    الواقع جتء ال يتجتأ مع المملكة المتحدة منذ ا فاقاة الوادة ىام 

الغاا   نجلات خصائص ة ا اة متمايتة ىع ب اة سكاا الجتي ة الب يطاناة. ينطبق ذاف الش ء ىلى بالداالندماج مع اإل

ولكع ال يتسع المجاا لمناقشة االتها الضاأة    هذا  1921بااد إي لندا الت  اصلت ىلى است اللها ىام  وإلى اد ٍ 

مطالب الحتباة الإلى  جدد  2011باالنتضاب التش يااة ىام  سكتلندياألالسااق. أدو انتصار الحتب ال وم  

  باد اال فاق مع رئاس وزراء 2014اق    ي  المصا     ىام إلى استفتاء اوا سكتلنديوا األود ى   باالنفصاا 

ع الضب اء سبب ال  ض الشاب  إلى  اا   االقتصادي  ج  . ي  (5)%55 ض بنسبة فاد كاما وا  ولكنه ر  يد  ب يطاناا

ب يطاناا اوا . ولكع أدو نجاح استفتاء (6)ي ا اقتصادالب يطان  وإلى  شك الحتب ال وم     إةباف نجاىة االست الا 

ااث  متع اإلقلا  بفضك  ؛الض وج مع اال حاد األوروب  إلى إاااء المطالب االنفصالاة ىلى أسس اقتصادية هذه الم ة

همة    استامارها    بناته التحتاة باإلضا ة إلى  و ا  سوق دولاة لمنتجا ه مىضوية ب يطاناا بمساىداف أوروباة 

سا  مفاوضاف لندا مع ب وكسك اوا شكك ا فاق انسحاب ب يطاناا مع  نديتلسك. ي اقب الب لماا األ(7)المحلاة 

باد انتهاء المفاوضاف ودراسة نتائجها ىلى  2019ىع كاب  ومع الم  ر   ح استفتاء جديد    رباع ىام   اال حاد

 .(8)لإلقلا  االقتصاد المحل  

 

ىندما  از الم شحوا المؤيدوا لالست الا ىع   2015بلغت الح كة ال وماة الكورساكاة ىتبة جديدة ىام كورسيكا:  .3

همة    مسا ة التحوا الديم  ا   للح كة ال وماة مهذا اإلنجاز السااس  خطوة  د  ا    نسا    االنتضاباف اإلقلاماة. ي  

إذ أىلنت الجبهة الو ناة لتح ي  كورساكا نبذ الضاار المسلح  ؛ىنفاة الكورساكاة مع ا كة مسلحة إلى ا كة سااساة ال

. ويجدر بالذك   ضل  الح كة ىع مطلب االست الا الكامك والسا  لالىت اف بإدارة (9)2014اتي اا يوناو/   

  ذا اة للجتي ة الجبلاة    البح  المتوسط.

 

سبان  المطالبة بانفصاا إقلام  باسك الف نس  واإل "إيتا"ظمة اأطبغ  اريخ الباسك الحديث بطىماا من بالد الباسك: .4

كب و األاتاب الباسكاة ىع س دية  . وإذ ل   تضك  (10)2011  والت   ضلت ىع الكفاح المسلح ىام 1959منذ ىام 

 "االنفصاا" إال أنها أباد ما  كوا ىع المض   اه  ااث يحظى اإلقلا  بدرجة است اللاة اقتصادية ىالاة  منحه الحق   

ىع اقتصاده المحل  الضااف الذي ال يتاا ياتمد  دوا االىتماد ىلى مدريد   ضاًل  اجباية وأ ف الض ائب محلا  

  مساىدة الحكومة الم كتية. لىبشكك كبا  ى

 

يطالاة  ساى إلقامة منط ة إدارة ذا اة    األراض  إ  وه  ا كة محلاة 1991لت رابطة الشماا ىام  شك   باندانيا: .5

إلى شماا نه  بو. يدىو مناأ و ال ابطة إلى إقامة  حالف اقتصادي باع المنا ق الغناة    الشماا  رغبةً    الواقاة 
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جنوب البالد. ال يمتلك اإلقلا  المفت ض أي  اريخ متمايت ىع ب اة  ا  لاص إسهامه     اقتصاد المنا ق األكا     ً 

 .(11)به ة خصائص ة ا اة أو قوماة خاأ ةإيطالاا  وال يتمتع بطي

 

ع باللغة الهولندية. يتده  اع باللغة الف نساة والفلمنك المتحدةا ن س  بلجاكا إلى قوماتاع: الوالوا المتحدة اإلقليم الفلمنكي: .6

   ال طاق المص    والضدماف  اما ياان  إقلا  والوناا الصناى  مع أزمة اقتصادية اادة  ااإلقلا  الفلمنك  اقتصادي  

. ااز (12) الوالواهذه الح ا ة بإاااء النتىة االنفصالاة للفلمنك الذيع   دوا رغبته     دى  اقتصاد  و ويلة. اناكست

  ونتج ىع  وزه   اغ 2014الحتب الو ن  الفلمنك  ىلى أغلباة األأواف    الكانتوناف الفلمنكاة    انتضاباف ىام 

الفادرالاة ا ائب وزارية ساادية    الحكومة  5ك  يوم انتهت بصف ة  اريضاة أىطت الحتب الفلمن 500اكوم  دام 

(13).  

 

ج بة الحدياة ظه  التولكع     ا اة للته ب مع مطالب االست الا ال وماة األوروباة إلى  ش يع خاار اإلدارة الذ سات الدوا

ىند نشطة مؤسساف اك  محلاة    ظك اإلداراف الذا اة. يدا  طور الح كة ال وماة الكتالوناة   اتيت     االنفصاا

ة الض يباة باد أا ا  ت يىلى وجود هذا النسق  ااث  البت اكومتها ومؤسسا ها المحلاة بالمتيد مع الح  ديةنتلسكواأل

   .(14) السااساةمع مطالبها  اهم  م اجتءً 

 

الك دية ومطالبها باالنفصاا    الا اق مع الاامك االقتصادي  ولكنه لاس المب ر ال ئاس الذي قدمته ال  ضلو الح كة ال وماة 

ك   ويما   األف ب ماك نفط يوما   500نتج إقلا  ك دستاا الا اق نحو    االست الا. ي   اللمض  قدمً  اقادة الح كة لمناأ يه

   المئة مع إنتاج النفط الاالم . و طمح اكومة إقلا   0.7ق  ونحو    المئة مع إجمال  اإلنتاج الا ا 15إنتاج اإلقلا  

. ول د نتجت أزمة سااساة اادة باع أرباك (15)2020بحلوا ىام  اك دستاا إلى إنتاج ما ي بو ىلى ملاوا ب ماك نفط يوما  

تاج و وزيع الاائداف ىلى ىندما  شك الط  اا    التوأك إلى قانوا مشت ك اوا اق التن اب واإلن  2007ىام   وبغداد

  . ويمكع اص  الضالف    ن طتاع كالتال :(16) الو ن الصااد 

  و الحكومة اال حادية    بغداد وجوب اص  أالاااف  طوي  الح وا النفطاة وىملااف التسويق والتصدي  باد  :أواًل 

مع الدستور الا اق      ااع   و اكومة إقلا  ك دستاا  130لل واناع النا ذة بموجب المادة  اوزارة النفط اال حادية استنادً 

مع سنة  22ل انوا  ا طوي  الح وا و سويق النفط والغاز دوا الاودة إلى الحكومة اال حادية وذلك استنادً  أا لإلقلا  اق  

مع  112غا  دستوري لتاارضه مع ماطااف المادة  22الذي ش ىه اإلقلا . و اتب  الحكومة اال حادية قانوا  2007

بمشاركة األقالا  والمحا ظاف المنتجة مع الحكومة اال حادية وباد  االدستور الا اق  والت   وجب إدارة الملف النفط  ا حادي  

 .(17) اال حاديأا يت   ش يع قانوا النفط 

 

ودق    الضتينة اال حادية ة   وزق بحسب  ضصاصاف ف يجب أا      و بغداد بحسب ال واناع النا ذة أا جماع الواردا :اثانيً 

 تطع الموازنة اال حادية  كما يجب إيداق الوارداف النا جة ىع  صدي  النفط والغاز    أندوق  نماة الا اق    ناويورك لت  

% قبك أا  صك المدخوالف إلى الضتينة اال حادية    الا اق. 5منه التاويضاف المتال ة بغتو النظام السابق للكويت بم دار 

بة بوضع اساب خا       كاا يكوا  حت ساط  ها القتطاق كلف اإلنتاج وأرباح الش كاف رباك مطال  أوهذا ما ر ضته 

 .(18) اال حادية% قبك أا  صك المبالغ المتب اة إلى وزارة المالاة 17بـ يتباها اقتطاق اصة اإلقلا  الم درة 
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بتفاأاله ىع المطالب االقتصادية للح كاف  ا ه مضتلفً ايب ى الضالف باع أرباك وبغداد اوا إدارة ملف نفط اإلقلا  و وزيع ىائد

الط ف دوا الضضوق إلى ش و   ل د ش ىت اكومة إقلا  ك دستاا مع جهة بالتص ف أاادي  ؛االنفصالاة األوروباة

بغداد     ااع  ساى الحكوماف المحلاة األوروباة إلى انتتاق ا ية اقتصادية أكب  مع دولها المستضافة دوا إخالا النظام 

الستم ار  داوا الجناه اإلست لان   وىدم الض وج  يدسكتلناألاالقتصادي ال ائ .  الى سباك المااا  يدىو الحتب ال وم  

 تفق الح كتاا ىلى   يدىو إلى استم ار  داوا الاورو. و   الحالتاع اام المص    الب يطان   وكذلك إقلا  كتالونامع النظ

اإل ار المص    والمال  الذي   ضه اال حاد األوروب   كما   . كما ي(19) غاا ه ض ورة است  ار النظام المال  وىدم 

والسوق المشت كة أاد أه  أسباب  شجاع انفصاا األقالا  األوروباة ذاف التمايت ال وم  لما  ؤسسه مع استم ارية الح كة 

  . (20) غاا ها التجارية دوا 

 

 العامل اإلقليمي

باة بض ورة االىت اف بحق األقلااف ال وماة بت  ي  المصا   يوجد إق ار شبه مجمع ىلاه    ماظ  الديم  ا ااف الغ 

جماق اوا   ي ة ممارسة هذا الحق ىدا منح درجاف متفاو ة مع الحك  المحل  ىلى مستوو األقالا  إولكع ال يوجد 

ت  ف  ااع  بن  شهدف أوروبا الغ باة  حوالف مضتلفة    التجاوب مع  طور دور الدولة الحدياة. لهذا   اوالمحا ظاف. و باً 

ف  1993   ىام  ادرالا  اكونف ابلجاكا نظامً  سباناا قواناع ناظمة لالم كتية إدارية واساة ولكع ضمع وادة أراضاها إ أق  

ولكع دوا  فويض أي مع  1998وبالد الغاا    ىام  اتلندسكأل امحلا   اذا ا   ا  وكذلك منحت ب يطاناا اكمً 1978   ىام 

وظائف الدولة الساادية والسااساة ىلى السااة الدولاة. و ضوض هذه الدوا ىملاة مستم ة إلىادة رس  ادودها الداخلاة 

البالد باع  ح اق مطالب المجتمااف المحلاة والحفاظ ىلى وادة  اوإىادة  ا يف دور السلطاف الم كتية بما يح ق  وازنً 

  .(21)واالقتصادية الجغ ا اة 

 

    سهاك المفاوضاف السااساة مع اكوماف  اهم  م ك الدى  اإلقلام  لح كاف االنفصاا ومطالبها    االست الا ىاماًل يشك   

    ط ا  مطالب الح كاف ال وماة األوروباة لما يمنحه مع إ ار  امحوري   االدوا ال وماة. ول د لاب اال حاد األوروب  دورً 

إقلام  أوسع يضفف مع و طة االنفصاا ىع الدولة المضافة ويحا ظ ىلى استم ار الاالقاف الباناة ماها ولكع ىلى مستوو 

صادي المحل     دوا ب  التنموية ىلى  شجاع االقتو  وم سااسة اال حاد األور. و(22)المحلاة أىلى مع  نظا  اإلدارة 

هائلة    إىادة  طهاك البنى التحتاة    الاديد مع المنا ق النائاة    هذه الدوا   أىضائه  ول د استام ف مؤسسا ه أموااًل 

 اتب  ماظ  األقلااف ال وماة األوروباة مع أنصار اال حاد   ولذا. (23)وهذا ما يج ي ىلاه مصطلح "أوروبا المنا ق"

ك ىضويته اج  أساس لس دية أاتابها ومشارياها  ويت  الت ويج ىلى السااة اإلقلاماة  ااث  شك    ااألوروب  األكا  اضورً 

  ك الوأوا إلى األسواق الاالماة ويو       التمااك المباش     مناقشاف النضبة.لها كإ ار يسه   

 

:  مكع ىضويته األقالا  ال وماة الصغا ة مع  اتيت أوالً يتجلى دور اال حاد األوروب      شجاع الح كاف االنفصالاة بش اع  

: اثانيً مصالحها ىلى المستوو  وق الو ن  مع خالا  ماالها بالب لماا األوروب  باإلضا ة إلى مؤسسا ه المالاة األخ و. 

دوا األم  الياتز اال حاد األوروب  اجج الح كاف االنفصالاة االقتصادية مع خالا  طماع استم ار ىالقا ها التجارية مع 

  (.24)اال حاد ومع خالا االستفادة مع مساىداف 

 

تتبنى س دياف ماظ  الح كاف االنفصالاة  فاوف مستوو التمااك    مفاوضاف دوا األىضاء  أما ىلى الصااد السااس   

إدانة  ف يط الدوا     اااد   اخطابً و ستضدم الح كاف االنفصالاة واال حاد مع دور األخا     دى  السااساف المحلاة لألقالا . 
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فااك التمااك المباش  كضطوة ىلى   يق الحصوا تل افهذه الح ك  دىو  لذا  وىلى الصااد األوروب مصالحها  األم   

  ىضوية اال حاد األوروب  باىتبارها ض ورية لضماا  ضصاص التمويك الحاوي لصناىاف محددة  و فس    ست الااالىلى 

مع الدوا المضافة الحالاة. وباإلضا ة إلى ذلك   إا وجود  وهو ما يمكع  ح ا ه مع خالا المفاوضاف مع المنا ق نفسها بداًل 

ا للمنا ق كبلداا مست لة لتاتيت أولويا ها. ولذلك  ينظ  إلى اال حاد أوف    مفاوضاف اال حاد األوروب  ساتاح   أً 

 ا مع ااث إ ااة الف   للتمااك السااس  ىلى المستوو  وق الو ن .هم  ما األوروب  ىلى أنه يلاب دورً 

 

   باإلضا ة إلى  لب الوالياف  ال يوجد دى  إقلام  ودول  كاف الست الا ك دستاا الا اقأما ىلى أااد ك دستاا الا اق  

الضالف المتحدة مع اكومة أرباك  طجاك االستفتاء  أبدف كك مع   كاا وإي اا ودوا الضلاج دىمها للحكومة اال حادية    

    التسويقالدى  الدول  واإلقلام  لالست الا  وقد ار كبت الاديد مع األخطاء  افاسابمع اإلقلا . أخططف أرباك     األخا 

. ول د ظه  استفتاء االست الا أنه مش وق اتب  ا  واناكست هذه األخطاء ىلى السااة الداخلاة الك دية  ازدادف ان سامً له

انضفاض اج  الدى  الدول  واإلقلام     اة الحاا للديم  ا   الك دستان   أو اتى شضص  لمساود بارزان  مما أسه  بطبا

ولكع أه  ما يات ي مش وق الح كة ال وماة الك دية مع ن ص هو غااب  ا يف ادوده ودوره     المفت ض لالستفتاء.

 المش ق.

 

 خاتمة

ه ىلى االنتفاض  تيؤخذ ىلى الح كة ال وماة الك دية    كاتها ىلى  سويق المظلوماة الك دية     طلاب الشارق وشحذ هم

ول د أةارف    ما ض سااها لتيادة مناأ يها ىلى الصااد الدول  افاظة المكوناف المحلاة األخ و الت  أضحت    دور 

أا المتيد مع التجتئة  ل  ينجح الك د    ماالجة هواجس شاوب المنط ة  الت    و مح ةً المدا ع ىع األرض ووادة البالد. 

قااداف الح كة    الص اق مع إس ائاك بك أسه  سلوك الداخلاة الف األجنباة ويضاف جبهتها يت كها   يسة أسهك للتدخ

. ل د  شلت النضبة  آم ية لتنفاذ مضططافمطواىة     اتيت الس دية المضادة و    صوي  الك د كطداة ال وماة الك دية 

قضايا األمة اإلسالماة إقلام  ىاب  للحدود  كما  امدف الصمت اوا السااس     مش وق  االك دية    دمج مش وىه

للح كاف االنفصالاة     االشاب  الالزم لنجاىة مش وىها ال وم . وخال ً الدى  مما أ  دها دى  الجوار و  الم كتية والا باة

الك دي االنغالق ىلى أنفسه  وزيادة  قادة الح اكآة  أوروبا الت  أكدف التتامها بإ ار  وق و ن  ادده اال حاد األوروب   

 ىتلته  اإلقلاماة. 

 

 . وم كت ىم اا للدراساف االست ا اجاة  ورئاس  ح ي  مدونة نصح  بااث زماك    منتدو الش ق  سنان حتاحت* 
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