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 )*(: منطلقات الدراسةمقدمة
، وةووش (1)اإلسووةمفوي تقووم ذووال الدراسووة وتنن وب ةووش ونوورع ماورول الية ووا  الدوليووة 

ونووورع ةم يوووة ننووواس منظوووور  سوووةمي لدراسوووة الية وووا  الدوليوووة وذوووي التوووي ت ووو  ا تموووا  
ةووش التووواريخ فوووي دراسوووة  فوو ش ذوووال الدراسوووة ،وموووش  وووم .(2)وناوورذا أةمووا  ذووواا الماووورول

ال تنوودرف فووي سووياة دراسووة الية ووة نووسش الي وووم السياسووية واال تماةيووة  (3)النظوام الوودولي
ي سووووياة الية ووووة نووووسش ة ووووم الية ووووا  الدوليووووة فوووو)وذووووو موهووووول ذووووال النوووودوع( فقوووو  أو 

الدوليوة( ويوسش التواريخ )باةتبوارل )باةتبار النظوام الودولي أ ود مسوتويا  دراسوة الظواذرع 
ووأي تنوودرف، ول ووش ال تماةيووة واإلنسووانية وأذم ووا(م الي وووم اذووأ وود أ  ذووال الدراسووة فووي  اه 
فو ش  ؛ولواا .ورؤاذوا الموت فوة عأ نر وأامل ستصل بمنظورا  ذال الي وم المتهاد ةاسي

نظووورا  توظسووا الم نقوودذووو  : "رؤيووة نقديووة مقارنووة"ل دراسووة الفرةووي المقصووود بووالينواش
ا مووش دوافووب ومنووررا  ال ا ووة فووي دراسووة النظووام الوودولي والوو  انطة  وو الغرييووة ل توواريخ

 التوووواريخليم يووووة ننوووواس منظووووور  سووووةمي لدراسووووة الية ووووا  الدوليووووة، والتووووي ييوووود م ووووور 
 وذو األصو  اإلسةمية.  لى  انب الم ور األساسي ،اإلسةمي أ د م اورذا

م ناوةع الي ووم د  سياسوية والي ووم اال تماةيوة  ديموة   وف اا كانو  الية وة نوسش الي ووم ال
السياسية )باةتبارذوا أ ودا الي ووم اال تماةيوة(، ف وي ةة وة مت وددع األبيواد ومتطوورع 

ا يوة الي ووم اال تماةيوة موش نا يوة ونطواة  ا ل تفاةل نسش تطور كل موش مناآلفاة نظر  
طوور فوي المنظوورا  التوي و هايا مهموش الي وم السياسية مش نا يوة أوورو وكواش الت

تيا نووو  ة وووى دراسوووة الي ووووم السياسوووية، وذوووو سنووودرف فوووي التطوووور اليوووام فوووي المنظوووورا  
ال نرو لدراسة الي وم اال تماةية،  د أفورهل النموواف الميرفوي الغريوي. الو  ألش الي ووم 
اال تماةية ال دس ة ذي ة وم غريية باألساس. ولقود ناوة  ذوال الي ووم وتطوور   توى 

ل يمنة وال  منا نداية القرش التاسب ةار في ظول تة ود نظوام ال يمنوة األورييوة  قق  ا
 ،(  ووم األمريكيووةالسووادس الموويةدباورل وأسسووف فووي الت وووش فووي القوورش )الوواب نوودأ   وو

تركووو  ةم يووووا  التنظسووور وينووواس االت اذووووا  الفكريوووة ال دس وووة نووووسش أسووودب مرا ووووه  ؛ولووواا
. ول وش سورةاش موا نودأ النقود لت و  ال يمنوة ورييوةية، األن  وو سا سوونية واألال يمنة الغري

                                                           
م ذاا ب ا  لى الندوع المصرية  )*(  ة "الي وم السياسية واال تماةية: اآلفاة والتو يا "الفرنسية التاسي–ُ د  
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ا ونتائ  ووووا( سنووووره مووووش داووووول دائوووورع الي وووووم اال تماةيووووة الغرييووووة اات ووووا ومووووش  )أسووووبان
 وار  ا. 

ويوودوش الوودوو  فووي تفاصووسل ات اذووا  ذوواا النقوود ومداو ووف وركووائهل وكووال  بمدارسووف 
هيوووة األورييوووة، نقووود نوووف ت سووود فوووي تينسووورا  متيوووددع: نقووود المرك يكفوووي القوووو   ،الموت فوووة

الت سه الميرفي والمن  ي الغريي، الدةوع  لى  س ام منظوورا   هوارية غسور غرييوة، 
 .. سةمي ل ي وم،  سةمية الميرفة.منظور 

وموب اوووتةأل األطوور المر ييوة، ومووش  ووم المنت ووا  الفكريوة والنظريووة المنتغوواع، ومووب 
ل القاسووم الماووتر  نووسش ذووال اوووتةأل الم وواال  الب  يووة الميرفيووة م وول االذتمووام، يظوو

ة يوالتينسرا  ذو االةتراأل بال ا ة  لى  س اما  رؤو  هارية تينر ةش نمااف ميرف
تتيودو  ة هوارية مقارنو مغاسرع ل نمواف الميرفي ال هوارب والغريوي، وتفوره منظوورا 

 أذداف ا ال قل األ اديمي النظرب  لى سا ة الوا ب بةبيادل الموت فة.
 فعلى سبيل المثال:

 د  دد أبيواد االرتبوا   (4)ةش "تغسسر اليالم" تففي نطاة رؤيد.أنور ةند الم   ف ش 
، ف نوووف أنوووره ش ذيمنوووة الميرفوووة والي ووووم الغرييوووةنوووسش ذيمنوووة ومركهيوووة القووووو الغرييوووة ويوووس

ات اذووا  النقوود ل ووال المركهيووة التووي تيتوورأل نو ووود  هووارا  وووارف دائوورع ال يمنووة اا  
قروش وسونب وا ت و  مكانوة الصودارع  توى كموا نتسواس  أال  درع ة ى االستمرار ةنر ال

س ووووودر لمفكووووورب ال هوووووارا  الاووووور ية أش توووووؤرق لتووووواريخ تطوووووور  هوووووارات م و قافوووووات م 
 و وميات م.

 (5)وفوووي مرا يت وووا ل منظوووور السوووائد فوووي الي ووووم السياسوووية فووو ش د.منوووى أنوووو الفهووول
سووواذم فوووي انط قووو  موووش ت دسووود دواةوووي ومتط بوووا  تطووووير منظوووور  هوووارب  سوووةمي ي

  يوواس وت دسوود ال ويووة ال قافيووة والي ميووة اإلسووةمية بقوودر مووا يسوواذم فووي ةم يووة الت دسوود 
ال قوووافي اليوووالمي ال اريوووة فوووي ظووول  الوووة الي وووم و الوووة الوا وووب اإلسوووةمي التوووي تفووور  

 ال ا ة لمرا يت م ن و تيدد المنظورا .
الماوورول فوو ش د.ةنوود الوذوواب المسووسرب فووي تقديمووف ألةمووا   ،ومووش نا يووة أووورو  

 ووف الت سووه ال هووارب والميرفووي و  وود فصوول فووي نيوواش أ (6)المتمسووه ةووش  اووكالية الت سووه
والوووو  ت ووووو  مظ وووووة ذيمنوووووة النموووووواف الميرفوووووي  ،الغريووووي فوووووي  ياتنوووووا وب و نوووووا وفكرنوووووا
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فووي نيوواش وصووائا ذوواا النمووواف وأبيوواد نقوودل ودواةووي  لوال هووارب الغريووي. كمووا فصوو
  ل ي وم الموت فوة تنن وب ةوش النموواف الميرفوي ال  ة اليم ية والفكرية لتطوير منظورا

 ستم ةةف "الت سه" ولو نت سه آور. ،اإلسةمي. وياا
نرافديوف  ةة، وفوي نطواة ة وم الية وا  الدوليويووموش داوول الودائرع الغري ،وفي المقانل

 ة ةوش ئاألن  وسا سوني والفرنسي، ترا م  بي  التنوييا  ة ى نفوس النغموة المتسوا
فووووووي كتابووووووف  (7)أش مارسووووووسل مووووووار  -ى سوووووونسل الم ووووووا  ووووووة–فن وووووود  ،منظووووووورا  أووووووورو 

ريخ ظ وووووور سوسووووسولو يا الية ووووا  الدلويووووة وذوووووو بصوووودد تنوووواو   اوووووكاليا  ت دسوووود تووووا
ريخ اإلنسوواني اا السووت الة اإل اطووة بالتوو، ياووسر  لووى أنووف نظوور  مصووط ا الية ووا  الدوليووة

ل ووودسا، وأنوووف فوووي لم وووة بصووور ف نوووف موووش األفهووول اوتيوووار ل ظوووة ندايوووة تاوووكل اليوووالم ا
بالم وريوة أو المركهيوة اإل نيوة ف نوف ة وى ونوراس ال هوارا   االت وامبالرغم مش  مكانيوة 

 األورو أش سننروا ليقد المقارنا .
،  ش  سوو اما  التنظسوور فووي Bull, Holsti, Kegly(8) يسوو ل كوول مووش ،كووال 

 ،ة واألورييوةم ا  ة م الية ا  الدولية ماهال   اصرع ة ى اال ترابا  األن  وو أمريكيو
كموا -القصوور فوي التنظسور ألنوف يم  وف  وييود أ ود أسوباب ،اوذو األمر الاب يم ل ت سه  

 أ د أسباب ةدم الوصو   لى نظرية ةامة ل ية ا  الدولية. -Holstiسرو 
، ت وودد  بيوو  التينسوورا  بيوود ال دا ووةوفووي ظوول مرا يووا  مووا بيوود الوهوويية ومووا 

ليوووة ةوووش أش منظوووورا  ال قووول المتيا بوووة ة يوووف ووووة  تقسووويم  الوووة  قووول الية وووا  الدو 
تيكووووس ةنصوووورية غرييووووة وت سووووه  هووووارب وا  نووووي  سووووا ال تتهوووومش ذووووال المنظووووورا  

 .(9)مااركة رؤية الدو  النامية
، أسوتاا الية وا  الدوليوة فوي (10)يمكش أش نس ل ما طر ف أ.د.ن  و   رنوي ،كال 

االةتبوووارا   لوووى ا اسوووتناد  كنووودا ةوووش أذميوووة تقوووديم رؤيوووة  سوووةمية ةوووش الية وووا  الدوليوووة 
، التنووامي فووي وهش نافسووةتي تتسووم نتيوودد المنظووورا  الم:  الووة الي ووم الراذنووة التووالتاليووة

،  ش المسووو مسش يم  ووووش وموووس سوووكاش قافيوووة والقيميوووة ل ية وووا  الدوليوووةودور األبيووواد ال 
المي، يسش الغرب ت تل االذتمام اليواليالم وأش  هايا الية ة نسش اإلسةم والمس مسش و 

ةالميوووة" ة وووم الية وووا  الدوليوووة يفتووور  ماووواركة منظوووورا  "أش الوصوووو   لوووى ا وأوسووور  
  أورو غسر الغريية فق .
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كووول موووا سووونب موووش مة ظوووا  تم سديوووة، ويووودوش الووودوو  فوووي التفاصوووسل هووووس  فووويو 
األ اديميوووة اا  المصوووادر الموت فوووة )موووش داوووول الي وووم، وموووش داوووول نطووواة الدراسوووا  

تاريويوووة اإلسووةمية(  وووو  منوووررا  ودوافووب توطوووي  وتنفسوووا ماووورول الفق يووة والفكريوووة وال
هموة لننواس منظوور  سوةمي ةم كقاةدع أساسية وينية ت تية الالية ا  الدولية في اإلس
ووو(11)لدراسوووة الية وووا  الدوليوووة ا  لوووى  ائموووة منت وووا  ذووواا التو وووف ، ويووودوش اإلاوووارع أيه 

تطووير دراسوة الظواذرع السياسوية ل سوةمية  ن وو رؤيوة أب التو وف ؛ةالي مي بصوفة ةامو
وألغووورا  ذوووال الدراسوووة ةوووش ) فيكفوووي القوووو  فوووي ذووواا الموهوووب ،(12)بةبيادذوووا الموت فوووة

ة  ووود انننوووى ة وووى ش ماووورول الية وووا  الدوليوووأ رؤيوووة مقارنوووة( :التووواريخ والنظوووام الووودولي
، (13)وينط وب  م وور التواريخ .: األصو  اإلسةمية، التواريخ، الفكورم اور  ة ة كنرو 

، موش دراسوة مسوو ية مقارنوة فيموا نوسش أدنيوا  توظسوا التوواريخ (14)ي مدو وف المن وا يفو
، دراسوا  النظوام الودولي بصوفة واصوة وفوي ،بصوفة ةاموة الدولية في دراسة الية ا 

فوي  اتوي وظفو  التواريخ اإلسوةمي ت دسود  وكال  دراسوة مسو ية مقارنوة نوسش األدنيوا  ال
ج ذواا المنط وب المقوارش النقودب ذوي القاةودع التوي وكانو  نتوائ ،دراسة الية ا  الدوليوة

ل وووواا ال ووووهس مووووش الماوووورول المتصوووول بالتوووواريخ  ب انننووووى ة س ووووا ت دسوووود ال وووودأل الم ووووور 
 اإلسةمي.
أش ال ووودأل موووش وراس ةم يوووة ننووواس منظوووور  سوووةمي ل ية وووا  الدوليوووة ذوووو أش  ،الووو 

را . ول وواا فوو ش ا فووي ة ووم ل ية ووا  الدوليووة متيوودد المنظووو ا منوودم   يصووبا المنووتج  ووهس  
ا فووي منوواطب ا مسوو ي  كوواش ب   وو (15)أ وود الب وووا التم سديووة فووي المقدمووة اليامووة ل ماوورول

 ووداا توورا م  الماوورول فووي  ة ووم الية ووا  الدوليووة سنووسش كسووا يمكووش أش تسوواذم نتووائج
 ،. وكانوو  منطقووة التوواريخ، فهووة  ةووش منطقووة القوويم مووي  ول ووا مووش منظووور  سووةمية

  تاف لم ل ذاا ال  د الب  ي مش منظور  هارب مقارش.مش ذال المناطب التي ت
ستهووا لنووا مغووهو الينووواش الفرةووي ل دراسووة؛ فالدراسووة اا   ،وفووي هوووس كوول مووا سوونب

: المستوو المتي ب بالتاريخ ودراسة النظام الدولي فوي رؤية نقدية مقارنة ة ى مستويسش
تي ووب بالتوواريخ اإلسووةمي المسووتوو ال وواني المو المنظووور الغريووي لي ووم الية ووا  الدوليووة، 

غسوووور  شوذمووووا مسووووتويا .الوووودوليودراسووووة تطووووور وهووووب الوووودو  اإلسووووةمية فووووي النظووووام 
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 سا تقود نتائج الدراسة في المستوو األو   لى توهيا  اوكاليا  الدراسوة  ؛منفص سش
 .ئ  ا المقارنة في المستوو ال انيوأذداف ا ونتا

اإلطوار  تتنواو  بيو  نتوائج ذواا سش أساسوسش وواتموةستنقسم الدراسوة  لوى  وه  ؛ول اا
يوة موش نا و ، آلراس النقديوة التوي وا  توف، كموا تطورب بيو  االنظرب والمن  وي المقوارش 

في منواطب ب  يوة  تائج وونرع ذاا ال هس مش المارولن أوسرع تاسر الواتمة  لى تاغسل
 تتصل نوا ب المس مسش الراذش.

منا اوت ا    موي  ود تمولتو وف اليأنوف  اا كانو  ونورع ونتوائج ذواا ا ،ومما ال ا  فيوف
اوووار  فس ووا المدرسوووة الفرنسوووية تش منا اوووت ا فووي ذوووال النوودوع التوووي  ، فوووفووي م افووول ةوودع

هوووافة  لوووى مسوووار ذووواا اليمووول وآفا وووف  قوووب  تلسياسوووية واال تماةيوووة، النووود وأش م او  ووول ي
 .المستقن ية
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 الجزء األول:
 التاريخ في دراسة النظام الدولي

 لم العالقات الدوليةفي المنظور الغربي لع
 

ةاموة، كموا  ة  اسوة بصوفياذتم  بي  روافد ذاا المنظور بالية وة نوسش التواريخ والس
واصوة، كموا  ا  دراسوة الية وا  الدوليوة بصوفة   وف نودورل فوي منواذتم  روافود أوورو م

ساذم  بيو  المقتريوا  النظريوة فوي م وا  ذوال الدراسوة نتوظسوا التواريخ فوي دراسوة 
 النظم الدولية.

 
 العالقة بين التاريخ ودراسة السياسة: -والأ

أفصوووو   روافوووود مووووش المنظووووور الغريووووي ةووووش الوووووةي بةبيوووواد الية ووووة نووووسش التوووواريخ 
 ةر ةووش ذوواا الوووةي كوول مووش المووؤروسش ومتوصصووي الي وووم اال تماةيوووالسياسووة، وةن وو
 ة ى  د سواس.

ش سنوووبالتمووواس الهوووسب والتبووواد  الووودائم فوووي الوووودما   (16)وييتووورأل بيووو  الموووؤروسش
التوواريخ وموت ووا "المسوو  يا  اإلنسووانية"، أمووا الووبي  اآلووور فياووسر فووي مقدمووة ب  ووف 

،  لووووى أنووووف سنبغووووي  ةووووادع (17) وووواا التاريويووووة"ألبالموسوووووةي "االت اذووووا  اليامووووة فووووي ا
 امنغموور   صووياغة أسووس الفكوور التوواريوي وفرهووياتف األساسووية،  سووا  ش التوواريخ أهوو ى

سوورو  ،ومووش  ووم .وهووب المياصوور لدراسووة اإلنسوواشسووه المووة التووي تمه فووي صووميم األ ك يووة  
نووف  اا كانوو  بيوو  االت اذووا   وود مالوو  ن ووو   ووب الي وووم اال تماةيووة  لووى ميووادسش أ

موة المترتبوة ة وى ال ود  فوي الم وا  التواريوي  مف ش   دو النتوائج ال ،ةمل المؤروسش
ريخ ن وو ذي ت دب التفكسر التق سدب وظ ور دوافب وات اذا   دسدع دفي  ندارسة التا

فكووورتسش هووورورتسش فوووي ذنووا  أش  (18)سوهوووا ذووواا الموووؤرق ؛و  ووا  نظووور  دسووودع. ولوواا
: موش نا يوة المتابيوة األدة ل ية وة نوسش وذموا ،اذنوة موش الدراسوا  التاريويوةالمر  ة الر 

ال مياصوور فووي ة ووم ش ذووال الية ووة تيوود أنووره ات وو التوواريخ والي وووم اال تماةيووة  سووا 
لميرفووة األ موول واألةمووب ةووش التوواريخ الوووارف ةووش أوريووا ، ومووش نا يووة أووورو االتوواريخ
 ككل.
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وو ،ذوواا ومنووا منتصووا ذوواا القوورش أبيوواد ذووال القهووية فووي أناووطة  اولقوود ظ وور  أيه 
، ف قود دةو   لوى التيواوش (19)بي  ال سئا  الغريية التوي تيمول فوي م وا  ة وم التواريخ

وم  وووولنسووووبة ل يمووووة الوةصووووة السووووردية التاريويووووة باية  يوووونووووسش الي وووووم وأوهوووو   م دود
ألش  ؛اال تماةية، كما نوذ   لى فال مقولة  ش المؤرق بيسد ةوش م وا  ة وم السياسوة

الموؤرق يمكوش أش يسوتفسد موش موهووةا  ذوواا الي وم وموش دراسوة األنموا  النظميوة التووي 
يقدم ا ة ماس السياسة، كما أاار   لى تمسه دراسة التاريخ الدن وماسي ةوش الية وا  

ش كووووواش  ذووووواا الم وووووا  وم ووووواال  أوووووورو م ووووول النظريوووووة السياسوووووية والت  سووووول الدوليوووووة وا 
 المؤسسي واإلدارب مندم سش مب التاريخ.

  ،  ووود تموووش أذوووداأل ب  يوووة وأطووور فكريوووة متنوةوووةا مووووانطة  ووو ،ف نوووف ،وفوووي المقانووول
اإلاوووارع  لوووى نفوووس القهوووية، أب الية وووة نوووسش التووواريخ والسياسوووة، موووش  انوووب مفكوووريش 

ير ذواا و انب رواد فوي ة وم السياسوة ةنور   وودذم فوي تطوومش   ،(20)سياسسسش  دامى
ا مووش توصصووات م األساسووية فووي التوواريخ، ولقوود كوواش التوواريخ )أو ي ووم ال وودسا انطة  وولا

لف ووم واسووتوةا الوودروس مووش  سوونية   -موو ة  – (21)"ريموووش آروش "الماهووي( فووي نظوور 
ط بوووا  التغسووورا  السووووانب، أو سووونية  لمتابيوووة التغسووورا  ةنووور الوووهمش، وموووش  وووم  نوووراه مت

ال دسدع والو  موش ووة  است اواأل اليوامول ال انتوة أو المنتظموة الت ورار موش نا يوة أو 
 ووودم موووا  "آروش "الموا وووا المنفوووردع والتغسووورا  التدري يوووة موووش نا يوووة أوووورو. ول ووواا فووو ش 

والتووي صوونف ا الووبي   "بالنظريووة االسووتراتس ية الدن وماسووية لة تمووال التوواريوي"ةوورأل 
النظريوووا  ال نووورو  ا أ وووديوووة، باةتبارذوووسنريوووة الماركسوووية ال سنلوا ييوووة والنظموووب النظريوووة ا

 .(22)اليامة
سش مش ةةما  التنظسر الدولي فوي الغورب تيش اإلاارع  لى ةةمتسش أور كيم ،كال 

الموؤرق  "John lewis Gaddis"والواب سنط وب موش  اةودع تاريويوة توصصوية وذموا 
 دم  سو امف  -كما سنرو -. وكةذما "Pierre Grosser"، والمؤرق الفرنسي األمريكي

  و  أذمية التاريخ في دراسة الية ا  الدولية.
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 التاريخ ودراسة العالقات الدولية: -ثانًيا
ولقود ولود ة وم  ، ش ةم ية التفكسر في الية وا  الدوليوة ودراسوات ا اا  تواريخ طويول

اا .اال تصووادية–والف سووفية الية ووا  الدوليووة ال وودسا مووش ر ووم التاريويووة، والقانونيووة   وا 
فوو ش ة وووم  ،منفصووو ة مووش الظوواذرع الدوليوووة الميقوودع ارسوو  أبيوواد  دكانوو  ذووال الي وووم  ووود 

تتمسوه ةوش الورؤو  ،الية ا  الدوليوة س ودأل  لوى تقوديم رؤيوة مت ام وة ةوش ذوال الظواذرع
 ال هئية السابقة.

نظوووام دراسوووي ف نوووف فوووي م وووا  دراسوووة الية وووا  الدوليوووة التوووي أووووا  تتن وووور ك ؛ولووواا
وا الية وا  نوسش التواريخ ويوسش  مستقل منا ما بيود ال ورب اليالميوة األولوى، ظ ور  أيه 

وتيدد  وتنوة  الروافد المينرع ةش وهب ذال الية ة في مسار تطور ذال الدراسة، 
الوهوب بقووع فوي نطواة ال ود   اذوا منظمة ل ية ة الدولية ولقد ت سدالدراسة الي مية ال
 نايووا ال وود  مووش  ا: أوال  نووسش التق سديووة السوو وكية، كمووا نووره   اني ووال نوورو نووسش المنظووورا  

ا  النووروه فووي أدنيووا  نظريووة الية وو ت وودد اد السوو وكية، وأوسوور  يووبال وواني فووي مر  ووة مووا 
 .(23)د ال رب الباردعيبالدولية في مر  ة ما 

دوليووة والمنظووور التق سوودب ستهوومش اال ترابووا  التووي سوواد  م ووا  دراسووة الية ووا  ال
منا ما  نل ال رب اليالمية ال انية وبيدذا مباارع و نل أش تفصا ال وورع السو وكية ةوش 
تة سرذووووا ة وووووى ذوووواا الم وووووا  الدراسوووووي، وذووووي تتهووووومش اال تووووراب التووووواريوي، الف سوووووفي، 
ش كان   د فقد  وهوي ا السوائد  ال أن وا  القانوني، الم الي، والوا يي، وذال النمااف وا 

ر الدراسوة الي ميوة لية وا  الدوليوة اليدسود موش و التالية مش تطظ   ت اب في المر ل 
ا  لووى  نووب مووب اال ترابووا  األ  وور الدارسووسش الوواسش  وواولوا تطويرذووا وتة سوود أذمست ووا  نب وو

سرع ندورذا لم تس م موش االنتقواد والتقوويم السو ني لقصوور  ن اهات وا ةوش   دا ة، وت   ال
در، بالمقارنوووة بالمنووواذج التق سديوووة، ة وووى أل وووا االوصوووو   لوووى ال ووودأل الووواب ارتوووة  أن ووو

أب صووياغة نظريووة ةامووة ل ية ووا  الدوليووة أو ة ووى األ وول م موةووة نظريووا   ؛قووفيت ق
 هئيوووة متماسوووكة تفسووور الظوووواذر الدوليوووة وتقوووود  لوووى التننوووؤ والووو  موووش ووووة  تطووووير 
 واسووتودام منوواذج وأسووالسب ت  سوول متطووورع. وتيوود دراسووا  التوواريخ الدن وماسووي أ وود أذووم
أةمدع المنظور التق سدب كما تيود دراسوا  النظوام الودولي أ ود أذوم أةمودع المر  وة التوي 
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سادذا المنظور الس وكي وفي  وسش يقوب التواريخ فوي   وب وم وور األولوى، فو ش التواريخ 
 :مش أدوا  ال انية م مة عكاش أدا 

كوووش أش ف وووم ال امووول ل اوووئوش الدوليوووة ال يملوينط وووب التووواريخ الدن وماسوووي موووش أش ا (1)
ست قووب  ال بووالتيرأل ة ووى األ ووداا واآلراس التاريويووة التووي ل ووا امتوودادا  فووي ال اهوور 

 -ة وووى هووووئف-فوو ش دراسوووة الية وووا  الدوليوووة  ،وانيكاسووات ا ة وووى المسوووتقنل. وموووش  وووم
ليسووووو   ال دراسوووووة لتووووواريخ الية وووووا  الدن وماسوووووية نوووووسش الووووودو . وتوووووت وا وصائصوووووف 

تواريخ بوة نر تفصوسل ممكوش،  موب وترتسوب األساسية فوي: وصوا أ وداا م وددع فوي ال
ا وراس متابيووووة التطووووور الهمنووووي ل ظوووواذرع، االذتمووووام الو ووووائب واأل ووووداا التاريويووووة سوووويي  

بينصرب الهماش والمكاش، ومش ذنا ف و ستسم نتقديم  در هئسل مش التيميموا ، وةودم 
ش األسووووباب والنتووووائج، التركسووووه ة ووووى سصووووياغة افتراهووووا  واهوووو ة ةووووش الية ووووا  نوووو

 وواال  الفرديووة وةوودم االذتمووام باألنمووا  اليامووة واليواموول التووي تسوواةد ة ووى المقارنووة ال
ذوووم أ سووواس ة وووى الوصوووا التفصوووس ي ال امووول ألبيووواد ال قيقوووة. وموووش باألا ل تركسوووه نظووور  

 صور في ودموة أذوداأل ةم يوة و ود االنتقادا  التي و    ل اا النول مش الدراسا  
 ية.التنظسر وكال  ةم ية ال ركة السياس

وكانوو  الوا ييووة التق سديووة التووي سوواد  ةقووب ن ايووة ال وورب اليالميووة ال انيووة و تووى  (2)
نداية الستسنيا ، والتوي م  و  نقطوة ت وو  فوي دراسوة الية وا  الدوليوة، والتوي ييتنرذوا 
الوووبي  وا ووودع موووش  وووةا نظريوووا  كنووورو فوووي م وووا  الية وووا  الدوليوووة، كانووو  ذوووال 

الاب اةتنورل  ع، تستند  لى مف وم الصرال مش أ ل القو "اوتنامور "الوا يية، التي دان ا 
ة التاريويوووة أ امووو  الووودلسل ة وووى أش ظووواذرع يوووا، الووو  ألش الت ر ا تاريوي وووالوا يسووووش  انون ووو

ا  قيقوووة مسوووتقرع و انتوووة توووت كم فوووي  ووووأن ،اا ومكان ووواوووام ة همان ووو عالصووورال موووش أ ووول القوووو 
  تماةية والسياسية.س و  الدو  م ما تباسن  أوهاة ا اال تصادية واال

ذووي أو  مووش  -فووي م ووا  نظريووة الية ووا  الدوليووة-كانوو  الوا ييووة  ،بيبووارع أووورو 
 وظا التاريخ ة ى ن و سوت ا من ا يا ةش دراسة التاريخ الدن وماسي.

طووار اليووام األوسووب لةنتقووادا  التووي و  ت ووا اإلولقوود انوودر   ذووال االنتقووادا  فووي  (3)
تق سديوة بصوفة ةاموة، ويورتب  ذواا بوالطبب بطنييوة أذوداأل المدرسة السو وكية ل مدرسوة ال

 ي تت وا كاآلتي:التالمدرسة األولى، و 
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أوال : الوصو   لى تيميما   و  الظاذرع الدولية والو  با تاواأل األنموا  المت وررع 
 س و  الدولي التي تتيودو الموا وا م وددع الهمواش والمكواش، فو ش ذودأل الت  سول لويس ل

 ا أ وو ل سياسا  الدولية.نناس نظرية تقدم تفسسر   ول ش ، راس التفاصسل
ا: االذتمووووام بووووالت  ية  المقارنووووة أ  وووور مووووش االةتموووواد ة ووووى دراسووووا  ال وووواال   اني وووو

    لى التيميما . و الفردية كسنسل أساسي ل وص
ا: صوووياغة مقووووال  وافتراهوووا   وووو  الية وووة نوووسش المتغسووورا  موووش أ ووول ت دسووود  ال  ووو

ةووووش تفسووووسرذا  رذووووا ذووووال الية ووووة نووووسش المتغسوووورا  فهووووة  تقووووب فووووي  طاالتووووي الظووووروأل 
سوباب وكيفيوة و وول ال ودا وليس فقو  م ورد الوصوا التفصوس ي ألوا تماال  تطورذا 

 وذو األمر الاب ي د مش القدرع ة ى التفسسر والتننؤ.
ية توواذب أبيووود مووش التق سديوووة فووي ف وووم كن وود أش السووو و  ،ا موووش ذووال األذوووداألوانطة  وو

ليووة ول ووش ف ووي ال تريوود م وورد الوصووا أو التصووورا  الم ا ،الدوليووةوتفسووسر الية ووا  
الظوواذرع باالسوتيانة بالمنواذج اإلمنريقيوة الوتبوار االفتراهووا   تريود النظريوة التوي تفسور

ش أمكووش   ووو  الية ووا  االرتباطيووة نووسش المتغسوورا ، وبالتووالي التوصوول  لووى تيميمووا  وا 
 التوصل  لى التننؤ.

ووووبوووالرغم موووش أش المد (4) ا ا رسوووة التق سديوووة  ووودم  أيه  والتوووي  ،ل مدرسوووة السووو وكيةنقووود 
 درت ا ة ى صياغة التيميما  وة ى التننؤ، وت ا م فس ا االذتمام المتهاسود  تتاك  في

باألسوووالسب المن ا يوووة والدراسوووا  ال ميوووة فوووي مقانووول االنفصوووا  ةوووش الب وووا التووواريوي 
 ووا   قات ووا التاريويووة، وبووالرغم وا ذمووا  النظوور  لووى السياسووا  الدوليووة كيم يووة تطوريووة ل

ا  يواسووتغرا ف فووي السووبيسن (24)ا ي  ذوواا ال وود   لووى  متووف فووي ن ايووة السووتسنو مووش وصوو
ووو  تيتووورألب أو سووود ذوووال الف ووووع نوووسش ال ووواننسش، سا،  ال أنوووف نوووره  م ووواوال  لتهوووسأيه 

نو ود نول مش التوافب أو الت امل نوسش المنواذج الموت فوة، وموش  وم الودةوع  لوى هورورع 
 ذتمام بم اوال  التنظسر المستقن ية بال مب نسش  س اما  ال اننسش.اال

ومووش أذووم األم  ووة وتيوودد  ةناصوور تنريوور ذووال الوودةوع، كمووا تيوودد  كيفيووة ت قيق ووا. 
ةوش  مكانيوة التيواوش نوسش المنظووريش التق سودب والسو وكي  فوي ذواا السوياة ر و التي طُ 

 :(25)ذم أبيادذا كاآلتي، وتت وا أ ريويةت   المتص ة بقيمة الميرفة التا
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لدراسوووة الية وووة نوووسش السووونب والنتس وووة فوووي السياسوووة اليالميوووة  ييووود التووواريخ ميموووة    -أ
وووسوم ووواال  يمكوووش أش تُ  أنوووف يقووودم ، أب ي فيوووف صووو ة بيووو  الفووورو  النظريوووةتقص 

ووووع األوليووووة الالموووواد  اةهمووووة لصووووياغة واوتبووووار بيوووو  الفوووورو ، كمووووا ييطووووي ةمق 
 لدراسة ال اهر.

يقدم المادع التاريوية الةهمة ل تفسسر ول ت  سل باستودام أسوالسب  اا كاش التاريخ   -ب
 ا، فوو ش ذووا"التيميمووا  النظريووة"مي نووة بقوووع ذووي وغاست ووا ال ،من ا يووة أ  وور  دا ووة

ش كاش ميطاع  الية ا  الدوليوة  ال أش مة في دراسة تطور  مييني أش التاريخ وا 
الدن وماسوووي( ويوووسش توظسوووا نوووسش اسوووتودام المووؤرق )أو دارس التووواريخ  ا  وووذنووا  فر 

 دارس الية ا  الدولية ل مادع التاريوية ول ونرع التاريوية.

 
ومب توطي دراسة الية ا  الدولية المر  ة التي سادذا ال دا  المن وا ي ال نسور  (5)

مووا بيوود  فووي مووش التق سديووة والسوو وكية، وبووالرغم مووش دوول ووا فووي السووبيسنيا  وال مانسنيووا 
ذا  وودا  مووش نووول آووور، لوويس م ووورل المن ا يووة ول ووش تركووه  ووو  السوو وكية التووي سوواد

ووو ا يطووول مهووموش ونطووواة الدراسوووة وطنييوووة  هووواياذا، ف قووود ظووول ال ووودا  المن وووا ي  ائم 
ش اتووا تينسورا  مت وددع ف قود ظول لوهوب التواريخ  شنرأسف موش  وس  لوى آوور، ول نوف، وا 

 في دراسة الية ا  الدولية  اانيف الواصة.
 الراذنووة التووي تموور ن ووا دراسووة الية ووا  الدوليووة نيووة وووة  المر  ووة ااال ذووال وتةلقوو 

 ن اية ال رب الباردع وبيد القطنية ال نائية. بيد
فمووش نا يووة، وبيوود أش فاوو   السوو وكية فووي ت قسووب غاست ووا، أب الوصووو   لووى نظريووة 

فوي  الفاول ذواا مش نسش أذم األسباب التي سر وب  لس وال ية ا  الدولية، ن د أش ةامة 
دراسوووة التووواريخ  هوووية الية وووة نوووسش ذوووو  الوصوووو   لوووى نظريوووة ةاموووة ل ية وووا  الدوليوووة

التساؤ   و  ما  اا كاش م ور اذتموام سنره  ،ومش  م .والتنظسر لي م الية ا  الدولية
نظرية الية ا  الدوليوة س وب أش سودور  وو  الوا وب الودولي المياصور أم أنوف س وب أش 

و يمتد ليامل ل اليدسود موش التسواؤال  ويطورب ذواا التسواؤ  نودور  ؟اال اهر والماهي مي 
أةبووواس االمتوووداد الهمنوووي   و ل ووواا التووواريخ، و ووو ال ووودود الهمنيوووة المناسوووبة  و الفرةيوووة  ووو

هووال الية ووا  الدوليووة أو كيفيووة المقارنووة نووسش   و لمرذقووة لطا ووة الت  سوول النظوورب، و ووا
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أو هوووووورورع القووووووراسع  هوووووورورع القووووووراسع االنتقائيووووووة أل ووووووداا التوووووواريخ  و المتغسوووووورع، و وووووو
  .(26)الاام ة

ظ   تت دد دةاوو االذتمام ندارسة التواريخ وتوظيفوف فوي م وا   ،ومش نا ية أورو 
وة ووى صوويسد بيوو  م وواال  الدراسووا  الدوليووة  ،(27)الدراسووا  السياسووية بصووفة ةامووة

  .(28)بصفة واصة 
والقطنيووة   وار انت واس ال ورب البواردعآوفوي سوياة االذتموام ندراسوة  ،وموش نا يوة  ال وة

لوووى  انوووب االذتمووام نت  سووول وصوووائا ذوووال  ال نائيووة ة وووى دراسوووة الية ووا  الدوليوووة، وا 
غسور فوي ةصور موا بيود ال وورب الية وا  وموا تيكسوف بالنسوبة لدر وة االسووتمرارية أو الت

، وبالرغم مش التطورا  اليميقة في أسالسب وطرائب دراسة الية ا  الدولية، لوم الباردع
 .(29)دية" دأن م في التاكرع بهرورع االذتمام بالتاريخ، والقيم، والف سفةالتق سةتاع "يفقد 

ي التننؤ نن ايوة ال ورب البواردع والقطنيوة ال نائيوة ة وى الن وو الواب فولقد كاش الفال 
موواطر  وو    أمام البي  لت دسود االنتقوادا   ر  ة يف مش أذم الفرا التي سن 

ر نظرية ةاموة فوي الية وا  الدوليوة يكووش ل وا ال يمكش تطويأنه   ذما  التاريخ ولنياش
القدرع ة ى التننؤ بالمستقنل دوش أش تستند  لى أساس  وب مش الميرفة التاريوية وموش 

فوي وا ودع موش أذوم المقواال   ،John Lowis Gaddisفن ود  اإللموام نونورع التواريخ.
وووو، (30)النقديووووة المسوووو ية وووووة  التسوووويسنيا  اال تووووراب  :ا لنظريووووا  كوووول مووووشيقوووودم تقويم 

والتطورب ة ى ن و سنره فا  ا في التننوؤ نن ايوة ال ورب البواردع.  ،الس وكي، وال يك ي
صوارمة التوي ت مول الفاول  لوى المن ا يوة "الي ميوة" ال اا ب في ن ايوة الدراسوة ذور  سُ ذو و 

 . اا وتننوس  قيم ل سش ف م ا تفسسر  ال تماةية التي ت تاف ل تاريخ ول  قيقة الظاذرع ا
 وود نوودأ دراسووتف باإلاووارع  لووى أش أب رؤيووة ةووش المسووتقنل  Gaddisلقوود كوواش و  ،ذوواا

ال لش يكوش ذنا   طار مر يي ل ت  سل.  س ب أش تندأ بالوةي بالماهي، وا 
 

 التاريخ ودراسة النظم الدولية: -ثالًثا
ل ية ووا  الدوليووة أنووف  تووى تقووود  "المدرسووة الي ميووة"ولقوود أ وود اليدسوود مووش رواد  ،ذوواا

الذتمووام نتوواريخ الية ووا  ف نووف مووش الهوورورب ا ،نظسوور  لووى القوودرع ة ووى التننووؤةم يووة الت
وبالفيوول فووو ش دراسووا  رائوودع مياصووورع لووم ت موول التووواريخ،  سووا انط قوو  منوووف،  ،الدوليووة
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وكاش أوها م ا  ة وى الو  دراسوا  النظوام  سواس في صياغة أو اوتيار افتراهات ا،
رواد تطنسوب  أو  ،"مورتووش كوابةش". فن ود ا   تى اآلشينا نداست ا في الستسنالدولي م

ش   :يقووووو  ،الوووودولي نظريوووة الوووونظم فوووي م ووووا  الية وووا  الدوليووووة ة وووى مسووووتوو النظوووام
فوووي  (31)التووواريخ ذوووو الميمووول ال نسووور الووواب ت ووودا فوووي نطا وووف ال ركوووة الدوليوووة، نووول  نوووف

ش مو ا قسوب أذوداأل ب  يوة أ  ور ةمق وت  سل النظم فوي ت س ام سياة دفاةف ةش  مكانية 
ة ووى األسووالسب التق سديووة ةنوود دراسووة نفووس الموهووول التوواريوي، سؤكوود مووش نا يووة أووورو 

ةووودم صووو ة ات وووام المنووواذج الي ميوووة بيووودم االذتموووام بالتووواريخ ألن وووم س تمووووش بوووف ول وووش 
 رذا لدو التق سدسسش.ئش نظاةذداأل م ددع توت ا وأل سدعد بةسالسب 

و ،ومش نا يوة أوورو  ليوة األمريكوي )الفرنسوي األصول( أسوتاا الية وا  الدو  ا ودم أيه 
 وووووش ة يووووف الية ووووة نووووسش اسووووتقراس التوووواريخ ترؤيتووووف ةمووووا س ووووب أش  "ذوفموووواش يسووووتان "

و  اوالتنظسر ل قائب الية ا  الدولية.  سا يمسه نسش دائرع ت  سل الماهي باةتبوارل نوة 
وو قيمووي. موش الت  سوول ال اموش الت  سوول اإلمنريقووي ويوسش دائوورع ت  سوول المسوتقنل باةتبووارل نوة 

 ."يموش آروش "ر وذو يسمي ذال الرؤية "ة م اال تمال التاريوي" نقة  ةش 
ولقووود اسوووتمر  وامتووود  وتفرةووو  ذوووال ال  وووود منوووا صووودور كتووواب مورتووووش كوووابةش 

السويي لتوظسوا   قود ظولف ؛" و توى اآلش(1957يم ية في السياسة الدولية )"النظام وال
أصوووويدع الذتمامووووا  األ اديميووووة ة ووووى التوووواريخ فووووي الدراسووووا  النظميووووة الدوليووووة ي توووول ا

 متيددع. موت فة وألغرا   
 
 األبعاد النظرية لدراسة النظم الدولية *

اا لم ت ش الغاية ذنا ذي الدراسة التفصس ية ل يفية اسوتودام النظريوة الياموة ل ونظم  وا 
،  ال أنووف س ووب االنتقووا  ةنوور بيوو  اإلاووارا  (32)فووي م ووا  دراسووة الية ووا  الدوليووة

ة ةش أذم أبياد ذاا االسوتودام  توى نصول  لوى البيود المتصول ننموااف توظسوا المتتالي
، وذوي النموااف الدوليوةوكوال  نموااف أوورو ل ونظم الية وا  الدوليوة التاريخ فوي دراسوة 

رذوووا اليدسووود موووش و أووووا يطو ا  يا  والسوووتسنيالومسوووسن يالتوووي  ووودم ا رواد ذووواا الم وووا  فووو
  يا .سنال مانسنيا  والتسيالدارسسش في ةقدب 
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 تتلخص هذه اإلشارات كالتالي: -1
تيوود النظريووة اليامووة ل وونظم مووش أ  وور أسووالسب تنظوويم الب ووا والت  سوول المياصوور  .1

اا كواش مف ووم ا فوي نطواة الي ووم اال تماةيوةاسوة    ود أهو ى منوا  "النظوام"، وا 
 ،ا  مش المفاذيم الاائية في أدب ة م السياسة والية وا  الدوليوةينداية الستسن

، وتنره ذال ال اور االت ال ال  وي تاريوية في الي وم الطنييية اور  ش لف  ا ال أ
فوي الت  سول ة ووى أسواس أش ت قسووب الف وم األفهوول ل ظواذرع يكوووش بوالنظر  لس ووا 

 ك هس مش  طار ك ي ونظمي وليس النظر  لس ا بمفردذا.
نظم واصوووة بوووالي وم اال تماةيوووة نواسوووطة الوووتمووو    وووود ك سووورع لتطووووير نظريوووة  .2

فووي  "وكسنسووا نولوودونج" ،فووي نطوواة ة ووم السياسووة "ونهسووتووال و  بار " :د م وولروا
فووووي نطوووواة النظووووام السياسووووي بصووووفة  "يسووووتوش  دافسوووود "نطوووواة ة ووووم اال تصوووواد، و

 "شتيوودو   ر اكوو"وف المقووارش ل وونظم السياسووية،  وووت  س "لمونوودأ انريوول "واصووة، و
م ووددع:  . وي موب نووسش ذوال ال  وود تركسهذووا ة وى ةناصورىنرنطيقسوت  س وف السو
، ال فاظ ة ى النظام وتواهنف،  درع النظام ة وى التفاةول والت سوا أذداأل النظام

 مب التغسرا  التي ت دا في نسئتف.
ولقوووود تووووم تطنسووووب النظريووووة اليامووووة ل وووونظم فووووي دراسووووة ةوووودع مسووووتويا  ل ية ووووا   .3

وووو النظووووام  ،.(.ا.الدوليووووة، مسووووتوو الفوووواة سش الوووودولسسش )السياسووووة الوار يووووة أساس 
ة  نووسش موت ووا واألوسوور يينووي النظوور ل ية ووا  الدوليووة كنظووام تفوواةالوودولي، 

مة موش الدراسوا  ة وى مسوتوو النظوام  م. ولقد ركه  تيارا  الفاة سش الدولسسش
 نظوام الودولي موش لالدولي، وانط ق  ذال التيارا  التي  ودم  تيريفوا  متنوةوة 

دراسووة الية ووا  ةودع أسووانسد ل وودفال ةوش مهايووا وأذميووة تطنسوب نظريووة الوونظم فوي 
الدوليووة وواصووة ة ووى مسووتوو النظووام الوودولي، وأسوو م فووي ن ووورع ذووال التيريفووا  

 ،"تاووارله ما  يةنوود"، "مورتوووش كووابةش" :اد ذوواا الم ووا  م وولوذووال األسووانسد رو 
ذم ممووووش اذتموووووا نتطووووويرل أو ، وغسوووور " ووووورف مودلسووووكي"، "رياووووارد روهيكوووورانس"

، وتركوووه " ووووش نسرتووووش "، "ا فرانكووول وهيووو"، "فمووواشسوووتانس ي ذو " :، م ووولتقوميوووف
 م مل ذال اآلراس  و  األسانسد التالية:
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  الموت فة س تم بالتفاةة  ال  ية دوش الو ول في  طار الدراسة الم هأع لألنما أواًل:
و  في  طار وواا د، ومش  م ف و يساةد ة ى ت  سل س و  المش التفاةة  ال هئية

ولواا فو ش ت  سول طنييوة النظوام القوائم  ؛ي  طوار ك ويم  لى التفاةل نسن ا فوسو ف االذتما
 .ية وووا  الدوليوووة ال اريوووة فوووي نطا وووف وووم الفا هووورورب لا ومكان وووفوووي فتووورع م وووددع همان ووو

ف نووف  ،النظووام الوودولي ة ووى موور التوواريخ وت وودا تغسوورا  فووي الم تمووب الوودولي أوطالمووا 
راسووة الية ووا  لد اوالتغسوورا  التووي ت وودا فس ووا موهوووة  س ووب أش ت وووش دراسووة الوونظم 

 الدولية.
ًًًثا ، مت وووررع ل يفيوووة ةمووول الووونظم الدوليوووةيسووواةد ة وووى التوصووول  لوووى النموووااف ال :انًي

ت كووم تطووور الوونظم الدوليووة  وت دسوود مظوواذر انتظام ووا وةواموول التووواهش واالوووتة  التووي
ا  ش كواش النظوام الودولي يم ول ةنصور  ولواا فو ؛ة والفرةية وانتقال ا موش اوكل آلوورالرئيس
ووفووي ف ووم أسووباب وكيفيووة التفاةوول المتبوواد  نووسش ا اأساسووي   ة ووى  الوودو  ف ووو يسوواةد أيه 

 تفسسر ما يمكش مة ظتف مش انتظام س وكي.
غسورا  تا نظوام يسواةد ة وى ت دسود الم والدوليوة ة وى أن ع ش النظر  لى الظواذر  :ثالًثا

ي نت دسوود مكوناتووف وذوووذووي التووي تتصوول باألبيوواد الواصووة  ،األساسووية فووي ذوواا الم ووا 
وو ، نظووام النوووا م ةووش تفاةوول ذوواا السووو و ، ذيكوول وةموول ال ة ووة: سوو و  مكوناتوووف اأساس 

 مش س و  المكونا  وةمل النظام. اليوامل النسئية التي ت كم كة  
وت فوووة وبوووالنظر  لوووى التيريفوووا  الم ،ةاموووة ةام بصوووفظوووبوووالنظر  لوووى تيريوووا الن .4

 موا النظوام الودولي: ولاش ذنا  بيودسش أساسوسسش ستن يمكش القو   ،ل نظام الدولي
الية ا  التفاة ية التي تودو  ا والتوي ت ووش ة وى در وة و ، نة لفاليناصر المكو 

مووش االنتظووام ب سووا تسووما بال وودسا ةووش ذيكوول أو ننيووة النظووام الوودولي، ولقوود 
ول وش  ،تنوة  واوت فو  طورة ةوةف رواد ذواا الم وا  الدراسوي ل واسش البيودسش

 : م موةتسش  ه اليناصر الماتركة فييمكش أش نو 
التنظيم الداو ي ألنموا  التفاةول نوسش اليناصور  :  ما س يتناو تالم موةة األولى 
، ش النظوام ويسئتوف، ت دسود أنموا  ل ونظم الدوليووةسية وا  وال ودود نوالمكونوة ل نظوام، ال

، تووة سر التفاةوول فيمووا نسن ووا ويووسش النظووام أنمووا و  توهيووب الوونظم الفرةيووة داووول النظووام
ى سوو و  كوول من ووا ليناصوور المكونووة ل نظووام مووش  سووا القوودرا  ة وواالوووتةأل نووسش ا
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، االذتموام نتوة سر األوهوال الداو يوة ة وى سو و  ةناصور النظوام وة ى  الة النظام
ومووش  ووم ة ووى النظووام الوودولي، االذتمووام نتيووار المي ومووا  واالتصوواال  نووسش ةناصوور 

 النظام.
تي سؤدس ا النظوام، ال يا ول : الوظائا الفتت وا فيما س ي ،لم موةة ال انيةأما ا

  فووواظ ة وووى توووواهش واسوووتقرار الةهموووة إلن ووواه ذوووال الوظوووائا، اليم يوووا  الةهموووة ل
وموودو  درتووف ة ووى ا تووواس والتياموول بفياليووة مووب نواةووا االهووطراب فووي ذوواا  النظووام

 التواهش أو االستقرار.
، (اتوووفة ت وووتم بيناصووور النظوووام )مكونش الدراسوووا  النظميوووة الدوليووو فووو ،ة يوووف وينووواس  

الية وووة نوووسش النظوووام الاوووامل والووونظم الفرةيوووة، نسئوووة النظوووام الووودولي، ذيكووول النظوووام 
 .، االستقرار، االنتظام، الت سا(اليم يا  التي ت رب فيف )التواهش الدولي، 

 -اوظسوووا األبيووواد الماوووار  لس وووا ةالي وووموووش ووووة  ت-اذتمووو  الدراسوووا  النظميوووة  .5
، ف نوووا  دراسووا  اذتموو  بوووالنظم دوليووةاألنمووا  الموت فوووة ل وونظم ال بووالتمسسه نووسش

التاريويووووووة الدوليووووووة ) نوووووول ال وووووورب اليالميووووووة ال انيووووووة(، وأووووووورو اذتموووووو  بووووووالفترع 
 ،المياصرع، كما امتد  اذتماما  دراسا  أوورو  لوى الونظم الدوليوة المسوتقن ية

انط قوو  بيووو   االتوصووول  لس ووا، وأوسوور  فووي أو المرغوووب أب الم تموول ظ ورذووا 
 م ننظم دولية افتراهية.الذتمامش االدراسا  

 
 نماذج توظيف التاريخ في دراسات النظام الدولي: -2

خ فووي أذووم الم وواوال  المتيووددع التووي توت ووا بووالطبب يكسووا  وواس توظسووا التووار  ، اش
يمكوش اإلاوارع  لوى الم موةوا   ،في  وذرذا ةش التاريخ الدن وماسوي؟ فوي ذواا الصودد

 ال ةا التالية:
ت ووواذسش نمسوووه ة وووى صووويسدذا نوووسش او  ،االسوووتاتيكية( - يوووةوةوووة األولوووى )ال  مالم -أ

ب  لووى التوواريخ نط ووب مووش منظووور م وورد افتراهووي وير وواأول مووا الوواب  :ل وواا التوظسووا
وت ودر اإلاوارع  لوى  . انس موا سنط وب موش وا وب تواريوي م مووسو  ،لتوهيا االفتراها 

اسووتوةا أش الغور  مووش ذوواا اليور  لوويس بووالطبب الدراسوة التفصووس ية بقوودر موا ذووو 
 السما  اليامة ل اا التوظسا ومياسسرل.
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، االت ووال األو  سد( دراسووة رائوودع ة ووى صووي9571) "مورتوووش كووابةش"وكانوو  دراسووة 
اآلتووي: طالمووا سوت ووا ةوودد ونموو  سوو و  الوودو ، فووي وكوواش منطق ووا ومنررذووا سووت وا 

وو اش فوو ش ذنووا ،موودار التوواريخ وطالمووا تتنووول  وودرات ا اليسووكرية واال تصووادية ة ووى  ا  نوة 
موووش الرابطوووة نوووسش ذوووال اليناصووور ة وووى ن وووو يمكوووش ميوووف التمسسوووه نوووسش نظوووم ذيك يوووة  موووا
، ويتط وووب القيوووام بم ووول ذووواا الب وووا صوووياغة وكية فوووي فتووورا  موت فوووة موووش التووواريخوسووو 

افتراهوووا  نظميوووة  وووو  طنييوووة الووورواب  نوووسش المتغسووورا   توووى يمكوووش بيووود الووو  دراسوووة 
ليوودم  اأنووف نظوور   "كوابةش". ويوورو تراهووا اهووي مووش أ وول توهويا ذووال االفالتواريوي الم
م يمكوش ة وى أساسوف دراسوة اليودد الةن وائي موش المتغسورا  وال قوائب سار  او ود ميي
ف ش وهب االفتراها  المندئية ييود هورورع مسوبقة لتنظويم وتركسوه  ، ب الالمطرو ة 

ش فائودع ت دسد المتغسورا ، وموش  وم فو  ندايةالب ا ة ى األ  ر أذمية كما ستط ب مش ال
التووي صوواغ ا تتم وول فيمووا تسووما بووف مووش المقارنووة نووسش سوو و  أب نظووام  "كووابةش"نمووااف 

ا  لوووى والووو  اسوووتناد   ،دولوووي  وووائم أو  وووام بالفيووول ويوووسش سووو و  وا ووود موووش ذوووال النموووااف
نووووي ة س ووووا ت  س ووووف أب تصوووونسا النمووووااف والمقارنووووة نسن ووووا م موةووووة المتغسوووورا  التووووي نُ 

ظوووام، القواةووود الت وليوووة التوووي تيووود بم ابوووة مووودوة   لوووى )القواةووود التوووي ت فووول توووواهش الن
، المتغسووورا   فووواة سشللوصوووائا والسوووما  ال يك يوووة النظوووام، المتغسووورا  التوووي توهوووا ا

ة بمسوووووتويا  االتصوووووا  داوووووول المتصووووو ة بالقووووودرع وةناصووووور القووووووع، المتغسووووورا  الواصووووو
 ،دوليوة المقارنوةنسش ستة نموااف افتراهوية موش الونظم ال "كابةش"، ذاا ولقد مسه النظام(
، النظووام القطنيووة ال نائيووة الم كمووة، القطنيووة ال نائيووة غسوور الم كمووة ،القوووو  تووواهش  :وذووي

 .(33)نظام اةترا  الو دع ،اليالمي، النظام ال سراركي
يمكش أش نطوورب ة ووى صوويسدل ةوودع م وواوال  تراو وو  مووا نووسش فوو ،االت ووال ال ووانيأمووا 

، وموا ليوة التاريويوة وفوب ميواسسر متنوةوةلدو م اولة ل تمسسه نسش ةدد موش أنموا  الونظم ا
رة نوسش م اولوة م ورد متابيوة التطوور التوواريوي ل ية وا  الدوليوة بصوورع منظموة ال تغوو

، أو فووي افتراهووا  ومتغسوورا  الت  سوول النظمووي. فمووش فووي تفاصووسل التوواريخ الدن وماسووي
-1740يووة )رس التوواريخ الدن وماسووي ألوريووا الغريدسوو "اووارد روهيكوورانستري"نا يووة ن وود 

  فووي االسووتقرار أو ةوودم ا  لووى مييووار أساسووي وذووو اليواموول التووي تاووار ( اسووتناد  1960
وت ووا مووش  سووا تم ظووولوواا ف ووو يصوول  لووى تقسوويم ذووال الفتوورع نووسش تسووية ن ؛االسووتقرار
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 وووب ذووواا التقسووويم و صووو  الدراسوووة  لوووى نمووووا سش ات تيووو  وأذوووداأل الدن وماسوووية. وموووش و 
تصوووا باالسوووتقرار واآلوووور ستصوووا بيووودم االسوووتقرار، أساسوووسسش ل نظوووام الووودولي: األو  س

. وتركوووه  القيموووة التسوووية ةوووش كووول نموووواف م موةوووة موووش الووونظم التاريويوووة  ولقووود ةنووور 
 اا ل موادع التاريويوة التوي ظ و  طووية   كور  األساسية ل ال الدراسة في أن ا م  و  اوترا  و

 .(34)ى المؤروسش ة
 ووا  الدوليووة ة ووى موودار التوواريخ ( تطووور الية1975) " وهيووا فرانكوول"تتبووب  ،كووال 

، ول نوووف لوووم يصووول  لوووى وهوووب تقسووويم همنوووي ا فوووي الووو   لوووى ةامووول ذيكووول النظوووامند  مسوووت
  صويوبة ذوال اش  سا افتر ميسما بالتمسسه نسش النظم الدولية التاريوية في تطورذا 

 .(35)الم مة في ظل الوهب ال الي لتطور الت  سل النظمي ل ية ا  الدولية
ول وش  يمنظور نظم  اما  األورو في دراسة الية ا  الدولية مشمش اإلسا، أيه  

ووووو وي يووووووام "سوووووه نوووووسش أنموووووا  أو نموووووااف واهووووو ة دراسوووووة س لوووووى التم ادوش الوصوووووو  أيه 
-1648) :. ف قووود مسوووه نوووسش  وووةا مرا ووول لتطوووور النظوووام الووودولي التق سووودب(36)"كووووبةش
(، ولقوووووود 1945) (، المر  وووووة المياصوووووورع1945-1815(، المر  وووووة االنتقاليووووووة )1815

موووا أسووومال بالت دسووودا  اسوووتند  منا اوووة وصوووائا ذوووال المر  وووة والمقارنوووة نسن وووا  لوووى 
: الت دسود ب ورب اوام ة تودمر أسواس النظوام، ت دسود دولوة وا ودع بالسويطرع وذوي ،ال ة ة

 .المتباد  ة ى النظام، الت دسد النابب مش در ة االةتماد اال تصادب
وو التوواريخ لدراسووة التطووور فووي نظووام م وودد يقووب  ت وو  التووي وظفوو  ،اومووش النمووااف أيه 

بيوود تيريووب  ،ولقوود  وودم  .فووي صووميم أطرو ووا  الوا ييووة أال وذووو نظووام تووواهش القوووو 
متابيووووة لوصووووائا ذوووواا النظووووام فووووي مرا وووول  ،مينووووى تووووواهش القوووووو وسياسوووواتف ونظمووووف

(  ووووووم فووووووي مر  ووووووة مووووووا نووووووسش 1914-1815) ،(1815-1700أساسووووووية مووووووش تطووووووورل )
 .(37)لنووب ، واليصر اال ريسش
 
ل ال واني سووذوي بم ابوة ال ؛ يوةلم   وا الدراسوا  ال  يوة الت و ت الم موةة ال انية: -ب
 ا .يالدراسا  النظمية الدولية التي وظف  التاريخ والتي ظ ر  وة  ال مانسن مش

وليووة فووي الوونظم الددراسووا  ف قوود كانوو  أذووم االنتقووادا  المن  يووة التووي تيرهوو  ل ووا 
ة ال فووواظ ة وووى سب وووا ةوووش كيفيووو ااسوووتاتيكي   اأن وووا تيكوووس ا تراب ووو ا السوووتسنيا  والسوووبيسني
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  التغسور والتطوور ايو يم االستقرار والتوواهش ولويس ةمل تركسه ة ى   االنظم القائمة نظر  
والت ووو ، ومووش  ووم فكوواش "الت ووو " فووي النظووام الوودولي منطقووة ب  يووة م م ووة سووواس ة ووى 

 لووى ذوواا القصووور التنظسوورب   وودو  الصوويسد التنظسوورب أوالتطنيقووي ولقوود و  وو  النظوور
 اديوووة لت دسووود الدراسوووا  الرائووودع فوووي ندايوووة ال مانسنيوووا  التوووي  ووودم  م اولوووة أوليوووة ا ت

وت دسوود المتغسوورا  التووي س ووب االذتمووام ن ووا الست اوواأل الت ووو   مف وووم ةم يووة الت ووو 
 .(38)ا ت دسد أذمية دراسة الت و ، وأوسر   لى آور مش أنما  النظم الدولية مش نم 

ولقوووود أدو توووورا م األدنيووووا  المنوووواظرع  لووووى تصوووونسا ذوووواا التيووووار باةتبووووارل اال تووووراب  
ووا ل تغسوورا  فووي السوو و  وال يا وول وفووي ي، وذووو اال تووراب الوواب (39)التطووورب  يطووي اذتمام 

التفاةوول نسوون م ةنوور الووهمش، ة ووى أسوواس االةتقوواد أش الووهمش يمووارس تووة سرل مووش وووة  
وال يكوول. ولقوود اوت وووا ذووؤالس التطوريوووش  وووو   توورا م الونوورع التوووي تووؤ ر ة ووى السووو و 

كيفيووة ممارسووة الووهمش لتووة سرل؛ أب اوت فوووا فووي التنظسوور  ووو  طنييووة ات ووال التطووور فووي 
التطوووورب الوطوووي والووونم  التطوووورب الووودائرب.  اريخ، وذنوووا  ووورو التمسسوووه نوووسش الووونم لتوووا

بقة ذوو أمور واألو  سرو أش التطور ست ر  في ات ال وا د، وأش اليودع  لى أوهال سا
غسوور م تموول، ومووش  ووم فوو ش المسووتقنل لووش ياووبف الماهووي، أمووا الوونم  ال وواني فسوورو أش 
ش كاش ست ر  لألمام وليس ل و ا، فو ش اليم يوا  يمكوش أش تت ورر وتنق وب،  الو  ، وا 

ش لش يكرر  الماهي. ،ولاا ف ش المستقنل يابف، وا 
الةتمووواد المتبووواد ، الووونم  األو : نظريوووة مووواركس، نظريوووا  التنميوووة، اوموووش نموووااف 

انت ووووواس مصووووودا ية القووووووع اليسوووووكرية، الت وووووو  الوووووديمقراطي. ولقووووود تيووووور  منطوووووب ذوووووال 
النظريا  الوطيوة ل نقود. وموش نموااف الونم  ال واني: نظريوة دورا  ال ورب والسوةم، أو 

ونظريووة  (40)" ولداووتسش"و "  وونش"و "مودلسووكي"ت ووو  القوووع، والتووي مووش أنرهذووا نظريووة 
 ."الراتسشو و"النظام اليالم ل

، فوو ش اتسووال أذميووة دراسووة التغسوورا  اليالميووة (41)وبيبووارع أووورو، وكمووا يقووو  الووبي 
ا  د دفي   لى القو  بةن ا  فوي ة وم الية وا  الدوليوة، أه   تم ل نظام ا فرةي وا ممتود 

 ولم تنفصل ذال الدراسة ةش دراسة التاريخ اليالمي.
الذتموووام ندارسوووة الت وووو  اليوووالمي ع أ  ووور لألمووام والووو  باوانوودفب ذووواا االت وووال وطوووو  

ةنر فترا  همنية ممتدع وليس فق  الت و  مش نم   لى آور مش أنما  الونظم الدوليوة 
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 نووو  ووووة  وذوووو االذتموووام الووواب ت سووود فوووي م موةوووة موووش الدراسوووا  الرائووودع التوووي تيا
 . ال مانسنا  والتسيسنيا 

اال تصوووادب والتوووي الدراسوووا  النظميوووة التوووي توظوووا التووواريخ السياسوووي و فووو ش  ؛ول ووواا
ا لتهاسد االذتموام األ واديمي ن واا المسوتوو موش ا  نظر  ي قق  دفية ذائ ة وة  ال مانسن

الت  ووية  بسوونب نمووو آ ووار االةتموواد المتبوواد  نووسش أر وواس اليووالم ومووب تهاسوود مووا سوومي 
أهمة الدولة القومية. ولقد أنره ذااش األموراش أذميوة بيود أساسوي فوي الدراسوا  الدوليوة 

، توهيووب القوووو اليالميووة نووسش الوودو  ياصوورع أال وذووو دسناميكيووا  التغسوورا  ال نوورو فوويالم
ولقوود ةمقوو  مووش ذووال األذميووة طنييووة المر  ووة الراذنووة ل نظووام الوودولي المياصوور الوواب 

ل نظوووام وواصوووة  عد موووة دفيووو  ل تسووواؤ  ةوووش مصوووسر الووودو  القائوووميمووور بفتووورع ت وووو  
ور  الدراسووا  التووي ت وواو  تقووديم صووياغا  ، ومووش  ووم تن وواألمريكيووة دع ووتالواليووا  الم

 وم السوووووقو  بالنسوووووبة ل ووووودو  ال نووووورو أ ووووو "Hegemony"و  أبيووووواد ال يمنوووووة  وووووموووووة  م
لتووواريخ ييموووب موووش ف وووم مووودلو  بيووو  المتغسووورا   لوووى ااالمنراطوريوووا ، وكووواش الر وووول 

ال اهرع كما سوسب موش آفواة اال تمواال  الممكنوة، وموش أ ودا ذوال الدراسوا  دراسوة 
، وكوال  الدراسوة (44)"اارد روهيكورانستري"، و(43)" ورف مودليسكي"، و(42)"ندبنو  كس"

المينووووووورع ةوووووووش منظوووووووور المدرسوووووووة الراديكاليوووووووة فوووووووي اال تصووووووواد السياسوووووووي أب دراسوووووووة 
ولقوود أ ووار  ذووال الدراسووا  )وواصووة األوسوورتسش( تقويمووا  ةدسوودع كوواش  (45)"الراووتسش"و

موهب تقوويم مهوموش ونتوائج ذوال  ، ولسنا ذنا بالطبب فيا مش التاريخل ا سندذا أيه  
، ف وووي يادذوووا األساسوووية فوووي توظسوووا التووواريخالدراسوووا  بقووودر موووا س منوووا اإلاوووارع  لوووى أب

وووو ا تب ووووا ةووووش منظووووورا  موت فووووة فووووي الية ووووة نووووسش مصووووادر القوووووع اال تصووووادية  ميي 
واليسوووكرية ويوووسش در وووة ذيمنوووة الووودو   وووم أسوووباب سوووقوط ا وت وووو  ال يمنوووة  لوووى مركوووه 

أسوووباب انوووودالل ال وووروب ال نووورو وةة ت وووا بةوهوووال ال يمنووووة  ةوووشتب وووا آوووور. كموووا 
سنط ووب فووي ت  س ووف مووش أش النفقووا  اليسووكرية  "نووو  كسنوودب"فن وود أش  ؛اا وذنوط ووصوويود  

الباذظووووة ةنوووور فتوووورع همنيووووة ممتوووودع تهوووويا اال تصوووواد األمريكووووي وت وووووش وراس توووودذور 
ى هوووووس  ووووطووووب ة، ولقوووود نووووا ش الت  سوووول ذوووواا المنكوووويالوهووووب التنافسووووي الوووودولي األمري

 ى، والتووي موور  ن ووا القوووو اليظموويويووة وووة  الومسوومائة ةووام الماهوويةلتار االت ووارب 
، منراطوريوة األسوبانيةال يمنوة )اإلالتي او د  فتورا  تودذور ا تصوادب بيود فتورا  موش 
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(. ولقد مهف ذاا الت  سل نوسش السورد التواريوي ويوسش التيميموا  ال نورو النريطانية م ة  و 
ووتووي تسوونب التغسوور فووي النظووام الوودوليل ووو  اليم يووا  ا أذميووة   ووو ا ، كمووا  وودم نموا  

أذميووووة و ووووود ال سووووور نووووسش الدراسووووا    ووووو ش المووووؤرق وةووووالم السياسووووة و سالتفاةوووول نوووو
: أش القووووو مقولووة أساسووية لت دسوود . كوول ذوواااتس ية واال تصوواد السياسووي الوودولياالسووتر 

ل والتهاماتف اليسكرية سوأةبا الوار ياال تصادية ذي أساس القوو القومية وأش التوسب 
 تستنهأل ذال القوع.

ننوواس ة ووى مييووار ا تمووال التفوووة - وود  وودد  "والراووتسش"ن وود أش  ،ومووش نا يووة أووورو 
 -(الهراةوووي -نتووواف الصوووناةينقووود، اإل، الوذوووي الت وووارع) وووة م ووواال  ا تصوووادية فوووي  ة

-1950ذولنودا ) وذوي:  ةا مرا ل همنية فق  ذي التوي او د  ذيمنوة بيو  الودو 
( وذووووووووي 1976-1945الواليووووووووا  المت وووووووودع )و (، 1870-1815يريطانيووووووووا )و (، 1720

ال يمنة التي ارتب  كل من وا ب ورب طوي وة أةقن وا مولود نظوام  دسود م ول ويسوتفاليا بيود 
1640 ،The Concert of Europe  بيووود  "نريتووووش ووده"، ونظوووام 1815بيووود
1945. 
 ووو  فووي القيووادع اليالميووة ت وودا ف قوود تصووور   قووا  دائريووة مووش الت "مودلسووكي"أمووا 

ظ ووور  وووع ةالميووة  ائوودع اا  اوورةية تيكووس ندايووة و  ،كوول مائووة ةووام بيوود  وورب ةالميووة
ل  قوووا  اهوويا الدولوووة القائووود وتفكووو   وت وووا وكووال  تووودذور اال تصووواد اليوووالمي، وذوووال 

( بيد مر  وة  ورب 1540-1516ا النرتغا  ) ( التي سادت1580-1495  قة ) :ذي
-1609( والتووي سووادت ا ذولنوودا )1688-1580 ووم   قووة ) ،(1516-1494) ،اووام ة
( التوووي سوووادت ا 1792-1688(  وووم   قوووة )1609-1580( بيووود  ووورب ممتووودع )1640

-1792(  وووووم   قوووووة )1713-1688( بيووووود  ووووورب ممتووووودع )1740-1714نريطانيوووووا )
ووو1914 -1792( بيووود  ووورب ممتووودع )1850-1815ا )( والتوووي سوووادت ا نريطانيوووا أيه 
( والتوووووووي سوووووووادت ا الواليوووووووا  المت ووووووودع 1945-1914ا مر  وووووووة موووووووش )، وأوسووووووور  (1815

 (.1945-1914( بيد  رب ممتدع )1945-1973)
ظ وووور واسوووتقرار ال يمنوووة  وووم ت ول وووا انتقوووادا    و ولقووود وا  ووو  ذوووال التصوووورا   ووو

بيوو  ة ووى أسوواس أن ووا فووي تيميمات ووا ترت ووه ة ووى بيوو  ةناصوور القوووو و  (46)مووة م
ومووش ذنووا هوويا ذووال التيميمووا   ووو  الية ووة نووسش ، المظوواذر السوو وكية دوش األووورو 
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ا والسوووقو  ويوووسش انووودالل الرابطوووة نوووسش الهوووي  و و اليسوووكرية واال تصوووادية أو  وووو القووو
وو ، وورب اووام ة ا ةوودم د ووة التقسوويما  المر  يووة لتطووور ال يمنووة وانتقال ووا ومووش ذنووا أيه 
 آور. لى مش طرأل 

 
والتوووي  ،ا يوووا  وال مانسنينا  والسوووبيسيوةووودا ذوووال الدراسوووا  الرائووودع فوووي السوووتسن -ف

ن وووود أش ذنووووا  م موةووووة أووووورو مووووش  ،امتوووود  ت  يةت ووووا لتغطووووي فتوووورا  همنيووووة ممتوووودع
ووالدراسووا  التووي ركووه  ة ووى فتوورا   هئيووة م ووددع وانطة  وو ا مووش صووياغة مسووبقة ا أيه 

 لةفتراها  أو مش وهب تاريوي م دد.
الموؤروسش والفةسوفة ن د اةتراف ا بوةش  (47)"روير  نورا"و "اكرب ناهلي "ففي دراسة 

نفووس الظووواذر، ومتوصصووي الي وووم اال تماةيووة يسووتودموش تيريفووا  موت فووة لتفسووسر 
بمفووردل   ابووة اووافية، ولوواا تنط ووب الدراسووة مووش صووياغة افتراهووا   وال يقوودم أب  انووب

 ووو  ال وورب والصوورال نووسش القوووو ال نوورو، ومووش وووة  اليم يووا  طوي ووة الموودو ولوويس 
ا ذوووال االفتراهوووا  موووش مرا يوووة كنووورو ل تووواريخ وموووش مسوووا األ وووداا ال هئيوووة، وتنبيووو

 ألسباب ال روب التي  دم ا مش  نل دارسوش في موت ا فرول الميرفة.
تتوابب الدراسوة ات اذوا  طوي وة المودو ةنور فتورع  ،و تى يمكش اوتبار ذال الفورو 

و توووى انووودالل ال ووورب اليالميوووة األولوووى، مسوووت دفة فوووي الووو   1870همنيوووة ممتووودع موووش 
و  لى أب مودو يمكوش تفسوسر الينوا فوي هووس اليم يوا  التوي تينور التاريخ لتر ف ا 

ةن ووا المتغسوورا  الم ووددع فووي الدراسووة )النمووو القووومي(. وتم وول ذووال الدراسووة وا وودع مووش 
 ووووة  نظميوووة ة وووى ت  سووول تووواريخ أوروبوووا ار  طوووأالدراسوووا  المنووواظرع التوووي تطنوووب  تيوووار

 .19-18القرنسش 
دةوع لرؤية ماكة  تاريخ الية ا  الدوليوة فوي أوريوا  (48)وتنره في دارسة أورو  

ا مووووش أبيووواد الت  سوووول النظمووووي ة ووووى أسوووواس ( انطة  وووو1914-1870فوووي نفووووس الفتوووورع )
ش لووم ت وو .ت  سوول الوونظم الدوليووة فووي التوواريخ المهايووا التووي ي قق ووا  مووش–ش وذووال الوودةوع وا 

-المنظووور الغريووي  ال أن ووا تيكووس اسووتمرار اذتمووام  ،دةوووع  دسوودع -ة  يووالنا يووة المن
ن مكانيا  التياوش الماتر  لودفب موت وا  -سواس مش روافد الي وم السياسية أو التاريخ

 أنوال الدراسا  الدولية.



 ة النظام الدولي: رؤية مقارنةالتاريخ في دراس                                       د. نادية مصطفى       

 23 

 



 ة النظام الدولي: رؤية مقارنةالتاريخ في دراس                                       د. نادية مصطفى       

 24 

 الجزء الثاني
 التاريخ اإلسالمي ودراسة التطور في وضع
 ودور العالم اإلسالمي في النظام الدولي

 
  االنتقووا  مووش المسووتوو أب مووش وووة ،هوووس مووا سوونب تقديمووف فووي ال ووهس األو  فووي

التاريخ في المستوو الوواا ل ية وة  لى اليام ل ية ة نسش التاريخ والي وم اال تماةية 
والمستوو األووا المتصول  ،ر الغرييو نسش دراسة الية ا  الدولية والتاريخ في المنظ

  لوى وةصوةنصول  بالتاريخ في دراسة النظام الدولي فوي نطواة ة وم الية وا  الدوليوة
 أمور:ةدع أساسية ومفادذا 

اال تصار ة ى توظسا ونرع وتاريخ النظوام األوريوي وواصوة منوا  :أو  ذال األمور
اا كوواش وهووب االمنراطوريووة الي مانيووة فووي النظووام الوودولي وواصووة وووة   ".وسووتفاليا" وا 

 االسوووتيمارية ال ة وووة  وووروش األوسووورع موووش ةمرذوووا )والتوووي تهامنووو  موووب ال  موووة األورييوووة
سوووواس -وتطورات وووا منووا ةصووور الن هووة األورييوووة(  وود توووم تناولووف فوووي األدنيووا   ال دس ووة

فكووواش الووو  باةتبارذوووا، ليسووو  دولوووة وةفوووة  سوووةمية اا  دوافوووب  -ال هئيوووة أو الاوووام ة
ول وووش وا ووودع موووش ةووودع  ووووو كنووورو م  ووو  أطوووراأل نظوووام توووواهش القووووو  ،وأذوووداأل تمسهذوووا
  نل ال رب اليالمية ال انية.وذو النظام الاب ساد  تى ما  ،المتيدد التق سدب
اذتمووووا بةبيووواد التووواريخ اإلسوووةمي  شن ووود أش الموووؤروسش الغوووريسسش الووواس ،وفوووي المقانووول

ووويوووالووودولي  نووول وسوووتفاليا وب كوووال  الموووؤروسش المسووو مسش األوائووول  ،ا(دل )كموووا سووونرو ال ق 
وو ووا اوالدارسووسش المياصووريش ل توواريخ اإلسووةمي بيصووورل الموت فووة )كمووا سوونرو ال ق  ( أيه 

 ووود تنووواولوا أبيووواد ذووواا التووواريخ ول وووش ة وووى الن وووو الووواب ال ييوووالج تطوووور وهوووب الدولوووة 
اإلسووةمية فوووي ذيكوول النظوووام الوودولي أو ة وووى وريطووة توهيوووب القوووو اليالميوووة بالمقارنوووة 

 بالقوو غسر اإلسةمية ة ى السا ة الدولية.
ر و ة موش منظوف ش منطقة الفراغ التي ت تاف  لى ا ت اد دارسي الي وم السياسوي ؛ولاا
لوووويس بمن ا يووووة التوووواريخ  .الوووودولي دراسووووة التوووواريخ السياسووووي اإلسووووةمي ذووووي:  سووووةمي

بيواد النظريوة لدراسوة األول ش باستودام أدوا  الت  سول النظميوة المتصو ة ب ،الدن وماسي
  النظم الدولية بمستويات ا الموت فة.
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هووس م موةوة موش  فويش توظسا الونرع التاريوية الغرييوة سوتم أ :ذال األمور و اني
وتوت ووا  .المتغسوورا  الماديووة وال يك يووة السياسووية، اليسووكرية، اال تصووادية، واال تماةيووة

الوا ييووة، : إلطووار المر يووي والمدرسووة الفكريووةأو ا ورأولويووة كوول من ووا بوواوتةأل المنظوو
  .(.ال سنرالية، الماركسية..

غسورا  االسوتقرار ة وى مت -ة وى سونسل الم وا  كموا رأسنوا– بي   ود ركوهلوف اا كواش ا
اآلوووور  ووود ركووه ة وووى متغسووورا  القووووو اليسوووكرية والقووووع  ي وةوودم االسوووتقرار، فووو ش الوووب

ا، أو متغسورا  ا وذنوط ويود  صواال تصادية وأ رذما ة ى ت دسد القووو الم يمنوة وتيا ن وا 
 النمو والترا ب اال تصادب وأ رذا ة ى توالي دورا  ال يمنة.

وو-الماديووة  المتغسوورا  غسوور ،وفووي المقانوول فوو ش ا نووسش لووم ت ووه نصووسب   -االقيميووة أساس 
االسووووتاتيكية، أو الم موةووووة ال  يووووة التطوريووووة مووووش -متغسوووورا  نمووووااف الم موةووووة ال  يووووة

ف قود  واه  ذوال  ،ة وى اليكوس .نمااف توظسا التاريخ في دراسة تطور النظام الدولي
ي" ا مووووووش االذتمووووووام الم  وووووووظ مووووووش  انووووووب دراسووووووا  "الم تمووووووب الوووووودولاألبيوووووواد نصووووووسب  

"International Society التووي كوواش المنظووراش اإلن  سهيوواش "Martin wight،  

Hedley bull   ا فوي ن وورع بيود  يموي مش روادذا، وال  ة ى الن و الواب يم ول  سو ام
تطوووورل  ة وووى فوووي الدراسوووا  الدوليوووة ال  يوووة التوووي تركوووه ة وووى النظوووام المياصووور ولووويس

 ،موووة لتفووواةة  النظوووامالمنظ    "norms"ةووود والمقصوووود ن ووواا البيووود لووويس القوا  .التووواريوي
والتوي سوتم  ،التي تم ل اإلطار المر يي ال ا م ل وال التفواةة  Values""ول ش القيم 

ودراسووا  الم تمووب الوودولي ذووال  .ا مووش ذووال القوويما أو  ري ووهوووئ ا تقسوويم نتائ  ووا بيوود   فووي
كووورع "رع تمسوووه نوووسش النظوووام ويوووسش الم تموووب ة وووى أسووواس أش النظوووام مصوووط ا س سووور صوووو 

ل قووووو فوووي ظووول ذيكووول  االوهووويية ةوووش الية وووا  الدوليوووة باةتبارذوووا صووودام   "الن يووواردو
الم تموب الودولي أش ذواا الم تموب ذوو ترتسوب منظورو سورو  ؛النظام الاب ياك ونف. ولاا

 ،يستقل ةش ذؤالس المكوونسش لوف. وموش  وم اوظيفي   اأو نظام   اال  رادي    رادب وليس ذيكة  
ش الوووواسش سوت فوووووش ةووووش منظوووورب "النظووووام و ب الوووودولي ذووووم المييوووواريالم تموووو ب فوووو ش منظوووور 

ألن وووم س تمووووش باألبيووواد القانونيوووة واألوة يوووة والميووواسسر وألن وووم  ؛ش(و الووودولي" )الوهووويس
نموووا  قيقوووة  منريقيوووة اييتنوووروش الم تموووب الووودولي لووويس مف ووووم م ووورد    .)م ووول النظوووام( وا 

هوويية السوو وكية، ومووش  ووم سنتمووي الوواب ستوطووى ال يك يووة الو -ويوورا م ة ووى ذوواا االت ووال 
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 "الم تموب ال ووني"و، "الم تموب اليوالمي"و، "ال ماةوة اليالميوةدراسا  " - لى المييارية
و( 49)فوي السوبيسنيا  " ووش نرتووش "التي ساذم فوي تطويرذوا  ا وتن وور ذواا ولقود نموى أيه 

تيووار مووش الدراسووا  التووي ركووه  ة ووى دراسووة التغسوور فووي النظووام  -وووة  التسوويسنيا -
ا ن وووو تطووووير نظريوووة اا  تو وووف ا موووش منظوووور  يموووي وسووويي  ال ووووني المياصووور انطة  ووو

 .(50) يمي لف م ذاا النظام
توظسووووا التوووواريخ  أش يم وووول كسووووا يمكووووش :النوووود وأش نتسوووواس  ،هوووووس مووووا سوووونب فوووويو 

ر و ش المنظووو  سوووا  ،وهوووواب  دراسوووتف وتفسوووسرل  هوووافة ة وووى ذووواا الصووويسد اإلسوووةمي
 اإلسةمي منظور  يمي بطنييتف؟ 

ستصوول بطنييووة المنوواذج التطوريووة. فوو اا كانوو  النمووااف السووابقة  ذووال األمووور: و الووا
ال ابطووة   وود  وودم  لنووا منوواذج متنوةووة، انتووداس مووش الدائريووة  لووى الوطيووة الصوواةدع أو

 ،و ميي ووا تنبووب مووش رؤو  هووارية غرييووة ةووش ماذيووة التوواريخ وطنييتووف وكيفيووة تفسووسرل
اإلسوووةمية ةوووش طنييوووة التووواريخ وات وووال تطوووورل  : موووا ذوووي الرؤيوووة(51)فةنووود وأش نتسووواس 

 ؟وكيفية تفسسرل
فووي نطوواة ة ووم الية ووا  -أش توظسووا الونوورع التاريويووة الغرييووة  ذووال األمووور: ورابووب
وواصووة مووا ستصوول  ،سوورتب  بةذووداأل ال ركووة فووي الوا ووب وا تموواال  المسووتقنل -الدوليووة

هووب القوووو الغرييووة القائوودع بووال رب والسووةم وبووالتغسرا  فووي مووواهيش القوووو اليالميووة وو 
ة يوف ش الغاية ذي الب ا في القواةد التي تتصل باستمرار ال يمنة الغري ،ومش  م .فس ا

ل الدراسوووووا  التووووي وظفووووو  التوووواريخ ة وووووى ش ُ وووو  سوووووا  ،وبالقيووووادع األمريكيوووووة اليالميووووة
ف ش "ال نووب" بصوفة  ،باألساس. ومش  م "أن  وسا سوني"مستويا  موت فة ذي  نتاف 

 كاش ة ى ذامش ذال الدراسا  التي تركه ة ى القوو القائدع ل نظام.ةامة 
 سووةمي ل ية ووا  الدوليووة   هووارب  أال يمكووش لمنظووور :أش نتسوواس و النوود  ،ومووش  ووم

ة ويتصودو إلاوكاليا  يأش سوظا التاريخ ة ى ن و ييالج ت   المركهية األوريية الغري
بيووود الصووويود، وكيفيوووة   يووواس  أ  ووور  سويوووة لمصوووال نا وذوووي  اوووكاليا  ت  سووول التووودذور

 ؟ةم ية الصيود
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وينووواس ة وووى وةصوووا  الرؤيوووة النقديوووة المقارنوووة السوووابقة فوووي دائووورع المنظوووور الغريوووي 
تنووره أمامنووا م موةووة مووش األسووئ ة التووي ستصوودو ل ووا ذوواا ال ووهس مووش  ،لتوظسووا التوواريخ

 تت وا كاآلتي:و  ،الدراسة
وظسووا المووادع التاريويووة ومووا ذووو أسوو وب ت ؛مووا ذوودأل توظسووا التوواريخ اإلسووةمي -1

 ة ى هوس وةصا  الير  النقدب المقارش السانب؟
ما أذم الماكة  التي توا ف دارسي الي وم السياسية ةنود التيامول موب مصوادر  -2

وكسووووا يمكووووش ميال ووووة ذووووال الماووووكة  مووووش وووووة   ؟دراسووووة التوووواريخ اإلسووووةمي
مسووتوو النظووام تطنسووب األبيوواد النظريووة النظميووة لدراسووة الية ووا  الدوليووة ة ووى 

 الدولي؟
 ؟مووووا وصووووائا اإلطووووار النظوووورب المقتوووورب ل ت  سوووول؟ ومووووا هووووواب  ذوووواا الت  سوووول -3

 وكسا تنيكس طنيية المنظور اإلسةمي ة ى ذاا التوظسا؟ 
 كسا تم التنفسا وما ذي أذم نتائ ف؟ -4

 وودر اإلاوووارع المسووبقة  لووى هووورورع ت ،ذوووال األسووئ ة شو نوول الاوورول فوووي اإل ابووة ةوو
ذوووال اإل ابوووة ستهووومش اسوووت ابة مقارنوووة ل تسووواؤال  التوووي أفرهت وووا مة ظوووة أش م تووووو 

 وةصوواتنا السووابقة  ووو  نتووائج القووراسع المقارنووة فووي ونوورع توظسووا التوواريخ فووي المنظووور
ر ذوووال االسوووت ابة وذوووال التسووواؤال   وووو  م ووواور و الغريوووي لدراسوووة النظوووام الووودولي. وتووود

التووي ييوور  ل ووا ذوواا ال ووهس مووش ميسنووة ل مقارنووة نووسش ذووال الونوورع ويووسش الونوورع األووورو 
الدراسة. وذال الم اور ذوي: مصودر اإلطوار المر يوي ال وا م لتفسوسر التواريخ، الرؤيوة 

موا ال ملطنيية ات ال تطور التاريخ، اإلاوكاليا  والمتغسورا  والقهوايا م ول االذتموام. ف
 وب أنف الند وأش سترتوب ة وى االووتةأل نوسش النسوب الميرفوي الغريوي )وموا سنن ،ا  فيف

ةنووووف مووووش منظووووورا  أ اطوووو  ننمووووااف توظسووووا التوووواريخ الغريووووي وغسوووورل( ويووووسش النسووووب 
الميرفوووي اإلسوووةمي )وموووا سنن وووب ةنوووف موووش منظوووورا  ت وووي  ننموووااف توظسوووا التووواريخ 
اإلسةمي( اوتةفا  في ت دسد اإلاكاليا  الب  ية ومن ج التنواو  ومنط قوا  التفسوسر 

كمنظوور  يموي -ر اإلسوةمي و يية المنظالند وأش تنيكس طن ،وهوابطف. بيبارع أورو 
وووو با بالمقارنووووة بطنييووووة المنظووووورا  الغرييووووة الماديوووووة  .ا(طنييووووة واصووووة )وا يووووي أيه 

 .أو المييارية )الي مانية( باألساس
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وأسلوبه في التحليل السياسي  أواًل: تحديد الهدف من توظيف التاريخ اإلسالمي

 الدولي وأهم اإلشكاليات:
ف نوووا  ذووودأل م وووورب أسووواس ت موووش فوووي و فستوووف  ؛مركوووب ش ذووودأل ذووواا التوظسوووا 

أذوداأل أوورو مكم وة تت قوب بطريقوة غسور مبااورع. وال ودأل الم وورب ذوو ت دسود وهوب 
الدولوووة اإلسوووةمية فوووي وريطوووة وذيكووول توهيوووب القووووو اليالميوووة فوووي فتووورا  متتاليوووة موووش 
التطووووور التوووواريوي ل نظووووام الوووودولي، ة ووووى ن ووووو سوهووووا صوووويود وذنووووو  دو  الوةفووووة 

ةمية المتيا بة، والقواةد التي  كم  ذال اليم يوة، واليوامول الموت فوة التوي كانو  اإلس
وراسذووا، ومووا ستصوول بالت ووديا  والية ووا  مووب األطووراأل غسوور اإلسووةمية. ويوورتب  ن وواا 

وذوو است اواأل وت دسود أنموا  سو وكية  وو   ،ال دأل الم ورب ذدأل مكمول ونوابب منوف
الفواةل اإلسةمية المركهية وغسرذا مش الو دا   ة ة م اور أساسية: التفاةة  نسش 

الفاة ووة غسوور اإلسووةمية، التفوواةة  نووسش الفواةوول اإلسووةمية الموت فووة، ةواموول صوويود 
وذنو  وسقو  الدو  اإلسةمية ال نورو. وتنن وب ذوال الم واور ةوش  هوستسش أساسوستسش 

ذنووة، وذموا: التطووور تقيواش فوي صووميم االذتموام ندراسوة الية ووا  الدوليوة اإلسوةمية الرا 
فووي الية ووا  نووسش المسوو مسش وغسوور المسوو مسش، وهووواب  الية ووا  الصووراةية التياونيووة 

انتاووار نمووواف الوودو  القوميووة فووي ظوول اوو وب فكوورع األمووة و فووي ظوول مف وووم ال  وواد، 
وأموووام هوووغو  التيدديوووة السياسوووية الدوليوووة وتووودذور االلتوووهام بهووووابط ا اإلسوووةمية موووش 

 ة ى ن و  اد  لى الت هئة. مبادئ و واةد ارةية
ا لتوظسوا الموادع  وتيني ذال األذداأل أش ال ماةة الب  ية  ود اوتوار  أسو وب ا م ودد 
التاريوية، وال  في نطواة  سو اما  الدراسوا  النظميوة ل ية وا  الدوليوة، أب مسوتوو 
ي دراسووة الوونظم الدوليووة. وذوواا يينووي نوودورل االذتمووام ةنوود  ووراسع وت  سوول التوواريخ اإلسووةم

بال  يوووا  ولووويس ال هئيوووا ، باألنموووا  التاريويوووة ولووويس باأل وووداا  )فوووي بيووودل الووودولي(
المفووردع، بووالت وال  ال نوورو ولوويس نو ووائب م ووددع. ول ووش مووب التركسووه فووي نفووس الو وو  
ة ووى  هووايا وموهوووةا  اا  موودلوال  م مووة بالنسووبة ل يواموول السياسووية واال تماةيووة 

اإلسووةمية فووي كوول مر  ووة مووش مرا وول تطورذووا التووي أنووره  الت وودب الوووار ي ل دولووة 
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التوووواريوي، ومووووش  ووووم مارسوووو  تة سرذووووا ة ووووى مسووووار وتطووووور النظووووام الوووودولي اإلسووووةمي 
 والنظام اليالمي نرمتف.

اا كاش ذاا ال دأل الم ورب يمأل ف وع م موة فوي أدنيوا  التطوور التواريوي ل ونظم  وا 
 لووى  -الية ووا  الدوليووة فووي نطوواة المنظووور الغريووي لي ووم–الدوليووة، والتووي لووم تتطوورة 

ووا يسوواذم فووي موولس فووراغ  الونوورع والممارسووا  الدوليووة فووي التوواريخ اإلسووةمي، ف نووف أيه 
وووا بالية وووا  الدوليوووة )ة وووى مسوووتويا  أوووورو غسووور  آوووور فوووي أدنيوووا  أوووورو ت وووتم أيه 

ةامووة، وذووي األدنيووا   النظووام الوودولي(، أو ت ووتم بالية ووة نووسش التوواريخ والسياسووة بصووفة  
  التوواريخ اإلسووةمي، سوويي ا ن ووو أذووداأل ب  يووة موت فووة. ف ووال الدراسووا  ال التووي وظفوو

تتير  ل تطور الهمني ل تاريخ الدن وماسي كغاية فوي  ود ااتوف، ول وش توظفوف ألذوداأل 
وأغوورا  ب  يووة متنوةووة؛  سووا  ن ووا تمووهف نووسش السوورد التوواريوي ويووسش أطوور نظريووة مووش 

 ية أو في النظام الدولي.أ ل دراسة ةم يا  التغسر في السياسا  الوار 
وموووش ذوووال الدراسوووا  موووا يسووويى  لوووى اسوووتوةا تيميموووا   وووو   هوووايا ك يوووة م ووول 
الية ووة نووسش "النظريووة اإلسووةمية" ويووسش التطنسووب والممارسووا  اإلسووةمية الدوليووة.  ووو  
 هووستسش أساسووستسش: التطووور ن ووو التيدديووة السياسووية اإلسووةمية الدوليووة، والتطووور ن ووو 

 مية نووسش المسوو مسش وغسوور المسوو مسش. وتوت ووا نمووااف ذووال الدراسووا  مووش الية ووا  السوو
منا ي ةدع،  ال أن ا ةادع تت ف  لى  نراه الف وع نوسش موا أسومتف الم اليوة اإلسوةمية أو 
المنظوووور التق سووودب اإلسوووةمي أو النظريوووة ال ةسووويكية ل ية وووا  الدوليوووة فوووي اإلسوووةم، 

وتتنوووول منوووررا  ذوووال النموووااف ل وووال الف ووووع ويوووسش ممارسوووا  المسووو مسش ةنووور التووواريخ. 
 .(52)ولمدلوالت ا

 ألوبقووودر موووا يسوووت سب اوتيوووار ذووواا ال ووودأل الم وووورب وذووواا المقتووورب لطنييوووة أذووودا
ومن ا يوووة الت  سووول السياسوووي فوووي التيامووول موووب التووواريخ )كوسوووس ة ولووويس غايوووة فوووي  ووود 

ووا( ااتووف(، بقوودر مووا تسووت سب مووش نا يووة أووورو )كمووا سوونرو بالتفصووسل فووي موهووب ال  ق 
منظووورا  موت فووة ل دراسووا  التاريويووة،  ب مووش  انووب ة موواس ةوورب او  و لووبي  الوودةاو 

ةمواد الودسش د.كما يقو  –والتي تطالب نت دسد من ا ية ذال الدراسا ، وال  بالتركسه 
ة ووى ال  يووا  والوورواب  وتوطووي التفاصووسل وال هئيووا  التووي تيووج ن ووا المصووادر  -و سوول

ستي ووووب بال وانووووب السياسووووية واليسووووكرية مووووش تاريونووووا، التاريويووووة القديمووووة، وواصووووة مووووا 
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ووا؛ الوو  ألش  وصوووال   لووى ال  يووا  والوودالال  فووي سووياة ال ركووة التاريويووة األ نوور   م 
ذنووا   ا ووة السووتيرا  ت  س ووي لمسووسرع التوواريخ اإلسووةمي فووي مسووارل الطويوول. كووال  

ظواذر التاريويوة م مود  سماةسل لةذتمام بالب ا في الي ل واألسباب وراس ال.سدةو د
وووا كموووا لوووو كانووو   ووود و قووو  فوووي فوووراغ، كموووا سووودةو  لوووى رؤيوووة اوووام ة  التوووي ُتيووور   أيه 

 ل مسار اليام ل ركة التاريخ اإلسةمي.
اا كانوو   ميووب ذووال المتط بووا  ت قووب دفيووا   ويووة فووي م ووا  الب ووا التوواريوي،  وا 

مسواذمة فوي تقوديم ف ش الت  سول السياسوي الودولي وفق وا لمقتورب الونظم الدوليوة يسوتطيب ال
ذوووال المةموووا والووودالال  ال  يوووة ةوووش التطوووور فوووي التووواريخ السياسوووي اإلسوووةمي الووودولي 

ف ووو، ةووش طريووب المووهف  .)فيمووا نووسش الفواةوول اإلسووةمية، ويسوون م ويووسش غسوور المسوو مسش(
نووسش األ ووداا التاريويووة ويووسش االفتراهووا  والتيميمووا   ووو  ةم يووة التغسوور فووي النظووام 

ي تقووديم أنمووا  ولوويس أ وودا  ا مفووردع ل ت وووال  ال نوورو، ولوويس الو ووائب الوودولي، يسوواذم فوو
الم ووددع، واليواموول الموت فووة التووي أ وور  ة ووى ت دسوود وهووب الدولووة )الوودو ( اإلسووةمية 

 في وريطة وذيكل توهيب القوو اليالمية.
ومب ال ، ف ش طنيية ذاا اال تراب مش التواريخ اإلسوةمي لت قسوب ال ودأل الم وورب 

 :(53)الوا ب ةدع  اكاليا  س سر في
تتصوول بمصوودا ية أو صوو ة اسووتودام مقتوورب ت  س ووي غريووي فووي : اإلشًًكالية األولًًى

دراسة ت دأل  لى المساذمة في تقديم منظور  سوةمي أل ود الفورول الميرفيوة وذوو ة وم 
الية ووا  الدوليووة. وت سوور ذووال اإلاووكالية كوول أبيوواد ال وود   ووو  موودو مةسمووة المنوواذج 

ا الغريية لدرا سة أوهال وماكة  فواةل أورو، وذو ال د  الاب ا تسب ماا  ا واص 
ا مووووش وا ووووب انتقووووادا  منظووووورا   سووووةمية ا ت وووود  لت دسوووود سووووما  المن ا يووووة  ومت وووودد 

 اإلسةمية في الب ا.
ومووب الوو ، فوو ش منط ووب الدراسووة ن وواا الصوودد يسووتند  لووى ةوودم و ووود تيووار  نووسش 

ة وووم الية وووا  الدوليوووة، ويوووسش دراسوووة الونووورع اسوووتودام من وووها  التطوووورا  ال دس وووة فوووي 
اإلسوووةمية فوووي م وووا  ذوووال الية وووا . نووول  ش تطنسوووب مقتريوووا  ذووواا الي وووم  نموووا ُت ووورب 
وُتي مب مش ف م األبياد ال قيقية ل ال الونرع. وذاا سوت ا ةش تننوي تفسوسرا  المنظوور 
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ي ذواا ال وهس كانو  ال  وة فو ،الغريي والتطورا  أل داا التواريخ اإلسوةمي. وموش ذنوا
 مش المارول ل وةي وااللتهام بيدع هواب  من ا ية ل تفسسر اإلسةمي ل تاريخ.

: تتم ووور  ووو  السووؤا  التووالي: ذوول انتظموو  الية ووا  الدوليووة واإلشًًكالية الثانيًًة
غسوور اإلسووةمية منووا نووداست ا فووي اووكل نظووام دولووي؟ وذوول كوواش نظووام دولووي –اإلسووةمية 

 ا؟وا د س مي ا وا يي ا ونظري  
ويتهوووا مغوووهو ذووواا السوووؤا  موووش تيريوووا النظوووام الووودولي فوووي هووووس ةووودع ميطيوووا  
متقان وووة سوووواس فوووي الرؤيوووة الغرييوووة ةوووش اإلسوووةم أو فوووي الرؤيوووة اإلسوووةمية ةوووش الغسووور. 
وتووت وا ذووال الميطيووا  المتقان ووة التووي تناولت ووا ةدسوود مووش االت اذووا  فووي األدنيووا  

 وية واال تماةية في ال اننسش التالسسش:اإلسةمية وغسرذا ة ى صيسد الدراسا  التاري
 اا كانوووو  الدراسووووا  الغرييووووة المياصوووورع ةووووش تطووووور الوووونظم السياسووووية  مووووش نا يووووة:

والدولية  د أغف و  وأسوقط  أو ت اذ و  نموااف الونورع اإلسوةمية، وواصوة فوي الو و  
الووواب كانووو  تم ووول فيوووف ذوووال النموووااف مركوووه اليوووالم )كموووا سووونب التوهووويا(، فووو ش ذووواا 

كما يقوو  الوبي  موش دارسوي الية وا  –  أو الت اذل أو اإلسقا  كاش ييكس اإلغفا
ووا مووش هوورورع االوتيووار ة ووى صوويسد ذوواا النطوواة  -الدوليووة ووا  اصوور ا بالوواا  نابي  اذتمام 

وا  وا ويدر وة أساسوية رفه  الهمني وال هارب الممتد في تاريخ اليالم، وكواش ييكوس أيه 
اليووالم ك ووف، بمووا فيووف التوواريخ اإلسووةمي، مووش  يقوودم توواريخ لةةتووراأل نو ووود الغسوور، كمووا

هاويووووة نظوووور غرييووووة    يميووووة ت يوووول مووووش أوروبووووا مركووووه اليووووالم توووودور  ووووو   طبووووف كوووول 
 سووا تغوودو  ؛المسووا ا  األووورو مووش األر  ومووا ة س ووا مووش دو  واوويوب و هووارا 

أابف بالظة  الباذتة ل يكول التواريخ األورويوي اليوالمي، ولوم تقتصور ذوال الهاويوة ة وى 
ووا ل ي وووم اال تماةيووة واإلنسووانية ال دس ووة، ا لدراسووا  التاريويووة فقوو ، ول ووش امتوود  أيه 

فوو ش ناووةع ذووال الي وووم تهامنوو  مووب الفتوورع التووي نوودأ ست وووش فس ووا ل غوورب وةووي بةنووف مركووه 
اليوووالم موووش  سوووا التنظووويم والفكووور واليمووول وتصوووور ال يووواع واإلنسووواش، ولقووود كانووو  ذوووال 

 سد مش المؤروسش المس مسش المياصريش.الهاوية ل نظر موهب اذتمام ةد
: نوووره  االذتماموووا  موووش  انوووب الموووؤروسش المسووو مسش والغوووريسسش وموووش نا يوووة أوووورو 

ة ى  د سواس ن س اد صورع  دسدع لف وم الماهوي، وموش أذم وا صوورع التواريخ اليوالمي 
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فووي مقانوول التووواريخ المتيووددع أل ووهاس اليووالم و هوواراتف، ولقوود أوووا  ذووال االذتمامووا  
 سرا  موت فة.تين

وبووالنظر  لووى ذووال الميطيووا  المتقان ووة والمتبادلووة نووسش رؤو غرييووة وأووورو  سووةمية، 
والتي ت سر  هوية الورواب  والتفواةة  والية وا  نوسش التوواريخ السياسوية أو ال هوارية 
ل طرفسش اإلسةمي وغسر اإلسةمي مش نا ية، ويسش النظم القانونيوة الدوليوة اإلسوةمية 

ةمية مووش نا يووة أوورو، ف نووف يمكووش القووو   ش ذواا ال ووهس مووش الماوورول  نمووا وغسور اإلسوو
مش أ د أسس التيامل الووار ي فوي  -في موا  ة أبياد ذال اإلاكالية ال انية–سنط ب 

اإلسةم وذو االتصوا  ال هوارب، وموش  وم يفتور  أش الية وا  نوسش المسو مسش وغسور 
لتفوواةة ، والوواب يمكووش أو س ووب المسوو مسش ةنوور التوواريخ  وود أوووا  اووكل نظووام مووش ا

السيي لم اولة دراستف باالستيانة بمنط قا  وأبياد الت  سل النظمي الدولي، ول ش موش 
ووووة  منظوووور  سوووةمي لوووف هووووابطف وميووواسسرل اإلسوووةمية فوووي النظووور  لوووى تووواريخ ذوووال 
الية ووا ، وفووي النظوور  لووى تقسوويم الميمووورع، كمووا أنووف منظووور الطوورأل اإلسووةمي ل ووال 

  ا  بيد أش ساد  المنظورا  األورويية.الية
 

 ثانًيا: مشكالت مصادر دراسة التاريخ اإلسالمي:
نتوظسووا التوواريخ فووي م ووا  نظريووة الية ووا  الدوليووة  -كمووا رأسنووا–اذتموو  الدراسووة 

ووووا نتوظسووووا التوووواريخ اإلسووووةمي فووووي نطوووواة بيوووو   ووووا، كمووووا اذتموووو  أيه  الغرييووووة أساس 
  ية الموت فة.الدراسا  الدولية اا  األغرا  الب 

وووا الت اذوووا  ة وووم التووواريخ وتفسوووسرل فوووي المووودارس  وموووش  وووم، لوووم تتصووود   الدراسوووة أساس 
الغرييووة الموت فووة )األمريكيووة، واألوروييووة وواصووة الفرنسووية( وموودو مووا تقدمووف مووش نقوود 

التووواريخ دراسوووت ا ل فوووي نطووواة دو  ااتوووي  وووو  أذميوووة التووواريخ اليوووالمي، وموووا  اا كانووو  تُووو
كيفيووووووة ذوووووواا اإلدوووووووا ؛ أو  ووووووو  التيوووووواوش مووووووب الي وووووووم اإلنسووووووانية و ال، اإلسووووووةمي أم 

 واال تماةية أو  و  مدارس التفسسر الموت فة ل تاريخ.
 ووود أووووا ة وووى الووو  ال وووهس موووش الماووورول  غفالوووف ل مدرسوووة  (54)فووو ش الوووبي  ؛ول ووواا

" التوي كانو  سوب ا ة فوي les annalesالتاريويوة الفرنسوية ال دسودع "مدرسوة ال وليوا " "
أاووكا  التيوواوش الميرفووي نووسش التوواريخ والي وووم اإلنسووانية واال تماةيووة والوودةوع  ممارسووة
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 لى التاريخ اليالمي والمقارنة، وبالتالي اليالمي والاامل، وكواش ةمول "ردويول" ال نسور: 
وووا دراسوووي ا ة وووى ذووواا المن وووى ال دسووود فوووي ت امووول  "المتوسووو  واليوووالم المتوسوووطي" نموا  

 ة.الي وم اإلنسانية واال تماةي
وة ى اليكس، كواش النود وأش تتو وا ندر وة أ  ور تفصوية   وو  نظوائر ذوال األموور 

 (55)ة ى صيسد دراسة التاريخ اإلسةمي، لمااا؟

سوا ووف الم  وول السياسووي الوواب س ووتم بالتوواريخ )توواريخ الوونظم، توواريخ الية ووا ، توواريخ 
ل مووووب األفكوووار، تووواريخ ال هوووارا ( ماووووكة  من  يوووة متنوةوووة، وواصووووة ةنووود التيامووو

اا كاش الم  ل السياسوي الواب لوم ييتود أو ستودرب ة وى  المصادر األص ية )األولية(. وا 
اا كوواش الموووؤرق الوواب سونوور بيموووب  ،ذوواا التياموول س وودأل  لوووى اسووتوةا تيميمووا ، وا 

ال س وودأل ةووادع السووتوةا تيميمووا  مووش نطوواة ذوواا  ،موت ووا أسووالسب ذوواا التياموول
سووةمية فووي م ووا  الية ووا  الدوليووة تقتهووي التياموول، فوو ش دراسووة ونوورع الممارسووا  اإل

ا لطنييووة الماووكة  التووي توا ووف البا ووا السياسووي ةنوود ال  وووس  لووى  أوال  وةي ووا وت دسوود 
مصادر المادع الي مية التاريوية،  نل أش تقتهي ت دسد كيفية تنفسا ال مب نسش مقتورب 

الوونظم الدوليووة. كوول مووش المووؤرق والم  وول السياسووي مووش وووة  األبيوواد النظريووة لت  سوول 
ف ال األبياد ذي المنطب الاب يستند  ليوف الماورول لت قسوب ذواا ال موب وصووال  ل  ودأل 

 الم دد ل اا ال هس منف.
اووكاليا  الت  سوول السياسووي   لووى ولقوود تووم ت دسوود ذووال الماووكة  وموودلوالت ا بالنسووبة 

فوووي هووووس الووودولي ل تووواريخ اإلسوووةمي وأنواة وووا. ولقووود توووم ذووواا الب وووا بوووال  وس )ول وووش 
 اووكاليا  الت  سوول السياسووي الوودولي ل مووادع التاريويووة(  لووى أدنيووا  ةرييووة مياصوورع فووي 
م وووا  ة وووم التووواريخ اإلسوووةمي وتطوووور من ا يوووة ال تابوووة فيوووف موووش نا يوووة، وفوووي م وووا  
ووا( مووش نا يووة  ووا وتطنيق  الوودةوع  لووى  ةووادع  ووراسع ذوواا التوواريخ وا ةووادع ال تابووة فيووف )من   

د االذتمووام بالدراسووا  التاريويووة اإلسووةمية انطة  ووا مووش نظوورع أووورو، كتينسوور ةووش ت دسوو
ووووا بالب ووووا ةمووووا ستصوووول  نقديووووة. ولقوووود كوووواش مبيووووا الت ائنووووا  لووووى ذووووال األدنيووووا  م كوم 
بالية ة نوسش دراسوة التواريخ اإلسوةمي ودراسوة الي ووم اال تماةيوة الموت فوة، ولقود  كوم 

أ يان وا أوورو المر  وة األولوى  ىوتةفووالواب توهامش أ يان وا –الت اؤنا  لى ذوال األدنيوا  
الب وووووا ةوووووش   ابوووووا  ل اوووووكاال   -االست اوووووافية ل تيامووووول موووووب المصوووووادر األصووووو ية
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المن ا يووووة التووووي سوا   ووووا با ووووا الي وووووم اال تماةيووووة بصووووفة ةامووووة والسياسووووية بصووووفة 
واصوة، أب  كمنووا الب ووا ةووش موودو  سوو ام ذووال األدنيووا  المياصوورع فووي اإلراوواد مووش 

أذوووداأل  يتوظسوووا الت  سووول التووواريوي لت قسوووب أذوووداأل ب  يوووة وتوطوووةدموووف ةوووش كيفيوووة 
الب ووا التوواريوي التق سوودب فووي  وود ااتووف؛  سووا  ش التيوورأل ة ووى المووادع التاريويووة مووش 
مصادرذا األولية ليس غاية في  ود ااتوف بالنسوبة لدراسوتنا، فو ش ذودفنا لويس التواريخ أو 

كموا  واس  فوي –ذوال الموادع   ةادع كتابة التاريخ مش مصادرل األص ية، ول وش توظسوا
 لت قسب األذداأل الب  ية السانب ت دسدذا. -مصادرذا المناورع األص ية وال انوية

ولقد فر  ذاا ال دأل القراسع في األدنيا  النظرية في التاريخ اإلسةمي مش هاويوة 
م ددع، وذي م اولة اإل ابة ة ى ةدع أسئ ة م ددع )تنطنب ة وى المصوادر األصو ية 

ا   وكال  ال انوية(:أساس 
 ما فائدع وأذمية دراسة التاريخ اإلسةمي؟ -
موووا وصوووائا كتابوووة ذووواا التووواريخ وكسوووا تطوووور ؟ وموووا در وووة تطوووور  -

 االذتمام باليوامل المفسرع لأل داا والت وال ؟

موووا أنووووال ال تابوووة التاريويوووة وموهووووةات ا؟ وموووا وهش ودر وووة تمسوووه أو  -
 وصوصية ما ستي ب بالتاريخ السياسي الدولي؟

 

 أهمية وفائدة دراسة التاريخ اإلسالمي: -1
 م ووو  لنوووا روافووود ةدسووودع موووش توووراا الفكووور التووواريوي اإلسوووةمي تو  وووا  متهوووادع 
ل موووؤروسش المسووو مسش األوائووول  وووو  أذميوووة دراسوووة التووواريخ. فوووة سووورو بيهووو ا فوووي ذوووال 
الدراسووة أب نفووب نوول  وود توورو أن ووا تصوول  لووى ال وورام لمووا يقووب فس ووا مووش غسبووة، ومووش  ووم 

 لى ةدم االاتغا  بي م السسر وطبقا  الر ا  والتاريخ. وفي المقانول، فو ش تيوار ا  تدةو
آور سرو هرورع االاوتغا  بوف لموا ل واا االاوتغا  موش مهايوا؛  سوا  نوف ي قوب  ا وا  
فكريووووة )رو يووووة و قافيووووة( كمووووا ي قووووب  ا ووووا  ةم يووووة  ياتيووووة بيهوووو ا دسنووووي تاوووورييي 

 رع الدولة وةة ت ا مب الدو  األورو.وبيه ا سياسي ا تماةي ا تصادب ستصل ن دا
ولقد أ ام تيار اليريية المياصرع  و  تطوور ة وم ومن ا يوة التواريخ اإلسوةمي  ،ذاا

دةوتف لةذتمام بالدراسا  التاريويوة اإلسوةمية ة وى موا ل ووةي بفقوف التواريخ موش مهايوا 
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ةمية وفوائووود متنوةوووة )دروس الماهوووي موووش أ ووول ف وووم ال اهووور السوووتئناأل األموووة اإلسووو
لوودورذا القيووادب، ميرفووة السوونش الريانيووة، تة سوود  م ووة مووش ال قووائب الم مووة م وول: الوودور 
القيووادب لألمووة اإلسووةمية فووي توواريخ الباوور...( وفووي المقانوول، ف ووم تنووره مووش نووسش ذووال 
األدنيوووا  أب دةووووع لةذتموووام أو م اولوووة توظسوووا مصوووادر التووواريخ اإلسوووةمي لتيمسوووب 

 فية أورو انطة  ا مش منظور  سةمي مت امل.وتطوير الب ا في فرول مير 
وة وووى اليكوووس، فووو ش أدنيوووا  غرييوووة مياصووورع فوووي م وووا  دراسوووة التووواريخ اإلسوووةمي 
وووووا ييتووووورأل بةذميوووووة ذوووووال المصوووووادر فوووووي الدراسوووووا  والي ووووووم اال تماةيوووووة   ووووودم  نموا  
المياصرع، وواصة الي ووم السياسوية، ولقود كانو  نموااف ذوال األدنيوا  اسوت ابة ألنوره 

نتوصووووا الوووودائرع –ت اذووووا  المياصوووورع فووووي الغوووورب. والنوووود أش سوووودفب ذوووواا األموووور اال
  لى تطوير اذتمام مناظر. -اإلسةمية -اليريية

 

 :تطوير منهاجية كتابة التاريخ اإلسالمي -2

بوووالنظر  لوووى التطوووور فوووي ذوووال المن ا يوووة، ن ووود أنوووف  ووود  ووودا االنتقوووا  موووش مر  وووة 
ي  لوووى مر  وووة تفسوووسر التووواريخ وف سوووفتف، أسووو وب التووودويش التووواريوي الموسووووةي وال هئووو

ووووا  لووووى األبيوووواد  والتووووي  سوووودت ا ندر ووووة واهوووو ة كتابووووا  انووووش و وووودوش. وبووووالنظر أيه 
لمن ا يوووة ال تابووووة التاريويووووة التق سديوووة وواصووووة غيوووواب  -القديمووووة وال دس ووووة–االنتقاديوووة 

التفسوووسر، واإلغوووراة فوووي التفاصوووسل وال هئيوووا  والمبالغوووة فوووي أو ةووودم د وووة أو تهوووارب 
يووو  الروايوووا  أو األ وووداا. بوووالنظر  لوووى ذووواا ك وووف، يمكوووش أش ن موووس أبيووواد الووودةوع ب

لمراةاع ةودع أبيواد م موة  -التي تن ور  ة ى صيسد أدنيا  نظرية مياصرع–المت ددع 
ش ستووووداول ة ووووى صوووويسدذما اإلةووووادع كتابووووة التوووواريخ اإلسووووةمي: وذمووووا باألسوووواس بيوووود

  اكاال  النقد التاريوي والتفسسر.
ذنووا  الوودةوع لنووا  م وواوال   ووادع لتنفسووا الموون ج الوواب نوودأ رسووووف مووب  مووش نا يووة:

انووش و وودوش ة ووى  هوووايا وفتوورا  ك سوورع فووي تاريونوووا اإلسووةمي كمووا  وودمت ا المصوووادر 
 األص ية.

وموووش نا يوووة أوووورو: ذنوووا  الووودةوع ل تركسوووه ة وووى ال  يوووا  والووورواب  وتوطوووي  سوووار 
ريويووة القديمووة، وصوووال   لووى ال  يووا  التفاصووسل وال هئيووا  التووي تيووج ن ووا المصووادر التا
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في سياة ال ركة التاريوية األ نر، وصوال  لت  سل مسوسرع  ركوة التواريخ اإلسوةمي فوي 
لقوووواس نظوووورع ةامووووة ة ووووى وطوطووووف اليريهووووة األساسووووية اليروهووووية.  مسووووارل الطويوووول، وا 
ا والوصوو   لووى ذووال الرؤيوة الاووام ة ال  يووة الياموة لمسووار  ركووة التواريخ اإلسووةمي  نموو
ست قوووب ةوووش طريوووب الب وووا فوووي األسوووباب والي ووول وراس الظوووواذر التاريويوووة ووراس نقوووا  
الت و  ال نرو في ذواا التواريخ، وموش ذنوا كانو  س سو ة موش الدراسوا  المياصورع التوي 

اإلس ام فوي ن وورع وتقوديم نموااف ل وال الورؤو الاوام ة ل ركوة  -مش هوايا اتى- اول  
وا باألبيواد التنظسريوة وراس ذوال الورؤو تيوار آوور التاريخ اإلسةمي. ذاا، ولقد اذت م أيه 

م م مش األدنيا  المياصورع التوي انط قو  موش تقوويم ال  وود السوابقة لموؤروي اإلسوةم 
فووي م ووا  تفسووسر أو ف سووفة التوواريخ اإلسووةمي والمقارنووة نووسش ذووال وال  ووود وم وواوال  

 التفسسر األورو الي مانية )كما سنرو في موهب ال ب(.
 
 أنواع الكتابة التاريخية: الموضوعات والتطور: -3

لقوود  كووم  راستنووا فووي األدنيووا  النظريووة  ووو  ذوواا الموهووول ذوودأل الب ووا ةووش وهش 
مصوووادر دراسووووة التوووواريخ السياسووووي اليسووووكرب اال تصوووادب الوووودولي نووووسش مصووووادر أنوووووال 
التووواريخ الياموووة وال هئيوووة موووش نا يوووة، وةوووش مووودو أووووا مصوووادر التووواريخ اليالميوووة فوووي 

 ةتبار تاريخ غسر المس مسش وةة تف مب تاريخ المس مسش مش نا ية أورو.اال
ومووش وا ووب   ووود رائوودع متيووددع لدراسووة أنوووال ال تابووة التاريويووة  ،وفووي ذوواا الصوودد -أ

أمكووش اسووتوةا أبيوواد  ة ووة ل وواا التطووور األفقووي )الهمنووي( والتطووور  ،والتطووور فس ووا
 ي(.كانالرأسي )المهموش( والتطور ال غرافي )الم

وفوووي هووووس اسوووتيرا  ذوووال الم ووواوال  متنوةوووة األسوووس )الهمنيوووة، النوةيوووة،   -ب
وووا  ال غرافيووة( ليووور  التطووور فوووي أنوووال ال تابوووة التاريويوووة، ف قوود كووواش مووش المنطقوووي وفق 
ألذوودفنا الب  يووة، أش يظ وور لنووا أش كتووب التووواريخ اليامووة، والتووي تسوومى أ يان ووا اليالميووة 

 التي ست وا اذتمامنا باألساس.

ر  لوووى التي يقوووا  الموت فوووة والمنط قوووا  ة وووى مهوووموش وتو  وووا  أذوووم ذوووال وبوووالنظ
ال تب، والتي أوردت ا أدنيا  مياصرع فوي م وا  دراسوة ة وم التواريخ اإلسوةمي، أمكوش 
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بصورع مبااورع –استوةا  ةا م موةا  مش المة ظا   و  أمور  ة ة تتصل 
  تب، وذال األمور ذي: بموهوةا  الية ا  الدولية في ذال ال -أو غسر مباارع

وات ووال الترا ووب ةووش كتانت ووا ل سوواب تهاسوود ات ووال  ،أذميووة وموودلو  التووواريخ اليامووة -
 ال تابة في التواريخ ال هئية.

تنا ر و هئية ما ستصل بموهوةا  الية ا  مب غسر المس مسش فوي أر واس ذوال  -
 ال تابة.
ةمي فووووي ذووووال ةوووودم االذتمووووام باست اوووواأل أوهووووال الطوووورأل اآلووووور غسوووور اإلسوووو -

 الية ا .
أش األدنيووووا  النظريووووة  -ألموووور ال وووواني لووووى ابالنسووووبة –* وال وووودسر بالمة ظووووة ذنووووا 

المياصووورع لوووم تتصووود ندر وووة كافيوووة لووووهش وطنييوووة  هوووايا الية وووا  الدوليوووة فوووي كتوووب 
 التواريخ اليامة.

فبقوودر مووا لووم تتمسووه أسووماس وتووواريخ دوليووة أو دن وماسووية واصووة نووسش تيووار التووواريخ 
ل نرو أو ال هئية )باسوت ناس موا ستصول بالمغواهب والسوسر وفتو وا  الن وداش فوي القوروش ا

ال ة وة األولووى بصووفة واصووة(، وبقوودر مووا كواش مووا ستصوول بالية ووا  الدوليووة متنووا ر ا أو 
 هئي ووا فووي ذووال التووواريخ، كوواش غائب ووا ةووش دائوورع تي يقووا  واذتمامووا  األدنيووا  المن  يووة 

طنييوووووة وهش الية وووووا  الدوليوووووة فوووووي ذوووووال التوووووواريخ. وكانووووو  المياصووووورع اإلاوووووارع  لوووووى 
الفتو وووا  اإلسوووةمية والميوووار  اليسوووكرية ذوووي موهوووب اإلاوووارع الو سووود ن ووواا الصووودد؛ 
 سووووا  ش المووووؤروسش المسوووو مسش القوووودامى  وووود أفووووردوا تفصووووية  ةوووودع فووووي وصووووا ذووووال 

 الميار  ال ريية وما ا ترش ن ا مش مياذدا  وم ادنا .
غسوور اإلسووةمية أ نوور –وةا  الية ووا  الدوليووة اإلسووةمية و سووا  ش نطوواة وموهوو

ا مووش م وورد الميووار  اليسووكرية، كوواش النوود أش س ووور السووؤا  التووالي:  وأوسووب وأ  وور تيقسوود 
اال تصوووادية( فوووي كتوووب التووواريخ؟ وموووا  -موووااا ةوووش أبيووواد الية وووا  السووو مية )السياسوووية

ذوووال ال توووب طنييوووة وأسوووباب  ارتباط وووا بةبيووواد الية وووا  الدوليوووة القتاليوووة؟ وذووول أنوووره 
التغسر في أدوا   دارع الية ا  نسش المس مسش وغسر المسو مسش؛ موش  تاليوة  لوى سو مية 
 ،ةنر مرا ل متيا بة ة ى صيسد األر اس الموت فة ل يالم اإلسةمي؟ وفي ذواا الصودد

سنوووسش الوووبي  أنوووف  ووود توووةور فوووي الظ وووور فوووي ال تابوووا  التاريويوووة موهوووول الية وووا  
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والت اريوووة، وير وووب الووو  ألسوووباب متيوووددع  سوووا ظ ووو  أوبوووار ذوووال الية وووا ،  السووو مية
و تى ال روب الص سنية، متنا رع في كتب التورا م والور ة ، نول، وكموا اكور  بيو  

وة وووى ةكوووس نظائرذوووا –األدنيوووا  األوووورو، فووو ش كتوووب التووواريخ اإلسوووةمي  ووود أذم ووو  
مية م ول: ةة وا  "اوارلماش" نموااف م موة موش الية وا  السو  -الغريية في نفس الفتورع

و"ذوووواروش الراووووسد"، وةة ووووا  الم وووو  ال اموووول و"فريوووودري  ال وووواني" م وووو  النورموووواش بيوووود 
 استيةئ م ة ى صق ية.

ألموووور ال الووووا؛ أب ةووووش در ووووة اذتمووووام التووووواريخ اليالميووووة نتوووواريخ  لووووى اأمووووا بالنسووووبة 
تود  لوى أ ووا  الطرأل اآلور غسر اإلسةمي في الية ا ، ن د أش ذوال التوواريخ لوم تم

األموووم أو الووودو  أو الووونظم األوووورو المياصووورع أو األ وووداا اليالميوووة المياصووورع، ول وووش 
ا تصر  فق  ة ى فترع ما  نل اإلسةم )ندس الو يقة، تاريخ األننيواس وتووالي الرسواال  
وتوواريخ األمووم السووابقة ة ووى اإلسووةم والموواكورع فووي القوورآش( و تووى ذوواا القوودر كوواش   ووية  

غسوور منوودمج مووب التوواريخ اإلسووةمي، بيبووارع أووورو لووم ُييووش  المؤرووووش المسوو موش نسووسب ا و 
ندراسووة توواريخ الاوويوب أو الوودو  المتاومووة )النسهنطيووة موو ة ( والتووي  اموو  نسن ووا ويووسش 
المس مسش  روٌب ك سرع أس نوا في وصف ا، واستمر ذاا ال ا   توى بيود  يوام ال وروب 

 ن ا نووسش المسوو مسش والفرن ووة،  سووا لووم ي وواو  الصوو سنية واال ت ووا  الاوودسد الوواب صووا
المؤروووووش المسووو موش التيووورأل ة وووى الاوووئوش الداو يوووة ل موووارا  الةتنيوووة فوووي الاوووام أو 

وذووووم داووووول دول ووووم األصوووو ية فووووي أوروبووووا، وكووووال  كوووواش ال ووووا  ةنوووود الفريووووب اآلووووور )
 المؤرووش األورويسوش لنفس المر  ة(.

اإلطوار الفكورب والموادب القوائم والم وي   * ولقد كواش ل واا الونقا منرراتوف موش وا وب
بالدولة اإلسوةمية منوا مولودذا و توى القورش اليااور ال  ورب، وذوي توت وا فيموا س وي: 
مش نا ية فقد التاريخ اليوام  وتوف و درتوف ة وى  ةطواس صوورع اوام ة ةالميوة، ت و  التوي 

  فتوورع ا ووتفل ن ووا ةوودع  ووروش؛ نظوور ا لق ووة المي ومووا  ةووش اليووالم غسوور اإلسووةمي وووة
  هدذار كتابة التاريخ اإلسةمي.

وموش نا يوة أوورو:  اا كواش القورآش ال وريم  ود  واس ننظورع ةالميوة  لوى التواريخ تتم وول 
اا كووواش المسووو موش  ووود و فووووا األموووم السوووابقة التوووي ظ ووور  فس وووا  فوووي تووووالي الننووووا ، وا 

ش ال هووارع ننوووا ، ف قوود اوويروا انطة  ووا مووش  يمووان م أش الوودسش اإلسووةمي كوول الوودسش وأ
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اإلسةمية كان  في نظورذم كول ال هوارع، اويروا أش أةموال م واوئون م تسوت ب ةنايوة 
واصة ألن م أص اب رسالة   س وة، وأن وم يموروش بمر  وة م موة وأش ل وم دور ا تاريوي وا 
وطسوور ا، وانيكووس ذوواا الاوويور بقوووع ة ووى الدراسووا  التاريويووة التووي ركووه  ة ووى التوواريخ 

ا. بيبو ارع أوورو: تركوه  ال  وود اإلسوةمية ة وى تنوسش مةموا المي وهع اإلسةمي أساس 
ووووا دولي ووووا. ومووووش  ووووم ووووا ودولووووة ونظام  ووووا وفت   لووووم ييوووود  ،اإلسووووةمية ال نوووورو، رسووووالة ون ا  

ل مسو مسش ال الو و  ل نظور فوي ت وارب اآلووريش وال الرغبوة فوي االةتوراأل نو ودذوا مووب 
رع اإلسوةمية ل تموواهف مووب ةظموة الوا ووب اإلسوةمي اليريووي، و توى  ووسش ات  و  ال هووا

ال قافووا  األووورو فووي القوورش ال الووا ال  ووورع، ب سووا سوو    التووواريخ اليالميووة وتوووواريخ 
ا.  األمم السابقة ة ى اإلسةم ف م يكش ذاا التس سل  ال م دد 

ووا–وموش نا يووة  ال ووة: مفواد القووو    ش  -وكمووا اةترفوو  دراسوا  استاوورا ية م مووة أيه 
مر  ووة  وووت م اليالميووة ورؤيووت م ل طوورأل اآلووور لووم تووؤ ر  رؤيووة المسوو مسش ألنفسوو م ةنوور

ة ى الية ا  نسش الطرفسش فق ، ول ش أوه   أش الم ل أمام المس مسش لوم يكوش فوي 
الغووورب فوووي  وووسش كووواش ست وووف مطموووا الغووورب فوووي  وووسش كووواش ست وووف مطموووا الغووورب ن وووو 

سووي، الاوورة. ول ووش وبيوود ألووا ةووام مووش الصوورال السياسووي الوواب غسوور و ووف اليووالم السيا
ومووب ندايووة التوودذور فووي الاوورة اإلسووةمي منووا القوورش السووادس ةاوور الموويةدب، ومووب 
التغسوور فووي مرا ووه القوووو اليالميووة  ووسش أدركوو  أوروبووا مووب ن هووت ا أنووف لووم ييوود ذنووا  

ووووا ل ووووال الرؤيووووة –ال  سوووور لتتي مووووة مووووش ةوووودوذا القووووديم، وفووووي ذوووواا اإلطووووار ال دسوووود  وفق 
وووووا المتبادلوووووة، وموووووش  وووووم تطوووووور  االذتماموووووا   تنووووودل  ذوووووال الووووورؤو  -االستاووووورا ية أيه 

المتبادلة،  سا استيقل الارة ة ى وا ب  دسد فر  ة يف التو وف ن وو الغورب، ول وش 
بمنظار موت ا، وكال  لم ييد الغرب يقنول فكورع أش ال هوارع تنسواب موش الاورة  لوى 

 الغرب.
اا كانو  اذتماموا  الغورب باليوالم اإلسوةمي  ود تطوور  ةقوب ال وروب الصوو  سنية وا 

وأوووووا   نوووووا  متيووووددع انيكسوووو  فووووي التيووووار االستاوووورا ي، ومووووش  ووووم تهاسوووود االذتمووووام 
بالدراسا  التاريوية اإلسةمية وغسرذا مش الدراسوا  اإلسوةمية، فو ش ذوال االذتماموا  
لوووم ت وووش نووودافب الب وووا الي موووي فقووو ، ول وووش ت ووو  توووة سر دوافوووب موت فوووة أوووورو: دسنيوووة 

تووووالى ت ريووو  ذوووال الووودوافب واألذوووداأل ل سياسوووا   وت اريوووة وسياسوووية اسوووتيمارية، ولقووود
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األوروييوووة نتووووالي التطوووور واالنتقوووا  موووش  ركوووا  ال اووووأل ال غرافيوووة األوروييوووة و توووى 
ومنا ةصورذا -في أوروبا ة ى توالي القروش   ظ ر  ؛فر  االستيمار التق سدب. ولاا

م وول ) الوسووي  وواصووة فووي موا  ووة منوواطب وأطووراأل اال ت ووا  األساسووية مووب اإلسووةم
رؤو متنوةووة ومتطووورع ل غوورب ةووش اإلسووةم والمسوو مسش تووة ر  بووالتطورا   -ش(نسسالي مووا

 في الطرأل األورويي ااتف.
ا:  اا كان  الرؤو الغريية ةوش اإلسوةم والمسو مسش  ود  ؛ولاا يظل السؤا  التالي  ائم 

اا كانوو  رؤيووة المسوو مسش  -ةنوور ةوودع  ووروش –أ ووره  فووي تطورذووا  ووا، وا  ووا م سوس  ترا م 
ل غرب  د أووا  فوي التن وور ووة  القورنسش األوسوريش، ف ول تناولو  ال تابوا  التاريويوة 
ووا؟ ومووا  اإلسووةمية ال انويووة رؤيووة ودراسووة أل وووا  الطوورأل اآلووور اوويوب ا و كومووا  و يم 

  در ذاا التناو ؟
وبوووالنظر  لوووى السوووما  ال ة وووة السوووابقة )ترا وووب التوووواريخ ال  يوووة ل سووواب تهاسووود  - وووو

 هئية، تنا ر و هئية ما ستصل بالية وا  موب غسور المسو مسش، ةودم االذتموام التوريخ ال
باست اوواأل أوهووال الطوورأل اآلوووور غسوور اإلسووةمي فووي ذوووال الية ووا (، وفووي هووووس 

 ةووادع  ووراسع وف ووم وكتابووة التوواريخ اإلسووةمي، يمكووش أش نرصوود متط بووا   لووى الوودةوا  
  ة ة مناظرع ليةف القصور في ذال السما .

: الوودةوع  لووى أذميووة الوووةي نوطووورع ان يووار النسووب التوواريوي اإلسووةمي  يووةفمووش نا
الوووواا نظووور ا ل ل ووواة بال هوووارع الغرييوووة، ونظووور ا ل ووورؤو ال هئيوووة والقطريوووة فوووي نظووورع 
 المسوو مسش  لوووى تووواريو م فوووي ةصوووورل الموت فوووة، ومووش  وووم هووورورع التغ وووب ة وووى الووورؤو 

تسووود م ووا  الدراسووا   ع نسن ووا، والتوويوالتووواريخ القطريووة ال هئيووة الهوويقة التووي ال و وود
التاريويووووة المياصوووورع والت  ووووية  السياسووووية )اا  األبيوووواد التاريويووووة(. فانيوووودام النظوووورع 
ال  يووة فووي ذووال الدراسووا  ومراةوواع مصووالا األنسوواة ال هئيووة  نمووا ياووول أبيوواد ال قووائب، 

ويتط ووب والتووي يمكووش ا تاوواف ا فووي ظوول ةم يووا  اال تطاةووا  المسووتمرع مووش التوواريخ، 
التغ وووب ة وووى ذووواا الوهوووب ت دسووود مييوووار  سوووةمي ل نظووور  لوووى تووواريخ األموووة وتوووواريخ 

وال هوووارع  أ هائ ووا فووي  طووار اليووالم ب سووا يظووول مييووار و وودع األمووة )أب أن ووا نظووام(
 اإلسةمية ذو اإلطار الاب يظ ل التواريخ ال هئية وي كم تو  ا  تفسسرات ا.
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نة بالمووادع المتنووا رع فووي كتووب أدب الوور ة  : الوودةوع  لووى االسووتياومووش نا يووة  انيووة
وال غرافيووا وغسرذووا مووش ال تووب التووي ال توودول فووي نطوواة التووواريخ الرسوومية والوو  ليووةف 
ووووا بسوووورد األ ووووداا السياسووووية واليسووووكرية لألاووووواا واألمووووم  الفووووراغ الوووواب سنوووودو م يط 

 وووووا  )اةتبووووار أذميوووووة اإلطووووار اال تمووووواةي والفكوووورب الم وووووي (، وبالم وووول بالنسوووووبة ل ية
 الس مية مب غسر المس مسش.

: الوودةوع  لووى تقووديم ةوورو  تاريويووة متواهيووة همني ووا نووسش مووا كوواش ومووش نا يووة  ال ووة
س رب في مر  ة ما مش مرا ل التاريخ اإلسةمي، وموا كواش اليوالم الم وي  ياو دل فوي 

مكوش مووش ف وم طنييووة المر  وة نفسو ا مووش أ وداا، والو  مووش أ ول ت وويش نظوورع اوام ة تُ 
السوويطرع ة ووى مووا    نووسش اإلسووةم واليووالم الوووار ي مووش وووة  ت قسووب  وودر مووشالية ووا

 كاش ي دا في المر  ة التاريوية الهمنية الوا دع ة ى صيسد الطرفسش ويسن ما.
 

 ثالًثا: اإلطار النظري المقترح للتحليل النظمي:
 :(56)مشكالت الصياغة، إشكاليات التحليل

األبيووواد األساسوووية فوووي الدراسوووا  النظميوووة  توووتم صوووياغة ذووواا اإلطوووار باالسوووتناد  لوووى
الدوليوووة )ذيكووول النظوووام الووودولي، النظوووام الاوووامل والووونظم الفرةيوووة، اليم يوووة التطوريوووة أو 
الت وليوووة، النسئوووة الدوليووووة( وفوووي هوووووس التيامووول مووووب بيووو  الماووووكة  التوووي يفرهوووو ا 

 أس وب ةر  وتقسيم المادع التاريوية في المصادر ال انوية بصفة واصة.
ا ذوواا اإلطووار أساسوويا  ت  سوول المووادع التاريويووة ت  ووية  نظمي ووا دولي ووا لت قسووب وي ووو

ال ووودأل الم وووورب والمبااووور ل دراسوووة، وذوووو فوووي نفوووس الو ووو  يطووورب  اوووكاليا  نظريوووة 
ل ووووال  -ولووووو غسوووور المبااوووورع–وتطنيقيووووة ت قووووي الهوووووس ة ووووى بيوووو  األذووووداأل الم مووووة 

هوووواب  المن ا يووة الواصوووة ويفتووور  ت قسووب ذوووال األذووداأل مراةووواع بيوو  ال الدراسووة.
بقواةوود وأسووس التفسووسر اإلسووةمي ل توواريخ، ومووش  ووم فوو ش ذووال ال هئيووة تنقسووم نووسش  ة ووة 

 ةناصر:
 أبعاد اإلطار النظري المقترح: -أوالً 

ينوي هورورع ت دسود أدة ي ش اال تراب النظمي مش مادع التاريخ السياسي اإلسوةمي 
أل الية ووا  التووي تنووتظم تفاةةت ووا ألبيوواد الموهووول م وول الب ووا؛ أب ةناصوور وأطوورا
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فووي اووكل نظووام وذيكوول ذوواا النظووام فووي فتوورع مووا، وطنييووة اوووتةأل الوونظم فووي المرا وول 
المتتالية وسوما  كول من وا، واوكل وأسوباب التطوور موش نظوام  لوى آوور. وذواا الت دسود 
س سوور فووي  وود ااتووف بيوو  الماووكة  التووي تنبووب مووش األبيوواد النظميووة مووش نا يووة، ومووش 

 األطر التق سدية لير  المادع التاريوية مش نا ية أورو.طنيية 
ووووا  وووواذهع وميوووودع مسووووبقة ل تطنسووووب نوووونفس  فالمقتريووووا  النظريووووة الموت فووووة ليسوووو  دائم 
الطريقوووة ة وووى دراسوووة كووول الموهووووةا ، ول وووش ي تووواف الب وووا الي موووي ةم يوووة ت سسوووا 

ةا  م وول لةسووتفادع مووش  سوو اما  المقتوورب فووي ت دسوود أذووم األبيوواد النظريووة ل موهووو 
الب ا، ومش  م كاش الند وأش يكوش ذنا   س ام ومدول مش  انوب ال ماةوة الب  يوة، 
ش كوواش سنط ووب مووش أساسوويا  المقتوورب النظمووي ف نووف يسووت  م فووي نفووس  وذوواا اإلسوو ام وا 

أب طنيية تناو  الية ا  الدولية فوي األدنيوا  -الو   طنيية المادع الي مية المتوافرع 
 انوية.وواصة ال  –التاريوية

ت وور أمامنوا  ة وة م واال  أساسوية تفور  أش ننوسش طنييت وا فوي  ،وفي ذواا الصودد
ذوووال األدنيوووا  وموووا ت سووورل ذوووال الطنييوووة موووش ماوووكة  ةنووود التفاةووول مي وووا موووش منظوووور 
المقتوووورب النظمووووي،  ووووم كسووووا يمكووووش لبا ووووا الية ووووا  الدوليووووة أش ستياموووول مووووب ذووووال 

ذوووووال الم ووووواال  ال ة وووووة ذوووووي ميووووواسسر الماوووووكة  ليقووووودم صوووووياغة إلطوووووارل الت  س وووووي. و 
التقسووووويما  ل مرا ووووول التاريويوووووة وم اورذوووووا ال غرافيوووووة، ومهوووووموش وطنييوووووة الية وووووا  
و هووووايا التفوووواةة  الدوليووووة، واليواموووول والم ووووددا  النسئيووووة، واصووووة الدوليووووة بووووالطرأل 

 اآلور غسر اإلسةمي.
ة ووى صوويسد –و سووا  نووف  وود سووبق  اإلاووارع  لووى ماووكة  الم ووالسش ال وواني وال الووا 

فسوونكتفي فووي ذوواا الموهووب باإلاووارع  لووى ماووكة  الم ووا  األو  ومووا  -ال ووهس السووانب
 تفرهف مش اةتبار  بالنسبة ل طار النظرب المقترب ل ت  سل النظمي:

فبووالنظر  لووى ميوواسسر التقسوويما  السووائدع ل توواريخ اإلسووةمي، وفووي هوووس التقووويم  -1
وةا  مش المة ظا  التوي ت اوا ةوش بيو  المقارش ل ال التقسيما ، تنره لنا م م

 الماكة  المن  ية الم مة.
 المجموعة األولى من المالحظات:
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مبي  ووا تيووار م وووم وةووام مووش نوووسش متوصصووي التوواريخ اإلسوووةمي وذووو التيووار الووواب 
ي وورا ة ووى الت وواسر مووش أو الووت فل ة ووى تقسوويم التوواريخ اإلسووةمي  لووى مرا وول تنوودو 

بيوا ذوال الت واسرا  ذوو الودفال ةوش فكورع التواصول وو ودع أن ا منفص ة أو متمسوهع، وم
التاريخ اإلسةمي واستمرارل. ولقد ةنر ةش ذال الفكرع، ول ش مش هوايوا، موت فوة أةوةم 
موووش المسووو مسش والمستاووور سش ة وووى  ووود سوووواس، فن ووود الوووبي  سووودةو  لوووى التفر وووة نوووسش 

ووا لمرا وول وةصووور، ويووسش االمتووداد اإلسووةم ي الوا وود، ألش تووواريخ التقسوويم السياسووي وفق 
التقسيم ليسو  توواريخ فاصو ة؛  سوا  ش سوقو  بيو  الودو  أو األسور )األمويوة مو ة ( 
ا موووش و  وووة النظووور ال هوووارية. ويووورو الوووبي  اآلوووور أش مييوووار  ال يينوووي اوووسئ ا م ووودد 
األسوورا  ال ا مووة لوويس مييووار ا كافي ووا لف ووم  قيقووة التغسوورا  فووي التوواريخ اإلسووةمي، ألش 

األ ووووووداا السياسووووووية ال يمكووووووش ف م ووووووا نوووووودوش ف ووووووم اليواموووووول اال تصووووووادية ك سوووووور ا مووووووش 
أش يق وووب ف وووةع  واال تماةيوووة الم يطوووة ن وووا، ألش م ووويس أسووورع  ا موووة  دسووودع ال يمكوووش

وووا ة وووى ةقوووب فووو ش الدراسوووة  ؛ول ووواا .وبسووورةة األوهوووال اال تصوووادية واال تماةيوووة رأس 
دارسوة الم تموب اإلسوةمي  الص ي ة ل تاريخ والف م الس يم ل تطورا  السياسية يقتهي

مووش كوول نوا يووف اال تصووادية واال تماةيووة والفكريووة والسياسووية. كمووا يقتهووي االةتووراأل 
بصوووويوبة تقسوووويم التوووواريخ  لووووى فتوووورا  تنتوووودئ وتنت ووووي فووووي سوووونسش ميسنووووة، ألش تووووة سرا  
األ داا ال نرو ونقا  الت و  ال دسد ال تظ ر آ ارذا ال هارية  ال تدري ي ا، وذواا موا 

 باسم و دع أو االستمرار في التاريخ.ييرأل 
ويووورو فريووووب  الوووا، والوووواب سركوووه باألسوووواس ة وووى دراسووووة ال هوووارع اإلسووووةمية، أش 
ال هارع اإلسةمية س ب أش تدرس "ككل تاريوي" باةتبارذا ةامة  أساسي ا في تاوكسل 
مصسر كل البارية، ألش النظرا  ال هئية الم ددع التي تركه ة ى مدو مر  ة ةرييوة 

فارسية أو ة مانية تنره ماكة  م مة، ألن ا ال تقدم رؤية ك ية اام ة. ولقد كواش  أو
اوتفووواس الرؤيوووة ال  يوووة وراس  غفوووا  المينوووى ال قيقوووي لتوسوووب اإلسوووةم، كظووواذرع تاريويوووة 
ةالمية، ف اا التوسب ليس مقصور ا ة ى مر  ة الفتو وا  اليرييوة ال نورو، ول وش ذنوا  

سب ال هارب، الواب اسوتمر بيود انت واس ةصور الفتو وا  توسب آور ل سةم وذو التو 
، وامتود  لوى ميظوم منواطب التاسوب ةاورال نرو وسواد ووة  القوروش ال ة وة  نول القورش 

ف ش ذواا الطوابب الوواا  ؛ول اا .اليالم القديم منتصر ا نال  ة ى كل الديانا  األورو 
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يخ اإلسوووةمي فوووي فوووي تووواريخ الباووورية ذوووو الووواب ستط وووب أش ننظووور  لوووى التوووار  ل توسوووب
 م موةف وليس كمرا ل منفص ة.

 
 المجموعة الثانية من المالحظات:

مبي  ووووا رؤيووووة الم  وووول السياسووووي الوووواب سنظوووور  لووووى التوووواريخ اإلسووووةمي مووووش هاويووووة 
الية وووا  الدوليوووة، وذوووي الهاويوووة التوووي توت وووا موووش  سوووا المووودو والنطووواة ةوووش هاويوووة 

ووا مووش وسووو  مووؤروي التوواريخ اليووام وال  ووي؛  سووا  ش الية ووا   الدوليووة ليسوو   ال ويط 
ةدسودع فووي نسوسج مركووب موش المووادع الي ميوة التووي يقودم ا ذووؤالس المؤروووش المياصووروش 
ك صووووس ة لتيووووام  م باألسووووالسب الب  يووووة لي ووووم التوووواريخ مووووش اوووووائر المصووووادر األوليووووة 

 ل يصور اإلسةمية الموت فة.
يوووام ويوووسش الم  وووول ويترتوووب ة وووى ذووواا االووووتةأل فوووي هوايووووة النظووور نوووسش الموووؤرق ال

السياسووي الوودولي أش اليم يووة الب  يووة مووش  انووب األوسوور تفتقوود فيمووا يقدمووف األو  بيوو  
 وذي: ،األبياد الم مة
: أش التقسيما  السائدع لمرا ل وةصور التاريخ اإلسةمي ليس  ل وا فوي مش نا ية

لميوة موش  د اات ا ةة ة نوهب دو  الوةفة في النظام الدولي أو ندر ة ذيمنت ا اليا
مووب ف ووي تقسوويما  ال تتفووب  ،بيبووارع أووورو  بوواألطراأل غسوور اإلسووةمية.ةدمووف بالمقارنووة 

 س دأل  لى الب ا في تواهش  وو سياسية ةالمية. ت  سل  
: أش التقسيما  ال نرو والفرةية )وفب ةصور أو م اور  غرافيوة ومش نا ية أورو 

مارا  متيددع ت   كل ا ودع تنوره الورواب  نوسش ةصر( ال تتم ت   مظ ة و  أو أسر وا 
اإلسووةمية( واأل وور المتبوواد  نسن ووا ويووسش اليامووول –ذووال الم وواور )الية ووا  اإلسووةمية 

الووووار ي، ويوووؤدب ذووواا  لوووى افتقووواد األنموووا  والتو  وووا  الياموووة ةوووش وصوووائا نظوووم 
التفاةة  الدولية نسش م اور اليالم اإلسةمي فوي فتورع م وددع، أو ووة  تطورذوا موش 

وورو، وةوش وهوب ذوال الونظم فوي  طوار نظوام الية وة األاومل نوسش اليوالم مر  ة  لوى أ
 اإلسةمي واليالم الوار ي.

: تغ وب األبيواد السياسوية اليسوكرية وليسو  ال هوارية اال تماةيوة ومش نا ية أوسرع
 اال تصادية ة ى ذال األدنيا  التاريوية مش المصادر ال انوية.
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يوواد اإلطووار النظوورب المقتوورب ل ت  سوول وفووي هوووس كوول مووا سوونب، نصوول  لووى ت دسوود أب
النظمووووي لتطووووور وهووووب الدولووووة اإلسووووةمية فووووي النظووووام الوووودولي. وييكووووس ذوووواا اإلطووووار 

 االةتراأل ب سوية التياوش نسش الم اال  الميرفية الموت فة.
وتووووت وا المتط بووووا  التووووي يقتهووووس ا تنفسووووا ذوووواا اإلطووووار الت  س ووووي  ووووو  الم وووواور 

 التالية:
 دولية معياًرا للتقسيم المرحلي:تطور التفاعالت ال -أ

االلتووهام بمييووار مركووه الوةفووة اإلسووةمية كةسوواس ل تقسوويما  ال نوورو ل دراسووة،  -1
فوو ش ذوواا المييووار ال ييكووس م وورد تغسوور أسوور  ا مووة، ول نووف ستوور م ذيكوول مرا ووه القوووع 
 اإلسةمية أب ذيكل توهيب القوو اإلسةمية نسش األطراأل اإلسةمية الفاة ة،  سوا  ش
المفتوووور  أنووووف تت مووووب لوووودو مركووووه الوةفووووة ةناصوووور القوووووع المتفو ووووة ةووووش غسرذووووا مووووش 
ةناصر مرا وه التوة سر األوورو فوي اليوالم اإلسوةمي، وموش  وم فو ش الدراسوة تنقسوم  لوى 
ومووس مرا وول كنوورو )اليصوور األموووب، اليباسووي، المم وووكي، الي موواني، مووا بيوود سووقو  

 الوةفة(.
ا ل تطوورا  داوول كول نظوام أو الت وو  موش نظوام التقسيم  لى مرا ل فرةيوة وفق و -2

سواةد  آلور. ولقد ا د التاريخ اإلسةمي اليدسد مش النقا  الت ولية الدولية ة وى ن وو  
ة وووى التمسسوووه نوووسش ةووودع فتووورا  فرةيوووة فوووي نطووواة كووول موووش المرا ووول ال نووورو ل يصوووور 

نظم فرةية فق ،  اإلسةمية. ولاا لش ت وش التقسيما  الفرةية وفق ا لم اور  غرافية أو
وووا ألنموووا  التفووواةة  اإلسوووةمية  غسووور اإلسوووةمية التوووي تظ ووور ة وووى صووويسد –ول وووش وفق 

 ذال التفاةة . لى مرا ل متتالية، ووفق ا لنقا  الت و  اا  المغهو بالنسبة 
ومووش أذووم أسووس وأسووانسد تنفسووا التقسوويما  السووابقة، ومووش  ووم اسووتوةا التطووور  -3

ة اإلسووةمية، القيووام بالت دسوود الوود سب ألطووراأل التفوواةة  فووي أنمووا  التفوواةة  النظميوو
اإلسووووووةمية، وغسوووووور اإلسووووووةمية والم د ووووووة ل تطووووووورا  ول ت وووووووال  الم مووووووة فووووووي ذووووووال 
التفوواةة ، سوو مية كانوو  أو  تاليووة. وذوواا يينووي ت دسوود مركووه القوووع السووائدع فووي اليووالم 

ة، كوال  الب وا ةوش اإلسةمي وما س س وا فوي سو م توهيوب القووو موش مرا وه أوورو  انويو
نموو  تفوواةة  ذووال القوووو السووائدع مووب األطووراأل غسوور اإلسووةمية ال نوورو، سووواس كانوو  
 تفوواةة  مبااوورع أو غسوور مبااوورع، أب  ووو  منوواطب أووورو مووش اليووالم اإلسووةمي، أو
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بالتداول مب أطراأل  سوةمية تابيوة أو مسوتق ة ةوش المركوه اإلسوةمي، وموب ماوكة  
افووي ل دراسووة مووش نا يووة، ومووب متط بووا  الت  سوول النظمووي التووي االمتووداد الهمنووي وال غر 

ت وواو  ةووةف ذووال الماووكة ، ومووب اذتمووام ذووال الدراسووة باألنمووا  والتو  ووا  اليامووة 
مووووش نا يووووة أووووورو، ال يمكووووش أش نهووووب ة ووووى  وووودم المسوووواواع كوووول مسووووتويا  الية ووووا  

كووش أش نتيوور  غسوور اإلسووةمية، ومووش  ووم ال يم–اإلسووةمية، واإلسووةمية –اإلسووةمية 
أنما  ةة ا  كول الفواة سش المسو مسش موب كول الفواة سش غسور  ننفس الدر ة ل ب ا في

 المس مسش والتي تهور ن ا كتب التاريخ.
أذميوة  نوراه الورواب  ووة  مر  وة مووا، نوسش التفواةة  الدوليوة ة وى صويسد كوول  -4

ف وووا اإلسوووةمية أو موووش الووونظم الفرةيوووة اإلسوووةمية الموت فوووة )والتوووي تووودور فيموووا نوووسش أطرا
نسوون م ويووسش أطووراأل وار يووة غسوور  سووةمية( ويووسش الفاةوول المركووهب ة ووى صوويسد بيوو  
ذال النظم، ف ش ذال الرواب  توها سما  توهيب القووو اليالميوة الواصوة بكول مر  وة 
فرةيووة، ومووش  ووم تسوواةد ة ووى تقووديم رؤيووة ك يووة ةووش تطووور أنمووا  التفوواةة  الدوليووة، 

 المسي ية.-سةميةو الة تواهش القوو اإل
 مضمون التفاعالت الدولية وقضاياها: -ب

ةوودم اإلغووراة فووي التفاصووسل التاريويووة، ول ووش توظسووا موودلول ا مووش أ وول ت دسوود  -1
نقا  الت و  مش مر  ة فرةية  لى أورو، ومش أ ل ةر  األبياد الم موة واألساسوية 

 ل تطورا  ة ى صيسد كل مر  ة.
مووا ستصوول بمرا وول تطووور اسووتودام األداع القتاليووة ومووش أذووم أبيوواد ذووال القهووايا:  -2

فووي  دارع الية ووا  نووسش المسوو مسش وغسوور المسوو مسش، ومووش  ووم ت دسوود م وواور ال  وووم أو 
ال  ووووم المهووواد ة وووى أر  اليوووالم اإلسوووةمي أو وار وووف، وموووا ستصووول بوووالتغسرا  فوووي 

  همنيووة متتاليووة أدوا   دارع الية ووا  مووش األداع القتاليووة  لووى األداع السوو مية ةنوور دورا
وفووووي م وووواور  غرافيووووة موت فووووة. فوووو اا لووووم ت ووووش ال وووورب ذووووي األداع الو سوووودع إلدارع ذووووال 
اا كاش توظسا ذال األداع  د مر بيدع مرا ل )ال  وم، الدفال، الترا وب(  التفاةة ، وا 
فوو ش األداع نوودورذا  وود تطووور  أبيادذووا ومرا وول توظيف ووا. ف قوود كانوو  ذنووا  أنمووا  مووش 

 مية في ظل استمرار ال  اد، وكاش ذنا  ةة وا  أوورو فوي ظول  موود الية ا  الس
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يصووبا مووش الهوورورب  نووراه الفوارة نووسش ذووال األنمووا  فووي  ،ذواا ال  وواد  ووم تو فووف. وذنوا
  طار السياة الهماني والمكاني ل ل من ا.

 عوامل البيئة الدولية: أحوال الطرف اآلخر: -ج
وير منظور  سةمي ل ية ا  الدوليوة  اا كاش ذدأل ذاا ال هس مش المارول ذو تط

وا بمنظوور الفواةول اإلسوةمية الدوليوة،  في التاريخ اإلسةمي، ف اا ييني االذتموام أساس 
ويصووبا الطوورأل اآلووور فووي الية ووة ذووو موهووول التفاةوول والياموول المووؤ ر، ومووش  ووم ال 

منظوار يكوش الت  سل مش وة  منظارل ول ظتف التاريويوة كموا سراذوا، ول وش موش ووة  
 ذال الفواةل اإلسةمية ندوافيف وتطوراتف.

ش كواش سريود أش ييوالج م الوب –بيبارع أورو، ف ش منظور ذاا ال هس موش الماورول  وا 
منظووووور الطوووورأل اآلووووور والوووواب ظ وووور فووووي أدنياتووووف ةووووش م وووواال  متيووووددع: موووو ة  فووووي 

سووووه والتووووي يغ ف ووووا ت  -الدراسووووا  الغرييووووة ةووووش التوووواريخ الدن وماسووووي ل مسووووةلة الاوووور ية
ف نووف ال س موول أ وووا  الطوورأل اآلووور  –وتيصووب رؤيووة الفواةوول األوروييووة ل ووال المسووةلة

ووا فوووي مسووار التفوواةة  اإلسووةمية غسوور اإلسوووةمية -نظوور ا الةتبارذووا ةووامة  مووؤ ر ا م م 
 ونتائ  ا.

 
 ثانًيا: إشكاليات نظرية وتطبيقية، واألهداف غير المباشرة للتوظيف:

  سل  اكاليا  نظرية وتطنيقية م ددع تسويى الدراسوة سنن ب ةش اإلطار النظمي ل ت
الستقصووائ ا، وي قووب ذوواا االستقصوواس األذووداأل غسوور المبااوورع ل دراسووة؛ أب األذووداأل 
المك مة والميمقة ل  دأل الم وورب واألذوداأل المكم وة السوانب ت دسودذا، وتوت وا ذوال 

 اإلاكاليا  في الم موةا  التالية:
ي المقتووورب ل موووب وت  سووول الموووادع التاريويوووة بيووو  س سووور اإلطوووار النظووورب النظمووو -1

اإلاوووكاليا  النظريوووة م ووول: ميووواسسر و واةووود الدولوووة الم يمنوووة أو القائووودع أو السوووائدع فوووي 
مر  ة ما، الية ة نسش ةناصر  وع الدولة اليسوكرية واال تصوادية واليقديوة ويوسش القودرع 

 الوة وطنييوة توواهش القووو  ة ى استمرار التوسب وت مل التهاما  ةالمية، الية ة نوسش
ويووسش  مكانيووا  الية ووا  السوو مية أو القتاليووة، الية ووة نووسش أفووو  وانت وواس ذيمنووة   وودو 
القوووو ويووسش ندايووة ذيمنووة  وووع أووورو، والوو  ة ووى هوووس التطووور فووي توهيووب وفووي طنييووة 
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ةناصوور القوووع اليالميووة، وذووو التطووور الوواب يقتوورش بووالتطور فووي التواهنووا  اليالميووة نووسش 
لدو  القائدع فوي النظوام. وبقودر موا اسوتند اإلطوار النظموي ل ت  سول فوي ذواا ال وهس موش ا

الماوورول ة ووى األبيوواد النظريووة اليامووة ل ت  سوول النظمووي )والسووانب توهووي  ا( بقوودر مووا 
سيسوويى ذوواا ال ووهس مووش الماوورول  لووى م اولووة نيوواش كسووا يمكووش لنتووائج دراسووة الونوورع 

تهوسا  لوى أو تيود  موش بيو  افتراهوا  بيو   اإلسةمية الدولية أش تيمب موش أو
ووووا الونوووورع  األدنيووووا  النظميووووة الرائوووودع فووووي ة ووووم الية ووووا  الدوليووووة، والتووووي تناولوووو  أساس 

. وذووواا ذوووو ال ووودأل (57)األوروييوووة منوووا القووورش السوووادس ةاووور المووويةدب بصوووفة واصوووة
المكموول األو ، وذووو ذوودأل نظوورب سووودم التوورا م الميرفووي، أمووا ال وودأل المكموول ال وواني 

 ف و ذدأل تطنيقي سرتب  بم موةة مش اإلاكاليا  التطنيقية.
موووش أذوووم اإلاوووكاليا  التطنيقيوووة التوووي تنن وووب ةوووش اإلطوووار النظووورب الم موةوووا   -2

 :(*)التالية التي تيكس ة ى التوالي  اكاليا 
 النسئة -ف   مهموش التفاةة    -ب    ال يكل -أ
ش الو وودا  الفاة ووة فووي اليوووالم نموو  الية ووة نووس -وييكووس  اووكاليا : اال يكوول:  -أ

اإلسةمي، أب نم  الية ة نوسش دولوة الوةفوة )فوي ظول مركهيوة سو طت ا أو هويف ا(، 
ويسش الممال  أو األمصار أو الدوية  اإلسةمية التابيوة  ل وا أو اوبف المسوتق ة ةن وا 

ووا )أب  )أب در وة ونموو  الةمركهيووة(، أو نوسش دولووة الوةفووة والودو  المسووتق ة ةن ووا تمام 
 در ة ونم  التيددية(.

اإلسوووةمي موووب  مووودو تو ووود أو تنوووول نمووو  تيامووول الو ووودا  الفاة وووة فوووي اليوووالم -2
األطووراأل الوار يووة غسوور اإلسووةمية، ونموو  الية ووة نووسش در ووة الةمركهيووة أو التيدديووة 
السياسية اإلسةمية الدولية، ويسش در ة ال ظر الوار ي والقدرع ة ى موا  توف، مو ة : 

ه  ت الفا  نسش أطراأل  سةمية وأورو غسر  سةمية وكسا كواش الو ؟ وهود ذل نر 
 مش؟ وما سيا  ا؟

موووا أاوووكا  الية وووا  نوووسش الدولوووة  -1وت سووور  اوووكاليا :  مهوووموش التفووواةة : -ب
وذول  تطوور ؟ ومتوى كانو  صوراةية  تاليوة،اإلسةمية والدو  غسر اإلسوةمية؟ وكسوا 
ووا ةقسوودع ال  وواد؟ وم تووى اوت فوو  در ووة واوودع ذووال الصووراةية؟ ومووا كانوو  ت رك ووا دوم 

                                                           

  ( وهي إشكاليات ميكن القول إهنا تنطبق على الفرتة املعاصرة من منتصف القرن العشرين، أو حىت على القرن العشرين أبكمله. *)
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وموووا اوووكل الية وووا  التياونيوووة السووو مية فوووي ظووول الممارسوووا  اإلسوووةمية ةنووور  ،در وووة
اليصووور الموت فووة؟ ولمووااا اوت فوو   نوووا  ناوور اإلسووةم مووش م ووور  غرافووي  لووى آووور 

يانوا  )االنتاار الااتي في ال وامش، األداع القتالية والصدام في الق وب فوي موا  وة ال 
 المسي ية المتتالية(؟

كسووووا توالوووو  وتيا نوووو  دورا  ال  مووووا  اإلسووووةمية وال  مووووا  المهووووادع مووووش  -2
الطووورأل اآلوووور ةنووور اليصوووور المتتاليوووة )موووش الفتو وووا  ال نووورو األمويوووة  لوووى ال  موووة 
الصوو سنية األولوووى  ووم  لوووى المو ووة ال انيوووة مووش الفتووووب اإلسووةمية الي مانيوووة  لووى ا تموووا  

ية ال انيووة ة ووى األنوودلس  ووم ندايووة االسووتيمار ال اووفي والتق سوودب وأوسوور ا ال  مووة الصوو سن
ال دسد(؟ در ة تنول أنما  الصدام فوي الم واور ال غرافيوة الموت فوة فوي نفوس الفتورع أو 
ةنوور فتوورا  متتاليووة، نووسش الو وودا  اإلسووةمية وأووورو غسوور  سووةمية )موو ة  ن ووو القوووو 

فوووس المر  ووة التووي أووووا  تتسووا   فس ووا الممالووو  الي مانيووة وفتو ات ووا فوووي أوروبووا فووي ن
 اإلسةمية في األندلس و تى تم السقو  الن ائي(؟

أ ور وصوائا األوهوال  -1وتيكس ذي األورو  اكاليا  موش  نسول:  النسئة: -ف
الداو يووة السياسووية واال تصووادية واال تماةيووة ة ووى التياموول الوووار ي ل و وودا  الفاة ووة 

: أ ر تفوا م الصوراةا  الداو يوة ة وى فياليوة ودر وة المبوادرع في اليالم اإلسةمي )م ة  
 في  دارع الصرال الوار ي(.

التطور في طنيية  ودرا  الطورأل اآلوور غسور المسو م ةنور مرا ول الصودام موب  -2
اليوووووالم اإلسووووووةمي )انتووووووداس  موووووش ال يوووووواش النسهنطووووووي المت الووووو ، واإلمووووووارا  اإل طاةيووووووة 

نج،  لووى ة ووود الوودو  القوميوووة األوروييووة ون هوووت ا المتصووارةة التووي يقودذوووا أمووراس الفووور 
 ال دس ة،  م ةصر اإلمنراطوريا ،  م القوو ال نرو الم يمنة ةالمي ا(.

التطووور فووي وصووائا النسئووة الدوليووة والم تمووب الوودولي، وانيكوواس ذوواا التطووور  -3
 ة ى  نوا  وأاكا  وموهوةا  الية ا  نسش اليالم اإلسةمي وغسر اإلسةمي.

 
 (58)ا: ضوابط تفسير التاريخ اإلسالميرابعً 

بووالنظر  لووى مف وووم تفسووسر التوواريخ أو ف سووفتف ومووا ستصوول بووف، وفووي هوووس وطنييووة 
ةم ية الت  سل النظمي لتطور الية ا  الدوليوة ل مسو مسش، ن ود أش التفسوسر اإلسوةمي 
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 ل توواريخ ييوود م وواال  أةووم وأاوومل ممووا ستط بووف ذوواا الت  سوول النظمووي مووش هووواب  من  يووة
 سووةمية لتفسووسر نموو  الت وووال  ال نوورو ومسووارذا ونقووا  الت ووو  األساسووي فووي التوواريخ 
اإلسووووةمي؛ سووووواس المتصووووو ة بالية ووووا  موووووب اآلووووور، أو المتصووووو ة بالية ووووا  النسنيوووووة 
اإلسووةمية.  ش التفسووسر اإلسووةمي ل توواريخ ييوود المنظووار اليووام الوواب ننظوور فووي هووووس 

ل النقوووا  فوووي التووواريخ اإلسوووةمي، سوووواس فوووي أسسوووف وأركانوووف لتفسوووسر ذووواا المسوووار وذوووا
وصوصوووويات ا أو فووووي تفاة  ووووا مووووب وصوصووووية نظائرذووووا لوووودو األطووووراأل األووووورو فووووي 

 اليالم.
ذوواا، ولقوود نووره  أذميووة وهوورورع التيوورأل ة ووى هووواب  من ا يووة ذوواا التفسووسر مووب 
ا وا ب ترا م ونتائج ومدلوال  الت  سل ة ى مودار اإل ابوة ة وى األسوئ ة المتتاليوة؛ ف سو

 ش ذووووودفنا لووووويس التووووواريخ أو منا اوووووة بيووووو  الو وووووائب أو ت سوووووسش وتصووووو يا الروايوووووا  
 ود  امو   - توى انوش و ودوش –التاريوية، و سوا  ش من ا يوة أةوةم موؤروي المسو مسش 

ووا ة ووى ةنصوور األاووواا واأل ووداا، ولوويس أسووس تفسووسر التغسوور واالسووتمرار أو  أساس 
ال انوية ال دس وة والمياصورع اليرييوة التقويم وال كم ة ى األ داا، و سا  ش المصادر 

واأل ننيوووة ة وووى  ووود سوووواس تيكوووس تباسنوووا  واوتةفوووا  فوووي منظورات وووا لتفسوووسر التووواريخ 
اإلسووةمي، و سووا تيوودد  الوودةوا  إلةووادع  ووراسع وكتابووة ذوواا التوواريخ ة ووى ن ووو س ووتم 

 بالب ا في األسباب أو الي ل وراس الظواذر واأل داا وفب أسس منظور  سةمي.
ي هوس ذاا ك ف، كواش النود وأش ت كوم  راستنوا ل موادع التاريويوة بيو  الهوواب  * ف

اإل رائيووة، وذووي م اولووة الفصوول نووسش رصوود الو ووائب ويووسش اسووتوةا موودلو  تطورات ووا 
)وواصووة و ووائب التوواريخ ال نوورو التووي تاووكل الميووالم البووارهع فووي مسووسرع التوواريخ الوودولي 

 وتاكل ذيك ف اليالم(.
د وأش ي كووووم ت  س نووووا ل مووووادع التاريويووووة هووووواب  أووووورو مهدو ووووة * كووووال ، كوووواش النوووو

األبياد أ دذما تطنيقي واآلور نظرب. والبيد التطنيقي ذو مة ظوة وصوائا بيو  
م اوال  تفسسر التاريخ اإلسةمي، أما البيد النظورب ف وو ت دسود واسوتيياب وصوائا 

ة التوي تسواةد ة وى ف وم المن ا ية اإلسةمية في تفسسر التواريخ؛ أب الميواسسر األساسوي
وتقوووويم وتفسووووسر بيووو  الو ووووائب واأل ووووداا موووش نا يووووة، أو بيووو  االت اذووووا  ال نوووورو 
ووا لتصووور  سووةمي ةووش التوواريخ. بيبووارع أووورو:  اا  ل ت وو  مووش نا يووة أووورو. والوو  وفق 
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كاش البيد التنظسرب سوها المقصود بةسوس و واةود تفسوسر  سوةمي فوي هووس الفوروة 
  أووورو ) وميووة، لسنراليووة، ماركسووية...(، فوو ش البيوود التطنيقووي مووب أسووس و واةوود تفسووسرا

سوهوا توظسوا ذووال األسوس والقواةوود ة وى ن وو سنووره االووتةأل ةووش م واوال  أووورو 
لتفسووسر بيوو  القهووايا، وييووالج مووا فس ووا مووش ت سووها  )موو ة : الهووم الي موواني ل منطقووة 

واليرييوووة، اإلصوووة ا  اليرييوووة، نمووو  ال  ووواد المم ووووكي، المسوووةلة الاووور ية األوروييوووة 
والتنظيما  الي مانية...(، ناذي  ةش تفسوسر نمو  الت ووال  ال نورو فوي مسوار التواريخ 
ا و وع وو دع، أو ترا ي ا وهيف ا وت هئة )كموا سونرو(.  ا وذنوط ا، فت   اإلسةمي صيود 
بيبووووارع أووووورو: منوووواطب التفسووووسر م وووول االذتمووووام ذووووي المنوووواطب التووووي تيكووووس ال وووودأل 

اسوووة واألذوووداأل المكم وووة )كموووا رأسنوووا(، وموووش ذنوووا أذميوووة اسوووتوةا أذوووم الم وووورب ل در 
الهووواب  المن ا يوووة لتفسوووسر التوواريخ اإلسوووةمي موووش منظووور  سوووةمي، وذوووال الهوووواب  
اا   يمووة ةم يووة كنوورو فووي الت  سوول. ف نووف م مووا كانوو  أذميووة االسووتيانة بووةطر ت  سوول 

  سووول  دسووود ل تووواريخ اإلسوووةمي الي ووووم اال تماةيوووة ال دس وووة )النظوووام الووودولي( لتقوووديم ت
الوودولي، فس ووب أش يكوووش مهووموش وات اذووا  ذوواا الت  سوول منهووبطة بهووواب  التفسووسر 

 اإلسةمي ل تاريخ. ول ش، ما ذي ذال المياسسر وذال الهواب ؟
توت ووا أسووس وميوواسسر وهووواب  التفسووسر اإلسووةمي ل توواريخ ةووش نظائرذووا فووي  -1

ارب(، والتووي تيكووس تقالسوود ال هووارع الغرييووة تفسووسرا  أووورو )الم ووالي، المووادب، ال هوو
في أطوارذا الموت فة: الماركسوية وال سنراليوة، موب األووا فوي االةتبوار تيودد روافود ذواسش 
التيوووواريش. وتم وووول الدراسووووة المقارنووووة نووووسش ذووووال التفسووووسرا  والدراسووووة التفصووووس ية ل تفسووووسر 

ا، و  ووا ومتاووابك  لقوود أدلوو  اليدسوود مووش اإلسووةمي فووي  وود ااتووف م وواال  وصووب ا ول ووش ةميق 
األدنيووووا  نوووودلوذا فووووي ذوووواا الم ووووا ، وةال تووووف بمقتريووووا  موت فووووة، وت مسووووتف مووووش هوايووووا 
مت ام ة. وال يسينا في ذاا الموهول الدوو  في تفاصسل ذال المقارنوة موش نا يوة، أو 
فووووي تفاصووووسل أبيوووواد التفسووووسر اإلسووووةمي وتياراتووووف مووووش نا يووووة أووووورو؛  سووووا  نووووف مووووش 

وُلن وووا فوووي ذووواا النطووواة الم ووودود. ول وووش يمكوووش لنوووا أش نوووورد الصووويوبة ةووور   وذرذوووا 
 التالية: لمة ظا ن س اه ا

ال سر ووووب بووووالطبب االوووووتةأل نووووسش التفسووووسر اإلسووووةمي والتفسووووسرا  األووووورو  لووووى  -أ
اوووتةأل الو ووائب التاريويووة موو ة ، ول ووش سر ووب  لووى اوووتةأل االفتراهووا  والوورؤو  ووو  
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ش، الم تمووب والطنييووة، أب  ووو  موودو تووة ر األوهووال الية ووة ال ة يووة نووسش س، اإلنسووا
الباورية باألوهووال الماديووة الم يطووة ن وا، والقوودرع اإلل يووة، ومووش  وم فوو ش مظ وور ا أساسووي ا 
موووش مظوووواذر االوووووتةأل ذووووو األوهاش النسووونية ل يواموووول اليقديووووة، واليواموووول اال تماةيووووة 

 واال تصادية.
اوووتةأل مصوودر رؤو وأسوووس  ل وواا االوووتةأل وتيووودد مظوواذرل ذووو والسوونب الوورئيس

ووا فووي التفسووسرا  الوهوويية، ول ن ووا  ذووال التفسووسرا ؛ ف ووي مصووادر فكريووة باوورية أساس 
 اا  مصدر  ل ي في التفسسر اإلسةمي.

ال يينووور ةووووش التفسوووسر اإلسووووةمي تيووووار وا ووود ول ووووش يمكوووش است اوووواأل تيوووواريش  -ب
 أساسسش:

بسوو ، والوواب تقتصوور ةم يووة والوواب ُيمكووش تسوومستف التيووار التق سوودب الم التيًًار األول:
تفسووووسرل ة ووووى م وووورد اكوووور "اإلرادع اإلل يووووة" ولووووم س ووووتم بالسووووننية فووووي ت  سوووول الظوووووواذر 

 وتفسسرذا.
ًًاني: ًًار الث ش كوواش ال يقنوول بسوواطة أو  طووةة التيووار األو  الوواب سركووه ة ووى  التي وا 

وا  اإلرادع اإلل ية فق  ول وش فوي صوورع منيهلوة وم وردع ةوش اليوامول األوورو، ف وو أيه 
رف  منررا  صوفة الي ميوة المرتبطوة بالتيوار الواب انتقود التيوار التق سودب؛ أب سورف  س

 ةطوواس األولويووة لتووة سر اليواموول اال تصووادية واال تماةيووة بميووه  ةووش اليواموول الغسنيووة 
ا ر ب ووا وة مي ووا ل تفسووسر  ووا واسووي  واإلل يووة. ومووش  ووم، فوو ش ذوواا التيووار ال وواني ييكووس مف وم 

دل ةوش سو نيا  وتبسويطا  ال نريوة ال ةسويكية التق سديوة، وينقس وا اإلسةمي ل تاريخ سبي
 مش مادية وأ ادية و تمية تيارا  أورو.

رادع س و ركة التاريخ  وذاا التيار يقدم تصور ا ألبياد ميادلة الية ة نسش اإلنساش وا 
يوة ة ى ن و يقدم  ة  إلاكالية كيفية ال مب في التفسسر نسش م موةوا  اليوامول اليقد

وذووي األبيوواد التووي –مووش نا يووة واال تماةيووة والسياسووية واال تصووادية مووش نا يووة أووورو 
 يصيب ةره ا بالتفصسل في ذاا الموهب.

في هوس أذداأل تيام نوا موب موادع التواريخ اإلسوةمي وفوي –وفي هوس كل ما سنب 
ش ف نووف يمكوو -ال المووادع ومووا ت سوورل مووش  اووكاليا ظوول اإلطووار النظوورب المقتوورب لت  سوول ذوو

 تطووورا  فوي  الووة كوول نظوام مووش التفوواةة  الدوليوة أو ل ت ووو  مووش ل ناالقوو   ش دراسووت
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تتم مستراوووودع باألسووووئ ة ال ة ووووة التاليووووة: مووووا دور الميتقوووودا  والقواةوووود سوووونظووووام آلووووور 
واال تصوووادية وغسرذووا؟ موووا تووة سر االةتبوووارا   اإلسووةمية؟ موووا تووة سر األوهوووال السياسووية

 اليوامل المادية القائمة في أطر غسر  سةمية؟ال قافية غسر اإلسةمية أو 
* ومما ال ا  فيف، أش اإل ابة ةش ذال األسئ ة تساةد ندر ة كنسورع ة وى موا  وة 

 ووو  نموو  الت وووال  ال نوورو فووي  السووانب توهووي  ا ةووش منظووور الغووريسسش اإلاووكاليا 
ا ةوووش األصووول اإلسوووةمي، والووواب  لنظريوووة الية وووة نوووسش ا أسووومولالتووواريخ اإلسوووةمي بيسووود 

والتطنسوووب فوووي اإلسوووةم، وذوووو المنظوووور المتوووة ر بمنظوووور آوووور ةوووش موووا أسووومال الوووبي  
الية ووة أو الميادلووة الصوويبة نووسش السياسووة والوودسش، وواصووة اووب الميادلووة نووسش ال ووب 

 واإليماش ويسش القوع والسياسا .
 * فوووويمكش القووووو   ش مووووا ييتنوووورل الغوووورب فار  ووووا نووووسش النظريووووة والتطنسووووب فووووي اإلسووووةم

 ووو  الية ووا  النسنيووة اإلسووةمية )و وودع األمووة( و ووو  الية ووا  مووب اآلووور  متصوولال
)ال  اد( والاب يستندوش  ليوف ليصو وا  لوى  لغواس التمسسوه نوسش اإلسوةم ويوسش المسو مسش، 
وموووش  وووم ييتنوووروش أش اإلسوووةم ذوووو فكووور وممارسوووا  المسووو مسش، ذووواا الفوووارة لووويس فوووي 

وووا  -مي ل تووواريخ وواصوووة السووونشفوووي هووووس هوووواب  التفسوووسر اإلسوووة–الوا وووب   ال انيكاس 
 قيقي ا ل سةم: ف ش ما وص    ليف ممارسا  المس مسش ةنر ترا ما  ةدسدع ليس  ال 
ا النطباة السونش اإلل يوة كوركش موش أركواش التفسوسر اإلسوةمي، فو ش اليوامول التوي  تة سد 

تيوالى فوي ال ووش نظر  لس ا المادسوش مش و  ة نظر أ ادية ذي في ال قيقية سنش س 
نمووووا كاووووفوا ةووووش  وال يوووواع والنوووواس، وذووووي سوووونش لووووم يصووووني ا التطوريوووووش والت رينسوووووش وا 
بيه ا وساسوا تفسسرذا وف م ا ندر ة كنسرع، والتفسسر اإلسوةمي باالسوتناد  لوى السونش 
ي قووووووب صووووووو ة ذووووووواا الف ووووووم ةوووووووش توووووووة سر اليواموووووول الموت فوووووووة السياسوووووووية واال تصوووووووادية 

 اا كانوو  ات اذووا  غرييووة تووت  م ةووش تغسسوور اإلسووةم فووي  واال تماةيووة، بيبووارع أووورو:
وا فقو ، ف نوف س وب أش  هوس الونرع التاريوية، وةش أنف لم سنطنب  ال وة  أرييوسش ةام 

 لووى أش مقتهوويا  الهوورورع اليم يووة وهووغو   -ةنوود الوورد ة ووى ذوواا المنطووب–نفطووش 
  وا ك ودأل س ووب أش الوا وب الفي وي ال ُت غوي أسوس اإلسوةم أو الغايوة ال نورو التوي يطر 

اا كانووو  ممارسوووا  المسووو مسش ةنووور  يسووويى  ليوووف المسووو موش و واةووود الوصوووو   لس وووا، وا 
التاريخ  د انتيد  ةش ت قسب ذال الغاية )ال  اد لناور الودةوع، الو ودع اإلسوةمية فوي 
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ظوول مف وووم األمووة(، فوو ش ذوواا االنتيوواد ةووش األصوول لوويس   بووا  فاوول أو ةوودم صوو ة 
ت قق ووا، ومووش  ووم فقووداش مصوودا ية اإلسووةم كنظووام  يوواع ل وول غايووة ذوواا األصوول و واةوود 

هموووواش ومكوووواش، ول نووووف   بووووا  أش ةوووودم اتبووووال المسوووو مسش اأُلو  اإلسووووةم انيكووووس ة ووووى 
 ممارست م فانطبق  ة س م السنش، أي ا كاش الهماش وأي ا كاش المكاش.

 * بيبوووارع أوووورو، فووو ش ف منوووا لهوووواب  وميووواسسر التفسوووسر اإلسوووةمي ل تووواريخ ت يووول
 س يووا   كمنووا ة ووى الفووارة نووسش النظوورع والتطنسووب فووي اإلسووةم )أو نووسش الم اليووة ووا ووب 
الممارسا ، أو نسش الفقف التق سدب والوا ب المياصور،  لوخ... م موا تيودد  المسوميا ( 
توت ا  وذري ا ةش  س يا   كم ات اذا  ب  ية في الغرب، فالم الية اإلسوةمية التوي 

 نس ا اإلسةم.في ويال م ليس  التي يي
* وذكاا، ليل ف منا ل ال الهواب  والمياسسر يكوش ذو المنط ب السو يم السوتودامنا 
بي  أدوا  وأطور ت  سول الي ووم اال تماةيوة ال دس وة )النظوام( دوش الو وول فوي مهالوب 
تو  وا  الواسش كواش ل وم السوونب فوي توظيف وا فوي دراسووة التواريخ اإلسوةمي. فو اا كانوو  

اذوووا  دراسوووة التووواريخ اإلسووةمي فوووي ال ماةوووا  الي ميوووة الغرييوووة  ووود التطووورا  فوووي ات 
أنووره  التركسووه ة ووى الوصوصووية والتيدديووة والت هئووة اإلسووةمية وة ووى الصوورال وةوودم 
الرهوووا، كموووا أنوووره  االنتقوووا  موووش األسووو وب االستاووورا ي التق سووودب القوووائم ة وووى السووورد 

الوواب اذووتم نت سووسد الف وووع  والت قسووب  لووى أسوو وب الت  سوول فووي هوووس اليواموول الموت فووة
نووسش النظريووة والتطنسووب فووي اإلسووةم، فوو ش ميوواسسر وهووواب  التفسووسر اإلسووةمي سووت وش 
المراوود لنووا لتصوو يا مووواطر القووراسع التاريويووة مووش أ وول اسووتوراف األنمووا  المنظمووة، 
و تى ال ت وش ةم ية التنمي  والتيميم واالستنتاف ذال تفريغ ا موش الم تووو اإلسوةمي، 

است ااأل األنما  واستوةا داللت ا مقتطية مش السياة الهماني والمكاني س سور  ف ش
ذوووال الموووواطر، ول وووش التنموووي  موووب التووودةيم بوووالتو ا ةنووود  هوووايا م وووددع وفوووي نطووواة 
أهماش وأما ش م ددع لتفسسرذا في ظل الهواب  والميواسسر اإلسوةمية ُسو  وا موش ذوال 

 المواطر.
التطنيقيوة موش الماورول  ل ونتائج األ وهاس الومسوةوليل القراسع في مهموش وتفاصس

ةووش ونوورا  اليصووور اإلسووةمية المتيا بووة، يسوواةد ة ووى ف ووم مغووهو السووطور السووابقة، 
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وذووو المغووهو الوواب ت سوودل الواتمووة ال اميووة ةووش م ووور التوواريخ فووي ماوورول الية ووا  
 الدولية في اإلسةم.
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 الخاتمة:
واقع العالقات دراسة لة لحالة العلم و من محاور للمقارنة إلى المغزى بالنسب

 الدولية اإلسالمية
لوى طنييوة مون ج اإل ابوة  بالنظر  لى طنيية األسئ ة في ال هس ال اني مش الدراسوة وا 
ةن وووا، وبالمقارنوووة موووب مووون ج ةووور  ال وووهس األو  موووش الدراسوووة ومهووومونف، النووود وأش 

 ستها لنا األمراش التالياش:
لدراسووة ستهوومش باألسوواس المةمووا اليامووة لنتووائج مووش نا يووة: أش ال ووهس األو  مووش ا

القراسع  و  مهموش األدنيوا  النظريوة التوي وظفو  التواريخ، دوش ميرفوة باإلاوكاال  
المن ا ية التي واه  فس ا ذال األدنيا   نل أش ت تمل. أما ال وهس ال واني ف وو سودور 

مي فوووي دراسوووة باألسووواس  وووو  الماوووا ل المن ا يوووة والنظريوووة لتوظسوووا التووواريخ اإلسوووة
الية ووا  الدوليووة مووش منظووور  سووةمي )ال وودأل، اإلطووار النظوورب ل ت  سوول،  اووكاليا  
الت  سوووول، اإلطووووار المر يووووي، التفسووووسر و واةوووودل( و وووود  وووودم الموووودول المن ووووا ي لم ووووور 
التوواريخ مووش ماوورول الية ووا  الدوليووة )ال ووهس السووابب( التةصووسل ل ووال الماووكة . فووي 

ا التووواريخ اإلسوووةمي فوووي ذوووال الونووورع الب  يوووة  ووود  وووسش أش مهوووموش مور وووا  توظسووو
 .(59)(8-12تهمنتف أ هاس ومسة )

(. و سوا  نوف ال 12كما أش نتوائج ذواا التوظسوا  ود تهومنت ا واتموة اوام ة )ال وهس 
أش نقودم –ة س وا اآلش لغور  ذوال النودوع  يمكش بالطبب في م ل ذال الدراسة التوي نقووم

ا لمهموش ذال األ وهاس التطنيقيو ة الومسوة موش الماورول، ف ننوا النود وأش نتو وا م وص 
 .(60)ةند بي  النتائج اليامة والتي  دم ا ال هس ال اني ةار

يقودنووا أش و مووش نا يووة أووورو: النوود أش توورا م اإل ابووة ةووش األسووئ ة فووي ال ووهس ال وواني 
 لووووى نيووووواش كسوووووا أش اليم يووووة الب  يوووووة الواصوووووة نتوظسووووا التووووواريخ اإلسوووووةمي لدراسوووووة 

ليوووة موووش منظوووور  سوووةمي توت وووا ةوووش نظسرت وووا ة وووى صووويسد المنظوووور الية وووا  الدو 
 ا(.مرأسمالي والماركسي، وروافد كل من لا -ال سنرالي :الغريي )التياراش ال نسراش

والوو  مووش  سووا: ال وودأل، اإلاووكاليا  الب  يووة النظريووة والتطنيقيووة،  واةوود التفسووسر، 
 الية ة نسش اإلطار المر يي والتاريخ والوا ب.
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، فووو ش ذوووال الواتموووة تتو وووا ةنووود م ووواور المقارنوووة واالووووتةأل النابيوووة موووش وموووش  وووم
 لمنظور الم ي  باليم ية الب  ية.اوتةأل طنيية ا

 يلي: وتتلخص محاور هذه المقارنة فيما
طنييوووة اإلطوووار المر يوووي، النسوووب القياسوووي الووواب توووم فوووي هووووئف دارسوووة مسوووار  -أ

 الونرع التاريوية وتقسيم نتائ  ا:
ة سووتم السوويي  لس ووا؟ وذوول ذنووا   واةوود ت قووب ذووال الغايووة أو االنتيوواد ذوول ذنووا  غايوو

ةن ا ةنر التواريخ؟ بيبوارع أوورو: كسوا سونيكس اإلطوار المر يوي )أو مصودر الرؤيوة( 
ة ووووى ت دسوووود ال وووودأل الب  ووووي فووووي التوووواريخ وتصووووميم  اووووكاليا  الب ووووا  ووووو  الفواةوووول 

 : والقهايا وأنما  التفاةة ؟ وذنا ن د أمامنا  ةا  اال 
ذوي  الوة المنظوور الغريوي نرافودل الرأسومالي الواب يينور ةوش نموواف  :ال الة األولى

نظام الدو  أو نظام فواةل مش الودو  وغسور الودو ، وينط وب موش  واور الفكور الووا يي 
والمووواركنتس ي أو الفكووور ال سنرالوووي. وموووش  وووم سنوووره  ووويم االسوووتقرار والتوووواهش الووواب يهووومش 

  الصوورال أو  وويم االةتموواد المتبوواد  الوواب تهوومش ذيمنووة ذيمنووة القوووو القائوودع مووش وووة
  وع  ائدع مش وة  نمواف تنافسي متداول.

 الوة الرافود الماركسوي فوي المنظوور الغريوي، الواب يينور ةوش نموواف  ال الة ال انيوة:
"النظووام اليووالم"، والوواب يسووتمد  وواورل مووش الفكوور الماركسووي، ومووش  ووم فوو ش نطوواة تةم ووف 

ظوووام وآليوووا  وتفووواةة  صووويودذا وذنوط وووا فوووي ظووول تطوووور صووورال ذوووو الرأسووومالية كن
 مصالا الطبقا  وأنما  ال يمنة اإلمنريالية.

األمووة –ف ووي  الووة المنظووور اإلسووةمي الوواب انط ووب مووش النظووام أمووا ال الووة ال ال ووة: 
ووا ل تفواةة  مووب  اإلسوةمية: األموة مسووتوو لدراسوة التفوواةة  النسنيوة اإلسوةمية ومنط ق 

طة  ووا مووش األصووو  اإلسووةمية  ووو  أصوول تةسوويس الية ووة مووب اآلووور )ذوول اآلووور، ان
ال ووورب أم اإلسوووةم أم الووودةوع؟( و وووو  القواةووود والمبوووادئ واألسوووس ال ا موووة ل ية وووا  

 الوار ية ل دولة اإلسةمية ول ية ا  النسنية اإلسةمية.
 كيفيووة انيكووواس طنييووة اإلطوووار المر يووي ومصووودر المنظووور ة وووى الرؤيووة ةوووش -ب

اليوامل الم ركة ل ت و  ال  ي وةوش وهش المتغسورا  الماديوة وغسور الماديوة الموؤ رع فوي 
 ذاا الت و .
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فموووش ال الوووة األولوووى التوووي تووودور  وووو  الصووورال موووش أ ووول القووووع والمصووو  ة القوميوووة 
)سوووواس القووووع اليسوووكرية أو اال تصوووادية(، وسوووواس كووواش الصووورال الووواب أداتوووف ال ووورب أو 

داع اال تصوووادية،  لوووى ال الوووة ال انيوووة التوووي تووودور  وووو  الصووورال الصووورال الووواب تووودسرل األ
الطبقي،  لى ال الة ال ال ة التي تدور  و  الدةوع كم ر  توتم  دارات وا بوةدوا  ال ورب 

 أو السةم ت قيق ا لغايا  التدافب ال هارب.
يظ ر كسا أش تفسسر ةوامل القوع أو الهويا، السوقو  أو الصويود فوي  ،ومش ذنا
وا، ال التسش  األولى وال انية تظل أسسرع المتغسرا  المادية، أب ةوامل القوع المادية أساس 

فووي  ووسش سنووره ة ووى صوويسد ذوواا التفسووسر فووي ال الووة ال ال ووة وهش اليواموول غسوور الماديووة 
  لى  انب المادية.

كيفيووة انيكوواس طنييووة اإلطووار المر يووي ومصوودر المنظووور ة ووى الرؤيووة  ووو   -ف
ووا ةووش التطووور  :يخات ووال التطووور فووي التووار  فوو اا كانوو  المدرسووة الماركسووية تقوودم نموا  

اا كانووو  المدرسوووة الوا ييوووة والماركنتس يوووة  ووود  ووودمتا  الوطووي وةوووش ال تميوووة التاريويوووة، وا 
كما سرو الوبي  –تقدم  نمااق ةش الدورانية وال يك ية التاريوية، ف ش الرؤية اإلسةمية

مواف الت سوووني" بمينوووى أنوووف متوووى تهاسووود )موووش ووووارف الرؤيوووة اإلسوووةمية( موووا أسووومال "بوووالن
ة ووى الطاةووة إلرادع س، ت سوون  األمووور، ويتمسوو  المسوو موش    بووا  األفووراد والاوويوب

بةن م في وا ال  في الماهي، وسسواص وش في ف في المسوتقنل، والو  ألش اإلسوةم ذوو 
 الاب سيفوه بالظفر في الن اية.

اول الوووودائرع اإلسووووةمية وتقوووودم وفووووي المقانوووول، فوووو ش تفسووووسرا  أووووورو تظ وووور مووووش الوووود
طوووور سش مغوووواسريش وذمووووا: الطوووورب األاوووويرب، والطوووورب الميتهلووووي. ون وووود أنووووف فووووي الف ووووم 
األايرب كل ل ظة مش ل ظا  التاريخ أسوأ مش سابقت ا النتيادذا ةش ل ظوة الفهول 
التي ذوي ل ظوة الننووع والوةفوة الرااودع. وذواا الف وم ستفوب موب تصوور الوطوي ال واب . 

األاوواةرع ذوواا الف ووم القووائم ة ووى مف ووومي االنفصووا  والفصوول ة ووى م موةووة ولقوود ننووى 
 مش األ ادسا مش م ل "وسر القروش  رني..."؟

طور الميتهلة مف وم التفهسل فةناةوا ندلف مف ووم المواهنوة، فو اا  ،ومش نا ية أورو 
بووالقرب أو البيوود مووش ال  ظووة  -لوودو األاوواةرع–كوواش فهوول ل ظووة ةووش أووورو ست وودد 
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، فو ش مف ووم المواهنوة يقووم ة وى أش  ركوة التواريخ تنوسش أنوف يمكوش تصوور و وود الم ا 
 ل ظا   ريبة مش ل ظة الفهل ُتو  ا  ركة االن يار ندر ة ميسنة.

سسا الدسش ةند الفتاب ست دا ةش التطور الارطي وفوب السونش، أب .ف ش د ؛ول اا
فووي وصووا وت  سوول ةووش السوونش الاوورطية )فووي األصووو :  رآن ووا وسوونة(، والتووي تسوواةد 
والووتمكش و ووا  الووا  –وتفسووسر وتقووويم أسووباب تق بووا  األمووم ال هووارية نووسش  ووا  اليووه 

وا ل نظور  لوى  وال واش. ف ش السنش تقب في   ب التةصسل لرؤية  هارية باةتبارذا من   
لوودو د. سووسا الوودسش –الفيوول ال هووارب ومسووسرتف. ومووش  ووم فوو ش موودول دراسووة السوونش 

 .(61)ةند الفتاب
د أبيوواد منظومووة موودول القوويم ك طووار لف ووم وتفسووسر وتقووويم الية ووا  الدوليووة ييوود أ وو

وذوي التوي تنن وب  -سسا ل سنش.مش منظور  سةمي. والمينى التةصس ي الاب يقدمف د
ةش منظور الرؤية اليقدية ال  يوة ل نسواش وال ووش وال يواع، باةتبارذوا مرتبطوة بالم وا  

ذووواا المينوووى - ام وارتبوووا  كووول الووو  باإلنسووواشاإلرادب ونظريوووة الت  سوووا و واةووود األ كووو
لسوها لنا كسا أش مف وم السونش الاورطية يينور  -سسا.التةصس ي الاب يفصل فيف د

ةش طنيية ات ال التطور في التاريخ )في الرؤية اإلسةمية( وذو االت ال الواب سوت وا 
وذوووي  ةوووش ال تميوووة الوطيوووة الصووواةدع أو ال ابطوووة؛ ألنوووف يقتووورب موووش ةم يوووة االوتيوووار،

 القيمة التي ترتب  نو ب اإلنساش وت ريمف.
وا ةوش اليم يوا  الدورانيوة التوي ال تةووا فوي  ومش  م، ف ش ذواا التةصوسل سوت وا أيه 

 القيمي.-تفسسرات ا اليامل اإلنساني
وهووومش ةناصووور ذووواا التصوووور ةوووش "السووونش الاووورطية"، يقوووب ف وووم موووا سوليوووف ب وووا 

وي كم وووا  ب  وووي  سوووا يمكوووش اسوووتودام الية وووا  الدوليوووة موووش اذتموووام ل تطوووور التووواري
التاريويووووة الممتوووودع والتباسنووووا  فووووي أ وووووا  القوووووع  الموووون ج السوووونني فووووي تفسووووسر النمووووااف

 والهيا مش منظور  يمي.
ويوودور الم وووور األوسووور فوووي المقارنوووة  ووو  الية وووة نوووسش أصووول أو نسوووب  ياسوووي  -د

 ويسش فقف التاريخ ويسش فقف الوا ب ويسش فقف المستقنل.
اا كان تنط وب موش وصوائا الوا وب وماوكةتف  النمااف الغريية لتوظسوا التواريخ  وا 

تقد نسق ا  ياسي ا، أو أصة  سوتم فوي هووس ن و التاريخ سيي ا ل تننؤ بالمستقنل،  ال أن ا تف
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التاووويا ل قووائم والتفسووسر ل توواريخ والتقووويم واإلراوواد إل ووداا التغسسوور.  غاستووف و واةوودل
إلسووةمي كمنظووور  يمووي اب طنييووة واصووة، أب منظووور ففووي المقانوول، فوو ش المنظووور ا

ال يصووويق فقووو  م ووواال  س وووب أش يقووووم، ول وووش يهوووب منظوموووة  ووويم ل تاوووويا والتفسوووسر 
وكال  ل تغسسر، يقدم ذاا النسب القياسي األسباب المفسرع لمدو انتياد أو ا توراب وا وب 

مكانيووا  الية وا  اإلسووةمية ةووش األصوول )و وودع األمووة، طنييووة الية ووة مووب اآلووو ر( وا 
 التغسسر ووسس تف.

وال  نتقديم منظور  سةمي مقانل "ل غريي"، بالرغم موش االةتوراأل ن ن واه األوسور  
ة وى مسوتوو أدوا  الت  سول النظميوة المتصوو ة باألبيواد النظريوة لدراسوة الونظم الدوليووة، 

 والتي استفاد من ا الفريب الب  ي في تصميم  طارل النظرب. بيبارع أورو 
ور وووووا  ماوووووروةنا)الية ا  الدوليوووووة نوووووسش األصوووووو  اإلسوووووةمية ويوووووسش ونووووورع  ش م 

 وووودأل  لووووى تطوووووير منظووووور ،  نمووووا تةامووووة والتوووورا م ة س ووووا ةالتوووواريخ اإلسووووةمي( بصووووف
- سوووةمي ك وووهس منووودمج موووش ة وووم ل ية وووا  الدوليوووة متيووودد المنظوووورا  واال ترابوووا  

ا وووب الية وووا   وووو  وصوووا وتاوووويا وت  سووول وتفسوووسر وتقوووويم و  -ستنوووافس موووب غسووورل
يسوووت سب ومتط بوووا  "الووودائرع اإلسوووةمية" فوووي تفاة  وووا موووب اليوووالم،  والدوليوووة ة وووى ن ووو

. ف وويس ذنووا  "ميرفووة (62)وييكووس ااتست ووا ويسووتفسد مووش وصوصوويا  ونرت ووا التاريويووة
م اسووودع". وأو  ةة اتوووف اليالميوووة ذوووو  ةوووةش الت سوووها ؛ ذكووواا تنوووره لنوووا ال ووود  ة وووى 

ي مر  وووة مرا يوووة اإلمنريقيوووة والوهووويية وال دا وووة، وذوووي صووويسد الي وووم الغريوووي اآلش فووو
المرا يوووة التوووي تيتووورأل بوووة ر الوصوصوووية ال قافيوووة ة وووى الي ووووم اال تماةيوووة، وموووش  وووم 

ا فوووي دراسوووة الظووواذرع السياسوووية. ذووواا، وصوووفة "اإلسوووةمي"  (مووو ة  )ُتفسوووا ل ووودسش  وهوووي 
التوي تناولت ووا  لمنظورنوا ال تنبوب فقو  موش أ كوام ونصووا األصوو  و واةودذا ومبادئ وا

ووا مووش منظومووة القوويم ال هووارية واسووية النطوواة  اال ت ووادا  المتطووورع، ول ووش تنبووب أيه 
التي تامل المس م وغسر المس م ة ى  د سواس. ف ي ليس   امدع ل ون ا اا  "أصول 
 انوووو  مقوووودس"، وذوووووي ليسوووو  ةنصوووورية تمسسهيوووووة، ول ن ووووا  وووويم رسوووووالة ةالميووووة ودةووووووع 

 ل يالمسش.
المصوورب ةووش ت ريووة –الطوورب أمووام ذوواا الم فوول الي مووي الفرنسووي  وأوسوور ا، ليوول ذوواا

توظسووا التووواريخ اإلسووةمي فوووي دراسووة الية وووا  الدوليووة موووش منظووور  سوووةمي، والتوووي 
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، والتووووي تيمقوووو  1996وناوووورذا فووووي  1993وتموووو  صووووياغت ا فووووي  1987نوووودأ  فووووي 
اووت ا موودلوالت ا وتطووورا  مور ووا  وووة  األريووب سوونوا  الماهووية فووي ظوول نتووائج منا 

في بي  الم افل الي مية )كما سبق  اإلاارع( ذوي المنا اوا  التوي أفوره  م موةوة 
م موووة موووش االنتقوووادا ، ليووول ذووواا الطووورب أموووام ذوووال النووودوع يسوووت سر منا اوووة موووش  انوووب 
ا يسووتفسد منووف البا ووا  ووا  دسوود  المتوصصووسش الفرنسووسسش ة ووى ن ووو يم وول  هووافة وترا م 

فووة فووي ذوواا الماوورول. ريمووا لووم ت وول المدرسووة م  مووا اسووتفاد مووش مصووادر فرنسووية موت 
الفرنسووية فووي الية ووا  الدوليووة ننصووسب نووسش نمووااف توظسووا التوواريخ فووي  طووار نظريووة 
الية وا  الدوليووة كمووا  ظسو  المدرسووة األمريكيووة باألسوواس. ل وش ممووا ال اوو  فيووف، أش 

ل هوووارية  سووو اما  المدرسوووة الفرنسوووية فوووي التووواريخ الدن وماسوووي، والتوووواريخ اليالميوووة وا
واالستاووورا ية  اهووورع وما  وووة وتمووو  االسوووتفادع من وووا فوووي مواهوووب متفر وووة موووش أ وووهاس 

 المارول األص ية.
وذكوواا، فوو ش الدراسووة التووي  وودمناذا تيكووس االةتووراأل بةذميووة و سويووة دراسووة التوواريخ 
في نطاة ة م الية ا  الدولية، سواس مش منظور غريي أو مش منظور  سةمي، كموا 

 دد المنظورا  ال هارية في ذاا الم ا  الميرفي.تيكس أذمية تي
فوو اا كوواش ة ووم الية ووا  الدوليووة ال وودسا  وود ولوود مووش ر ووم التوواريخ وغسوورل مووش ة وووم 
وا  وو   يموة الميرفوة التاريويوة  اا كانو  مر  وة نموول  ود أفوره   ودال  م م  ا تماةية، وا 

التواريخ، فو ش  الوة  في الت  سل الدولي، ة ى ن و ندا ميف أش "الي مية" الهيقة ترف 
وا موش مويةد الي وم  75بيود -الي م ةنر تطورل في مر  ة النهوج  ود وصو   لتنوسش  ةام 

صنوف ا اتى لتوظسا الميرفة التاريوية في الت  سول المونظم ل ية وا  الدوليوة وكوال  –
وا  لوى دراسوة القويم. وذوال الصونوأل  الميرفة القيمية واألوة ية، نظر ا لورد االةتبوار أيه 

ا مش تيار م م وركسش سنسش أمريش: أنف  اا كاش ة م الية ا  الدولية  ود ليس    ال  هس 
انفصل في نداية تةسيسف ةش الي وم اال تماةية لي قب ااتيوة واسوتقةلية، ف نوف سورةاش 
ما اته   هرورع اسوتمرار الوتة ا موب ذوال الي ووم اسوت ابة لمتط بوا  اتسوال نطواة 

أبيوواد الظوواذرع الدوليووة، كمووا سنووسش ذوواا التيووار أنووف  اا كانوو  وتهاسوود التيقوود والتووداول نووسش 
المركهية الغريية  د استة ر  في النداية بمنظورا  ذاا الي م ف ش ذاا الوهوب  ود وا وف 

 االنتقاد مش داول الدائرع الغريية ومش وار  ا ة ى  د سواس.
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 الهوامش
                                                           

، 1996 اةاور  وهس   ى. واستغرة اليمل فيف ةار سونوا  وصودر    وي أةمالوف فوي ا نو1986 ةام وتنفسال اا المارولندأ التوطي  ل  (1)
 وال  ت   رةاية المي د اليالمي ل فكر اإلسةمي.

و ور  منا اوة  ،2000وو 1997فوي مقورر نظريوة الية وا  الدوليوة ووة  أةووام دراسوية  ة وة، تم طر  ا ة وى ط بوة الدراسوا  الي يوا  (2)
ة: الموؤتمر الواب نوا ش أةموا  الماورول ولمودع  ة وة ي اكالية التدريس والب ا في ذاا الم ا  في أ  ر مش مناسبة كاش أول ا وأ  رذا أذم

يمووف بالتيوواوش نووسش مركووه الب وووا والدراسووا  السياسووية بك يووة اال تصوواد ويووسش (. وذووو المووؤتمر الوواب تووم تنظ1997أيووام )نوووفمنر و ديسوومنر 
طوووف  وووانر الي وووواني. واوووار  فوووي ذووواا الموووؤتمر نوبوووة موووش أسووواتاع التووواريخ . اميوووة الي ووووم اإلسوووةمية واال تماةيوووة فوووي فر سنيوووا نرئاسوووة أ.د

ة ي المهروةي. ولقود صودر  أةموا   ل مؤتمر ذو أ.د. والقانوش والاريية والي وم السياسية مش داول مصر ووار  ا وكاش هسا الارأل
)م ورراش(: الية وا  الدوليوة نوسش األصوو  اإلسوةمية ويوسش  سوسا الودسش ةنود الفتواب.د، ناديوة مصوطفى ذاا المؤتمر في كتاب. انظور: د.

 .1999ية، سمركه الب وا والدراسا  السيا ،  امية القاذرع:ونرع التاريخ اإلسةمي
 األورو ة ى سنسل الم ا :ومش المناسبا  

بك يوة اال تصواد والي ووم السياسوية  اميوة  م اهرع أمام سمسنار  سوم الي ووم السياسوية ،نادية مصطفى: اليولمة وة م الية ا  الدولية.د -
 اهورا  الموسوم س سو ة م ،)م ورراش(: اليولموة والي ووم السياسوية د. سوش نافيوةسسا الدسش ةند الفتواب، .د :)في( ،1999، فنراسر القاذرع

 .2000،  امية القاذرع، 1999 -1998( ل يام ال اميي 1ال قافي )
، ول ووش تيوود 1993( يقوووم  وووذر ذووال الدراسووة النظوورب ة ووى مووا  دمووف ال ووهس السووابب مووش ماوورول الية ووا  الدوليووة ن ووا، و وود تووم  ن وواهل 3)

ووا فووي المصووادر مووش نا يووة،  وتطوووير ا فووي بيوو  منوواطب الت  سوول مووش نا يووة  الدراسووة نسوووة  منق ووة ومهيوودع؛  سووا تتهوومش ت وودس  ا وترا م 
 أورو. ال  بما يستقيم وم ورذا: أال وذو دراسة التاريخ والنظام الدولي باألساس.

انظر: د.نادية م مود مصطفى: مدول من وا ي دراسوة التطوور فوي وهوب ودور اليوالم اإلسوةمي فوي النظوام الودولي. د.دناديوة م موود  -
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(5)  Mona Abul fadl :Islamization as a force of Global culture renewal : the relevance of tawhidi 
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Science, Vol. l, 1989. 
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8 ) ) Hedley Bull.., New directions in the theory of international relations, International studies vol..14, 

No2, 1975.pp282-283. 

-K.J. Holsti: Along the road to international theory, International Journal vol. 39,  No2. Spring 1984, p 

360.   

-C. Kegly , E. Wittkopf: Word Politics , trend and transformations, New York: St. Martin's Press 

1981, the introduction. 
  انظر ة ى سنسل الم ا  بي  ذال االنتقادا  في: ( 9)

S. Smith: The Self Images of a discipline: a genealogy of international relations theory, (in): K. Booth, 

S. Smith: international relations theory today, Pennsylvania State University Press; University 
Park, 1995, pp 16-17. 

والو  فوي تيقسبوف ووة  ال  سوة األولوى مووش   سوا  منا اوة التقريور السونوب "أمتوي فووي اليوالم"  وليوة  هوايا اليوالم اإلسوةمي" التووي  (10)
 .1999سو نظم ا مركه الب وا والدراسا  السياسية و بالتياوش مب مركه ال هارع ل دراسا  السياسية في ما

مصوطفى: مقدموة ماورول الية وا  الدوليوة فوي  د.ناديوة م موود اوكاليا  فوي:والودوافب والمنط قوا  واإل انظر تفاصسل ذال المنررا  (11)
، 1996ناديووة م مووود مصووطفى ) اووراأل(: ماوورول الية ووا  الدوليووة فووي اإلسووةم، المي وود اليووالمي ل فكوور اإلسووةمي .)فووي(: د ،اإلسووةم

 ال هس األو . 
 انظر ة ى سنسل الم ا  وليس ال صر  (12)

- Mona Abul Fadl: Islamization as a force of Global culture renewal, op. cit. 



 ة النظام الدولي: رؤية مقارنةالتاريخ في دراس                                       د. نادية مصطفى       

 63 

                                                                                                                                                                      
And, -Mona Abul Fadl: paradigms in political science revisited, op. cit. 

 1998 : المي د اليالمي ل فكر اإلسةمي،القاذرع سسا الدسش ةند الفتاب: النظرية السياسية مش منظور  سةمي،د.  -
القوواذرع: المي وود نصوور ةووارأل: نظريووا  التنميووة السياسووية المياصوورع: دراسووة نقديووة مقارنووة فووي هوووس المنظووور ال هووارب اإلسووةمي، .د -

 .1993اليالمي ل فكر اإلسةمي ودار القارئ اليريي، 
ش ت  سوول ونوورع اليصووور اإلسووةمية المتيا بووة )األموووب، اليباسووي، وذووو ست وووش مووش موودول من ووا ي ومووش ومسووة أ ووهاس تطنيقيووة ةوو (13)

 من خاتمة وهي األجزاء من السابع إلى الثاني عشر من أجزاء المشروع.و ي، الي ماني، ما بيد الوةفة( كالمم و 
 .نادية م مود مصطفى: مر ب سانب.د (14)
مقدموة ماورول الية وا   :)فوي(، ومارول الية ا  الدولية في اإلسةم ودودع ندراش: دراسة الية ا  الدولية في األدنيا  الغريية.د( 15)

 ، مر ب سنب اكرل.الدولية في اإلسةم

 .94-89، ا 1986 ،مناورا  ةويدا : باريس –نسرو   الطبية ال انية، ، وهيا ذورس:  يمة التاريخ، تر مة نسيم نصر (16)
 ،مؤسسوووة الرسوووالة :نسووورو  ،1،  ويوووة، تر موووة الووودكتور صوووالا أ مووود الي وووييار  ووواا التاألب فووورب بوووارا  و: االت اذوووا  الياموووة فوووي ( 17)

 .13-11، ا 1984
 .289، ا 285و 283مر ب سانب: ا ا ( 18)

 (19) A Report of the Committee on Historiography : the Social Sciences in Historical Studies , Social 

Sciences Research Council, New York , 1954. pp 31-33, pp 68-78. 
الطبيووة األولووى، دار التنوووير ل طباةووة  ،نووادب اكوورب  :لتوسووسر، مونتيسووكو، السياسووة والتوواريخ، تر مووةأانظوور ة ووى سوونسل الم ووا : لوووب  (20)

 .1981والنار، 
 انظر ة ى سنسل الم ا : (21)

Raymond Aron: History and Politics, (in): M. Bernheim Cont (ed.) : Politics and History (Selected 

Essays, by Raymond Aron), New York: Collier Macmillan Publishers, 1979. pp. 237-148. 
 (22) Philippe Brailland : Theories des relations internationals , 1977. pp 72-74, pp 96-108. 

 انظر ة ى سنسل الم ا : ،ي  طار مرا ل تطور دراسة الية ا  الدولية و  أنوال ذاا ال د  نسش منظورا  الي م ووهي ا ف (23)
-Charles W. Kegley & Eugene Wittkopf : World Politics Trend and Transformation, New York: St. 

Martins Press, 1981. pp 5-13. 

-Ray Maghroori: Major Debates in International Relations, (in): R. Maghroori and B. Ramberg 

(eds.),, Globalism Versus Realism: International Relation Third Debate, USA: West view Press, 1982. 

pp 5-22. 

-Fred Halliday : The Pertinence of International Relations, Political Studies, 1990. 

-Ole Wager: Rise on fall of the inter-Paradigm Debate, (in): Ken Booth and Marysia Zalewski (eds.) 

international Theory: Positivism and Beyond, Cambridge: Cambridge University Press, 1996. 

-S. Smith: The Self images of a discipline: a Genealogy of International Relations theory (in) K. Booth, 

S. Smith  (eds.) International relations today (1995) 
 مش أذم نمااف ذاا ال دا  انظر:( 24)

MORTON A. KAPLAN: The New Great Debate: Traditionalism Vs Science in International Relations, 

World Politics. vol.1, 1966. 

- Hedley Bull, The case for a classical approach, World Politics, vol. 18, 1966.  
 ى سنسل الم ا : انظر ة (25)

Robert Morgan: The Study of International Politics, (in): R. Morgan: The Study of International 

Affairs, the Royal Institute of International Affairs, London, 1972. Pp 265-276. 

 :ية ووا  الدوليووة فووي ب األووورو التووي تفسوور ةوودم الوصووو   لووى نظريووة ةامووة لسووباذووال التسوواؤال  وموهووي ا مووش األانظوور تفاصووسل  (26)
 38-36. ا 1987مناورا  اا  السةسل، :  سماةسل صنرب مق د: نظريا  السياسة الدولية، ال وي .د
 انظر: ،و و  ت  سل آور ل ال األسباب ساكر مش نسن ا نقا اليمب التاريوي -

K. J. Holsti: Along the road to International Theory, International Journal, Vol. No2, 1984, p.360, 

 . pp 358 – 363. 
 (27) Dennis Kavanagh: Why Political Science needs. History, political Studies, vol.39, 1991. Pp 479-

795. 

(28) J. Lewis Gaddis: Expanding the data base, Historians Political Scientists and the enrichment of 

security studies, International security, Vol. 12, no1, 1987.  



 ة النظام الدولي: رؤية مقارنةالتاريخ في دراس                                       د. نادية مصطفى       

 64 

                                                                                                                                                                      

 (29) Fred Halliday : The international relations and its discontents, International Affairs, Vol. 71 No. 

4, October 1995. 
30 ) ) John lowis Gaddis : International relations theory and the end of the cold war , International 

Security, vol. 17, No. 3, 1992. Pp 5-57. 
 (31) Morton Kaplan , Op.  Cit.    Pp 13-16. 

  و  ذال األبياد الموت فة انظر: (32)
-Stanley Hoffman: International System and International law, (in): Klaws Knorr and Sidney Verb 

(eds.) The International System (Theoretical Essays), Princeton University Press. 1961. 

-David Singer: The Level of Analysis Problem in International Relations, (in): op. cit.  pp. 77-92. 

-Charles McClellan: Theory and the International system. Macmillan, New York, 1966. 

- Charles Mcclelland: Applications of General System in International Relations, (in): James Roseneau 

(ed.), International Politics and Foreign Policy, New York: Free Press, 1961. 

-Philippe Braillard : Theories des Systems et Relations International, E. Bruylant, Bruxelles, 1977. 

- Richard Little: A Systems Approach, (in): T. Taylor (ed.), Approaches and Theory in International 

Relation, op. Cit. Pp 183-204. 

-James E., Dougherty & Robert L., Pfaltzgraff: Contending Theories of International Relations, 

Longman Higher Education; 2nd edition, 1981. Pp 102-131. 

وو -ةووش ذووال اإلسوو اما  الغرييووة وغسرذووا نقووة  -و وود  وودم  أدنيووا  ةرييووة   ا ألبيوواد دراسووة النظووام الوودولي النظريووة ونماا ووف ةره 
 ل الم ا :المقارنة، انظر ة ى سنس

ك يوة اال تصواد والي ووم  ،  اميوة القواذرع:نادية م مود مصطفى: نظرية النظم اليامة ودراسة الية ا  الدوليوة )مواكرا  غور مناوورع(.د -
 .1983السياسية، 

 .181-131ا  ،نرب مق د: نظريا  السياسة الدولية، مر ب سانب سماةسل ُص .د -
 .95-46، ا 1985 ،ولية، دار ال تاب اليرييةنصسا  تى: النظرية في الية ا  الد.د -
 .1998، الطبية ال انية، القاذرع: مكتبة الن هة المصرية، م مد السسد س يم: ت  سل السياسة الوار ية.د -

 (33) Morton Kaplan: System and Process in International Politics, New York: John Willy and Sons, 

1962. 

 انظر ة ى سنسل الم ا : ،ومقارنت ا ننظائرذا "كابةش"ألةما   و و  ت  ية  -
-N. G. Onuf: Comparative International Politics, the Year Book of World Affairs, 1989. Pp 197-217. 

 (34) Richard N. Rosecrance: Action and Reaction in World Politics, Boston: Little Brown and 

company, 1963. 

 انظر ة ى سنسل الم ا : ،و و  ت  ية  ألةمالف -
-James E., Doutherty &and Robert L., Pfaltgraff, Jr: op. cit. p.p. 124-133 

 (35) Joseph Frankel: International Politics: Conflict and Harmony , Oxford Univ. Press 1970. 
 (36) Willim Coplin: Introduction to International Politics, Third edition, Prentice Hall in Engle woods 

Calf, New Jersey, 1980. Pp, 21-53 
 (37) Michael Sheehan: Balance of Power History and Theory, Routledge, 1996. 

38 ) ) Dina A. Zinnes: Pre Quests for the study of System transformation, (in): O. Holsti and others 

(eds..), the Change of International System, West view Press, 1981. 
  انظر ذاا التصنسا في:( 39)

- J. L. Gaddis: op. Cit. pp 38-55. 

 السانب.انظر  ائمة تفصس ية مش الدراسا  الدورانية، والننسوية التاريوية المناظرع والتي سب ة س ا، في: المر ب   (40)
، ال وهس ال واني 1996كال  انظر  رف كااماش: لمااا تناب ال روب. تر مة د.أ مد  مدب م مود، ال سئوة المصورية الياموة ل  تواب  - 

  .188-153ا 
)41(  Ken dark: Defining Global Change (in): Ken dark (ed), analyzing Global change. (1995).   
 (42) Paul Kennedy: The Rise and The Fall of the Great Powers: Economic Change and Military 

Conflict from 1500 to 2000, New York: Randn House, 1987. 
 (43) George Modelski: Long Cycles in World Politics, Seattle, University of Washington Press, 1987. 



 ة النظام الدولي: رؤية مقارنةالتاريخ في دراس                                       د. نادية مصطفى       

 65 

                                                                                                                                                                      

 (44) Richard Rosecrance : Long Cycle Theory and International Relation, International Organization, 

14 Spring 1987 
45 ) ) Immanuel M. Wallerstein : The Politics of the World Economy: The States, The Movements and 

World Economy, Essays, New York : Cambridge University Press, 1984. 
 (46) Joseph S. Nye: The Changing Nature of World Power, Political Science Quarterly, summer 1990. 

Pp.   177 -1920 . 

)47(  Nazli Choucri, A. Robert, and C.North: Nation In Conflict: National Grwth and International 

Violence, Massachusetts Institue Technology. 1975.  
(48)  Peter Kruger, The History and Structure of International System Relations, paper presented to the 

Conference on the History and Methodology of International Relation, Perugla, September 20-23-1989. 
(49) Robert H, Jackson: The Political Theory of International Society, (In): Ken Booth and Steve Smith 

(eds..), International Relations Theory Today , Pennsylvania: Pennsylvania State University Press, 

1995, pp 110-26 

- Chris, Brown. 1995: International Political Theory and the Idea of World Community, (In) Item 

Booth and Steve Smith (eds.), International Relations Theory Today, Pennsylvania: Pennsylvania State 

University Press, 1995, pp. 90-109. 

- John, Burton, 1972: World Society, (In): Paul R., Viotti, and Mark V. Kauppi, (eds.), International 

Relations Theory, New York: Macmillan Publishing company, 1972, pp 375-84. 

-Shaw, Martin. 1996: Global Society and Global Responsibility : The Theoretical , Historical and 

Political Limits of “International Society”,  (In): Rick Fawn and Jeremy Herkins (eds.), International 

Society after cold war, Great Britain: Macmillan Press LTD, 1996, pp. 47-60.  
 ا ة ى ذاا التو ف:ا واه   انظر ة ى سنسل الم ا  وليس ال صرو نموا    50))

Seymon Brown: International relations in a changing Global system, USA. West view Press: 1996 
 الصدد ة ى سنسل الم ا  وال صر: انظر ن اا(51) 
 ،تر مة ةند اليهيه توفسب  اويد، ال سئوة المصورية الياموة ل  تواب ،دسد رب: التاريخ وكسا يفسرونف مش كنفواسوس  لى توينني .ف ألباش.

 .) هساش( 1996
وذووال  32 ووب سووانب، ا انظوور تفاصووسل منا اووة نمووااف مووش ذووال الدراسووا  فووي: د.ناديووة م مووود مصووطفى: موودول من ووا ي...، مر  (52)

 النمااف ذي
- James Piscatori: Islam in a World of Nation State. Royal institute of International affairs, 

Cambridge University Press, 1988. 

- Daniel Pipes: In the path of God: Islam and Political Power, 1983. 

 .1973ارةة اإلسةم، د. ش.،م سد ودورب: "ال رب والسةم في  -
 .44 -39انظر التفاصسل والمصادر في: د.نادية م مود مصطفى، مر ب سانب، ا (53) 
انظوور د.و يووف ال ووو راني: مة ظووا  ة ووى مف وووم المنظووور الغريووي والمنظووور اإلسووةمي ل ية ووا  الدوليووة، تي سووب مكتوووب فووي نوودوع  (54)

اوور ذوواا التي سووب، لوويس ذووو المو ووود فووي الم  وودسش الواصووسش بةةمووا  الماوورول( التي سووب )أسووش نُ  1997منا اووة أةمووا  الماوورول فووي ةووام  
 المو ود  و  مف وم الوةفة!.

  .74-47انظر الدراسة التفصس ية المو قة: في د.نادية م مود مصطفى: مدول من ا ي، مر ب سانب )الفصل ال اني(، ا ( 55)
 .90 -75ب، ا انظر التفاصسل والتو سب في: المر ب السان  (56)
 ة ى سنسل الم ا : ذل نتائج دراسة ةوامل سقو  وصيود الدو  اإلسةمية ستهسا  لى ال د  الغريي  و  ذاا الموهول؟ (57)

 .104 -91د.نادية م مود مصطفى: مر ب سانب، ا  -انظر التفاصسل والمصادر في: (58) 
( والتووي أةوودت ا أ.د. ةووة أنووو هيوود )اليصوور 1996ل فكوور اإلسووةمي )انظوور الب وووا التفصووس ية المو قووة ل ماوورول فووي  صوودار المي وود (59) 

األمووووب، واليصووور اليباسوووي(، وأ.د.ناديوووة م موووود مصوووطفى )اليصووور المم ووووكي، واليصووور الي مووواني(، أ.د ودودع نووودراش )موووا بيووود سووووقو  
 الوةفة(.

 مووود مصووطفى، د. سوووسا الوودسش ةنوود الفتووواب وانظوور م وصووا  ل ووال األ وووهاس الومسووة مووش الماووورول )ولوونفس البووا  سش فووي: د.ناديوووة م -
 )م رراش(...، مر ب سانب، ال هس ال اني.

م(، )فوي(: 1991 -1924انظر: د.نادية مصطفى: وهب الدو  اإلسةمية في النظام الدولي في أةقاب سوقو  الوةفوة الي مانيوة ) (60)
 د.نادية مصطفى: مارول الية ا  الدولية...، مر ب سانب.



 ة النظام الدولي: رؤية مقارنةالتاريخ في دراس                                       د. نادية مصطفى       

 66 

                                                                                                                                                                      

 ا الدسش ةند الفتاب، مدول القيم، مر ب سانب.انظر: د.سس (61)
تم تاغسل نتائج ت  سول الونورع التاريويوة اإلسوةمية تنظيمي وا فوي م موةوة موش األب واا  وو   هوايا وتفواةة  راذنوة و وو  طنييوة   (62)

تاووويا والتفسووسر ل ووال القهووايا المر  ووة الراذنووة لوهووب األمووة اإلسووةمية فووي النظووام الوودولي و وود كوواش ل يمووب التوواريوي مغووهال فووي ةم يووة ال
والت وال ، ومش  م كواش ل سوياة التواريوي لدراسوة ذوال الموهووةا  توة سرل فوي صوياغة المقووال  وصوياغة الم وددا ، وموش ذوال األب واا 

 ة ى سنسل الم ا :

اذرع: مركووه الدراسوووا  (، القووو1992د.ناديووة م موووود مصووطفى: المنطقوووة اليرييووة والنظوووام الوودولي ال دسووود )فووي( تقريووور األمووة فوووي ةووام ) -
 .1993ال هارية، 

(، ن وواب اليوودواش 93سوليووة  -92د.ناديووة م مووود مصووطفى: النوسوونة وال رسوو ، مووش  ةووةش االسووتقة  و تووى فوور  التقسوويم )مووارس  -
كوووه ذوووو، القووواذرع: مر 1413(، 1993المسووو ا فوووي فووور  األمووور الوا وووب أموووام أنظوووار النظوووام اليوووالمي ال دسووود )فوووي(: تقريووور األموووة فوووي ةوووام )

 .1994الدراسا  ال هارية، 

د.نادية م مود مصطفى: آسيا الوسطى والقو اه نوسش القووو اإلسوةمية ال نورو وروسويا، أنموا  وم وددا  التطوور التواريوي ل تفواةة   -
تق ة"، القواذرع: الدولية،  طار مقترب  ل ت  سل السياسي ل تاريخ اإلسوةمي، )فوي(: كتواب أةموا  نودوع "الووطش اليريوي وكومنولوا الدولوة المسو

 .1994مي د الب وا والدراسا  اليريية، 

د.ناديوووة م موووود مصوووطفى: األبيووواد السياسوووية ل متوسوووطية، )فوووي(: د. ناديوووة م موووود مصوووطفى )م ووورر(، مصووور وماوووروةا  النظوووام  -
 .1997اإل  يمي ال دسد،  امية القاذرع: مركه الب وا والدراسا  السياسية، 

ال قافيووة ل اوورا ة األوروييووة المتوسووطية، )فووي(: د. سوومياش بطوورس فوورف س )م وورر(: أةمووا  نوودوع د.ناديووة م مووود مصووطفى: األبيوواد  -
 .1998مستقنل الترتسبا  اإل  يمية في منطقة الارة األوس  وتة سرات ا ة ى الوطش اليريي، القاذرع: مي د الب وا والدراسا  اليريية، 

(، القوواذرع: مركووه ال هوووارع 1998ة الراذنووة، )فووي(:  وليووة أمتوووي فووي اليووالم )د.ناديووة م مووود مصووطفى: كوسوووفا نووسش التووواريخ واألهموو -
 .1999ل دراسا  السياسية، 

 . 1999د.نادية م مود مصطفى: أهمة كوسوفا و  ا األط نطي: التواهنا  األورويية واليالمية، المستقنل اليريي، ةدد سولسو  -

 
 


