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 إن الثقرات العربقة لقست ممامرة خارجقة، 

بؿثابة - مع اكدالع الثقراتالذي بدا « الخارج»ولؽـ 

« الخارج»الحاضر الغائب يف خطاب الثقار الذائع، ضؾ هذا 

حاضًرا مرتبًصا مراقًبا متدخال يف مسار هذه الثقرات، طؾـًا 

وال تؽػل الرؤى . وضؿـًا لإلجفاض أو االحتقاء أو التؼققد

الجزئقة طـ مقاقػ ققى الـظام الدولل مـ الثقرات العربقة، 

ولؽـ البد مـ تسؽقـ مرحؾة هذه الثقرات يف إصار ما يشفده 

هذا الـظام الدولل مـ تغقرات وتحقالت كؾقة كظؿقة، ذلؽ 

واألمة العربقة يف قؾبفا كاكت دائًؿا « األمة اإلسالمقة»أن 

. حاضرة يف صؿقؿ التحقالت العالؿقة تلثًرا وتلثقًرا

 إن طدم وضع تصقرات اسرتاتقجقة طـ 

                                                 
( ، وكسختفا 2011تؿ كشر كسختفا األولك بؿجؾة الغدير الؾبـاكقة يف طدد يقلقق  (

العدد الحادي طشر مـ حقلقة أمتل يف العالؿ : الثاكقة الؿـؼحة والؿزيدة يف

مركز الحضارة : ، الؼاهرة«الثقرة الؿصرية والتغققر الحضاري والؿجتؿعل»

 .2012لؾدراسات السقاسقة، 
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- 
مستؼبؾ الثقرات العربقة يف ضؾ ففؿ رشقد ومـضبط لؿستؼبؾ 

التحقالت العالؿقة، يعد مـ أخطر التحديات التل تقاجف 

قدرتـا طؾك مقاجفة العؼبات التل تعرتض مسار الثقرات إما 

إلصالحفا، أو الحتقائفا وتؼققدها بجعؾفا مجرد حركات 

ومـ ثؿ يؽؿـ يف الخارج أخطر العؼبات . إصالح محدود

هؽذا يعؾؿـا فؼف التاريخ . الؿتضافرة مع كظائرها يف الداخؾ

وفؼف القاقع، وهؽذا يػرض طؾقـا فؼف الؿستؼبؾ أخذ هذه 

. التحذيرات بجدية

من  

 ماذا تؼقل الـظريات العؾؿقة يف الثقرة والسقاسات :كاحقة

الدولقة، طـ كؿط ومآل الثقرات مـذ ما بعد هناية الحرب الباردة 

ويف ضؾ العقلؿة، وخاصة يف الجـقب، وبصػة أخص يف الدوائر 

لؿاذا تلخر التغقر الديؿؼراصل يف العالؿ : الحضارية اإلسالمقة

العربل مؼاركًة بلوروبا الشرققة وأمريؽا الالتقـقة؟ 

 يؼقل لـا فؼف التاريخ طـ تلثقر حالة 

الـظام الدولل وتدخالتف طؾك مآل الثقرات يف العالؿ العربل 

طرب الؼركقـ الؿاضققـ؟ وما دالالت أن مآل واإلسالمل 
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- 
التغقرات يف أوصاكـا ودوائركا الحضارية قد ارهتـ بدرجة كبقرة 

بشبؽة مـ التػاطالت الخارجقة مع أوضاطـا الداخؾقة 

واإلقؾقؿقة؟ 

 ماذا يؼقل لـا فؼف التػاطالت الـظؿقة :ومن كاحقة ثالثة

العالؿقة الراهـة طؿا يؿر بف الـظام العالؿل الراهـ مـ تغقرات 

وتحقالت؟ حقث يتبقـ أن الـظام العالؿل الراهـ يؿر بثالث 

مع اكحدار الؼقة  «الـظام الدولي»أزمة ققادة : أزمات متزامـة

األمريؽقة وصعقد مراكز ققة طالؿقة أخرى، وأزمة هقؽؾقة يف 

بـقة الـظام الرأسؿالل العالؿل، وأزمة مـظقمة الؼقؿ الحاكؿة 

الديؿؼراصقة الؾقبرالقة التؿثقؾقة يف مؼابل )لفذا الـظام 

 مركزية الحضارة الغربقة وطالؿقتفا يف ديؿؼراصقة تشاركقة 

مؼابل تعددية الؿـظورات الحضارية كؿصادر لؾتغققر 

والتحول الؿلمول كحو طالم أكثر ديؿؼراصقة وطدالة 

...(. وإكساكقة

 وحقث إن الثقرات ومـ ثؿ، وطؾك ضقء هذه الؿـطؾؼات،

العربقة لؿ تؽـ ضد االستبداد والػساد الداخؾل فؼط ولؽـ 

أيًضا ضد التبعقة متعددة األبعاد مـ أجؾ االستؼالل القصـل، 
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أال يصبح مآل الثقرات : صرحت الدراسة السمال التالل

العربقة ومستؼبؾ التحقالت يف الؿـطؼة العربقة بؿثابة مدخؾ 

، وهل ومخرج يف مستؼبؾ طؿؾقة التحقل العالؿقة الجارية

العؿؾقة التل ُتصارع فقفا ققى الفقؿـة الراهـة لؾتؽقػ مـ 

أجؾ البؼاء واالستؿرار يف إصار ما يػرضف ذلؽ مـ تغققرات 

ومـ ثؿ كقػ سقتدخؾ الـظام الدولل؟ وما ولقس تحقالت؟ 

هل أدواتف مـ أجؾ احتقاء أو تؼققد أو إجفاض هذه الثقرات، 

 ما داللة وخاصًة بالـظر إلك صعقد دور اإلسالمققـ فقفا؟

مستؼبؾ الثقرات بالـسبة لؾخطابات العالؿقة حقل 

الديؿؼراصقة وحؼقق اإلكسان والعدالة االجتؿاطقة مـ كاحقة، 

وبالـسبة لؿقاقػ الؼقى الغربقة مـ مشاركة التقارات 

اإلسالمقة يف الحؽؿ يف إصار كظؿ داخؾقة وكظام طالؿل يؼبؾ 

التعددية الحضارية وال يتالطب هبا لقػرض كؿًطا مـ 

طؾك هذه الثقرات؟ « الديؿؼراصقة»

، وأدوات «الخارج»وإذا كاكت الدراسة قد رسؿت دوائر 

كؾ دائرة يف التلثقر طؾك الثقرات خالل ما يؼرب مـ العام 

، (2012حتى اكتخابات الرئاسة يف مصر يف يوكقه )والـصػ 
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فؾؼد بقـت قدر التدخؾ مـ أجؾ الضغط والتؼققد واختبار 

لؾثورة »الؼدرة طؾك االستؿرار يف مقاجفة الثقرات الؿضادة 

« لؾثورة بديؿؼراصقة يشارك فقفا إسالمقون»أو « بؼقادة إسالمقة

. أوغقر ذلؽ

ومؿا ال شؽ فقف، وكؿا سجؾت الدراسة يف خاتؿتفا، أن 

الؿرحؾة االكتؼالقة لؾثقرات بحًثا طـ ققادة لالكتؼال واكتظاًرا 

لـتائج العؿؾقات االكتخابقة الؿـشئة لؿمسسات جديدة تؼدر 

طؾك تصػقة الـظؿ الؼديؿة، ال تؽشػ بسفقلة طـ مالمح خطة 

الؼقى العالؿقة تجاه الثقرات؛ حقث تظؾ الحاجة الختبار 

إذ لؿ تظفر إال ممشرات ... حؼقؼل لؿاهقة هذه الخطة

« شروط قبول الؼوى الغربقة كجاح الثورات»وتساؤالت طـ 

وخاصًة لق كاكت بؼقادة إسالمقة، كؿا لؿ تتضح بجالء األثؿان 

- واإلسالمقة مـفا بصػة خاصة-التل تستعد الؼقى القصـقة 

إن ... لدفعفا أو طدم قبقلفا ثؿـًا الستؼالل وصـل حؼقؼل

التاريخ يذكركا دائًؿا أن أداة الؼقى الخارجقة األساسقة يف 

ولؼد أفرزت طؼقد الؼفر . التدخؾ هل االكؼسامات الداخؾقة

واالستبداد والػساد خطقط تؼسقؿ طديدة يف داخؾ مجتؿعاتـا 
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- 
. ودولـا درجت الؼقى الخارجقة طؾك تقضقػفا

-إن الدراسة طؾك هذا الـحق إكؿا تمسس كظرًيا وتاريخًقا 

لؼضقة محقرية، وترصد وترسؿ خريطة األفعال - مـ جفةٍة 

واألققال الدالة مـ جفة أخرى، وتطؾؼ التحذيرات وتـبف 

ففؿ : وكؾ هذا يساطد طؾك. لؾضرورات مـ جفة ثالثة

لحؼقؼة  (بعد ثالثة أطوام كامؾة من الثورات)الؿآالت الراهـة 

كؿا . مققع الثقرات العربقة مـ الـظام الدولل تلثقًرا وتلثًرا

إزاحة الغبار الذي تثقره ققى الثقرات الؿضادة : يساطد طؾك

لتشقيف ققى الثقرة الحؼقؼقة باهتامفا بلهنا أدوات لؿمامرات 

خارجقة لتـػقذ مشروع الشرق األوسط الؽبقر لتؼسقؿ 

الؿـطؼة، يف حقـ أن اكدالع هذه الثقرات هق الذي أطؾـ يف 

حقـف مؼاومة هذا الؿشروع والتصدي لؾتحالػ بقـف وبقـ 

. ()الـظؿ االستبدادية التابعة الػاسدة

                                                 
:                   اكظر طؾك سبقؾ الؿثال حقل الحالة الؿصرية يف الققت الراهـ ()

حالة التقازن العالؿل حقل الشرق األوسط واكعؽاساتف » حؾؼة كؼاشقةأطؿال 

مركز البحقث : ، كؾقة االقتصاد والعؾقم السقاسقة بجامعة الؼاهرة«طؾك مصر

 (غقر مـشقرة). 2013 أكتقبر 2والدراسات السقاسقة، 
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- 

 ما بقـ احتقاء الثقرة السقرية 

وتؼققد تؼدمفا بالتالطب بلوراق مساكدة البعض لـظام بشار 

األسد، ومساكدة البعض اآلخر لؾؿعارضة الؿسؾحة، طؾك كحق 

ى مـ االقتتال بقـ فصائؾ الؿعارضة الؿسؾحة، وذلؽ  غذَّ

بالتداخؾ الؿعؼد بقـ مقاقػ الؼقى اإلقؾقؿقة الؿساكدة لطريف 

األزمة وبقـ مقاقػفا تجاه األزمات األخرى يف العراق ولبـان، 

ويف ضؾ تصاطد دور الؼاطدة مـ جديد وإثارة هتديدات 

الؿقاجفات الطائػقة، وتجؿقد الثقرة يف القؿـ وإهناك ققاها 

بالؿقاجفة سقاء مع الحقثققـ أو مع الؼاطدة، وما بقـ تعثر 

الثقرة يف لقبقا والتفديدات بنسؼاط الؿرحؾة االكتؼالقة أمام 

ضغقط االكؼسامات الؼبؾقة وضغقط الؿقؾشقات الؿسؾحة 

إضافة إلك طدم فاطؾقة الحؽقمة، وما بقـ تحديات الثقرة يف 

. العؾؿاين الحادتقكس كتقجة االستؼطاب اإلسالمل 

 كجاح الثورة الؿضادة يف مصر يف طزل 

أول رئقس مدين مـتخب اكتخاًبا حًرا وتعطقل الدستور وإقالة 
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- 
 30 وذلؽ مـ خالل حراك شعبل محؾ جدال يف الحؽومة،

 ساكده تدخؾ طسؽري اكحاز لصالحف، وطؾك 2013يقكقف 

الثورة الجديدة أم » ثـائقة 2013 يقلقق 3كحق فجر مـذ 

، يف ضؾ استؿرار مؼاومة مدكقة سؾؿقة لؾحؽؿ «االكؼالب؟

« خارصة الطريق» العسؽري الذي يحاول شرطـة وضعف بتـػقذ

. ()2013 يقلقق 3التل أطؾـفا يف 

إن مواقف الؼوى الؽبرى من هذه  

الحاالت الثورية والثورات الؿضادة تجاهفا يؽشف يف 

: مجؿؾه طن مالمح أساسقة

الحػاظ طؾك شبؽة الؿصالح التل استؿرت طؼقًدا لبـائفا يف - 

وطؾك رأسفا الؿمسسة - وخاصًة يف مصرالؿـطؼة 

. العسؽرية الؿصرية، والـخب العؾؿاكقة الؿسؿاة لقربالقة

الدفاع طـ مـظقمة الؼقؿ الؾقربالقة السقاسقة واالقتصادية - 

واالجتؿاطقة والثؼافقة، طؾك كحق يتضح معف كؿط 

                                                 
 اكظر مؾػات مركز الجضارة لؾدراسات السقاسقة حقل هذه التطقرات طؾك ()

: الؿققع الخاص بالؿركز

http://hadaracenter.com/ 
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- 
ديؿؼراصقة بال »: الديؿؼراصقة الؿلمقلة يف الؿـطؼة

. ، حتك ولق كاكت يف رداء طسؽري«إسالمققن

طؾك كحق واسع « محاربة اإلرهاب»استعادة هدف - 

الراديؽالقة « إرهاب»وفضػاض ال يؼتصر فؼط طؾك 

، ولؽـ يتسع (أًيا كان الؿسؿى)الؿسؾحة العـقػة التؽػقرية 

لقدخؾ معفا ققى سقاسقة إسالمقة أخرى، وطؾك كحق 

. الشقعة/ يقضػ األوراق الطائػقة وخاصة محقر السـة

اكؽشاف الؿققػ األمريؽل واألوربل مـ رفض إسؼاط بشار - 

. األسد، ومـ مساكدة االكؼالب طؾك الديؿؼراصقة يف مصر

رفض تقجقف )ويتضح ذلؽ جؾًقا لقس مـ الؿقاقػ الؿباشرة 

ضربة طسؽرية لـظام بشار، أو الؿساكدة ولق الؿسترتة 

، ولؽـ مـ شبؽة (لؾحؽؿ الراهـ يف مصر (لؾتجؿقل)

 التل تبقـ يف مجؿقطفا أن الؼقى ()التػاطالت اإلقؾقؿقة

                                                 
:  اكظر طؾك سبقؾ الؿثال( (

  ،مققع مركزالؿبادئ/ كادية مصطػك، الـػاق األمريؽل وثـائقة الؿصالح.د

: الحضارة لؾدراسات السقاسقة

http://hadaracenter.com/index.php?option=com_content&amp;view=

article&amp;id=864:2013-11-25-14-23-19&amp;catid=85:2012-

12-09-11-09-38&amp;Itemid=484  
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- 
يف الؿـطؼة، « لالستؼرار»الؽربى تبحث طـ صقغة جديدة 

وتتؾخص هذه . وفؼ مؼتضقات الثقرات« التغققر»ولقس 

محاولة القصقل إلك حؾ : الشبؽة لدى الؼقى الؽربى يف

سقاسل لؾؿؾػ السقري، التػاهؿات مع إيران، إطادة الـظر 

يف صقغ التعاون الؼائؿة بقـفا وبقـ حؾػائفا التؼؾقديقـ، وطؾك 

. رأسفؿ مصر والؿؿؾؽة العربقة السعقدية

الغربل، برز الحديث -ولفذا؛ إلك جاكب االتػاق اإليراين 

الروسل، وطـ التقتر األمريؽل طـ التؼارب الؿصري 

الخؾقجل، وطـ احتؿاالت تغققر أولقيات القاليات الؿتحدة 

يف الؿـطؼة، وطـ تقجقف ضربة لؿجؿؾ الؿشروع الرتكل يف 

وأًيا كاكت التػسقرات والتحؾقالت الؿتؼابؾة ألبعاد . الؿـطؼة

هذه التػاطالت اإلقؾقؿقة الؿتداخؾة، وأًيا كاكت تػاصقؾفا، إال 

أهنا يف مجؿؾفا تبقـ أن هـاك كقًطا مـ التقافؼ الدولل يف هذه 

ويؿؽـ اختصار أهداف هذا التقافؼ يف هدفقـ . الؾحظة

مـ وجفة كظر الؼقى الخارجقة الؿتدخؾة يف كبقريـ 

  

 ضرب الثقرات الشعبقة يف مجؿؾفا وخاصة الصعقد 
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- 
اإلسالمل يف الؿـطؼة العربقة الـاجؿ طـ هذه الثقرات، والؿعـك 

باالستئصال الؽامؾ لإلسالمققـ تحت دطقى هـا يتعؾؼ 

، أو السؿاح لفؿ بالؿشاركة بالشروط التل «مؽافحة اإلرهاب»

يضعفا الخارج الؿتحالػ مع ققى داخؾقة طؾؿاكقة وققمقة ترفع 

معـك خاًصا  (أي هذه الؼوى)شعارات وصـقة لؽـفا تستبطـ 

لؾقصـ الؿصري يجرده مـ أي امتداد طربل أو إسالمل، ويفدف 

إلك إهناء مجرد االهتؿام الؿصري والعربل بنبداء مققػ سقاسل 

. مؿا يحدث يف الؿـطؼة مـ سقـاريق تػتقت واضح

 فقتعؾؼ بقأد الدولة الػؾسطقـقة، وتقققع 

اتػاق سالم مع إسرائقؾ يف غضقن ستة أشفر مـ قبؾ السؾطة 

الػؾسطقـقة، استثؿاًرا ألوضاطفا الؿتفالؽة ولؾقضع الحرج 

. 2013الذي تؿر بف الثقرات العربقة مـذ مـتصػ طام 

إن هذه الؿالمح يف مجؿؾفا تؼدم أدلة  

 طن 2012داطؿة لؾتحذيرات التي أصؾؼتفا الدراسة مـذ 

التلثقرات السؾبقة الؿحتؿؾة لؾـظام الدولي طؾى الثورات 

 فنن وأد الثقرات العربقة، والحقؾقلة دوهنا وإحداَث .العربقة

تغققر أو تحقل حضاري شامؾ هق حؿاية لؾفقؽؾ الؼائؿ 
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- 
لؾـظام العالؿل وحؿاية لؿـظقمة ققؿف السائدة التل مازالت 

ققاه الؿتـػذة تدافع طـ طالؿقتفا، وحؿايًة الستؿرار القاليات 

الؿتحدة يف ققادة هذا الـظام الرأسؿالل العالؿل الذي ُيصارع 

. لقتؽقػ مـ جديد يف مقاجفة ما ُيؼابؾ مـ تحديات

ومـ ثؿ فنن كجاح هذه الثقرات العربقة يف إرساء تعددية 

وديؿؼراصقة وطدالة واستؼالل، مـ شلكف أن يؽقن مدخال يف 

التغققر والتحقل العالؿل كحق طالؿ أكثر ديؿؼراصقة وطدالة 

وهذا التغققر لـ يحدث مـ مراكز الـظام العالؿل . وإكساكقة

فؼط، ولؽـ البد وأن تشارك فقف دوائر حضارية أخرى، حال 

لؿشؽالهتا ابتداًء ومساهؿًة يف حؾ مشؽالت العالؿ برمتف، 

بعقًدا طـ استبداد وهقؿـة دائرة بعقـفا، وكذلؽ بعقًدا طـ 

. صراطقة ومادية واستفالكقة الـظام العالؿل الراهـ

إن ثالثة أطقام مـ مسار التدخالت الخارجقة يف الثقرات 

العربقة قد بقَّـ زيػ ادطاء الؼقى الؼائدة يف الـظام العالؿل 

بؿساكدة الديؿؼراصقة وحؼقق اإلكسان والحريات دون ثؿـ 

أو تؽؾػة، كؿا بقـ أن استؿرار ققادة العسؽر لؾحقاة السقاسقة 

وأخقًرا، كشػت هذه . أداة أساسقة لحؿاية الؿصالح الغربقة
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- 
الؿسار اإلسالمي »األطقام الثالثة قدر التفديدات التل تقاجف 

أو « اإلسالم الراديؽالي»، فؾؿ يعد ما ُيسؿك «الديؿؼراصي

التل تجسده الؼاطدة يف )« التؽػقري»أو « اإلسالم الؿسؾح»

هق الؿفدد القحقد لؾديؿؼراصقة واالستؼرار،  (كظر الغرب

ولؽـ لحؼت بف الؼقى اإلسالمقة الديؿؼراصقة بعد أن ُألصؼت 

. هبا صػة اإلرهاب

ماذا بؿؼدور شعوبـا الثائرة يف مواجفة هذه الخريطة  

 سمال اختتؿت بف الؿعؼدة لألبعاد الدولقة الؿحقطة أن تػعل؟

الدراسة تحؾقؾفا مـذ ما يزيد طـ العام، وأجد أن اإلجابة طـف 

يف الدراسة مازالت صالحة حتك اآلن وستظؾ صالحة، ألهنا 

أن إرادة الشعوب البد أن تـتصر : تؿثؾ حؽؿة تاريخقة مػادها

من أجل الحرية والؽرامة والعدالة واإلكساكقة، ومن أجل 

 .التدافع ولقس الصدام الحضاري
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-  
 مقدمُ عامُ

  
 يل الثىزات العسبًُ مؤامسَ خازجًُ؟

 
إن الحديث طـ الثقرات العربقة يف الـظام الدولل يف 

بداية األلػقة الثالثة، لفق مشفد مـ مشاهد تاريخقة متعاقبة 

طـ األبعاد الخارجقة لتػاطالت الؿـطؼة العربقة يف قؾب 

أمتي يف »األمة اإلسالمقة أو بعبارة أدق هق حديث طـ حالة 

«:  العالم

وهل أن األمة اإلسالمقة دائًؿا يف قؾب العالؿ سقاء يف "

مرحؾة كؿقها ووحدهتا وصعقدها أو سقاء يف مرحؾة 

وإذا كاكت الؿراحؾ . جؿقدها وتخؾػفا وضعػفا وتجزئتفا

الؿتعاقبة مـ تاريخ األمة تربز التطقر يف هذا القضع 

الؿحقري سقاء كاكت األمة شاهدة أو مشفقدة، فنن 

الؿرحؾة الراهـة مـ تاريخ األمة، يف هناية الؼرن العشريـ 

بعد اكتفاء الحرب الباردة، تؿثؾ مرحؾة مـ مراحؾ إطادة 
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- 
تشؽقؾ مـاصؼ هذه األمة والعالقات فقؿا بقـفا والعالقات 

وهذه الؿرحؾة مـ إطادة التشؽقؾ . بقـفا وبقـ بؼقة العالؿ

لقست إال حؾؼة مـ حؾؼات سابؼة يف مسؾسؾ التحقل مـ 

الشفقد إلك الؿشفقدية خالل الؼركقـ التاسع طشر 

 أو "اآلخر" و"الخارج"والعشريـ، والتل مارس فقفا 

 تلثقراتف طؾك األمة، وبصقرة متصاطدة ال تعؽس "الغقر"

 مـ ققة ومؽـة ولؽـ ما "الخارج"فؼط ما أضحك طؾقف 

. () " مـ ضعػ"الداخؾ"أضحك طؾقف 

ت مؼدمة أول أطداد حقلقة رالعبارة السابؼة تصد

وهل تحؿؾ داللة مفؿة . (1999)أمتل يف العالؿ 

الثورات العربقة يف »لؿقضقطـا أال وهل أن االقرتاب مـ 

، ال يبدأ مـ فراغ أو كؼطة صػر، ولؽـف «الـظام الدولي

يؿثؾ كؼطة تحقل لتغققر مسار قادت إلقفا تراكؿات 

وتطقرات ال يؿؽـ أن يحسـ ففؿ الؿشفد الحالل دون 

                                                 
مؼدمة العدد األول من أمتي يف سقػ الديـ طبد الػتاح، .كادية مصطػك، د.د ()

 مركز الحضارة ،(كتاب غقر دوري يفتم بؼضايا العالم اإلسالمي)العالم 

 .16م، ص1999/هـ 1419لؾدراسات السقاسقة، الؼاهرة، 
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- 
. () استدطائفا والتدبر فقفا

                                                 
:  اكظر هذه الرتاكؿات والتطقرات مـذ هناية الحرب الباردة يف()

: (يف) ،الؼسؿ األول. كادية مصطػك، الؿـطؼة العربقة والـظام الدولل الجديد.د-  

 الؼاهرة، ،مركز الدراسات الحضارية ،هـ1412( 1992) تؼرير األمة يف طام

1993 .

 بحث مؼدم إلك الـدوة ،التاريخ ودراسة الـظام الدوليكادية مصطػك، .د- 

آفاق العالقة بقـ العؾقم السقاسقة " :الؿصرية الػركسقة التاسعة تحت طـقان

ركز البحقث والدراسات السقاسقة، الؼاهرة،  فرباير م ،"والعؾقم االجتؿاطقة

2000 .

مشروع األمن العربي و، (محرران)باكقـام الشرقاوي .كادية مصطػك، ود.د- 

 الؿمتؿر التاسع طشر لؿركز البحقث والدراسات ،" الؽبقرالشرق األوسط

مركز البحقث والدراسات : ، جامعة الؼاهرة2005ديسؿرب : السقاسقة

  .2006السقاسقة، 

مراجعة ) طؾقاء وجدي ،(تـسقؼ وإشراف طؾؿل وتؼديؿ)كادية مصطػك، .د- 

كحو رؤية طربقة :  أوروبا وإدارة حوار الثؼافات األورومتوسطقة،(وتحرير

بركامج الدراسات الحضارية : ، جامعة الؼاهرةلتػعقل الحوار ودطم الؿصالح

 . 2007وحقار الثؼافات بؽؾقة االقتصاد، 

كحو : الخصوصقة الثؼافقة، (محرران)محؿد بشقر صػار .كادية مصطػك، د.د- 

: ، جامعة الؼاهرة13/9/2006-11"واالجتؿاطي تػعقل التغققر السقاسي

.  2008بركامج الدراسات الحضارية وحقار الثؼافات بؽؾقة االقتصاد، 

  ، أسامة أحؿد (تـسقؼ طؾؿل وإشراف)باكقـام الشرقاوي .، دكادية مصطػك.د- 

الؿصالح الؼومقة وتدخالت : إيران والعرب، (تحرير ومراجعة)مجاهد 

 مركز الدراسات الحضارية:  جامعة الؼاهرة،(رؤى مصرية وإيراكقة)الخارج 

. 2009جامعة الؼاهرة، : وحقار الثؼافات

الديؿؼراصقة العالؿقة من مـظورات غربقة وكحو مـظور كادية مصطػك، .د- 

=  مركز الحضارة لؾدراسات السقاسقة، ،إسالمي يف طؾم العالقات الدولقة



 

 

 - 21-  الثىزات العسبًُ يف الهظام الدولٌ

-  
 
                                                 

 .(تحت اإلطداد لؾـشر). الؼاهرة=

: وأصؾ القرقة بالؾغة اإلكجؾقزية

Beyond Western Paradigms of International Relations: Towards an 

Islamic Perspective on Global Democracy, A paper presented to 

"Building Global Democracy" Workshop, Cairo 6-8 December 

2009. 

: أطؿال ممتؿر، (محرران) إبراهقؿ البققمل غاكؿ.د باكقـام الشرقاوي،.د- 

خبرات مؼاركة مع حركة فتح اهلل : مستؼبل اإلصالح يف العالم اإلسالمي"

مركز الدراسات الحضارية وحقار الثؼافات، مجؾة ، "2009 أكتوبر "كولن

. 2011حراء، الؼاهرة، 

، مركز "2008 يـاير24 -13كقف كػؽر يف األحوال الراهـة العالؿقة "دورة - 

. الحضارة لؾدراسات السقاسقة، الؼاهرة

سقػ الديـ طبد الػتاح، مدحت ماهر، ماجدة .كادية مصطػك، د.د- 

الؼقم يف الظاهرة : (محررون)إبراهقؿ، سؿقة طبد الؿحسـ 

 مركز الحضارة لؾدراسات السقاسقة، دار البشقر االجتؿاطقة،

 .2012لؾثؼافة والعؾقم، الؼاهرة، 

، "من أجل بـاء الذات الحوارية والوطي الحضاري"التثؼقف الحضاري دورة -

االثـقن )يف خصائص الحضارة الغربقة ووجوهفا الؿتـوطة : الحؾؼة السادسة

 كظؿفا مركز الحضارة لؾدراسات (2010 سبتؿبر 16 الخؿقس  13

. السقاسقة بالتعاون مع مركز الدراسات الحضارية وحقار الثؼافات بالؼاهرة

 (تحت اإلطداد لؾطبع)

: كتاب غقر دوري يفتؿ بؼضايا العالؿ اإلسالمل، العدد السابع: أمتل يف العالؿ- 

مركز الحضارة لؾدراسات السقاسقة،  ،اإلصالح يف األمة بقن الداخل والخارج

  .2006الؼاهرة ، 
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 إذى، ماذا يقدم لها مصًد الثىزات  -
 العسبًُ يف بدايُ األلفًُ الثالثُ مو دالالت

  عو طبًعُ يره املسحلُ مو حتىل العالقُ بني 
  (قلب العامل اإلسالمٌ اجلًىاسرتاتًجٌ)العسب 

 والعامل وعلِ ضىء خربَ ما سبقًا مو مساحل؟
 
 

 احلاضس الغائب يف كافُ 
 الثىزات العسبًُ عهد اندالعًا 

 يى البعد اخلازجٌ
 

فؾؼد غاب طـ خطابات الثقار الذائعة الؿعؾـة، ولؽـف كان * 

. حاضًرا يف مؽـقهنا

فؾؼد قامت الثقرات ضد كظؿ مستبدة تابعة لؾخارج، 

ولق ادطك بعضفا، كظام سقريا مثال، مؼاومتف لفذه التبعقة، 

ولؿ تؽـ الؿصالح القصـقة إال ما يراه قادة هذه الـظؿ 

وطؾك الـحق الذي يخدم طالقات التبعقة أو حتك طالقات 

. ما يبدو أكف مؼاومة لؿشروع التبعقة
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- 
وكال الحالتقـ كاكت بالطبع خادمة باألساس لضؿان 

استؿرار الـظام الؿستبد وحؿاية وجقده، سقاء يف صقرتف 

الؿـدمجة يف الـظام العقلؿل بلبعاده السقاسقة واالقتصادية 

، أو (مصر وتوكس والبحرين والقؿن)والعسؽرية األمـقة، 

لقبقا، )سقاء يف صقرتف التل تؼع طؾك الحافة الحرجة 

أما الؿصالح القصـقة، كؿا تريدها الشعقب . (سوريا

والؼقى الؿعارضة لفذه الـظؿ، فؾؿ تؽـ حاضرة يف 

حسابات كؾ مـ هذه الـظؿ أو الؼقى الدولقة الؿساكدة 

: الستؿرار استبدادها تحت ذرائع طدة لعؾ مـ أخطرها

االستؼرار ولؽـ حؿايًة وتلمقـًا باألساس لؿصالح هذا 

الخارج يف أوصاكـا، أو طؾك كامؾ الدائرة الحضارية العربقة 

. اإلسالمقة التل كـتؿل إلقفا

 ويف الؿؼابؾ، كان اكدالع الثقرات وخاصًة يف تقكس ومصر *

أوال، مػاجلة لؾـظام الدولل السائد لؿا بعد الحرب الباردة 

ويف حقـ تقاترت . الذي راهـ طؾك طدم اكدالطفا أو غقرها

يف البداية االهتامات مـ جؿقع قادة الـظؿ الؿستبدة بقجقد 

. قؾة مـدسة أو بالػزاطات اإلسالمقة الداخؾقة والخارجقة
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- 
إال أكف سرطان ما تحقل همالء الؼادة إلك اهتام الؿمامرات 

والضغقط الخارجقة، وخاصة األمريؽقة األوروبقة، وذلؽ 

حقـ بدأت هذه الؼقى الغربقة تتحقل طـ الؿساكدة 

كحق التلرجح بقـ تليقد  (بدرجات متػاوتة)الحذرة لؾـظؿ 

حؼقق الشعقب وبقـ مساكدة الـظؿ وصقال إلك الدطقة 

. لؾرحقؾ أو االكتؼال الػقري لؾسؾطة

إن ققل البعض أن تعاقب وتزامـ الثقرات العربقة لقس إال * 

دلقال طؾك ممامرة خارجقة كربى ضد استؼرار الؿـطؼة 

ولتؼسقؿفا لصالح الؿشروع الصفققين واألمريؽل، لفل 

كؿا سـرى )مؼقلة ال تعل حؼائؼ التاريخ مـ كاحقة 

كؿا أهنا اهنزامقة ورجعقة ال تممـ بؼدرة الشعقب . (الحًؼا

وهذا ما كجحت الـظؿ الؿستبدة . طؾك إمؽاكقة التغققر

صقال أكثر مـ كصػ قرن يف غرسف وتؽريسف يف كػقس 

شعقهبا، فنما قبقل االستبداد لؾحؿاية مـ التفديد 

الخارجل وإما القققع يف براثـ الؿمامرات الخارجقة 

وهتديدات اإلسالم الؿتطرف والػقضك وطدم االستؼرار 

ويف حقـ كان يتلكد لؾشعقب وبالتدريج . بؽافة أشؽالفا
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- 
خطل هذه التقجفات، كاكت تزداد قـاطة الـظؿ وحؾػائفؿ 

. يف الخارج أن هذه الشعقب قد ماتت

إال أن اكدالع الثقرات العربقة، طؾك الـحق الذي قامت *  

، أي كقهنا ثقرات (ولو بدرجاٍت متـوطة)طؾقف جؿقًعا 

شعبقة بدون ققادة واحدة واضحة الؿعالؿ أيديقلقجًقا 

وحركًقا، ولؽقهنا ثقرات سؾؿقة تقاجف بطش اآللة األمـقة 

الؼؿعقة لؾـظؿ، هذا الـؿط مـ الثقرات طؾك هذا الـحق، 

كسر حؾؼة مػرغة دارت فقفا هذه الشعقب لعؼقدٍة صقيؾة، 

وأثبتت أهنا ما زالت حقة وقادرة طؾك الػعؾ، وابتداًء مـ 

واألهؿ أهنا أثبتت أن البـقة االجتؿاطقة . الداخؾ أساًسا

واالقتصادية والسقاسقة الداخؾقة لؾـظؿ الؿستبدة، ويف 

تحالػاهتا مع كظائرها الخارجقة، لؿ يعد بؿؼدورها 

حقث أفرزت . االستؿرار، بعد أن وصؾت إلك ذروهتا

خؿائر الثقرة وولدت حالة ثقرية كامـة كاكت تـتظر 

. االكػجار

هق الؿـاط وهق الؿـطؾؼ - ابتداءً ولذا؛ لؼد كان الداخؾ 

وهق الغاية لفذه الثقرات، سقاء يف الدوافع الؿعؾـة أو 
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- 
األهداف الؿحددة، كاهقؽ بالطبع طـ كقكف الؿحرك، ولؽـ 

ضؾ الخارج مستبطـًا مؿا يدل طؾك الذكاء الػطري لفذه 

( مصر وتوكس)الثقرات، حتك أصاحت بعضفا برأس الـظام 

القؿن )وحتك تعرضت بعضفا لؿخاصر الحرب األهؾقة 

، أو تعرضت كؿا حالة لقبقا لدطقة الخارج لؾتدخؾ (وسوريا

العسؽري حؿايًة لؾثقار أو تعرضت كحالة البحريـ لؾتدخؾ 

العسؽري الخؾقجل لؼؿع الثقار؛ وهـا بدأت تظفر صراحة 

.  أكؿاط مـ التدخؾ الخارجل

فؾؼد كان الؿـاط لدى هذه الشعقب هق مدى صؿقدها 

وإصرارها وإرادهتا القصـقة طؾك إسؼاط الـظؿ، غقر آهبة لؿا 

يشغؾ الـخب والؿراقبقـ والؿحؾؾقـ مـ أمقر تلثقر الخارج 

ومـ ثؿ، فنن مـ أهؿ . وتدخالتف الجارية أو الؿرتؼبة

الدالالت الحضارية لؾثقرات العربقة يف طالقتفا بالخارج، 

أهنا ستصبح مـطؾًؼا لؾتلريخ لتطقراتـا مـ تقاريخـا، بعد أن 

. اطتدكا صقيال التلريخ بتقاريخ غقركا

إال أن هذا الخارج، وإن فقجئ هبذه الثقرات، طؾك األقؾ 

األولك والثاكقة مـفا والؾتان كجحتا يف إسؼاط رؤوس الـظام 
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- 
بسرطة كسبقة وطؾك كحقٍة سؾؿل، إال أن الخارج أخذ يتلهب 

بحسابات وسقـاريقهات لؾتعامؾ معفؿا مـ كاحقة، وإلدارة ما 

. اكدلع بعد ذلؽ مـ ثقرات مـ كاحقة أخرى

بعبارة أخرى، وإن كـا كـػل أن يؽقن اكدالع الثقرات 

ممامرة خارجقة ففذا ال يؿـع مـ االطرتاف بلن زخؿ خطابات 

وسقاسات حؼقق اإلكسان العالؿقة واآللقات العقلؿقة 

ألدوات التؿؽقـ والتقاصؾ الحديثة، قد مارست تلثقرها يف 

بقئة اكدالع الثقرات وأدواهتا، إال أكف طؾك جاكب آخر يجب أن 

كمكد طؾك ضقء الخربة التاريخقة لفذه األمة والؿؾقئة 

بالتدخالت الخارجقة أن الخارجل البد أن يؿارس تلثقراتف 

طؾقفا مـ كاحقة كؿا البد وأن تؿارس هذه الثقرات تلثقراهتا 

كؿا ). طؾك تقازكات الؼقى اإلقؾقؿقة والعالؿقة مـ حقلفا

 . (سـرى الحًؼا

 

 

 *    *    *
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- 
 

 اخلازج بعد عام 
 مو الثىزات أضخِ سافًسا

 
ومؿا الشؽ فقف أن قدر وصبقعة االهتؿام بالبعد الخارجل 

لقس كؿا هق بعد  (2010ديسؿبر )يف بداية مقجة الثقرات 

فؾؿ يعد األمر مؼصقًرا . مرور طام طؾك اكدالع هذه الثقرات

طؾك رصد سؾقك خارجل تجاه ثقرة محددة ولؽـ أضحت 

الصقرة الؽؾقة واالقرتاب الشامؾ مـ هذا الدور الخارجل 

فبعد حالة األمؾ الؽبقر مع كجاح الثقرة . أكثر أهؿقة وإلحاًحا

التقكسقة ثؿ الؿصرية ثؿ تقاتر الثقرات، لؿ يعد األمؾ بـػس 

الدرجة يف مقاجفة استعصاء كظؿ أخرى طؾك السؼقط ومع 

ومـ ثؿ، فنن حالة . الثقرات الؿضادة يف مصر وتقكس

وتدخالتف « الخارجي»الراهـة اقرتكت بتزايد أهؿقة « السقولة»

وتلثقراتف؛ ولذا لؿ يعد حاضًرا غائًبا، ولؽـ أضحك حاضًرا 

سافًرا طؾك كافة الؿستقيات ومقضًػا كافة األدوات وخاصة 

االكؼسامات الداخؾقة مـ أجؾ احتقاء وتؼققد، إن لؿ يؽـ 
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- 
. () إجفاض الثقرات

إن الؼراءة يف األدبقات الـظرية طـ الثقرات وخربات 

كؿاذجفا التاريخقة، بؿا فقفا خربات طربقة وإسالمقة، تؼدم 

وهل . طؿًؼا لؿحاولة اإلجابة طـ األسئؾة الؿطروحة طالًقا

قراءات وإجابات تؼقم طؾك االقرتاب الـظؿل الدولل مـ 

وهق يبحث يف أثر الـظام .  Systemic Approachالثقرات

طؾك الثقرات، ويػسر مسارها  (الشامل واإلقؾقؿي)الدولل 

كؿا يبحث . طؾك ضقء صبقعة هذه الـظؿ وتلثقراهتا وتدخالهتا

. أيًضا يف ما لفذه الثقرات مـ آثار طؾك الـظام الدولل

: أمريـومـ ثؿ، فنن مؼقلة الدراسة وأسئؾتفا إكؿا تعؽس 

 ما الجديد يف الجقؾ الراهـ لؾثقرات العربقة، ويف من كاحقة،
                                                 

إذا كان العام األول مـ الثقرات قد كشػ جاكًبا مـ صقرة أهداف التلثقرات  ()

الخارجقة، فنن العام الثاين أكثر داللة بالـسبة لحؼقؼة هذه األهداف، وخاصًة 

. بعد أن أكدت اإلرادة الشعبقة صعقد اإلسالمققـ إلك صدارة الؿشاهد الثقرية

فنن تصاطد هجقم الثقرة الؿضادة ضد مـجزات الثقرة يف مصر مـذ هناية العام 

الثاين، والسقؿا ضد الربلؿان وضد مرشحل الثقرة لؾرئاسة، لؿ يؽـ هجقًما 

كذلؽ . داخؾًقا فؼط ولؽـ جاء متحالًػا مع ققى خارجقة إقؾقؿقة وطالؿقة

 .اكؽشػ الصراع اإلقؾقؿل والدولل حقل سقريا والقؿـ ولقبقا
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- 
قؾبفا الثقرة الؿصرية، بالـسبة لألبعاد الدولقة لدراسة 

الثقرات، وخاصًة وأن هذه الثقرات تؼع يف قؾب مـطؼة 

تستعصل طؾك إطادة التشؽقؾ الذي تؿارسف طؾقفا مـذ هناية 

الحرب الباردة الؼقى السائدة يف الـظام الدولل، وهق األمر 

الذي أدى إلك تلخر وصقل ثقرات التحقل الديؿؼراصل 

العؿقؼة إلك الؿـطؼة مؼاركة بؿـاصؼ أخرى مثؾ أمريؽا 

ومـ ثؿ، فنن هذه الثقرات العربقة يف . الالتقـقة وشرق أوروبا

ذاهتا تؿثؾ تحدًيا لفذا الـظام الدولل السائد يف هذه الؿرحؾة 

مـ تغقره، وبالتالل يطرح مستؼبؾ السقاسات الخارجقة لدول 

أسئؾة حقل الؼدرة طؾك تحدي - الثائرة وغقرها-الؿـطؼة 

إطادة التشؽقؾ بؾ واختبار هذا الـظام الدولل السائد مـ 

. حقلـا ومدى التغقر الذي قد يصقبف خالل أزمتف الراهـة

 ما هل قـقات تلثقر الـظام الدولل يف ومن كاحقة أخرى،

هذه الثقرات وسقاساهتا الخارجقة طؾك اطتبار أن مستؼبؾ هذه 

الثقرات كجاًحا أو فشاًل، لقس كتاًجا لؾؿحددات الداخؾقة 

فؼط ولؽـ أيًضا الخارجقة وخاصة الـظؿقة الؽؾقة مـفا؟ كؿا 

أن مستؼبؾ هذه الثقرات لـ يؽقن مدخال يف تغققر الـظؿ 
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- 
القصـقة فؼط ولؽـ مدخال أيًضا يف تغققر الـظؿ اإلقؾقؿقة 

والـظام العالؿل كحق مزيد مـ العدالة والديؿؼراصقة 

. واإلكساكقة

وبـاًء طؾقف، فنن الدراسة تؽسر الثـائقة الؿعفقدة لؾتؿققز بقـ 

ما هق داخؾل وما هق خارجل، حقث إن صبقعة الؿرحؾة 

الراهـة مـ تطقرات كؾٍة مـ الـظام الدولل والثقرات تستدطل 

الؼػز طؾك هذه الثـائقة وتجاوزها، ومـ ثؿ تػرتض االقرتاب 

الؽؾل الـظؿل الذي يجدل، ولقس فؼط يربط، بقـ الداخؾل 

والخارجل وبقـ األبعاد السقاسقة والعسؽرية واالقتصادية 

. والثؼافقة وبقـ التاريخل والراهـ يف مـظقمة كؾقة

: ومـ ثؿ، فنن هذه الدراسة تتؽقن مـ الؿحاور التالقة

قراءة يف : طـ الثقرات والـظام الدوللالؿحور األول 

يبحث يف الؿحور الثاين األدبقات الـظرية والخربة التاريخقة، و

حالة الـظام العالؿل الراهـ الؿحقط بالثقرات العربقة ومـ ثؿ 

يؼدم قراءة يف داللة األزمات العالؿقة الراهـة التجاه التلثقر 

. الخارجل طؾك الثقرات والعؽس صحقح

« الخارجقة»فقرسؿ خريطة الدوائر الؿحور الثالث، أما 
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- 
الؿمثرة يف الثقرات العربقة ويؼدم خريطة الػرص والؼققد 

ويتققػ هذا . الـابعة مـ كؾ مـفا تجاه كؿاذج هذه الثقرات

وتطرح . الؿحقر طـد كؿقذج الثقرة الؿصرية بؼدر مـ التػصقؾ

الدالالت الحضارية ألثر الصعقد اإلسالمل خاتؿة الدراسة 

حقث إن .الراهـ طؾك مستؼبؾ الثقرات وتقجففا كحق الخارج

جاكًبا أساًسا مـ التساؤل طـ مققػ الخارج مـ الثقرات مبعثف 

. مدى قبقل الـظام العالؿل لفذا الصعقد

حقـ اكدلعت الثقرة يف مصر ثؿ يف دول طربقة أخرى، 

كقػ سقؽقن مققػ الؿمسسة العسؽرية؟ : تساءلُت سريًعا

وكقػ سقؽقن مققػ الخارج؟ ومع مقاقػ الؼقى الغربقة 

التل حاولت ادطاء أبقة الثقرات، والتل لؿ تتخذ مقاقػ 

طدائقة معؾـة تجاهفا، استقؼظت ذاكريت التاريخقة وكذلؽ 

ذاكريت الـظرية، باحثًة يف تاريخ الخربات وواقع الـظريات طـ 

كقػ سقؽقن حال هذه : إجابة السمال الؿركب التالل

الثقرات يف تؾؽ الؿرحؾة مـ تطقر حالة الـظام العالؿل، 

 وخاصة وأن بقادر اإلسالمقة تحقط هبذه الثقرات؟ 
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- 

يتضح مـ قراءة األدبقات الـظرية طـ الثقرات،  (1)

، كقػ أن هذه األدبقات أسؼطت طـد ()بلجقالفا الؿتعاقبة

األبعاد  (االكػجار، الؿسار، الؿآل)تحؾقؾفا مقؽاكقزم الثقرات، 

الخارجقة لحساب الرتكقز أساًسا طؾك هقاكؾ وققى 

. وطؿؾقات الداخؾ

هق بؿثابة معطاة تؿثؾ البقئة « الخارجي»مؿا يعـل ضؿـًا أن 

الؿحقطة بالثقرة، وأن الثقرات تؼقم أساًسا ألسباب داخؾقة 

. ولقس خارجقة

ويجدر الؼقل إن هذا الـؿط مـ األدبقات هق الذي قدمف 

طؾؿاء االجتؿاع السقاسل والـظرية السقاسقة، أو الؿمرخقن 

وهذا الـؿط إكؿا . الؿطبؼقن لؿـفاجقة العؾقم االجتؿاطقة

يجسد رؤية اجتؿاطقة سقاسقة تؼؾقدية يف دراسة الظاهرة 

الثقرية، باطتبارها ضاهرة داخؾقة باألساس ال ترتبط 

. بالخارجل

                                                 
 السقاسة الدولقة،حالة مصر، ... ، إدارة مرحؾة ما بعد الثقرةمحؿد صػار.د ()

  .2011، إبريؾ 184العدد 
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- 
يف حقـ أن الؿـظقرات الحديثة يف طؾؿ السقاسة بصػةٍة طامة 

والعالقات الدولقة بصػةٍة خاصة تـطؾؼ مـ الربط بقـ 

الداخؾل والخارجل بطريؼة متزايدة، ويف حقـ كؾحظ أن 

طؾؿاء العالقات الدولقة لؿ يدلقا كثقًرا بدلقهؿ يف التـظقر 

لألبعاد الدولقة لؾثقرات وارتباصفا بالسقاسات الدولقة أو 

أحد أهؿ « فريد هالقداي» إال أن ()الـظام الدولل تلثقًرا وتلثًرا،

دراسات )أساتذة الؿدرسة الربيطاكقة يف العالقات الدولقة 

كسر هذه الؼاطدة وقدم دراسة  (الشرق األوسط بصػٍة خاصة

الػركسقة، الروسقة، )كظرية مؼاركة يف طالقة أربع ثقرات كربى 

 ولؼد صدر الؽتاب ().بالسقاسة العالؿقة (الصقـقة، اإليراكقة

يف أطؼاب هناية الحرب الباردة، صارًحا سمااًل مفًؿا يستدطل 

؟    «هل اكتفى طصر الثورات يف العالم»التققػ طـده أال وهق 

، قد صدر يف «فريد هالقداي»الجدير بالؿالحظة، أن كتاب 

 كفاية)غؿار ما يسؿك الجقؾ الرابع مـ الـظريات طـ الثقرة 
                                                 

: اكظر التػصقؾ يف ()

 Richard Saull, Review Of Revolution And World Politics, Historical 

Materialism, Vol 10, No 1,2002. 
( ) Fred Haliday, Revolution And World Politics: The Rise And 

Fall Of The Sixith Great Power, Macmilan, London, 1999.  
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- 
، وهق الجقؾ الذي اقرتن بـفاية (الثؿاكقـقات والتسعقـقات

الحرب الباردة ولقؼدم خربات ثقرات أوروبا الشرققة وإيران 

. مـ قبؾفا

وإذا كان هذا الجقؾ الرابع قد مثؾ تراكًؿا مؼاركًة بؿا قبؾف، 

« فريد هالقداي»فقؿا يتصؾ بتحؾقؾ الثقرات، إال أن دراسة 

لؾبحث يف - يف إصار طؾؿ العالقات الدولقةكاكت تدشقـًا 

أحادي الفقؽل )مرحؾة جديدة مـ الـظام الدولل 

، وما إذا كان سقشفد بدوره ثقرات مثؾ التل (واأليديولوجقة

فؽؾ مـ الثقرة . شفدهتا مراحؾ سابؼة مـ تطقره التاريخل

الػركسقة والثقرة الروسقة اقرتكت بؿراحؾ تحقل يف الـظام 

الدولل األوروبل أساًسا والعالؿل، كؿا دشـت الثقرتان 

.  الصقـقة واإليراكقة مرحؾة أخرى مـ تشؽؾ الـظام العالؿل

ودون إدطاء مـاقشة حجج هذا الؽتاب وإصاره الـظري 

ومؼقالتف الـظرية وكتائجف، يؽػل التققػ طـد مـطؾؼف 

وفرضقتف األساس مـ كاحقة، وطـد مغزى السمال الذي 

يف مؼدمة الؽتاب مـ كاحقة أخرى بالـسبة « هالقداي»صرحف 

. لؿا اكدلع مـ ثقرات طربقة
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- 
، ففل أن «هالقداي» التل يـطؾؼ مـفا 

الثقرة كليديقلقجقة وكظاهرة وطؿؾقة تاريخقة هل ذات أبعاد 

دولقة واضحة وخاصًة الثقرات الؽربى التل تعدت الحدود 

وكاكت بؿثابة ثقرات ضد  (1989- 1789)خالل الؼركقـ 

وتؿارس هذه األبعاد الدولقة تلثقرها يف . الحداثة الرأسؿالقة

أسباب الثقرة وتػسقر اكدالطفا، وكذلؽ مسار : مستقى

. تشؽؾفا وكتائجفا وكقػقة تلثرها بؼقى أخرى وتلثقرها طؾقفا

طرب الؼركقـ « هالقداي»هذا، والـؿاذج الثقرية التل تـاولفا 

هل كؿاذج قامت ضد ققى رأسؿالقة كان التفديد األساس لفا 

بعبارة مقجزة، فنن جقهر الؽتاب هق أن . مقجف مـ الخارج

العالقات الدولقة تؿثؾ طامال أساًسا إن لؿ يؽـ محدًدا لؾظاهرة 

االجتؿاطقة لؾثقرات، فبالرغؿ مـ أن الثقرات تؼع داخؾ دولة 

محددة ويف زمـ محدد، فنهنا تؼع كتاج أزمات ذات جذور دولقة 

كؿا أن طقاقب التغققر الثقري والطريؼة التل تؿت هبا يسفؾ مـفا 

يركز طؾك « هالقداي»ومـ ثؿ، فنن . الـظام الدولل ويحػزها

السبب الدولل الكدالع الثقرات، وكقػ أن لؾثقرات أهداف 

. دولقة وكقػ تمثر العقامؾ الدولقة طؾك مسارها
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- 
 والسابؼ اإلشارة إلقف 

فقؿؽـ صرحف طؾك « هل اكتفى طصر الثورات يف العالم؟»وهق 

إذا كاكت الثقرات األربع كربى ثقرات ضد : كحقٍة آخر كاآليت

الرأسؿالقة الحداثقة أو الحداثة الرأسؿالقة، فنلك أي حد تؿثؾ 

هناية الشققطقة مع اهنقار االتحاد السقفقتل والثقرات يف شرق 

أوروبا هناية لؾثقرات يف العالؿ أي هناية لتفديدات جديدة 

العولؿة )لؾـظام الرأسؿالل العالؿل يف مرحؾتف الحالقة 

؟ (واألمركة

ومؿا ال شؽ فقف، أن السمال بصقغتف هذه إكؿا يؼصد 

مػفقًما محدًدا لؾثقرة وفًؼا لؾتؼالقد الؿاركسقة، أي الثقرة 

الؿرتبطة بالتغققر الجذري العـقػ لؼؾب كظام قائؿ وبـاء كظام 

جديد مـ خالل تعبئة وحركة الجؿاهقر الؿسقسة مـ العؿال 

ومـ ثؿ، ففؾ العالؿ . (الؿػفوم الؿاركسي لؾثورة)والػالحقـ 

مع بداية التسعقـقات أضحك خالًقا مـ تؾؽ الؼقى الثقرية 

هؾ اكتفك طصر الثقرات؟ « هالقداي»حتك يتساءل 
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- 
 أن () «هالقداي» يف مراجعتف لؽتاب Richarch Saullويرى 

الذي أضحك يفدد الـظام االجتؿاطل الرأسؿالل الدولل بعد 

 أي دول "Rogue states"طؼد مـ اهنقار االتحاد السقفقتل هل 

مسؾحة بلسؾحة دمار شامؾ وأسقاق مالقة لقربالقة غقر 

 الؼادرة طؾك إحداث agencyولؿ تعد الؿمسسة . مستؼرة

التحقالت االجتؿاطقة والسقاسقة مؿثؾة يف الشعقب التل 

تتحرك بجؿاطقة وفًؼا لؿشروع إكساين كابع مـ وطل ذايت 

بؿساوئ الـظام الؼائؿ، ولؽـ أضحك مؽؿـ التحقل يقجد يف 

. الؿخرجات األكاكقة والػقضقية لعالقات السقق الرأسؿالقة

الؽربى هل مصدر  « الشعبقة»بعبارة أخرى لؿ تعد الثقرات 

. التفديد لؾـظؿ السقاسقة واالقتصادية واالجتؿاطقة الرأسؿالقة

هذا، ويؿؽـ مـ كاحقة أخرى اإلجابة طؾك سمال 

( غقر يسارية)مـ مدخؾ آخر وهق رؤى أمريؽقة « هالقداي»

ومػاد هذه الرؤية . طـ مسار الثقرات يف طالؿ الحرب الباردة

أن طصر الثقرات قد أفؾ وأن الثقرات، كؿا بقـت خربة 

الستقـقات والسبعقـقات قد اكتفت بالػشؾ، ومـ ثؿ يصبح 

                                                 
( ) Richard Saull. Op. cit. P288-303. 
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- 
ما الذي يؿؽـ طؿؾف لتجـب الثقرات؟ : السمال هق

إن هذه الؿؼقلة جاءت يف مضؿقن كص إكجؾقزي مرتجؿ 

كشره العدد األول مـ اإلصدار الجديد الؿؾحؼ بؿجؾة 

اتجاهات كظرية، والذي : 2011السقاسة الدولقة طدد أبريؾ 

.  واقرتن هذا الـص بتعؾقؼ طؾقف().تؿ تخصقصف لؾثقرات

كؼاًل طن )فنذا كان الـص قد أفاض يف تحؾقؾ الثقرات 

، فؼد وصؾ إلك الحديث (أدبقات كظرية رائدة يف هذا الؿجال

طـ أفقل كجؿ الثقرات، مشقًرا 

طؾى الرغم من تؿتع فؽرة الثورة بشعبقة يف الستقـقات من »

. الؼرن العشرين، فنكفا كالت سؿعة سقئة يف السبعقـقات

وبحؾول الثؿاكقـقات، كاكت الؽثقر من الدول الراديؽالقة 

ولم يؽن هـاك أي أمثؾة . تحاول التراجع طن أكظؿتفا الثورية

... إيجابقة لؾثورات التي سارت بشؽٍل جقد

إن التوصل إلى فؽرة أن الثورات تـتفي بشؽٍل سيء ... 

                                                 
 اتجاهات كظرية يف تحؾقل السقاسة الدولقة، (محرر)إيؿان أحؿد رجب  ()

 العدد األول، ،(الؿػاهقم الخاصة بتحؾقل اكفقار الـظم السقاسقة: الثورات)

. ، مرجع سابؼ184مؾحؼ السقاسة الدولقة، العدد 



 

 

 - 40-  الثىزات العسبًُ يف الهظام الدولٌ

- 
استغرق فترات صويؾة من التجارب الثورية واسعة الـطاق، 

ويؿؽن الؼول إن الوطود الثورية طادًة ما تؽون مشرقة 

ومضقئة، لؽن الـتائج طادًة ما تؽون سقئة، وإذا لم تر ذلك 

وبالـظر إلى العديد من التجارب الثورية، . بـػسك فؾن تصدقه

تراجع الؽثقر من الثوريقن الؿحتؿؾقن طن ثورتفم، ولفذا كان 

وبحؾول . طؼد الثؿاكقـقات من الؼرن العشرين طؼًدا محافًظا

التسعقـقات، كاكت جؿاطات فؼط مثل تـظقم الؼاطدة هي التي 

... تريد الثورة

إن الػؽرة األساسقة يف الػؽر الثوري تتؿثل يف أن إطادة 

صقاغة الؿجتؿع أمر مؿؽن، وبدون ذلك فؾن يؼوم الؽثقرون 

وباكتشاف أن إطادة صقاغة مجتؿع تمدي إلى . بثورات

ولؽن . صعوبات مروطة وكتائج سقئة، يؿوت الحؾم الثوري

هل معـى هذا أكـا لن كشفد موجة كبقرة أخرى من الثورات؟ 

لقس بالضرورة، حقث إن هـاك وفرة من الظؾم يف العالم، وهو 

وكؿا أشارت حـا أركدت، فنن الغضب يمدي . ما يثقر الغضب

إلى الثورة، والؼدر األكبر من مشاطر الغضب اآلن يوجد بقن 

. الؿسؾؿقن
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- 
ما الذي يؿؽن طؿؾه : السمال الذي يطرح كػسه اآلن هو

لتجـب الثورات؟، واإلجابة بسقطة لؽن من الصعب تـػقذها، 

وهي تؼديم إصالحات لؾؼضاء طؾى مشاطر الظؾم التي تؼوم 

  (اكتفك االقتباس). « طؾقفا الثورات

ما الغرض : ومـ قراءة الـص الؿرتجؿ كامال يثقر السمال

مـف يف هذه اآلوكة؟ وما الرسالة الؽامـة وراء كشر هذا الـص 

الذي يحؿؾ رؤية سؾبقة طـ الثقرات كسبقؾ لؾتغققر الجذري 

ويف هذا اإلصار، يؼدم . وهل رؤية محؿؾة بالـؽفة األمريؽقة

 () :أمؾ حؿادة إجابة مفؿة مػادها.تعؾقؼ د

يؿؽن ففم فؾسػة التعامل مع الؿوضوطات التي تبدو »

خارج السقاق األمريؽي، وهو ما يعـقـا كجؿاطة طؾؿقة مصرية 

فؿن الؿفم التعرف طؾى فؾسػة العؾم يف واحدة . بشؽل مباشر

من كبريات مدارس العؾوم السقاسقة، ومدى قدرتفا طؾى 

اإللؿام ببعض الظواهر السقاسقة وتػسقرها، خاصًة إذا ما 

كاكت هذه الظواهر بعقدة الصؾة طن الواقع األمريؽي 

                                                 
أبعاد التغقر يف السقاسة الخارجقة خالل مرحؾة ما : أمؾ حؿادة، تعؾقؼ كؼدي.د ()

   .الؿرجع السابقبعد الثقرة، 
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- 
... السقاسي واالقتصادي واالجتؿاطي

 (إشارًة إلى مضؿون الـص الؿترجم)وهذا التحؾقل ... 

يطرح طدًدا من الـؼاط التي تحتاج لـؼاش، تتعؾق الـؼطة 

األولى بلن هذا التحؾقل يـطؾق من فؾسػة تعؾي من ققؿة 

االستؼرار، وترى يف الثورات هدًما لفذا السقاق وصرح 

سقـاريو مختؾف به قدر كبقر من طدم القؼقن واالحتؿاالت 

الالكفائقة لتطور الؿجتؿع، وتػضل أن يؽون تطور 

الؿجتؿعات اإلكساكقة وفق سقـاريو أكثر قدرة طؾى التـبم 

والتحؽم يف الؿسارات، وهو ما يؿقز الػؽر الحداثي الذي 

يعؾي من فؽرة قدرة اإلكسان طؾى التحؽم شبه الؽامل يف 

الؽون وطالقاته من حوله بشؽل يجعل كل الظواهر خاضعة 

من السفل طؾقـا أن كتحػظ من حقث الؿبدأ طؾى هذا . له

التحؾقل وأن كرى يف الظاهرة اإلكساكقة يف تجؾقاتفا السقاسقة 

واالقتصادية واالجتؿاطقة إمؽاكقات هائؾة لتحؼقق الـؿو 

. بالخقر طؾى الجؿقع- كؿا طاد سابًؼاالبشري بؿا يعود 

كذلك، يػرض طؾقـا سعي الؿجتؿعات اإلكساكقة لتحؼقق 

الؿزيد من الحريات والعدالة والؽرامة، بؽل الطرق الؿتاحة 
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- 
أمامفا، أن كػترض أكه يؿؽن إطادة الـظر يف خالصة طدم 

جدوى الثورات بشؽل يسؿح لـا بالؼقام بتحؾقل مختؾف 

 (اكتفك االقتباس). «لؾثورة والجدوى مـفا

ويظؾ الؿسؽقت طـف سقاء يف الـص أو التعؾقؼ أكثر 

وبالؿعـك أهؿقة، وهق الؿتصؾ باألبعاد الدولقة يف الثقرات 

، كقػ كريد لثقرة أن تمثر يف الـظام «هالقداي»الذي شرحف 

الدولل الؼائؿ؟ وكقػ يؼقد األخقر هذه الثقرة؟ واألهؿ هق ما 

كؿط هذه الثقرة كربى أم صغرى؟ 

فؿؿا الشؽ فقف، أن الرؤية الـاقدة لؾثقرات وخاصًة 

، ال تؼتصر (التي وقعت يف الستقـقات والسبعقـقات)الصغرى 

وهذا هق الؿسؽقت طؾك مساوئفا الداخؾقة، ولؽـ تعـل 

أن الـجاح كان البد وأن يمثر يف تقازن الؼقى الدولقة - طـف

وحالة العالقات الدولقة ذلؽ ألن هذه الثقرات، لؿ تؽـ يف 

أغؾبفا إال كتاج لعبة الصراع طؾك الـػقذ العالؿل بقـ الؼطبقـ 

يف طالؿ الحرب الباردة، وهل لؿ تؽـ ثقرات شعبقة ابتداًء، 

ولؽـ اكؼالبات كخب طسؽرية باألساس اجتذبت مساكدة 

ومـ ثؿ، فالؿسؽقت طـف األهؿ، يف . قطاطات مـ الشعقب
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- 
الـص والتعؾقؼ، هق التدخالت الخارجقة والضغقط 

الخارجقة الؿتؿثؾة يف الثقرة الؿضادة مـ الداخؾ ومـ 

الخارج، ودورها يف احتقاء وحصار الثقرات والتلثقر طؾك 

مسارها بلشؽالٍة مختؾػة وبلدوات متـقطة مـ أهؿفا 

فنن مقاصـ . االكؼسامات الػؽرية واأليديقلقجقة الداخؾقة

الخؾؾ يف الخربات الثقرية التل رصدها الـص ال تؼتصر طؾك 

أسباب داخؾقة فؼط، كؿا أراد أن يمكد، ولؽـ أيـ دور األبعاد 

الدولقة؟ وأيـ تسؽقـ هذه الثقرات يف لعبة الصراع العالؿل 

؟ ()يف مرحؾة الحرب الباردة

ويتضح مـ الؼراءة يف الخربات التاريخقة هذا  (2)

الؿسؽقت طـف بدرجة أكرب، وذلؽ بالتؿققز بقـ أجقال وأكؿاط 

                                                 
 مـ أحدث الدراسات الـظرية طـ الثقرات والعالقات الدولقة ذات األبعاد ))

الـظرية والتطبقؼقة مجؿقطة الدراسات التل أطدها شباب الؿدرسقـ 

: اكظر. مـ تخصص العالقات الدولقة يف قسؿ العؾقم السقاسقة الؿساطديـ

كادية مصطػك، أمؾ .د: (يف)أمقرة أبق سؿرة، أماين غاكؿ، الثقرة والـظرية الدولقة، 

الؿمتؿر األول لشباب ) الثورة ودراسة العؾوم السقاسقة،، (تحرير)حؿادة 

الؿعقديـ والؿدرسقـ الؿساطديـ بؼسؿ العؾقم السقاسقة بؽؾقة االقتصاد 

 (تحت الطبع). 2011، يقكقق (جامعة الؼاهرة- والعؾقم السقاسقة

الؿرجع : (يف)دالل محؿقد، الثقرات العربقة وكظرية الدومقـق : اكظر أيًضا- 

. السابؼ
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- 
فبعد طصر الثقرات الؽربى، فنكف مـذ هناية . مـ الثقرات

الؼرن الـتاسع طشر ويف الؼرن العشريـ تقالت مقجات مـ 

ومـفا دائرتـا العربقة « الجـوب»الثقرات الصغرى يف دوائر 

ثقرات مؼاومة : اإلسالمقة باألساس ذات أكؿاط مختؾػة

ثورة الشعب الؿصري ضد )االستعؿار والتحرير واالستؼالل 

الحؿؾة الػركسقة وصوال إلى تولقة محؿد طؾي، ثورة الشفقد 

إسؿاطقل ضد محاولة االحتالل البريطاين لؾفـد، ثورة الشفقد 

شامل ضد محاولة االحتالل الروسي لؾؼوقاز، ثورة طرابي 

ضد التدخل البريطاين واستبداد الخديو، ثورة الؿفدي يف 

السودان ضد اإلكجؾقز، ثورة طبد الؼادر الجزائري ضد 

االحتالل الػركسي، ثورة طؿر الؿختار ضد االحتالل اإليطالي 

لؾقبقا، ثورة الشريف حسقن طؾى الدولة العثؿاكقة، ثورة 

أتاتورك طؾى االحتالل األجـبي وطؾى كظام الخالفة 

اإلسالمقة، ثورة مصدق طؾى الـػوذ األجـبي الؿساكد لؾشاه يف 

إيران، ثورة طبد الـاصر طؾى الؿؾؽقة واالحتالل، الثورة 

ثقرات الصراع  (الجزائرية ضد االحتالل الػركسي

اكؼالبات طسؽرية )األيديقلقجل بقـ الشققطقة والرأسؿالقة 
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- 
يف أفريؼقا وجـقب شرق آسقا وأمريؽا الالتقـقة  (يف معظؿفا

وخاصًة يف الستقـقات والسبعقـقات، وصقال إلك الثقرة 

اإلسالمقة اإليراكقة ضد كظام الشاه الؿستبد والتابع لؾغرب، 

والتي بدأت  )1989ثؿ وصقال إلك ثقرات شرق أوروبا مـذ 

وهل ثقرات مـ أجؾ التحقل  (إرهاصاتفا يف بداية الثؿاكقـقات

الديؿؼراصل باإلصالح وفؼ الـؿقذج الغربل التؿثقؾل 

الرأسؿالل، ففل لقست ثقرات راديؽالقة طـقػة بالؿػفقم 

الؿاركسل، وقد سبؼفا يف ذلؽ بداية تقجف التحقل 

الديؿؼراصل يف أمريؽا الالتقـقة، وصقال اآلن إلك الثقرات 

. العربقة

ومؿا ال شؽ فقف أيًضا، أن الدراسة الؿؼاركة بقـ هذه 

وفؼ « الثورة»الؿقجات واألكؿاط لتبقـ الػارق بقـ مػفقم 

، ومػفقم (الثورتان الروسقة والصقـقة)التؼالقد الؿاركسقة 

ومػفقم  (ضد االستعؿار)وفؼ التؼالقد القصـقة « الثورة»

ضد الـظم العسؽرية والـظم )الثقرة وفؼ التؼالقد الؾقربالقة 

وفق التؼالقد )ومػفقم الثقرة اإلسالمقة  (االستبدادية

وجؿقعفا مقجات وأكؿاط كان لػشؾفا أو كجاحفا . (الشقعقة
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- 
تلثقرات متبايـة يف هقؽؾ الـظام الدولل ومـظقمة ققؿف بؾ 

وكان لطبقعة تقازكات الـظام الدولل الؼائؿ وتدخالتف تلثقرها 

فنذا كاكت الثقرات . طؾك مآل هذه الثقرات اكتؿاال أو كؼًصا

الشعبقة الؽربى الػركسقة ثؿ األمريؽقة ثؿ الروسقة ثؿ الصقـقة 

ثؿ اإليراكقة قد أحدثت تلثقًرا دولًقا كبقًرا وجذرًيا فقؿؽـ أن 

كان البد وأن « الدور العالؿي األمريؽي»كػفؿ كقػ يف طصر 

يؽقن لؾـظام الدولل السائد والؿحقط بالثقرات أهؿقة كبقرة، 

مـ حقث كقكف حؾقًػا مع أو ضد الثقرات ومـ حقث كقن 

صبقعة الثقرات وأهداففا تستؼؿ ومصالحة أم ال؟ بعبارة 

أخرى، فنن الثقرية السؾبقة، وفؼ الـص األمريؽل الؿشار إلقف 

طالًقا، هل لقست الثقرة بالؿػفقم الؿاركسل فؼط ولؽـ ضؿ 

أيًضا وجؿقعفا تحدت هقؿـة « الثورات اإلسالمقة»إلقفا 

الـظام الرأسؿالل العالؿل وحؾػائف يف الداخؾ، ولذا تعرضت 

. لتدخالت خارجقة متـقطة األشؽال الحتقائفا أو إفشالفا

ولؿ تعدم السقاسة األمريؽقة والسقاسات الغربقة يف 

الـصػ الثاين مـ الؼرن العشريـ سبؾ التدخؾ ضد كافة 

أكؿاط الثقرات بلدوات وآلقات متـقطة، ومـ بقـفا اسرتاتقجقة 
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- 
التالطب بعؼقل وقؾقب قادة الثقرات، طؾك الـحق الذي أفرط 

يف كتابف طـ سقرة طالقتف بعبد « كوبالكد»مثال يف شرحف 

الـاصر، وهق الؽتاب الذي طؾؼ طؾقف وأطاد تؼديؿف الؿرحقم 

كؿا يؿؽـ اإلشارة أيًضا إلك كتابٍة مفؿ . ()تقفقؼ الشاوي.د.أ

صدر يف بداية الستقـقات حرره طالؿ العالقات الدولقة 

، ()«ثورة يف السقاسات العالؿقة»بعـقان « مورتون كابالن»

قدم فقف كصائح لؾسقاسة الخارجقة األمريؽقة كان دافعفا ما 

بلكف اكتفاك السقاسة األمريؽقة لـػسفا وهل « كابالن»وصػف 

 الدفاع طـ القضع الدولل الؼائؿ بـجاحٍة متضائؾ-تحاول 

وطؿا يجب أن يؽقن طؾقف العالؿ وفؼ الرؤية األمريؽقة؛ ذلؽ 

ألن طدم فعالقة اسرتاتقجقة السقاسة الخارجقة األمريؽقة يف 

: إكؿا تـبع مـ سببقـ- «كابالن»وفؼ رؤية تؾؽ الؿرحؾة 

أحدهؿا طدم الػفؿ الؿـاسب لؾؼقى التل تعقد تشؽقؾ العالؿ 

                                                 
الدبؾوماسقة والؿؽقافؾقة يف العالقات العربقة تقفقؼ الشاوي، .د: اكظر ()

دراسة وتحؾقل حول كتاب : (1967-1947)األمريؽقة خالل طشرين طاًما 

. 1971، مـشقرات العصر الحديث، الؼاهرة، «لعبة الشعوب»

(2) Morton Kaplan, The Revolution In World Politics,  Wiley, New 

York, 1962  . 
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- 
والعديد مـفا ذو تلثقر ثقري، والسبب الثاين هق الرتكقز طؾك 

. الؿصالح الداخؾقة وإمؽاكقة حؿايتفا بسقاسة العزلة

القاليات الؿتحدة مـ « كابالن»بعبارة أخرى، حذر 

ولؽـ لؿاذا؟ . األوضاع الثقرية يف العالؿ الثالث بصػةٍة خاصة

هؾ الحتقائفا ومـع تحؼقؼ أهداففا لؿا فقف مـ إخالل بؿقزان 

الؼقى العالؿقة، أم لدطؿفا؟ 

الرؤية التل تصػ اتجاه الحقاد يف « كابالن» لؼد رفض 

ذلؽ الققت بلكف غقر أخالقل، كؿا رفض وصػ دول طدم 

االكحقاز بلهنا غقر مسئقلة، وكبف إلك أهنا تؿثؾ ثؾث سؽان 

العالؿ وأهنا يؿؽـ أن تساكد الغرب بؼدر ما يؿؽـ لؾغرب أن 

. يساكدها

كحق كظام طالؿل جديد « كابالن»ومـ القاضح أن مـحك 

New World Order  لؿ يؽـ هق مـحك السقاسة األمريؽقة

التدخؾقة خالل الحرب الباردة بؽافة األدوات وخاصًة احتقاء 

وتؼققد الثقرات بؽافة الطرق وحتك تحؼؼ لؾقاليات الؿتحدة 

. االكتصار، بدون حرب كربى طؾك االتحاد السقفقتل وحؾػائف
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- 
( الصغرى)ويف الؿؼابؾ، وبديال طـ كافة أكؿاط الثقرات 

التل استؿرت الؼقى الغربقة يف احتقائفا وتؼققدها وأحقاًكا 

تقضقػفا، أضحك أسؾقب التحقل الديؿؼراصل التدريجل هق 

البديؾ السؾؿل اإلصالحل لؾتغققر الؿؼبقل مـ الغرب 

وشريطة أن يؽقن وفؼ الـؿقذج الؾقربالل التؿثقؾل 

ومـ ثؿ اختػت بالػعؾ يف أدبقات الـظؿ الؿؼاركة . الرأسؿالل

والعالقات الدولقة، مػاهقؿ الثقرات وكظرياهتا يف مؼابؾ 

صعقد مػاهقؿ حؼقق اإلكسان والؿجتؿع الؿدين والتحقل 

الديؿؼراصل والؿجال العام والتقار الرئقس واإلصالح 

كؿا حؾت مػاهقؿ دراسات . التدريجل السؾؿل دون طـػ

السالم، والالطـػ، والؿؼاومة الؿدكقة محؾ مػفقم الثقرات 

. الذي شاع قبؾ أكثر مـ طؼديـ

ولؼد دافع الغرب طـ هذه الؿػاهقؿ ألكف يػرتض هبا تحؼؼ 

التحقل لؾـؿط الغربل يف الـظؿ السقاسقة واالقتصادية : أمران

واالجتؿاطقة الذي يركز طؾك الـخب واألصر العؾقية دون 

الجؿاهقر، مع استؿرار روابط التبعقة مع الـظؿ الؿتحقلة يف 

إصار كظام طالؿل يفقؿـ طؾقف الـؿقذج الحضاري الغربل 
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- 
وهق كظام طالؿل غقر طادل سقاسًقا أو اقتصادًيا أو . الرأسؿالل

إكساكًقا، وتتعدد الدطقات لتغققره وتحقلف إلك كظام أكثر طدالة 

أو « الديؿؼراصقة العالؿقة»وإكساكقة، ومـ خالل ما يسؿك 

العدالة العالؿقة، أو الؿجتؿع الؿدين العالؿل، ومـ خالل 

التل تؿثؾ  (مثل الـظرية الـؼدية)مؼقالت بعض األصر الـظرية 

ثقرة معرفقة طؾك الحداثة الرأسؿالقة وطؾك الؿركزية 

. ()الحضارية الغربقة

إن خالصة التحؾقؾ السابؼ، مـ واقع األدبقات الـظرية 

ومـ واقع الخربات التاريخقة لتبقـ لـا مدى أهؿقة السمال 

ومدى أهؿقة محاولة اإلجابة طـف  «هالقداي»الذي صرحف 

، لقس لرتفٍة طؾؿل ولؽـ ألغراض طؿؾقة (والسابق صرحفا)

تتصؾ بصػةٍة خاصة بػفؿ القضع الحالل لألبعاد الدولقة 

واألهؿ أيًضا  (مستؼبل تلثقر الـظام الدولي)لؾثقرات العربقة 

هق ففؿ أسباب اكػجار هذه الثقرات يف حد ذاهتا وصبقعة ما تؿ 

فنن اكػجار . وخاصًة يف مصر وتقكس (حتى اآلن)إكجازه مـفا 

                                                 
الديؿؼراصقة العالؿقة مـ مـظقرات غربقة وكحق  كادية محؿقد مصطػك،.د( )

   . مرجع سابق، مـظقر إسالمل يف طؾؿ العالقات الدولقة
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- 
هذه الثقرات يف حد ذاتف كان ضد كؾ التحؾقالت الؿشار إلقفا 

طالًقا طـ أفقل كجؿ الثقرات، وخاصًة يف الؿـطؼة العربقة، يف 

بؾ . ضؾ آثار تقازن الؼقى العالؿقة مـذ هناية الحرب الباردة

لؼد كان اكدالع هذه الثقرات تلكقًدا لػشؾ مـاهج اإلصالح 

التدريجقة والشؽؾقة لـظؿ مستبدة وفاسدة كاكت حؾقػة لؿـ 

يدطل الدطقة إلك إصالحفا، كؿا أن هذا االكدالع كان بؿثابة 

إجابة إبداطقة مـ الشعقب الثائرة طؾك سمال صالؿا تجادلت 

حقلف الـخب، وصالؿا مثؾ معضؾة أمام فؽر الؿؼاومة 

كقػ يؿؽـ كسر جؿقد : والؿعارضة القصـقة بؽافة تقاراهتا

اإلصالح وفشؾف؟  

 وإذن، ماذا بعد الؿػاجلة بالثورة الؿصرية وقبؾفا الثورة 

التوكسقة؟ 

ألقس متوقًعا، وفق التحؾقل السابق، أن يتحرك الـظام 

وغقرها من الثورات )الدولي السائد الحتواء هذه الثورة 

والعؿل طؾى إجفاضفا حتى ولو لم تؽن ثورة  (العربقة

أي طؾى غرار )أو ثورة إسالمقة  (اكتفى طصرها)راديؽالقة  

؟ أم يؿؽن تصور أن هذا الـظام الدولي سقتجه الحتواء (إيران
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- 
الثورات ولتؼققدها حتى ال تحؼق استؼاللقة كامؾة؟ 

واألهؿ هق هؾ حالة تقازن الؼقى ومقضع القاليات 

الؿتحدة مـفا مؼاركًة بالؼقى الؽربى اآلن بعد طؼديـ مـ هناية 

الحرب الباردة تسؿح بؿا سؿحت بف خالل الستقـقات 

والسبعقـقات مـ احتقاء وتؼققد الثقرات يف العالؿ الثالث أم 

ورغؿًا طن كل )أن كؿقذج الثقرة الؿصرية الؿغايرة، 

سقػتح السبقؾ  (تحديات الثورة الؿضادة الداخؾقة والخارجقة

كقػ تصبح مصر الثقرة والثقرات العربقة : أمام سمال آخر

اختباًرا لحؼقؼة مؼقالت وسقاسات الـظام الدولل السائد طـ 

الحرية وحؼقق اإلكسان والديؿؼراصقة؟ وهؾ سقدطؿ هذا 

الـظام الدولل التحقل الديؿؼراصل يف العالؿ العربل والـاتج 

طـ ثقرات شعبقة ولقس اكؼالبات كخبقية، بال شروط وحتك 

لق كان يشفد صعقًدا إسالمًقا؟ 

، التل تبؾقرت يف طؼؾل وأكا إن اإلجابة طؾى األسئؾة السابؼة

 من :أفؽر حقـ اكدالع الثقرات يف مآلفا، تطؾبت ثالثة أمقر

استؼراء حالة الـظام الدولل الراهـ وما يقاجف مـ : كاحقة

تغقرات بحثًا طؿا يؿؽـ أن تضقػف هذه الثقرات العربقة مـ 
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- 
ومن ، (وخاصةً ً يف ضل الصعود اإلسالمي)تحديات أمامف 

 استؼراء واقع أكؿاط التدخالت الخارجقة يف :كاحقة أخرى

الثقرات العربقة برؤية كؾقة طامة مع قدر مـ التخصقص لحالة 

الثقرة الؿصرية، لؿا لفا مـ تلثقر مركزي طؾك حال الـظام 

 أثر الصعقد اإلسالمل طؾك مآل :وأخقًراالعربل برمتف، 

الثقرات وتقجففا الخارجل الراهـ والؿلمقل لؿقاجفة 

ويتـاول الؿحقران الثاين والثالث، . تحديات الـظام الدولل

. ثؿ الخاتؿة هذه الجقاكب الثالثة

سمال يتؽرر مع كؾ واقعةٍة كربى، وما أكثرها هذه الققائع 

طرب الؼرن الػائت، هؾ يدخؾ العالؿ طصًرا جديًدا؟ وهؾ 

يشفد كظاًما دولًقا جديًدا؟ وما قدر االستؿرارية والتغقر؟ ويف 

، كان يؼع طالؿـا العربل «العالم»قؾب هذه األسئؾة طـ حالة 

. واإلسالمل بثقراتف وتحقالتف الداخؾقة والخارجقة

 وقد تؽرر هذا السمال خالل الؼرن العشريـ مراتٍة -1

ثالث؛ بعد الحرب العالؿقة األولك ثؿ الثاكقة ومع هناية 
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- 
الحرب الباردة، حقث تخؾؾ الؿراحؾ بقـ هذه القاقعات 

الؽربى أكؿاط طدة 

أزمات اقتصادية طالؿقة، ثقرات وصـقة ذات تداطقات - 

إقؾقؿقة وطالؿقة، حروب استؼالل، أزمات وحروب إقؾقؿقة 

. طالؿقة

وقد مثؾت جؿقع هذه التػاطالت الـظؿقة، كؾ يف زماكف 

ومؽاكف، اختباًرا لؾـظام الدولل الؼائؿ وخاصًة مـ حقث تقازن 

الؼقة العالؿل بقـ الؼقى الؽربى يف الـظام، سقاء مـ الػضاء 

، أما بؼقة العالؿ. الرأسؿالل الؾقربالل أو الشققطل التسؾطل

فؽان إما مستعؿًرا أو ثائًرا لؾتحرير والتـؿقة واالستؼالل، كؿا 

كان مػعقال بف ومقضقًطا لتقازكات الؼقى أو فاطال يحاول 

إيجاد صريؼ ثالث متحدًيا هقؿـة الـظام الدولل السائد، هبقؽؾف 

. أو مـظقمة ققؿف

يف قؾب هذا، وكاكت دائرتـا العربقة واإلسالمقة، دائًؿا 

هذه التػاطالت الـظؿقة، يف ذاهتا وكجزء مـ مـظقمة فرطقة 

والجدير بالتذكرة هـا أن . العالؿ الثالث أو الجـقب: أكرب
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- 
االهتؿام بدراسة التحقالت العالؿقة، لقست غاية يف حد ذاهتا، 

وإال تؽقن ترًفا طؾؿًقا، ولؽـفا وسقؾة لتؼدير وففؿ األصر 

الـظؿقة الؿحقطة بعالؿـا، ففل شديدة التلثقر طؾقـا كؿا كاكت 

.  تػاطالتـا دائًؿا اختبارات لحالة هذه األصر وتحقالهتا

أن الؿـشغؾقـ - كؿا سـرى-إال أكف مـ الجدير بالؿالحظة 

بالدراسات الدولقة الـظؿقة، مـ الدوائر األكاديؿقة الغربقة ال 

ُيعطقن هذه الرابطة اهتؿامفؿ األساس، وطؾك العؽس البد 

وأن تـطؾؼ دراسات دوائركا األكاديؿقة والحركقة مـ متطؾباتـا 

. أساًسا

وإذا كان الربع األخقر مـ الؼرن العشريـ قد شفد تراكؿ 

ممشرات التغقر يف الـظام الدولل والتل كشػت بعد ذلؽ طـ 

هناية الحرب الباردة وهناية هقؽؾ الثـائقة الؼطبقة، وهق ما بدا 

حقـئذ طؾك أكف اكتصار بال حرب وهقؿـة لؾـؿقذج الحضاري 

الغربل بؼقادة أمريؽقة، وإذا كاكت هناية الحرب الباردة قد 

دشـت التصقرات حقل مستؼبؾ الفقؿـة األمريؽقة يف ضؾ 

العقلؿة، فنن األلػقة الثالثة دشـفا أكرب تحدي لفذه الفقؿـة 

 طؾك برجل 2001سبتؿرب 11الؿػرتضة، أال وهق الفجقم يف 
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- 
. التجارة العالؿقة يف كققيقرك وطؾك البـتاجقن يف واشـطـ

ذلؽ الحدث الذي وضػتف القاليات الؿتحدة تحت ذريعة 

اسرتاتقجقة الحرب طؾك اإلرهاب إلحؽام هقؿـة 

مركزية الؼقة العسؽرية : اإلمرباصقرية األمريؽقة طؾك العالؿ

األمريؽقة، والسقطرة طؾك االقتصاد العالؿل، ودطؿ كشر 

السقاسقة واالقتصادية )مـظقمة الؼقؿ الغربقة الحضارية 

.  () (والثؼافقة

                                                 
يف مراجعة أدبقات طؾؿ العالقات الدولقة طـ اسرتاتقجقات الؼقى الؽربى  ()

التغقر أو )حقل التغقر يف هقؽؾ الـظام الدولل وحالة الـظام الدولل 

، مـذ هناية الثؿاكقـقات، وطـد هناية الحرب الباردة والؼطبقة الثـائقة، (االستؿرار

، اكظر هذه الؿراجعة يف الدراسات 11/9/2001ويف ضؾ العقلؿة وطـد 

: التالقة

كادية محؿقد مصطػك، الؼقتان األطظؿ والعالؿ الثالث مـ الحرب الباردة إلك .د- 

 .1986 أكتقبر ،مجؾة الػؽر االستراتقجي العربيالحرب الباردة الجديدة، 

العربقة والـظام الدولل الجديد، الؼسؿ  كادية محؿقد مصطػك، الؿـطؼة.د- 

مركز الدراسات  ،هـ1412( 1992)تؼرير األمة يف طام : (يف) ،األول

. 1993 ،الحضارية، الؼاهرة

: (يف) ،كادية محؿقد مصطػك، أزمة الخؾقج الثاكقة والـظام الدولل الجديد.د-  

جامعة  أزمة الخؾقج واألبعاد الدولقة واإلقؾقؿقة،: (محرر)أحؿد الرشقدي .د

 .1991 أكتقبر ، مركز البحقث والدراسات السقاسقة:الؼاهرة

ممتؿر : ، جامعة الؼاهرةالؼوى الثاكوية والـظام الدوليكادية محؿقد مصطػك، .د- 

. 1992مركز البحقث والدراسات السقاسقة، 
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- 
ومـ ثؿ، كان مسؾسؾ الحروب اإلقؾقؿقة خالل العؼد 

، تحت (أفغاكستان، العراق)األول مـ الؼرن القاحد وطشريـ 

ستار اسرتاتقجقة مؽافحة اإلرهاب، تػعقال السرتاتقجقة الؼرن 

وهل الحروب التل أهنؽت، . القاحد والعشريـ األمريؽقة

الؼقة األمريؽقة العالؿقة سقاسًقا واقتصادًيا وطسؽرًيا، كاهقؽ 

طـ الفجقم الذي تعرضت لف سقاء يف الداخؾ أو الخارج، 

مـظقمة الؼقؿ التل ادطت اإلدارة األمريؽقة العؿؾ طؾك 

حؿايتفا وكشرها يف العالؿ كسبقؾ لتحؼقؼ سالمتف واستؼراره 

. ()ورخائف

                                                 
 :(يف) ،التحديات السقاسقة الخارجقة لؾعالم اإلسالميكادية محؿقد مصطػك، .د- 

أطؿال مشروع التحديات التل تقاجف العالؿ اإلسالمل، رابطة جامعات الدول 

 (الػصالن األول والثاين). 1999اإلسالمقة، الؼاهرة، كقفؿرب 

سقػ .  د:(يف) ،كادية محؿقد مصطػك، العقلؿة وحؼؾ العالقات الدولقة.د- 

العولؿة والعؾوم  :(وتحرير إشراف)حسـ كافعة . الديـ طبد الػتاح، د

- 1998العام الجامعل  (1) سؾسؾة محاضرات الؿقسؿ الثؼايف السقاسقة،

           =. 2000كؾقة االقتصاد قسؿ العؾقم السقاسقة، : ، جامعة الؼاهرة1999

رؤية أولقة، : كادية محؿقد مصطػك، أولك حروب الؼرن القاحد والعشريـ.د- = 

 .2003 السقاسة الدولقة،

-: فؽرًيا وممسسًقا حقل هذه الحروب وأثارها العالؿقة واإلقؾقؿقة ( )

كتاب غقر دوري يفتم بؼضايا العالم )أمتي يف العالم  العدوان طؾك العراق، - 

، العدد السادس، مركز الحضارة لؾدراسات السقاسقة، الؼاهرة، (اإلسالمي

http://www.ccps-egypt.com/ArabicMod/IssueDetails.aspx?ID=18
http://www.ccps-egypt.com/ArabicMod/IssueDetails.aspx?ID=18
http://www.ccps-egypt.com/ArabicMod/IssueDetails.aspx?ID=18
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- 
 تجدد 2008 ومع األزمة الؿالقة واالقتصادية العالؿقة -2

هؾ سقؿر الـظام الرأسؿالل : السمال، ولؽـ طؾك كحقٍة آخر

العالؿل بتحقل، حقث إن هذه األزمة وتداطقاهتا هل األخطر 

واألشد، أم أن هذه مجرد أزمة أخرى مـ أزماتف الؿتؽررة 

طرب الؼرن سقستطقع الـظام الرأسؿالل إدارهتا؟ وبعد الـؼاش 

حقل ممشرات ققادة أمريؽا لؾعالؿ بعد هناية الحرب الباردة 

واتجاه الـظام الدولل كحق األحادية، فنن هناية العؼد األول 

مـ األلػقة الثالثة شفدت السمال حقل فرص استؿرار هذه 

الؼقادة والعؼبات التل تقاجففا، كظًرا لؿا أضحت تقاجفف 

. تؾؽ الؼقادة مـ أزمات داخؾقة وخارجقة

وهؽذا، مع هناية العؼد األول مـ األلػقة الجديدة، ومع 

تزايد صعقبات االقتصاد األمريؽل والعالؿل ومع تؽرار 

األزمات السقاسقة والعسؽرية طالؿًقا، اقرتن السماالن التالقان 

هؾ يدخؾ الـظام العالؿل مرحؾة تحقل يف هقؽؾ الؼقة : بؼقة

                                                 
 .2004/هـ1425

كتاب )أمتي يف العالم  2008حال األمة : األمة ومشروع الـفقض الحضاري- 

 العدد الثامـ، مركز الحضارة لؾدراسات السقاسقة، الؼاهرة، ،(غقر دوري

 .م2009/ هـ1430
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- 
العالؿقة تػؼد فقف القاليات الؿتحدة قدرهتا طؾك ققادتف 

بؿػردها؟ وهؾ يشفد كظام الرأسؿالقة العالؿقة بدوره تحقال 

جذرًيا؟ 

بعبارةٍة أخرى، وبعد أن كاكت األسئؾة صقال مػاصؾ التغقر 

طرب الؼرن العشريـ تتصؾ أساًسا بؿركز الؼقة الؼائدة لؾـظام 

روسقا، والقابان، )أوروبقة أم أمريؽقة أم أسققية : الدولل

، ال يف ضؾ كظام رأسؿالل طالؿل يتؽقػ مع أزماتف (والصقن

الؿتؽررة ويخرج مـتصًرا يف كؾ مرة، وبعد أن كاكت األسئؾة 

تدور حقل سبب الرتاجع األوروبل ثؿ السقفقتل وتػؽؽ 

حال : إمرباصقريتف، أضحت األسئؾة تدور حقل أمريـ مًعا

الؼقادة األمريؽقة لؾعالؿ وتقجف الدور األمريؽل العالؿل مـ 

كاحقة، ومآل الـظام الرأسؿالل العالؿل وحالة الـظام العالؿل 

. مـ كاحقةٍة ثاكقة (استؼراًرا أو أمـًا)

وبدا مع هناية العؼد األول مـ األلػقة الثالثة تلُكد أن العالؿ 

أزمة الرأسؿالقة العالؿقة والؾقربالقة وأزمة : يؿر بلزمة مزدوجة

ققادة العالؿ، كاهقؽ طـ أزمةٍة ثالثة هل أزمة مـظقمة الؼقؿ يف 

الـظام العالؿل، تؾؽ األزمة التل كشػت طـفا الجداالت 
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- 
حقل كؿط العالقات بقـ األديان والثؼافات والحضارات 

وهل الجداالت التل ضفرت يف  (صراًطا أم تعاوًكا)

، سقاء يف 2001التسعقـقات ثؿ برزت مـذ أحداث سبتؿرب 

وبقـت هذه الجداالت صعقد . الدوائر األكاديؿقة أو السقاسقة

. وزن األبعاد الثؼافقة واألبعاد الؼقؿقة يف العالقات الدولقة

ولؼد تجدد االهتؿام هبا، بعد أن ضؾ االهتؿام ُمركًزا طؾك 

األبعاد الؿادية أساًسا، طؾك كحقٍة أضحت فقف هذه األبعاد 

الثؼافقة يف صؿقؿ سقاسات الؼقى العالؿقة الجديدة مـذ 

وهذه السقاسات العالؿقة وإن كان يبدو صقال العؼد . 2001

األول مـ األلػقة الجديدة أهنا ُتدار أساًسا بالؼقة العسؽرية 

والدبؾقماسقة الغربقة، ولق بؼقادة أمريؽقة، إال أهنا كاكت 

تـجدل بؼقة باألبعاد الثؼافقة لتربير اسرتاتقجقة مؽافحة 

اإلرهاب ولتـػقذها، وهل االسرتاتقجقة التل استفدفت 

الشعقب أيًضا ولقس الـظؿ والحؽقمات فؼط، ومـ ثؿ 

فرضت أهداف هذه االسرتاتقجقة وغاياهتا أدوات وسبؾ 

جديدة لؾتعامؾ مع قضايا الثؼافة والفقية باطتبارها مـ صؿقؿ 

وهق األمر الذي أفسح الطريؼ أمام . قضايا السقاسات العالؿقة
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- 
أو )الجدال حقل مـظقمات الؼقؿ الحضارية الؿتؼابؾة 

طؾك الصعقد العالؿل، وطؾك كحقٍة  (الؿتصارطة أو الؿتـافسة

. ()غقر مسبقق مـ حقث الدرجة أو التؽرار

التعددية يف الؿـظورات »ولذا؛ برزت الدطقات إلك 

، باطتبارها سبقال لحؾ أزمة الحضارة العالؿقة « الحضارية

.   ()الراهـة، وسبقال لتحؼقؼ طالؿ أكثر أمـًا وطدالة

 يف الدوائر 2008ومـ ثؿ، فنن الـؼاش الدائر مـذ 

 وازداد تبؾقًرا 2011األكاديؿقة والسقاسقة والذي تلكد مع 

أزمة ققادة : حقل أزمات ثالث متزامـةوتركقًزا إكؿا هق كؼاش 

الؼقة األمريؽقة وصعقد مراكز « اكحدار»الـظام الدولل مع 

ققة أخرى، وأزمة هقؽؾقة يف بـقة الـظام الرأسؿالل العالؿل، 

                                                 
: اكظر أبعاد هذه الجداالت الـظرية والتطبقؼقة يف ()

إشؽالقة العالقة :  صراع الحضارات/كادية محؿقد مصطػك، جداالت حقار.د- 

 العدد السقاسة الدولقة،الثؼايف يف خطابات طربقة وإسالمقة، - بقـ السقاسل

 .2007، إبريؾ 168

 :اكظر طؾك سبقؾ الؿثال ()

-Fabio Petito and Pavlos Hatzopoulos (Eds), Religion in 

International Relations: The Return from Exile… Culture and 

Religion in International Relations, Palgrave Macmillan, June 

2003. 

http://us.macmillan.com/series/CultureandReligioninInternationalRelations
http://us.macmillan.com/series/CultureandReligioninInternationalRelations
http://us.macmillan.com/series/CultureandReligioninInternationalRelations
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- 
الديؿؼراصقة الؾقربالقة : وأزمة مـظقمة الؼقؿ الحاكؿة

الرأسؿالقة التؿثقؾقة يف مؼابؾ ديؿؼراصقة العدالة االجتؿاطقة 

التشاركقة، ومركزية الحضارة الغربقة يف مؼابؾ تعددية 

الؿـظقرات الحضارية كؿصادر لؾتغققر والتحقل الؿلمقل يف 

لقس  (أو العالؿي)ذلؽ؛ ألن الـظام الدولل . الـظام العالؿل

ولؽـف أيًضا  (توزيع الؼوة العالؿقة)مجرد هقؽؾ ققة سقاسقة 

هقاكؾ اقتصادية واجتؿاطقة ومـظقمة ققؿ،  كاهقؽ بالطبع طـ 

العقامؾ البقئقة الؿحقطة والتل تؿثؾ مدخالت لفذا الـظام 

. سقاًء مـ مصادر وصـقة أو إقؾقؿقة أو مصادر كظؿقة طالؿقة

الصـاطقة، : ولعؾ أهؿ هذه العقامؾ هل الثقرات الؿتالحؼة

التؽـقلقجقة، ما بعد الصـاطقة، الؿعؾقماتقة واالتصال، 

وهذه العقامؾ، وغقرها . وكذلؽ حالة العقلؿة وطؿؾقاهتا

أثر )كاكت دائًؿا ذات تلثقر كظؿل طؾك العالقات الدولقة 

اكتشاف األسؾحة الذرية طؾى الـظام الدولي، أثر ثورة 

الؿعؾومات واالتصال يف االقتصاد العالؿي والدول 

وإهؿال هذه العقامؾ وتغقرها يمدي بالبعض . (...الؼومقة
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- 
ألن يعجز طـ التؿققز بقـ ممشرات التغقر أو التحقل الـظؿل 

  .    ()وبقـ أسبابف وبقـ كتائجف

قدر التعؼد الذي - الؿشار إلقفا طالًقاوتؿثؾ هذه الثالثقة 

« التحول يف الـظام الدوليالتغقر »وصؾت إلقف دراسة 

يف « هولستي»مؼاركًة بعؼقدٍة ثالثة سابؼة حقـ أحدث كتاب 

ولؽـف . ()هذا الؿجال اخرتاًقا كقطًقا يف الدراسات الـظؿقة

كان اخرتاًقا يف ضؾ هقؿـة الؿـظقر القاقعل طؾك دراسة 

العالقات الدولقة، يف هذه الؿرحؾة وبداية الجدال الثالث 

الؽبقر بقـ مـظقر القاقعقة وبقـ ما ُسؿل يف هذه الؿرحؾة بؿا 

إال أن الجدال الراهـ إكؿا . ()...بعد السؾقكقة أو التعددية أو

                                                 
حقل التؿققز بقـ أسباب وكتائج التغقر أو التحقل الـظؿل العالؿل بعد هناية  ()

الحرب الباردة، وحقل كتائجف كؿا تؼدمفا أدبقات كظرية العالقات الدولقة 

:  اكظر

تلثقر التغقرات العالؿقة طؾى الدولة الؼومقة خالل التسعقـقات مروة فؽري، - 

كؾقة : ، رسالة ماجستقر يف العؾقم السقاسقة، جامعة الؼاهرة(دراسة كظرية)

الػصؾ ) (كادية مصطػك.د: إشراف). 2006االقتصاد والعؾقم السقاسقة،، 

 . (األول

(2) K.j Holsti: Change in International system essays on the theory 

and practice of international relations, Elgar Publishing Limited, 

Edward, 1991.  

 :اكظر أبعاد هذا الجدال يف ()
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- 
ومـذ ما يؼرب مـ العؼديـ، الؿدرسة ُتشارك فقف بؼقة 

، ومـ هـا مغزى استدطاء الحديث طـ ()الـؼدية البـائقة

                                                 
كظرية العالقات الدولقة بقـ الؿـظقر القاقعل والدطقة : كادية محؿقد مصطػك.د- 

.  1985، أكتقبر 82 العدد ،إلك مـظقر جديد، السقاسة الدولقة

 ، دار ذات السالسؾ،كظريات السقاسة الدولقةإسؿاطقؾ صربي مؼؾد، .د- 

.  57- 24 ص الؽقيت،

، التل (ما بعد الحداثة، ما بعد القضعقة)حقل أبعاد الجدال يف هذه الؿرحؾة  ()

: تجدد فقفا االهتؿام بالؼقؿ ومقضع الؿدرسة البـائقة والـؼدية مـف اكظر

- John Lewis Gaddis, International Relations Theory &the End of the = 

=Cold War, International Security, Vo 17, No3, 1992/ 1993, pp. 

6-29, pp. 53-57. 

مـقر : طالؿ واحد، كظريات طدة، ترجؿة: ستقػقـ والت، العالقات الدولقة- 

: ، ارجع إلك الـص األصؾل يف1998، 89 رقؿ الثؼافة العالؿقة،: كؿال، يف

Steven Walt, International Relations: One World, Many Theories, 

Foreign Policy, Spring  1998. 
- Jack Snyder: One World Rival Theories, Foreign Policy, Nov./ Dec. 

2004. 

 بركامج الدراسات الحضارية البعد الثؼايف يف العالقات الدولقة،أماين غاكؿ، - 

. (الجزء الـظري)، 2007وحقار الثؼافات، الؼاهرة، 

، إشؽالقات البحث والتدريس يف طؾؿ العالقات كادية محؿقد مصطػك.د- 

حقار الحضارات "الدولقة مـ مـظقر حضاري مؼارن، بحث مؼدم إلك ممتؿر 

، جامعة 2007 فرباير ")الؿمتؿر الثاين لؾتحقز)والؿسارات الؿتـقطة لؾؿعرفة 

تحت ). بركامج الدراسات الحضارية وحقار الثؼافات بؽؾقة االقتصاد: الؼاهرة

: الؿعفد العالؿل لؾػؽر اإلسالمل: كذلؽ، اكظر الدراسة الؿزيدة يف. (الطبع

  .2010، دار السالم، الؼاهرة، مركز الدراسات الؿعرفقةالؿـفجقة اإلسالمقة، 

: (يف)كادية محؿقد مصطػك، إطادة تعريػ السقاسل يف العالقات الدولقة، .د- 

مراجعات كظرية : طؾم السقاسة: كادية محؿقد مصطػك، إشراف وتحرير.د
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- 
مـظقمة ققؿ الـظام الدولل كبعدٍة ثالث بقـ البعديـ السابؼ 

تركقز القاقعقة طؾقفؿا وهؿا؛ هقؽؾ الؼقة السقاسقة والعسؽرية 

.   وهقؽؾ الؼقة االقتصادية

 يف الـظام "التحقل"ولفذا؛ فنن الـؼاش يدور اآلن حقل 

 يف بعض مؽقكاتف، بالرتكقز "التغقر"العالؿل ولقس مجرد 

طؾك ممشرات أسبابف وكتائجف سقاء طؾك مستقى ققادة الـظام 

فالـؼاش . أو هقؽؾ الـظام الرأسؿالل العالؿل أو مـظقمة ققؿف

                                                 
جامعة / كؾقة االقتصاد والعؾقم السقاسقة/  قسؿ العؾقم السقاسقةومـفاجقة،

 .2004الؼاهرة، 

- Steve Smith, Singing Our World in to Existence: International 

Relations Theory & September 11, International Studies 

Quarterly, No 48, 2004,, pp. 499- 515. 

- Alexander Wendt, social theory of international politics, 

Cambridge University Press  Cambridge, 1999. 
  .(مرتجؿ لؾعربقة)

- Robert M.A Crawford, Darry1 Jarvis (eds.), IR- still an American 

Social Science? Toward diversity in international thought, 

2000 . 
- The metaphysics of world affairs, pp . 1- 12. 

= العالقات الدولقة، : كـقد إيريؽ يقرقـسـ، كحق طؾؿ اجتؿاطل مـ ستة قارات- 

  .2003 ديسؿرب6:4، مجؾة العالقات الدولقة والتـؿقةطبد اهلل راقدي، : ترجؿة=

http://www.geocities.com/adelzeggagh.html  

- Reuniting Ethics and Social Sciences: the oxford handbook of IR, 

Ethics and IR, vo.22.3 (fall 2008), Christian Reus-smith, Duncan 

Snidal. 
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- 
وخاصًة مـ جاكب الؿدرسة الـؼدية األكاديؿل اآلن 

قد تؿحقر خالل األطقام الثالثة والؿدرسة البـائقة الجديدة، 

األزمة الـظؿقة العالؿقة، األزمة : األخقرة حقل العـاويـ التالقة

.   ()والتحقل، العقلؿة واألزمة العالؿقة، التقجف جـقًبا

                                                 
: اكظر طؾك سبقؾ الؿثال( )

- East Asia Institute (2011): National Security Panel Report: Post-

crisis world order: Security, Economy, Environment, and Culture, 

South korea, April 2011. 

- Henry Kissinger, The chance for a new world order, The New York 

times, 12/1/2009.                                                                         = 

=- Andrew Gamble, New world order? The Aftermath of financial 

crisis, Political Insight Magazine (political Studies association), 

issue: of September 2011. 

- G. John Ikenberry, The future of Liberal world order: 

nternationalism After America, Foreign Affairs, vol. 900, No. 3, 

May/June 2011.  

- G.J ohn Ikenberry: The Futre of the Liberal World Order, Foreign 

Affairs, vol. 900, No. 3 May/ June 2011, pp56- 68. 
- David A.Lake, Making America Safe for the world: Multilateralism 

and the Rehabilitation of  US Authority, Global Governance, No: 

16, 2010, Pp 471- 484.  
-Sheng Ding, Analysing Rising Power From the Prespective of Soft 

Power: a new Look at Chaina's rise to the status que power, 

Journal of Contemporary Chaina, 19 (64), March 2010. 
-Thomas Wilkins, The new "Pacific Century" and the rise of Chaina: 

an international relations perspective, Australian Journal of 

International Affairs, Vol. 64, No. 4, August 2010.   

- Ioana Puscas, Re-Thinking 'Normative Power Europe" from a 

Historical Perspective: Non-European Integration and the 

"Normative Shift", Alternatives: Turkish Journal of 

International Affairs, Vol. 8, No. 3, Fall 2009. 

http://www.foreignaffairs.com/author/g-john-ikenberry
http://www.foreignaffairs.com/issues/2011/90/3
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- 
وكاكت الجقلة السابؼة مـ الـؼاش قبؾ اكدالع األزمة الؿالقة 

، ويف كطاق االهتؿام بؿا ُيسؿك دراسات التغقر 2008العالؿقة 

الحؽؿ العالؿل الرشقد : محقرهاGlobal Change العالؿل

Global Governance الديؿؼراصقة العالؿقة ،Global 

Democracyوذلؽ يف إصار مـظقر ... ، الؿقاصـة العالؿقة

Globalism الذي حؼؼ قػزة متحدًيا الؿـظقر القاقعل، ولؿ ير 

فقف البعض، بالرغؿ مـ اختالف افرتاضاتف األكطقلقجقة 

والؿـفاجقة إال سبقال جديًدا مـ سبؾ تؽقػ الـظام العالؿل 

ثؿ خارجًقا، يف - ابتداءً الراهـ مع أزماتف الؿتؽررة داخؾًقا 

                                                 
  - Rana Foroohar (and others), The End of Europe, Vol. 178, No. 7. 

August 2011.   
كظرية العالقات الدولقة بقن الؿـظور الواقعي والدطوة كادية محؿقد مصطػك، .د- 

 . 1985، أكتقبر 82 العدد ،السقاسة الدولقة، إلى مـظور جديد

 .157- 151 ص مرجع سابق،كاريـ أبق الخقر، - 

 ،كادية محؿقد مصطػك، حقل تجدد االهتؿام باالقتصاد السقاسل الدولل. د-

 . 1986ديسؿرب ، مجؾة العؾوم االجتؿاطقة

- V. Spike Peterson, A long View of Globalization and Crisis, 

Globalizations, Vol. 7, Nos 1-2, June 2010.  
- Patrick Loy, The Long-Term View of the World-Wide Crisis: Will 

the Next Global Order Be Better or worse?, PGDT, 9-2010. 
- Barry K Gills, capitalist crisis, systemic crisis, civilizational crisis, 

Third World Quarterly, Vol. 31, No. 2, 2010.  
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- 
محاولة لعالج أزمتل الديؿؼراصقة والؿقاصـة يف الغرب 

لؾعالؿقة »حقث إن هذه الدطقة . بنططائفؿا أبعاًدا طالؿقة جديدة

Global » تظؾ يف الغرب محؽقمة بـػس االفرتاضات الػؾسػقة

. ()لؿـظقر الرأسؿالقة الؾقربالقة لؾديؿؼراصقة

 2008وإن الػارق بقـ جقلتل الـؼاش؛ الراهـة مـذ 

والسابؼة طؾقفا مـذ هناية الحرب الباردة، إكؿا يعؽس الػارق 

.  () «التحول»وبقـ الحديث طـ « التغقر»بقـ الحديث طـ 

                                                 
حقل أبعاد الجدال بقـ الؿـظقرات الؿختؾػة، ومـ بقـفا مـظقر حضاري إسالمل  ()

: كحق الديؿؼراصقة والعدالة العالؿقة وطـ التغقر العالؿل بصػةٍة طامة اكظر

الديؿؼراصقة العالؿقة من مـظورات غربقة وكحو مـظور كادية محؿقد مصطػك، .د- 

مركز ، (2)سؾسؾة القطل الحضاريإسالمي يف طؾم العالقات الدولقة، 

. 2011الحضارة لؾدراسات السقاسقة، الؼاهرة، 

 حقل مػفقم التحقل وأبعاده ومجاالتف التطبقؼقة باطتباره حؼال دراسًقا فرطًقا يف ))

العالقات الدولقة، مثؾ حؼؾل دراسات األمـ، ودراسات االقتصاد السقاسل 

: اكظر

- ken dark: defining global change (in):  barry  holden (ed): The 

ethical dimensions of globat change, Macmillan, 1996, pp7-17. 
 :اكظر الػارق بقـ الؿػفقمقـ يف

مروة فؽري، تلثقر التغقرات العالؿقة طؾك الدولة الؼقمقة خالل التسعقـقات -  

 .مرجع سابق، (دراسة كظرية)

، رسالة ماجستقر يف كظرية الـظم ودراسة التغقر الدولي: شريػ طبد الرحؿـ- 

. 2003كؾقة االقتصاد والعؾقم السقاسقة، : العؾقم السقاسقة، جامعة الؼاهرة

 - Holsti: op.cit 
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- 
بعبارةٍة أخرى، إذا كاكت األدبقات يف أواخر الثؿاكقـقات 

وأوائؾ التسعقـقات قد اختؾػت حقل ما إذا كاكت القاليات 

الؿتحدة ستـػرد بؼقادة الـظام العالؿل أو أن طالؿ ما بعد 

الحرب الباردة سقؽقن أحادًيا أم متعدد األقطاب، وإذا كان 

هذا الـؼاش قد اتخذ كؽفة أخرى خالل العؼد األول مـ 

حقث ساد الساحة السقاسقة العالؿقة الؼرن القاحد والعشريـ، 

 الذي ُيػسر االسرتاتقجقة األمريؽقة العالؿقة األول :اتجاهان

بلهنا تعبقر طـ الؿرحؾة  (يف ضل حؽم الؿحافظقن الجدد)

 الذي والثايناإلمرباصقرية مـ تطقر السقاسة األمريؽقة، 

يحذر مـ مغبة التقرط العسؽري الفائؾ لؾقاليات الؿتحدة 

يف الخارج، سقاسًقا واقتصادًيا بؾ وأخالقًقا، إلكف قد ال يؽقن 

طالمة طؾك السؾقك اإلمرباصقري بؼدر ما يؽقن سبًبا لؾخبق 

. واالكحدار يف الؼقة العالؿقة األمريؽقة

مـذ )إال أن مـ األمقر الؿتػؼ طؾقفا اآلن يف األدبقات 

وخاصًة أدبقات الؿدرسة الـؼدية يف العالقات  (2008

الدولقة، أكـا ال كتؽؾؿ طـ أسباب صعقد أو هبقط 

اإلمرباصقريات الؽربى طرب التاريخ لتؼديؿ العظة والعربة 
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- 
لؾقاليات الؿتحدة وهل يف أوج اكتصارها طؾك االتحاد 

، ولؽـ كتؽؾؿ طـ أن () «بول كقـدي»السقفقتل كؿا فعؾ 

القاليات الؿتحدة قد دخؾت مرحؾة أزمة خبق الؼقة العالؿقة 

بالػعؾ وأهنا تبذل جفقًدا لؿـع استؿرار هذا الخبق مـ كاحقة، 

يف وقتٍة دخؾت فقف مـ كاحقةٍة ثاكقة الرأسؿالقة العالؿقة أيًضا 

مرحؾة أزمة هقؽؾقة غقر مسبققة إلك جاكب أزمة مـظقمة ققؿ 

وتؿثؾ أزمة العقلؿة اإلصار الؽؾل . الـظام الدولل السائد

الؿـبثؼة طـف هذه األزمات الثالث، إذ بعد أن كاكت 

، مـ حقث تشخقصفا وتؼققؿ آثارها مقضع مفؿ «العولؿة»

لؾجدال بقـ الؿـظقرات الؽربى الثالثة الؿتـافسة بعد هناية 

، كجد صعقد ()(الواقعقة، الؾقبرالقة، الفقؽؾقة)الحرب الباردة 

                                                 
( ) Paul kenndy: the rise and fall of Powers: Economic Change and 

Military Conflict From 1500 to 2000, 1989. 
  :اكظر أبعاد هذا الجدال يف ()

- Steve Smith, Globalizatian and World Politics, 1997. 

: وحقل أبعاد رؤية مـ مـظقر حضاري إسالمل لؾعقلؿة اكظر- 

كادية محؿقد مصطػك، تحديات العقلؿة واألبعاد الثؼافقة الحضارية والؼقؿقة .د- 

دار الػؽر العربل،  ،مستؼبل اإلسالم، مجؿقطة باحثقـ (يف) (رؤية إسالمقة)

 .2004دمشؼ، 

وحقل مؼاركة هذه الرؤية برؤى مـ مـظقرات أخرى لعؾؿ العالقات الدولقة - 

:  وخاصًة ما يتصؾ بالتشبؽ بقـ العقامؾ الثؼافقة والعقامؾ السقاسقة اكظر
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- 
كعؿؾقة أو أيديقلقجقة أو -االتجاه الـاقد ألثارها السؾبقة 

. والتل كشػت طـ األزمات الثالث الؽربى- سقاسات

إن هذه األزمات الثالث الؿرتابطة التل تطرحفا بؼقة 

الؿدرسة البـائقة الـؼدية، والتل تستدطل إلك جاكب العقامؾ 

الفقؽؾقة الؿادية دور وتلثقر األفؽار والؼقؿ والؿعتؼدات 

والفقية يف ففؿ التحقالت العالؿقة الجارية، ومـ ثؿ مستؼبؾ 

مركزية الحضارة الغربقة يف الـظام العالؿل يف مؼابؾ صعقد 

حضارات وثؼافات أخرى تتحدى هذه الؿركزية، إكؿا يـطؾؼ 

مـفا جقؾ ثالث مـ أدبقات دراسة التطقر التاريخل لؾـظؿ 

و قد طرف الجقؾ األول بالؿدرسة الؽؾقة . الدولقة

اإلستاتقؽقة، بقـؿا طرف الجقؾ الثاين بالؿدرسة الديـامقؽقة يف 

والؿدرسة االستاتقؽقة . () دراسة التحقالت العالؿقة

                                                 
مؼدمة العدد األول من أمتي يف سقػ الديـ طبد الػتاح، .كادية مصطػك، د.د- 

كتاب غقر دوري يفتم بؼضايا العالم ) (م1998/ هـ(1418-1419العالم 

هـ 1419مركز الحضارة لؾدراسات السقاسقة، الؼاهرة، ، (اإلسالمي

 .م1999/

- Dr. Nadia Mustafa, Debates on Dialogue/Clash between 

Civilizations: An Arab perspective, (in): Bjorn Hetten (ed): 

Studies in Development, Security, Culture, Palgrave, 2008.  

حقل مزيد مـ التػاصقؾ طـ هذيـ الجقؾقـ مـ الدراسات الـظؿقة يف مجال  ()

http://www.ccps-egypt.com/ArabicMod/IssueDetails.aspx?ID=14
http://www.ccps-egypt.com/ArabicMod/IssueDetails.aspx?ID=14
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- 
لتقضقػ التاريخ يف دراسة الـظؿ الدولقة إما تـطؾؼ مـ إصار 

كظري افرتاضل يرجع لؾتاريخ لؿـاقشة افرتاضاتف، وإما يـطؾؼ 

مـ واقع تاريخل محدد أو مؿتد يف محاولة لؾتؿققز بقـ طدد 

مـ أكؿاط الـظؿ الدولقة وفؼ معايقر متـقطة وبحًثا طـ كقػقة 

الحػاظ طؾك الـظؿ الؼائؿة وطـ أكؿاط تؽقػفا تحؼقًؼا 

                                                 
:  أو تطقر الـظؿ الدولقة اكظر"التحقالت العالؿقة"

مدخل مـفاجي لدراسة التطور يف وضع ودور العالم كادية محؿقد مصطػك، .د- 

، (إشراف)كادية محؿقد مصطػك .  د:(يف) ،اإلسالمي يف الـظام الدولي

الؿؼدمة العامة لؿشروع العالقات الدولقة يف اإلسالم، الجزء األول مـ 

 .1996، ةالؿشروع، الؿعفد العالؿل لؾػؽر اإلسالمل، الؼاهر

 بحث مؼدم إلك الـدوة ،التاريخ ودراسة الـظام الدوليكادية محؿقد مصطػك، .د- 

آفاق العالقة بقـ العؾقم السقاسقة  »:الؿصرية الػركسقة التاسعة تحت طـقان

ركز البحقث والدراسات السقاسقة، الؼاهرة، فرباير م ،«والعؾقم االجتؿاطقة

2000. 

حول إسفام التراث الخؾدوين يف الػؽر الدولي كادية محؿقد مصطػك، .د- 

=  أطؿال ممتؿر والـظرية الدولقة دراسة استؽشافقة يف اإلشؽالقات الؿـفاجقة،

مؽتبة اإلسؽـدرية بالتعاون مع الؿجؾس األطؾك « طالؿقة ابـ خؾدون»= 

فتحل الؿؾؽاوي  :وكشر يف. 2006لؾثؼافة والرتبقة والعؾقم، ديسؿرب 

قراءة معرفقة : طبد الرحؿن بن خؾدون»أطؿال كدوة ، (محرر)

معفد الدراسات الؿعرفقة وجامعة آل البقت، :  األردن،«ومـفجقة

، شتاء 51، العدد ومجؾة إسالمقة الؿعرفة، 2007 مايق 9-10

 . م2008/هـ1429
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- 
وقد اكتؼدت . لالستؼرار والتقازن ولقس التغقر أو التحقل

الؿدرسة الؽؾقة التحقلقة هذه التقجفات التؽقػقة وركزت 

طؾك أسباب وأكؿاط التحقل والتغقر سقاء كظرًيا أو طرب فرتات 

وبرزت هذه الؿدرسة مع اقرتاب هناية الحرب . زمـقة مؿتدة

الباردة وما صاحبفا مـ تحقالت جددت االهتؿام بدراسات 

. الفقؿـة صعقًدا أو تراجًعا

وكاكت الؿدرستان تعؽسان مركزية أوربقة، فؼد أسؼطتا 

وإذا كاكتا مـ مـظقر القاقعقة - غقر الغربلخربة التاريخ 

قد أسؼطتا أيًضا العقامؾ  (الوضعقة السؾوكقة)والؾقربالقة 

الؼقؿقة طـد تحؾقؾ طقامؾ التحقل، فنن الجقؾ الثالث الؿشار 

إلقف مـ أدبقات دراسة تطقر الـظؿ الدولقة، قد استدطك، 

الجـقب مـ كاحقة، واستدطك العقامؾ غقر الؿادية مـ كاحقة 

أخرى طـد دراسة تحقل الـظام الرأسؿالل العالؿل، سقاًء مـ 

. ()رؤية القسار الجديد أو مـ رؤية إسالمقة حضارية
                                                 

وحقل الؿؼاركة بقـ الؿـظقرات الغربقة ومـظقر حضاري إسالمل لدراسة  ()

العالقات الدولقة مـ حقث مـفاجقة تقضقػ التاريخ يف دراسة تطقر الـظؿ 

: الدولقة اكظر

إشؽالقات البحث والتدريس يف طؾؿ العالقات الدولقة  ،كادية محؿقد مصطػك.د
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- 
إن األزمات الثالث الؿتزامـة الؿشار إلقفا طالًقا والتل - 3

يتؿحقر حقلفا الجقؾ الثالث مـ أدبقات تطقر الـظؿ الدولقة 

 هق الوجه األول: والتحقل العالؿل تطرح مؼقلة ذات وجفقـ

أن أزمة الـظام العالؿل الراهـة هل أزمة معقارية ققؿقة أيًضا 

ولقست أزمة ققة مادية فؼط، بؾ تراكؿت الؿمشرات طرب طؼد 

األول مـ األلػقة الثالثة طؾك تراجع فعالقة « الفقؿـة األمريؽقة»

الؼقة الؿادية بؿػردها يف ضؾ األحادية األمريؽقة، وأكف بعد 

الرأسؿالل الؾقربالل، والشققطل : صراع الـؿقذجقـ الغربققـ

، لقس «الؿـتصر بال حرب»التسؾطل، فؾؼد تلكد أن كؿقذج 

 ولؽـف كؿقذج حاول أن يمكد Universalكؿقذًجا طالؿًقا 

إال أن . هقؿـتف باإلكراه، بالؼقة العسؽرية وبالعـػ الفقؽؾل

ممشرات اكحداره وخبقه تتقالك طؾك كحقٍة يدفع لؾتساؤل هذه 

متك وكقػ سقحدث التحقل؟ فالؿطروح اآلن لقس : الؿرة

السمال السابؼ تؽراره مراًرا طرب مػاصؾ تطقر الؼرن العشريـ 

كؿا سبؼت اإلشارة، هؾ كدخؾ طصًرا جديًدا؟ وما مالمح 

                                                 
 .  مرجع سابقمـ مـظقر حضاري مؼارن،
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- 
االستؿرارية والتغقر مـ حقث الفقؽؾ والؼضايا والػقاطؾ؟ 

ويف قؾبف األبعاد . ولقس التغقر« التحول»فالؿطروح اآلن 

الؿعقارية الؼقؿقة وهل التل يتؿ استدطاؤها بصقرةٍة متصاطدة، 

طرب العؼقد الثالثة الؿاضقة، طـد مراجعة كظرية العالقات 

الؼقم، األفؽار، »الدولقة طؾك الـحق الذي جعؾ مـ 

والؿعتؼدات والفوية، كاهقك طن الثؼافة والدين، قواسم 

مشتركة يف طـاوين أدبقات طؾم العالقات الدولقة وأدبقات 

 حقث أضحى استدطاء الؼقم ()الحركة الدولقة طؾى حٍد سواء

                                                 
حقل هذه الؿراجعة لحال كظرية العالقات الدولقة، طرب العؼديـ األخقريـ و  ()

مقضع الؼقؿ مـفا يف الجدال بقـ الؿـظقرات الغربقة ومؼاركة بؿـظقر حضاري 

. الؿرجع السابؼ، الجزء األول: إسالمل اكظر

قائؿة الؿراجع التالقة طـ الديـ والعالقات : ولؿزيد مـ التػاصقؾ اكظر أيًضا

: الدولقة

- Barry Rubin: Religion and International Affairs, The Washington 

Quarterly, Spring 1990. 

- Jeff Haynes, Religion in the third world politics, Lynne Rienner 

Publishers, 1994 (Ch. 5, Links between religion and foreign policy 

in the third world) pp. 122- 145. 

- Georges Weigel, Religion and peace: an argument complexified 

(in): Brad Roberts (ed.): Order and Disorder after the cold war 

(1996). 

- Jeff Haynes, Religion, (in): Brian White, Richard Little, Michael 

Smith (eds): Issues in world politics. Palgrave, England, 2001, 

Second edition, pp. 153- 170. 
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- Paylos Hatzopoulos, Fabio Petito (eds), Religion in international 

relations: The return from exile, Palgrave/ Macmilan England, 

2003. 

- Peter L. Berger (ed), The desecularization of the world: 

Resurgent religion and world politics, 1999. 

- John D. Carlson, Erik C. Owen, The sacred and the sovereign: 

Religion and International politics, George Rown university press, 

2003. 

- Jonathan Fox: Shmuel Sandler, Bringing religion into 

international relations, NY Palgrave Macmillan, 2004. 

:  واكظر الؿراجع التالقة حقل دور الثؼافة

- Ali Mazruie, Culture Forces and World Politics, London, 1999. 

- Youssef Lapid (ed), The return of culture and identity in 

international relations theory, Lynne Rienner publishers, 1996. 

- Fred Halliday, Culture and International relations: A new 

reductionalism: (in) Michi Ebata, Beverly Neufeld (eds),= 

=Confronting the political in international relations, Millennium 

press Ltd, 2000. 

- Marysia Zalewski, Cynthia Enloe: Questions about identity on 

international relations (in): K. Booth, S. Smith (eds: International 

relations theory today, Pennsylvania State University press, 1995, 

pp. 279- 305. 

- Simon Murden, Culture and world politics (in): S. Smith and K. 

Booth (eds): Globalization and world politics, 1997. 

- Valerie M. Hudson (ed), Culture and Foreign Policy, Lynne 

Rienner Publishers, London, 1997. 

- Martin W. Sampson, Culture influences on foreign policy (in) 

Charles F. Hermann, Charles W. Kegley, James N. Roseneau 

(eds): New Directions in the study of foreign policy, 1987. 

- Naeem Inayatullah and David L. Blaney: International Relations 

and the problem of difference (N.y, Routledge, 2004). 

- R. James Ferguson, The contested role of culture in International 

relations, www.international-relations.com 

أماين : وحقل رؤية كؾقة طـ وضع البعد الثؼايف يف دراسة العالقات الدولقة اكظر- 

دراسة يف خطاب : محؿقد غاكؿ، البعد الثؼايف يف دراسة العالقات الدولقة

http://www.international-relations.com/
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- 
. ()واألخالق مطؾوًبا لخدمة الحركة أو ترشقدها

هل محك التحول هو :  وهو األمر الذي يدفع لؾتساؤل

يف حقـ أن محؽ التغقر قد كان يف هقؽؾ تقزيع الؼقة « الؼقؿي

ولقس مـظقمة ققؿ الـظام الدولل؟ 

بعبارةٍة أخرى، هؾ محؽ استؿرار دولة أو إمرباصقرية يف 

الؼقادة العالؿقة، لؿ يعد محًؽا مادًيا فؼط بؾ معقارًيا أيًضا، 

مػاده قدرة هذه الدولة طؾك تحؼقؼ العدالة العالؿقة ولقس 

مجرد اإلطالن طـ ضرورة كشر الحرية أو الديؿؼراصقة 

العالؿقة؟ وطؾك ضقء ما سبؼ، البد وأن تطرح الثقرات 

األسئؾة طـ اختبارها - بخصقصقتفا الحضاريةالعربقة 

. لحالة مـظقمة ققؿ الـظام العالؿل

                                                 
  .مرجع سابقصراع الحضارات، 

حقل أسباب تجدد االهتؿام باألخالق والؼقؿ لخدمة الحركة، وطؾك كحق  ()

:  يؿثؾ كؼًدا ومراجعة لؾؿـظقر القاقعل التؼؾقدي اكظر

Reuniting Ethics and Social Science: The Oxford Handbook of 

International Relations. 

: اكظر طرًضا مقجًزا ومعؿًؼا لف يف

Christian Reus-Smit, Duncan Snidal, (in): Ethics and International 

Affairs. Vo. 22 No 3. Fall 2009, pp 1-6 (Carnegie Council For 

Ethics and International Relations). 

http://www.cceia.org/resources/Journal/ 22-3/ essays/001.hml/: 

http://www.cceia.org/resources/Journal/
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- 
« االحتالل»لؼد كاكت الثقرات العربقة ابتداًء، ثؿ حركات 

لؿقاديـ كربى يف طقاصؿ واليات أمريؽقة، وطؾك رأسفا 

كققيقرك، وطقاصؿ أوربقة أيًضا، بؿثابة رؤوس جبال الجؾقد 

العائؿة، التل كشػت طـ مرحؾة التحقل التل يدخؾفا الـظام 

أن الثقرات : ومن ثم، فنن الوجه الثاين لؾؿؼولة هو. العالؿل

العربقة، لؿ تؽـ ثقرات مـ أجؾ الؽرامة والحرية والعدالة 

االجتؿاطقة فؼط ولؽـ أيًضا مـ أجؾ االستؼالل القصـل طـ 

. جذور وروابط التبعقة لؾـظام الرأسؿالل الؾقربالل العالؿل

ومع تساقط الـظؿ العربقة العؿقؾة والتابعة لفذا الـظام العالؿل 

تتآكؾ طـاصر جديدة الستؿراريتف يف الفقؿـة وترتاكؿ طالمات 

ومـ أهؿفا اهتزاز الحدود الػاصؾة بقـ الحركات . تحقلف

االحتجاجقة والحركات الؿجتؿعقة والثقرات الشعبقة يف دول 

حقث تتضافر الحركات . الشؿال والجـقب طؾك حدٍة سقاء

الؿضادة لؾعقلؿة، مـ مرجعقاتٍة متعددة سقاء يف الشؿال أو 

الجـقب، ضد كافة أشؽال االستبداد والظؾؿ السقاسقة 

. ()واالقتصادية والثؼافقة

                                                 
« جقزيػ ستجؾتـر»وصػ طالؿ االقتصاد الشفقر، الحائز طؾك جائزة كقبؾ  ()
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- 
أال يعـل هذا أن مآل الثقرات العربقة ومستؼبؾ التحقل يف 

الؿـطؼة هق مدخؾ ومخرج يف آنٍة واحد يف مستؼبؾ طؿؾقة 

؟ ومـ ثؿ، لقس االهتؿام ()التحقل العالؿقة الجارية

بتحقالت الـظام العالؿل الراهـة هق اهتؿام بؿا هق خارج 

كطاق الثقرات العربقة وتحدياهتا الداخؾقة، ذلؽ ألن هذا 

هق مصدر تحدي أساس لؿسار هذه الثقرات بؾ « الخارج»

، بؿا يػرضف مـ شروط وقققد «التحدي األساس»ربؿا يؽقن 

الـظؿقة الدولقة، الرسؿقة )خالل تدخالتف متعددة الؿستقيات 

                                                 
حركات االحتجاج يف مصر وتقكس وأسباكقا ثؿ وول سرتيت بلهنا حركة كقكقة 

مؼالف الؿرتجؿ والؿـشقر تحت : بسبب فشؾ الـظام وطجز الديؿؼراصقة اكظر

وطجز « الغرب طؾى خطى مصر وتوكس بسبب فشل الـظام»طـقان 

كاريـ : ، اكظر أيًضا7، ص8/11/2011جريدة الشروق : الديؿؼراصقة يف

الـظام االقتصادي العالؿل يـدفع كحق أزمة : العاصػة الؼادمة: أبق الخقر

 . 152، ص 2011، أكتقبر السقاسة الدولقةهقؽؾقة حادة، 

: حقل األبعاد الدولقة لؾثقرات العربقة، وما تؿثؾف مـ تحديات اكظر ()

= خريطة الؿالمح .. كادية محؿقد مصطػك، الثقرات العربقة والـظام الدولل .د- 

. 2011، يقكقق ، مجؾة الغدير الؾبـاكقةواإلشؽالقات، والؿآالت= 

دراسة يف تلثقر : السقاسة الخارجقة الؿصرية والثورةكادية محؿقد مصطػك، .د- 

الثقرة "دراسة مؼدمة إلك ممتؿر  ،(15/5/2011- 25/1)األبعاد الخارجقة 

الذي كظؿف مركز الدراسات الحضارية وحقار  "الؿالمح والؿآالت: الؿصرية

 30)الؼاهرة، يف الػرتة  جامعة- كؾقة االقتصاد والعؾقم السقاسقة- الثؼافات 

 (تحت الطبع. )(2011 يقكقق 1 مايق 
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- 
يف هذه  (والؿديـة، أو من السقاسات الخارجقة لؾؼوى الؽبرى

ومـ ثؿ، فالؼقل بلن محؽ كجاح . (كؿا سـرى)الثقرات 

الثقرات لقس فقؿا ستحدثف مـ تغقرات سقاسقة داخؾقة ولؽـ 

ما ستحؼؼف مـ تحقالت حضارية شامؾة، هق ققل يستدطل 

مـ كاحقة األبعاد الؿعقارية الؼقؿقة، الؿتصؾة باإلكسان، ولقس 

فؼط الؿتصؾة هبقاكؾ الؼقة الؿادية وممسساهتا سقاسًقا 

واقتصادًيا كؿا يستدطك مـ كاحقةٍة أخرى األبعاد الخارجقة، 

فالتدخالت الخارجقة يف العالؿ . الؿادية مـفا والؿعقارية

العربل واإلسالمل بصػةٍة طامة لؿ تؽـ ألهداف مادية فؼط أو 

وطرب التاريخ -بلدوات تؼؾقدية وحسب ولؽـ استدطت دائًؿا 

 أبعاد ققؿقة تتصؾ بالـؿقذج الحضاري ولقس وصقال لمن

فؼط الـؿقذج السقاسل أو االقتصادي، حقث وقع يف قؾب 

مشاهد مؼاومة األمة اإلسالمقة مـ أجؾ الـفقض، التدافع بقـ 

 واآلخر وافد يريد أن يتغؾب، أحدهؿامشروطقـ حضاريقـ؛ 

يحاول الـفقض مـ جديد وبقسائؾ مؼاومة متعددة، واجفت 

جؿقعفا تزايد وتصاطد وصلة االخرتاق الخارجل، سقاء 

داخؾ الدول والؿجتؿعات العربقة واإلسالمقة أو يف 
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- 
. ()العالقات فقؿا بقـفا أو يف طالقاهتا مع بؼقة العالؿ

بعبارةٍة أخرى، فنن كجاح التحقالت اإلقؾقؿقة الحضارية 

يف الشرق والجـقب هق مدخؾ مـ مداخؾ طؿؾقة التحقل 

الحضاري العالؿقة، إلك جاكب الؿداخؾ الداخؾقة يف 

الؿجتؿعات الغربقة ذاهتا، حقث تشفد هذه الؿجتؿعات 

مراجعات واحتجاجات طدة لقس طؾك السقاسات فؼط، 

. ولؽـ طؾك الـؿقذج السقاسل واالقتصادي واالجتؿاطل

حؼقؼًة، إن جقاكب مـ هذه الؿؼقلة الؿزدوجة قد ال تبدو 

األزمة »جديدة تؿاًما، حقث تتعدد سقابؼ الحديث طـ 

                                                 
حقل خريطة أكؿاط التدخالت الخارجقة طرب مراحؾ التطقر التاريخل  ()

لؾعالقات بقـ الغرب والعالؿ اإلسالمل، ومقضع األبعاد الثؼافقة والحضارية 

مـفا، وصقال إلك مرحؾة العقلؿة وتحدياهتا الثؼافقة لؾعالؿ اإلسالمل 

: والؿتضافرة والؿجدولة بالتحديات السقاسقة والعسؽرية واالقتصادية اكظر

بروز : التحديات السقاسقة الخارجقة لؾعالم اإلسالميكادية محؿقد مصطػك، .د- 

سقػ الديـ طبد الػتاح .كادية مصطػك، د.د: (يف) ،األبعاد الحضارية الثؼافقة

مركز : ،األمة يف قرن، طدد خاص مـ حقلقة أمتل يف العالؿ ،(محرران)

، الؽتاب 2002،  الؼاهرةالحضارة لؾدراسات السقاسقة، دار الشروق الدولقة،

 .السادس

  .مرجع سابقتحديات العقلؿة واألبعاد الحضارية والثؼافقة والؼقؿقة، - 
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- 
، كؿا تتعدد () «األخالققة والؼقؿقة وطالقتفا بؿستؼبل الغرب

العالم العربي واإلسالمي لقست »سقابؼ الحديث طـ أن أزمة 

أزمة مادية فؼط ولؽن هي أزمة فؽرية وثؼافقة أيًضا متعددة 

 إال أن الؿرحؾة الراهـة من هذا الحديث تتسم، () «األسباب

بجاكبقن يستوجبا االهتؿام بدرجة التحوالت العالؿقة الحادثة 

: وصبقعتفا

أهنا تؼرتن يف الغرب بلزمة ققادة وبلزمة كظام  

                                                 
: اكظر طؾك سبقؾ الؿثال ()

 .«أفول الغرب»أوزولد شبـجؾر، 

 :اكظر طؾك سبقؾ الؿثال( )

، (محرر)طبد القهاب الؿسقري (: يف)طبد القهاب الؿسقري، فؼف التحقز، .د- 

، الؿعفد العالؿل (الجزء األول )رؤية معرفقة ودطوة لالجتفاد: إشؽالقة التحقز

. 1995لؾػؽر اإلسالمل، الؼاهرة، 

     = البعد الغائب يف.. ، أزمة اإلرادة والوجدان الؿسؾمطبد الحؿقد أبق سؾقؿان.د- 

، دار يف إصالح الثؼافة والتربقة رؤية إسالمقة معاصرة.. مشروع إصالح األمة= 

.  2004الػؽر، ممسسة تـؿقة الطػقلة، 

كحق صرح تقحقدي يف أصقل : مـك أبق الػضؾ، الـظرية االجتؿاطقة الؿعاصرة.د- 

، مجؾة إسالمقة الؿعرفةطارف ططاري، : التـظقر ودواطل البديؾ، ترجؿة

. 1996، سبتؿرب 6العدد

تعريب العالم اإلسالمي يف مفب التحوالت الحضارية، أحؿد داوود أوغؾق، .د -

إبراهقؿ البققمل غاكؿ، مؽتبة الشروق الدولقة، الؼاهرة، .د: وتحرير وترجؿة

  .2006يـاير 
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- 
والسقاسل  (اقتصاد السوق)رأسؿالل يف شؼقف؛ االقتصادي 

(. الديؿؼراصقة التؿثقؾقة البرلؿاكقة)

 تؼرتن، لديـا، بثقرات شعبقة غقر مسبققة 

. مـ حقث التزامـ والتؽرار والطبقعة يف تاريخ ثقرات الؿـطؼة

ففل لقست ثقرات طؾك الؿمسسات الؼائؿة فؼط باسؿ 

الديؿؼراصقة، ولؽـ طؾك هقاكؾ طالقات الؼقة الؿادية 

والثؼافقة الداخؾقة والخارجقة وطؾك مـظقمات الؼقؿ سقاء 

. الؿقروثة الجامدة أو القافدة الدخقؾة

إن هذه الؿؼقلة الؿزدوجة تػرض قضقتقـ مـفاجقتـ 

مفؿتقـ أمام دارسل العالقات الدولقة مـ دائرة الجـقب أو 

 : مـ الدائرة العربقة واإلسالمقة

 هل االهتؿام باألبعاد الؿعقارية الؼقؿقة لؾتحقالت 

الجارية إلك جاكب األبعاد األخرى، بؾ وطؾك كحقٍة يجؿع 

بقـفا يف رؤية حضارية شامؾة تؼدم إسفامفا إلك جاكب الرؤى 

 . أو الؿـظقرات األخرى التل هتتؿ أيًضا باألبعاد الؿعقارية

 ففل طدم الػصؾ بقـ دراسة التػاطالت 
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- 
والتحقالت الـظؿقة القصـقة وبقـ كظائرها اإلقؾقؿقة والعالؿقة 

. الجارية اآلن

حتك وقتٍة قريب مـ طؿر الثقرات فنذا كان الخارج 

كان بؿثابة الحاضر - (وخاصًة مع بداية تدخل الـاتو يف لقبقا)

حقـ الغائب يف التحؾقالت طـ الثقرات ثؿ اقتصر االهتؿام 

طؾك أدوات التدخؾ الخارجل - بدأ يف الربوز يف دوائركا

التؼؾقدية دون االقرتاب مـ الثقرات مـ مدخؾ كظؿل كؾل 

يضع التحقالت يف الؿـطؼة يف إصارها الـظؿل العالؿل تلثقًرا 

فنن االستثـاء طؾك هذه الؿؼقلة قؾقؾ يف دوائركا، . أو تلثًرا

حقث كجد البعض ومـذ البداية يـتبف إلك أهؿقة األبعاد الدولقة 

الحاضر الغائب يف - حقـئذلؾثقرات العربقة باطتبارها 

االهتؿام، مربًزا مـ كاحقة مغزى الخربة التاريخقة لؾتدخالت 

الخارجقة يف إجفاض ثقراتـا يف دائرتـا الحضارية، ومـ كاحقة 

أخرى مغزى التلثقرات الخارجقة طؾك مجؿقع الثقرات التل 

ثؿ بدأ . اكدلعت متزامـة، إما إجفاًضا أو احتقاًء أو تؼققًدا

البعض اآلخر يرى ضرورة أن كربط بقـ ثقرات الربقع العربل 

صؾة واضحة بقن »وبقـ األزمة الؿالقة العالؿقة، وأن كرى 
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- 
األوضاع اإلقؾقؿقة يف مـطؼة الشرق األوسط ومرحؾة جديدة 

.  () «يف صور البزوغ يف العالقات الدولقة

وهذه الحالة الذهـقة، والؿعرفقة والػؽرية اآلكقة أي طدم 

وضع تصقرات اسرتاتقجقة طـ مستؼبؾ الثقرات يف ضؾ 

مستؼبؾ التحقالت العالؿقة، مـ أخطر التحديات التل تقاجف 

ففؿـا لؾعؼبات التل تعرتض مسار الثقرات، إما إلجفاضفا أو 

لجعؾفا مجرد حركات إلصالحاتٍة محدودة ولقس مـطؾؼات 

فنن أهؿ هذه العؼبات يؽؿـ يف . لتحقالت جذرية شامؾة

ولعؾ كظرة إلك . الخارج ويف ضػائر طالقاتف مع الداخؾ

التاريخ تبقـ لـا كقػ أن مستؼبؾ التغقرات يف أوصاكـا وأقالقؿـا 

الحضارية قد ارهتـ بدرجةٍة كبقرة باإلصار الدولل الؿحقط 

وتلثقراتف طؾقـا مـ خالل شبؽة تػاطالتـا وأوضاطـا الداخؾقة 

واإلقؾقؿقة بالطبع، والتل وإن استطاطت يف أوقات الؼقة 

والؿـعة أن تؼؾص مـ اآلثار السؾبقة لؾتدخالت الخارجقة، 

فنن الحالة يف أوقات الضعػ والؼابؾقة لالخرتاق قد طظؿت 

                                                 
جؿقؾ مطر، دخؾـا الحد الػاصؾ بقـ طفديـ، : اكظر طؾك سبقؾ الؿثال ()

 . 11، ص 3/11/2011 الشروق،
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- 
ومـ هـا، كاكت أهؿقة . ()مـ اآلثار السؾبقة لفذه التدخالت

بضرورة االهتؿام بالسقاسات اإلقؾقؿقة ( )تذكرة البعض

كقػ : والعالؿقة لؾثقرات العربقة اكطالقًا مـ أمريـ أساسقـ

أن أهداف الثقرات تؿثؾ ثقرة طؾك سؾبقات االكدماج 

االقتصادي يف العقلؿة الرأسؿالقة مـ كاحقة، وكقػ أن هذه 

الثقرات أيًضا وخاصةً ً بالـظر إلك صعقد وزن ودور 

تؿثؾ مـ كاحقة أخرى، ثقرة طؾك سؾبقات -اإلسالمققـ

. العقلؿة الثؼافقة الؿتصؾة بالفقية وققؿ الؿجتؿعات

                                                 
حقل هذه الؿػاصؾ لتطقر التدخالت الخارجقة وتطقر الـظام الدولل  ()

:  وأثارها طؾك وضع العالؿ اإلسالمل يف الـظام الدولل ققة أو ضعًػا اكظر

سقػ الديـ طبد الػتاح، مؼدمة العدد األول مـ أمتل يف .كادية مصطػك، د.د- 

  .مرجع سابقالعالؿ، 

وضع الدول اإلسالمقة يف الـظام الدولي يف أطؼاب سؼوط ودودة بدران، .د- 

مشروع العالقات الدولقة : (إشراف)كادية محؿقد مصطػك . د:(يف) الخالفة،

 .يف اإلسالم، الجزء الثاين طشر مـ الؿشروع، مرجع سابؼ

مؼدمة العدد الثاين من أمتي يف سقػ الديـ طبد الػتاح، .كادية مصطػك، د.د- 

كتاب غقر دوري يفتم بؼضايا العالم )م 1999/ هـ 1420-1419العالم

  .2000  مركز الحضارة لؾدراسات السقاسقة، الؼاهرة،،(اإلسالمي

= يؿؽـ أن تمسس الثقرة الؿصرية     هؾ :  مالؽ طقين، سقاقات إطادة البـاء()

 مجؾة السقاسة الدولقة،، « تحقالت اسرتاتقجقة»  مؾحؼ كؿقذًجا؟ تؼديؿ=

  .2012 ، يـاير 187العدد 

http://www.ccps-egypt.com/ArabicMod/IssueDetails.aspx?ID=15
http://www.ccps-egypt.com/ArabicMod/IssueDetails.aspx?ID=15
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- 
ما داللة مستؼبؾ هذه : ومـ ثؿ، يربز السمالقـ التالققـ

الثقرات بالـسبة لؿطالب العدالة االجتؿاطقة العالؿقة، 

وبالـسبة لؿقاقػ الغرب مـ قبقل مشاركة التقارات 

اإلسالمقة يف الحؽؿ يف إصار كظام طالؿل تعددي حؼقؼل؟ 

ويؽؿـ يف هذيـ السمالقـ كؾ التحديات أمام الثقرات أما أن 

تصبح مـطؾؼ لتغققر حضاري أو تصبح مجرد مدخؾ إلصالح 

. سقاسل تؼؾقدي

إذن، ماذا طـ خريطة التدخالت الخارجقة وما داللتفا 

بالـسبة لؿآل الثقرات؟ 

«»

إذا كاكت الؼراءة الـظرية الؿؼاركة والؼراءة يف الخربات 

التاريخقة الؿؼاركة طـ األبعاد الدولقة لؾثقرات تبقـ أن 

الخارج البد وأن يؿارس تلثقره طؾك الثقرات وإذا كاكت 

الؼراءة يف اتجاهات التحقل والتغقر يف الـظام العالؿل تؿفد 

الـظام »لػفؿ اتجاهات ذلؽ التلثقر، فنن الخارج الؿؼصقد هق 

. أي الؼقى الؽربى الؿفقؿـة طؾك هذا الـظام« الدولي السائد
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- 
وهل لقست بالضرورة اآلن، القاليات الؿتحدة وأوربا الغربقة 

. فؼط، ولؽـ هـاك أيًضا روسقا والصقـ

 فنن الخارج البد وأن يؿتد أيًضا إلك ومن كاحقة أخرى،

أو البقئة اإلقؾقؿقة لؾثقرات، كاهقؽ « الـظام الدولي اإلقؾقؿي»

طـ الدائرة الحضارية األوسع التل تـتؿل إلقفا شعقب 

الثقرات العربقة أال وهل الدائرة اإلسالمقة، والتل تؿثؾ بعض 

هوامش الـظام »إيران وتركقا ما ُيسؿقف البعض : أركاهنا

أو الجقار اإلقؾقؿل، يف حقـ تؿثؾ الدولتان جقاًرا « العربي

حضارًيا أيًضا ذي خربات متـقطة يف مجال الثقرات والتحقل 

هذا، ولؼد درجت أدبقات الـظام اإلقؾقؿل . الديؿؼراصل

العربل، الـظرية والتطبقؼقة، طؾك اطتبار أن إيران وتركقا 

دون أي تؿققز « هوامش الـظام العربي»وإسرائقؾ وأثققبقا مـ 

وإذا كاكت هذه الرؤية تؼقم . سقى أهنا جؿقًعا جقاًرا جغرافًقا

طؾك طدم الرغبة يف االطرتاف بنسرائقؾ كعضق مـدمج يف هذا 

الـظام، إال أكف ال يؿؽـ وضع إيران وتركقا طؾك قدم الؿساواة 

معفا، وقد كان لفؿا روابطفؿا التاريخقة الؿشرتكة الؿؿتدة مع 

العرب يف إصار الحضارة العربقة اإلسالمقة، وال يتحؼؼ ففؿ 
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- 
التػاطالت الدولقة العربقة، طؾك مدار التاريخ دون األخذ يف 

. االطتبار الؿؽقن اإليراين والرتكل يف دائرة هذه التػاطالت

وإذا كاكت الدراسة لـ تتققػ طـد إسرائقؾ مباشرًة فذلؽ 

ألهنا جزء مـدمج مـ مـظقمة الـظام الدولل السائد الساطل 

. لؾحػاظ طؾك هقؿـتف طؾك الؿـطؼة العربقة

 فنن هذا الخارج، أو الـظام الدولل، 

يتضؿـ كظًؿا فرطقة أخرى ذات صؾة، أال وهل العقالؿ التل 

سبؼتـا يف الثقرات الشعبقة مـ أجؾ الحرية والديؿؼراصقة كشرق 

أوروبا، أو سبؼتـا يف كجاح طؿؾقات التحقل الديؿؼراصل 

. التدريجل، وهل شعقب أمريؽا الالتقـقة وشرق أوروبا

 األول والثاين، الؿستقيقـسرتكز الدراسة باألساس طؾك 

وطؾك كحق يؼدم خريطة مـ األفؽار الؽربى واالتجاهات 

أكثر مؿا يؼدم مـ رصد لؿقاقػ وسؾقكقات محددة؛ تػقد يف 

حقث إن هذا . اإلجابة طـ أسئؾة محددة أو افرتاضات مسبؼة

الرصد وهذا التحؾقؾ مقضعف دراسات أخرى يف الحقلقة طؾك 

. الؿستقى اإلقؾقؿل والعالؿل
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- 
وإذا كان الؿستقيقـ األول والثاين مصدران لتلثقرات 

مباشرة، فنن طقالؿ شرق أوروبا وأمريؽا الالتقـقة التل سبؼتـا 

يف محاوالت بـاء كظؿ ديؿؼراصقة حديثة خالل العؼديـ 

الؿاضققـ، إكؿا تؿثؾ مصدًرا لخربات البد مـ التققػ طـدها 

بحًثا يف مشاكؾ الؿراحؾ االكتؼالقة وآلقات إدارهتا وكذلؽ 

بحًثا يف كؿط طالقاهتا مع الخارج وتلثقر الخارج الغربل يف 

وبدون التصدي لتؼديؿ هذه الخربات . كؿط هذه التجارب

وهي يف حاجة )الؿؼاركة يف ذلؽ الؿقضع مـ هذه الدراسة، 

إن خربة كؾ مـ : ، يؽػل اإلشارة إلك ما يؾل(لدراسة خاصة

شرق أوروبا وأمريؽا الالتقـقة تعؽس خصقصقة كابعة مـ 

تاريخ طالقة كؾ مـفؿا بالؼقتقـ األطظؿ ومـ مقضع كؾ 

مـفؿا يف تاريخ تطقر التقازن الدولل، وهق األمر الذي 

اكعؽس طؾك خربة التحقل فقفؿا، فؽقػ ستـعؽس خربتـا 

إذن مع الـظام الدولل السائد طؾك إمؽاكقات تحقلـا؟ وإذا 

كاكت الدوائر األمريؽقة واألوروبقة الرسؿقة تطؾؼ طؾك 

طؾك غرار « ربقع الثورات العربقة»الؿرحؾة الحالقة مـ تطقركا 

ما أصؾؼتف طؾك ثقرات شرق أوروبا، ففؾ سقؽقن مسار 
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- 
ثقراتـا طؾك غرار الـؿقذج الغربل يف التحقل الديؿؼراصل 

الذي وضعف الـاتق واالتحاد األوربل شرًصا لؼبقل دول شرق 

أوروبا يف ممسسات األمـ األوربل ما بعد الحرب الباردة، 

كؿا وضعتف القاليات الؿتحدة شرصًا لدطؿ أوجف التعاون مع 

الؼارة الالتقـقة؟ إذن، ماذا ستؽقن الؿشروصقة التل ستضعفا 

الدول الؽربى أمام طؿؾقات بـاء الديؿؼراصقة يف مصر 

يف لقبقا « الؿتعثرة»وتقكس، وطؿؾقات استؽؿال الثقرات 

والقؿـ وسقريا والبحريـ؟ وهؾ تؼدم الؼقى اإلقؾقؿقة يف 

الجقار الحضاري فرًصا، أم تقاجف قققد بدورها؟ وهؾ 

ستضع شروط كؿا وضعت القاليات الؿتحدة شروًصا لدطؿ 

أوجف التعاون مع الؼارة الالتقـقة؟  

 
 الهظام الدولٌ الشائد

 منط التدخل، واألدوات
 

البد مـ االطرتاف، بلكف كان لثقرة تقكس، دوًرا مؾفًؿا 

لشباب ثقرة مصر ولبؼقة شعبفا، وبلكف كان لثقرة مصر ثؼال 
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- 
أكرب يف التلثقر طؾك تعاقب وتزامـ االحتجاجات الشعبقة 

الضخؿة واكدالع الثقرات يف لقبقا، القؿـ، والبحريـ وسقريا 

والؿظاهرات يف الجزائر والؿغرب واألردن، ويف حقـ دخؾت 

مصر وتقكس يف مراحؾ اكتؼالقة لبـاء كظؿ جديدة تقاجف 

تحديات مفؿة، ويف حقـ تققػت الؿظاهرات بصػة طامة يف 

الدول الثالث األخقرة استؿرت الثقرات يف الدول األربع 

.  األولك، بدون كجاح سريع، يف إسؼاط رؤوس الـظؿ

يف البحريـ ضؾت الثقرة يف « الثورة»   ويف حقـ تؿ احتقاء 

القؿـ ولقبقا وسقريا تلخذ أبعاًدا متصاطدة، ويف حقـ تؿ 

التدخؾ العسؽري يف لقبقا سريًعا، وجرى احتقاء الثقرة يف 

األمريؽقة القؿـ بالؿبادرات الدبؾقماسقة الخؾقجقة 

الؿتعثرة، تصاطدت الثقرة يف سقريا إلك مرحؾة الحرب 

األهؾقة بعد أن تدطؿت الؿؼاومة العسؽرية ضد اكتفاكات 

. واطتداءات الـظام البعثل لبشار األسد

وبالتالل، فنن االقرتاب الـظؿل الدولل مـ الثقرات 

العربقة، يػرتض األخذ يف االطتبار هذه الصقرة الؿركبة، بؾ 
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- 
إذا كاكت ثقريت مصر وتقكس قد : لعؾـا يف حاجة ابتداًء لؾسمال

فاجلتا الؼقى الؽربى، ففؾ استعدوا لؿا قد يستجد بحقث إن 

التل تعثرت ولؿ تـجح سريًعا رغؿ بسالتفا -الحاالت التالقة 

يرجع تعثرها إلك طامؾ طدم الؿػاجلة هبا مـ - وصؿقدها

الخارج، وإلك ما قد تؽقن تعرضت لف مـ تؼققد؟ كاهقؽ 

. بالطبع طـ االختالفات الفقؽؾقة يف بـقة دول هذه الثقرات

حؼقؼًة، البد مـ االطرتاف بلن بـقة الـظؿ االستبدادية وإن 

تشاهبت وزاد غقفا، فؾؼد ضؾ بقـفا اختالفات إلك جاكب 

اختالفات البـك االجتؿاطقة واالقتصادية، بحقث إن هذه 

االختالفات يؿؽـ أن تػسر جاكب مـ اختالف مآالت 

كجاح أو تعثر أو )الحاالت الثقرية العربقة حتك اآلن، 

(. توقف

، أن كبحث فقؿا كان لؾـظام طؾى جاكب آخرإال أكف البد 

الدولل مـ تلثقر تؼققدي وضاغط، سقاء تجاه حالتل مصر 

وتقكس، أو سقاء تجاه الحاالت األخرى، التل تؿ احتقاؤها 

. أو مازالت مستعصقة حتك اآلن

إن االقرتاب الـظؿل الؽؾل لؿـاقشة األبعاد السابؼة إكؿا 
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- 
يـبـي طؾى الؼراءة الـظرية )يـطؾؼ مـ افرتاض أساس لؾدراسة 

وهق أن كؿط  (كؿا سبق التوضقحوالخبرات التاريخقة 

الثقرات يف الؿـطؼة وهق كؿط جديد، مـ حقث الؼقادة والؿسار 

واألدوات، وضد كظؿ مستبدة صالؿا تحالػت مع الؿشروع 

الغربل تجاه الؿـطؼة، هذا الـؿط البد وأن يتعرض الحتقاء 

وتؼققد لؾتلثقر طؾك أهدافف الـفائقة، وهق األمر الذي يضع طؾك 

الؿحؽ العالقة بقـ الؿصالح الغربقة وبقـ مـظقمة الؼقؿ التل 

ترفع شعارها الؼقى الغربقة والتل تستدطقفا الشعقب الثائرة، 

. وخاصًة يف ضؾ الصعقد اإلسالمل الذي تشفده الثقرات

ومـاقشة هذا االفرتاض مـ اقرتاب كظؿل دولل يؼتضل 

أوال اإلشارة إلك داللة هقؽؾ الـظام الدولل الحالل طؾك 

. مقاقػ الؼقى الؽربى تجاه الثقرات

فؿـ الؿالحظ أن الصقـ وروسقا هؿا الحاضران الغائبان 

وكان الؿبعقث الروسل . يف الثقرتقـ الؿصرية والتقكسقة

واحد مـ اثـقـ زارا الرئقس مبارك خالل الثقرة، والثاين كان 

وزير خارجقة اإلمارات، ويف حقـ ضؾت الصقـ محافظة طؾك 

الؿراقبة طـ بعد إال أن روسقا اطرتضت طؾك التدخؾ 
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العسؽري لؾـاتق يف لقبقا وتصدت لالتجاه لـؼؾ قضقة سقريا 

فاطرتضت طؾك أي تدخؾ خارجل، . إلك مجؾس األمـ

وساكدت بؽؾ األدوات الدبؾقماسقة والعسؽرية واالقتصادية 

. كظام األسد يف قؿعف لؾثقرة ضده

ويظؾ الضقء مركًزا طؾك القاليات الؿتحدة والؼقى 

األوروبقة فرادى أو بصقرة جؿاطقة طؾك صعقد االتحاد 

الثورات »ففؿا األكثر تخطقًطا وحركة تجاه . األوربل

ومـ ثؿ، فنن أول دالئؾ االقرتاب الـظؿل الدولل . «العربقة

وال أققل مـ الثقرات هق كقػقة تلثقر التعددية الؿؼقدة 

طؾك فرص الثقرات العربقة وطؾك الؼققد - األحادية الؼطبقة

. والضغقط التل تقاجففا

وهبذا الصدد، ال كستطقع إال أن كرسؿ خريطة سريعة 

لؾتقجفات الخارجقة كحق الثقرات مع التققػ بؼدر مـ 

ففل تؿثؾ . التػصقؾ كؾؿا أمؽـ طـد كؿقذج الثقرة الؿصرية

الؼؾب والؿركز يف مستؼبؾ ثقرات الؿـطؼة، وهل مقضع 

تخطقط مركب متعدد الؿستقيات تتبدى مالمح صقرتف 

وتتجؿع خققصف مـ واقع الؿراقبة الؿرتاكؿة، طرب الؿرحؾة 
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- 
. االكتؼالقة

واكطالًقا مـ االقرتاب الـظؿل الدولل لؾثقرات، ولقس 

السقاسات الخارجقة لؾؼقى الؽربى تجاه الثقرات، يؿؽـ 

تسجقؾ 

الؼقى الؽربى الغربقة، لؿ تؽػ مـذ أكثر مـ طؼد طـ 

يف الدول « اإلصالح السقاسي التدرجي السؾؿي»حديث 

العربقة، وإن تـقطت وتعددت األدوات، إال أهنا لؿ تخػ 

مساكدة الـظؿ االستبدادية العربقة الحؾقػة والؼبقل بؿا : أمريـ

تقضػف مـ فزاطات اإلسالم السقاسل وإرهاب الؼاطدة كبديؾ 

. لفا يف حالة سؼقصفا

وخاصة ومـ ثؿ، وقعت ققى الؿعارضة القصـقة 

يف معضؾة العالقة بقـ اإلصالح مـ الداخؾ - الؾقربالقة مـفا

وقد تؿايزت . وقدر االستعاكة بالضغط أو التدخؾ مـ الخارج

اتجاهات التعامؾ مع هذه الؿعضؾة، وهل وإن أجؿعت طؾك 

بالخارج طؾك الداخؾ إال أن  (العسؽري)رفض االستؼقاء 
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- 
الؿعوكات لؾتحول الديؿؼراصي )االستعاكة بالخارج 

ولؾؿجتؿع الؿدين، ضغط الرأي العام العالؿي والؿمسسات 

والفقئات الحؼوققة الدولقة، ضغوط رسؿقة بشلن بعض 

الؼضايا، رفع مرجعقة حؼوق اإلكسان العالؿقة ومـظومة ققم 

حاز أولقية لدى االتجاهات الؾقربالقة  (...الـظم الؾقبرالقة

وضؾت االتجاهات األخرى تتفؿ . وبعض القسار الحؼققل

الؼقى الغربقة بالرغبة يف فرض كؿقذجفا يف الديؿؼراصقة 

والتـؿقة أو بالرغبة يف تدطقؿ مشروع الفقؿـة طؾك الؿـطؼة 

. بالتعاون مع إسرائقؾ

ولؼد تقاجدت هذه الؿعضؾة بدرجات مختؾػة يف الدول 

 اختبرت الثورات جؿقعفا الؿعضؾة تؾك،العربقة، وبالطبع 

كقػ أدركت الؼقى : طؾك الـحق الذي يطرح السمال التالل

الؽربى هذه الثقرات؟ وما هل مداخؾفا لؾتعامؾ معفا؟ وهؾ 

يف ضؾ الـظؿ « اإلصالح»اختؾػ طـ مـطؼ التعامؾ مع 

السابؼة؟ وكقػ ستحدد مقاقػفا مـ الؼقى السقاسقة 

الداخؾقة؛ الؾقربالقة والؼقمقة واإلسالمقة، وخاصًة يف ضؾ 

صعقد الؼقى اإلسالمقة؟ 
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 اتجفت الخطابات الغربقة الرسؿقة وغقر 

« الثورة الشعبقة»الرسؿقة، إلك تجـب استخدام مػفقم 

 ووصػ ما يجري "change, resurgence, uprisingواستخدام 

يف مصر وتقكس، بلكف تحقل ديؿؼراصل ولقس إطادة بـاء كظؿ 

. جديدة

كذلؽ ركزت هذه الخطابات طؾك الالطـػ مـ جاكب 

شباب »ولؼد حظك . هذه الثقرات وطؾك أهنا ثقرات لؾشباب

اهتؿاًما كبقًرا متعدد الؿستقيات مـ جاكب الخارج، « الثورة

يف وقتٍة لؿ يؽـ لفذه الثقرات، أيديقلقجقة أو رأس أو أذرع، 

بؾ لؿ يحؽؿ الثقار يف مصر وتقكس ومـ ثؿ تلكد أهنا ثقرات 

الثورات الشعبقة من أجل »: ذات كؿقذج جديد، سؿك

، تغققر مـ أجؾ revo form« ثورة لإلصالح»أو « اإلصالح

ما درجة أو التغققر : وطؾك كحق أثار السمال... الديؿققراصقة

الجذري يف بـقة الؿجتؿع والـظام الؿستفدفة؟ ومـ الؼادر 

طؾك تـػقذها، وكحق أي وجفة؟ 

 وهؽذا، بدت الساحة مػتقحة أمام تدخالت خارجقة يف 

العؿؾقة السقاسقة ويف وقت لؿ تؽـ قد اتضحت بعد مالمح 
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- 
التقار السقاسل الرئقس لؼقادة الثقرة، وهؽذا ازدادت معضؾة 

. الخارج مع الثقرات/ الداخؾ

أن يعد لؾتعامؾ مع الساحة الداخؾقة « الخارج»وكان طؾك 

بؼقاها الؿـظؿة الجديدة والتؼؾقدية، وبؼقاها غقر الؿـظؿة 

وذلؽ لقحتقي هذه الثقرات ولقمثر يف مسارها، بؿا ال . أيًضا

يتعارض ومـظقمة ققؿف السقاسقة، وما ال يتعارض مع 

وبالتالل، فنن التلثقر يف . مصالحف، واألمران شديدي االرتباط

مستؼبؾ الؿسار السقاسل لؾثقرات التل تريد بـاء كظام جديد 

كان هدًفا اسرتاتقجًقا، تـافست مراكز الػؽر االسرتاتقجل 

األمريؽقة واألوروبقة طؾك تحديد مالمحف وخصائصف بؾ 

واإلطالن أن تقافر هذه الخصائص هل شرط الحصقل طؾك 

وسرطان ما لحؼت هبا اإلدارة األمريؽقة . الؿساكدة والؿعقكة

واالتحاد األوروبل والحؽقمات األوروبقة حقـ أفصحت 

معقكاهتا الرسؿقة إما بالتلجقؾ أو التباصم يف « مشروصقة»طـ 

 تتدفؼ بال الؾقربالل-حقـ كاكت الؿعقكات لؾؿجتؿع الؿدين 

ومـ ثؿ، يبدو طؾك ضقء خربة األشفر السابؼة طؾك . حساب

االكتخابات التشريعقة يف مصر واكتخابات الؿجؾس التلسقسل 
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- 
- حتك حقـفيف تقكس كقػ أن كؿط التدخالت الخارجقة 

يشقر إلك السعل لتغققر الرمقز ولقس لتغققر األبـقة 

والتقجفات حػاًضا طؾك روابط الؿصالح ولق مع وجقه 

وهق الـؿط الذي يتعارض ومطالب الثقار األحرار . جديدة

. بتغققرٍة كامؾ

أي )لؼد اخترب تجدد هذه الؿعضؾة  

مع أمريـ؛ األوضاع  (اإلصالح بقن الداخل والخارج

االقتصادية، والصعقد اإلسالمل طؾك الساحة السقاسقة 

فبدال مـ االطتؿاد طؾك الذات بدرجة أكرب، كؿا . والؿجتؿعقة

تجسد يف كؿقذج الثقرة، وبدال مـ التـافس الرشقد بقـ الؼقى 

التل أجؿعت طؾك إسؼاط الؿستبديـ بـ طؾك ومبارك، 

اتجفت مصر وتقكس، كحق الخارج لطؾب الدطؿ 

إلك استؼطاب سقاسل - داخؾًقااالقتصادي، كؿا اتجفت 

: وفؽري شديد القصلة بقـ الؼقى السقاسقة الؿختؾػة

الؾقربالقة، القسارية، الؼقمقة واإلسالمقة، ففؾ سقعقد مـ 

جديد الربط بقـ الػزاطات اإلسالمقة وبقـ استؼرار الـظؿ 

االكتؼالقة وبقـ الدطؿ الخارجل؟ ويؿثؾ هذا الربط أخطر 
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- 
الؼققد والضغقط التل يؿؽـ أن تـال مـ روح الثقرات، والتل 

ستؿثؾ مدخالً أساًسا الحتقاء الثقرات وإجفاضفا مـ 

( السؾبي)الخارج، ويزيد مـ خطقرة هذا التدخؾ الخارجل 

اكػراط التقافؼ السقاسل واالجتؿاطل الذي تحؼؼ خالل 

الثقرتقـ مـ كاحقة وتداطقات الثقرة الؿضادة يف الداخؾ مـ 

كاحقة أخرى، ويف وقت طاودت الؼقى السقاسقة التؼؾقدية 

تـابذاهتا السقاسقة، ولؿ تتؿؽـ الؼقى الثقرية الحؼقؼقة مـ 

. تحؼقؼ اخرتاق يحافظ طؾك الحالة الثقرية

  مـ أبرز الؿالمح التل حازت االهتؿام يف الثقرات الشعبقة 

، وخاصة (طؾى األقل من جاكب الثوار)العربقة، بعد سؾؿقتفا 

يف مصر وتقكس، أهنا تحؿؾ صعقًدا جديًدا لإلسالمققـ، بؽافة 

تقاراهتؿ إلك ساحة السقاسة، لقس كؼقى معارضة محظقرة أو 

محاصرة أو متفؿة ومالحؼة بؽافة أكقاع التفؿ، ابتداًء مـ 

اإلرهاب إلك الؿسئقلقة طـ تخؾػ األمة ووققطفا يف 

إلخ، ولؽـ كؼقى مشاركة، كثائريـ أو كؿـافسقـ ...االستبداد

ويف لقبقا . طؾك ساحة التغققر السقاسل واالجتؿاطل الؿلمقل

أيـ دور اإلسالمققـ الذيـ قؿعفؿ : وسقريا، يثقر التساؤل
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- 
وصػاهؿ الـظامقـ؟ ويف القؿـ، الصقرة أكثر وضقًحا طـ 

. صبقعة ققى الؿعارضة اإلسالمقة التل تؼقد الثقرة

وتصبح الصقر واضحة تؿاًما يف مصر وتقكس مع طقدة 

الؼقى اإلسالمقة إلك مؿارسة دورها يف الؿجال العام وخاصًة 

بعد االكتخابات وطؾك كحقٍة اكتسبت معف الؾعبة السقاسقة 

صابًعا خاًصا حقث تجدد، وال أققل بدأ، جداال امسؽ دائًؿا 

بتالبقب الحقاة الػؽرية والسقاسقة مـذ ما يزيد طـ الؼركقـ أال 

وهق العالقة بقـ اإلسالم والؿجتؿع والدولة، وال أققل الديـ 

وقد ازداد األمر استؼطاًبا مع االستعدادات . والسقاسة فؼط

لالستػتاء طؾك التعديالت الدستقرية يف مصر ثؿ لالكتخابات 

التشريعقة يف مصر وتقكس، وطؾك ضقء كتائجفا التل أفرزت 

. صعقًدا إسالمًقا

ودون الدخقل يف تػاصقؾ الساحات الداخؾقة، فنن 

-  أي صعقد اإلسالمققـاالقرتاب الخارجل مـ هذا الجاكب 

يف ضؾ االتجاه األمريؽل واألوربل الؿتزايد لؾعب دور 

، ويف ضؾ طدم «الربقع العربي لؾثورات»األبقة لؿا أسؿقاه 
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- 
اتجاه الؼائؿقـ طؾك إدارة الؿراحؾ االكتؼالقة يف مصر بصػةٍة 

لػزاطة التقارات  (طؾى األقل)خاصة إلك االستخدام الؿعؾـ 

اإلسالمقة سقاء يف إدارة العالقة مع الخارج أو تشؽقؾ الرأي 

العام الداخؾل، تعددت رؤى مراكز التػؽقر األمريؽقة 

واألوروبقة االسرتاتقجقة حقل مقضع هذه التقارات 

اإلسالمقة مـ مستؼبؾ الحقاة السقاسقة يف الؿـطؼة، حقث إن 

الخطابات الرسؿقة الؿعؾـة حاولت أال تؽرر سقـاريق سابؼ 

بؾ يؿؽـ . ألصؼ دائًؿا التفؿ بؿا يسؿك اإلسالم السقاسل

رصد العديد مـ الخطابات التل تدطق لؿراجعة الؿقاقػ 

وال ترى ما يؿـع مـ . هتديًدا« اإلسالم السقاسي»التل ترى يف 

التقاصؾ مع كافة التقارات السقاسقة يف مصر وتقكس ويف 

مؼابؾ تزايد وتؽرار ضفقر هذه التحؾقالت األمريؽقة 

طرب طام مـ الثقرة، إال أكف لؿ تخؾق هذه  (الؿتوازكة)واألوربقة 

التحؾقالت وغقرها مـ التـبقف إلك ما قد تؿثؾف تقجف هذه 

التقارات كحق االستؼالل القصـل مـ تحديات الؿصالح 

األمريؽقة وخاصةً ً أمـ إسرائقؾ مـ كاحقة، وكذلؽ ما قد 
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- 
تؿثؾف أيديقلقجقة هذه التقارات اإلسالمقة مـ هتديد لركائز 

الحريات والؿواصـة، والؿرأة )وققؿ الديؿؼراصقة الغربقة 

.  ()...(واألقؾقات والؿدكقة

                                                 
تقالت السقـاريقهات والؿؼرتحات بسقاسات مـ جاكب مراكز الػؽر ( )
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 - 106-  الثىزات العسبًُ يف الهظام الدولٌ

- 
ويف الؿؼابل، حؿؾت الؿواقف العؾؿاكقة وخاصًة الؾقبرالقة 

اتفامات لؾتقارات اإلسالمقة  (الؿتشددة الؿصرية والتوكسقة)

بالسعي لالكػراد بالسؾطة بل وحؿؾت هذه الؿواقف رفًضا 

لؾؿرجعقة التي تـطؾق مـفا هذه التقارات باطتبارها إقحاًما 

لؾدين يف السقاسة، وتالطًبا باإلرادة الشعبقة باستخدام ورقة 

. اإلسالم

واقرتكت هذه الؿقاقػ قبؾ االكتخابات التشريعقة وبعدها 

بلن هـاك  (مصرية)باهتامات ضؿـقة وطؾـقة مـ رمقز طؾؿاكقة 

مقال مـ الؿجؾس األطؾك لؾؼقات الؿسؾحة، وكذلؽ رئقس 

لإلسالمققـ، بؾ بلن  (طصام شرف.د)القزراء الؿصري حقـئذ 

وطؾك ضقء . هـاك تحالًػا ضؿـًقا بقـ الؿجؾس وبقـ اإلخقان

العالقات الؼقية بقـ الؿمسسة العسؽرية الؿصرية والقاليات 

إلك أي حد تعرب هذه الؿقاقػ : الؿتحدة يؿؽـ أن كتساءل

طـ تغقر يف التقجف االسرتاتقجل  (إن صدقت)واالهتامات 

الغربل كحق صعقد دور اإلسالمققـ يف الحقاة السقاسقة يف 

بعد الثقرات؟ وهؾ هـاك - وخاصًة وتقكسالدول العربقة 

                                                 
ms_ss=reddit&at_xt=4d587c56acb91018,2.  



 

 

 - 107-  الثىزات العسبًُ يف الهظام الدولٌ

- 
األوربل مع اإلسالمققـ، فرصة لتدطقؿ الحقار األمريؽل 

والذي ضفر يف ضؾ الـظامقـ الؿصري والتقكسل السابؼقـ؟ 

هذا السمال تؿت اإلجابة طؾقف بقضقح بعد االكتخابات يف 

فؼبؾ االكتخابات التشريعقة يف مصر ضؾت : الدولتقـ

االتصاالت الرسؿقة األمريؽقة واألوربقة محدودة وطؾك 

مستقيات ديـا، وتغقر األمر بعد االكتخابات حقث ارتػع 

كواب وزير خارجقة )مستقى االتصال األمريؽل الرسؿل 

مع جؿاطة اإلخقان وحزب الحرية  (وكائب الرئقس األمريؽقة

ولؽـ ضؾت التساؤالت قائؿة حقل تقجف العالقة . والعدالة

احتقاء وتعاون أم صدام بؿقاجفة؟ : الجديدة مـ الجاكقـ

ولؿ تتقافر الشػافقة الؽافقة مـ الجاكبقـ لتقفقر اإلجابات 

طـ مسار العالقات الجديدة، بؼدر ما تقافرت ممشرات قؾقؾة 

طـ تقجف حزب الحرية والعدالة لالكػتاح طؾك القاليات 

زيارة وفد الحزب إلى الواليات الؿتحدة وبريطاكقا )الؿتحدة 

(. قبل بداية حؿؾة االكتخابات الرئاسقة رسؿًقا

ويف الؿؼابؾ، لؿ تخؾ الساحة اإلقؾقؿقة والداخؾقة مـ 

أحداث ساهؿت يف تلزيؿ مـاخ العالقات، حقث كشػت طـ 



 

 

 - 108-  الثىزات العسبًُ يف الهظام الدولٌ

- 
تقجفات دفقـة تجاه الثقرات وتجاه اإلسالمققـ بصػة خاصة 

وكذكر . «الؿتوازكة»ال يؿؽـ أن تؿحقها الخطابات الؿعؾـة 

: مـفا 

مايو ) داللة تقققت طؿؾقة اغتقال بـ الدن 

فػل وقتٍة تركزت فقف : وكقػقة اإلطالن طـفا (2011

اهتؿامات العالؿ طؾك ثقرات الشعقب العربقة السؾؿقة يف 

مقاجفة آالت قؿع الـظؿ الؿستبدة، ويف وقتٍة بدا أن الصقر 

تجد فرصة ساكحة « الغرب»الـؿطقة لؾشعقب العربقة يف أطقـ 

لؾتغققر، فنذا هبذه العؿؾقة التل حظت بتغطقة إطالمقة هائؾة 

، وتجدد «اإلرهاب اإلسالمي»تستعقد لألذهان ما سؿك 

الـؼاش مـ جديد حقل العالقة بقـ اإلسالم والعـػ، وذلؽ 

يف الثقرات « الالطـف»يف وقت تركزت فقف االهتؿامات طؾك 

الشعبقة العربقة، وطؾك غقاب خطابات معؾـة معادية لؾغرب 

ثؿ تقالك الرتكقز اإلطالمل طؾك . بقـ أهداف ومطالب الثقار

تجدد كشاط الؼاطدة يف القؿـ، ويف الؿغرب العربل، ويف شرق 

. أفريؼقا، بؾ ويف مصر

 تجديد التحالػ العضقي األمريؽل 



 

 

 - 109-  الثىزات العسبًُ يف الهظام الدولٌ

- 
اإلسرائقؾل الذي جسدتف وقائع استؼبال كتـقاهق يف 

، وما لؼاه مـ 24/5/2011الؽقكجرس وخطابف أمامف 

مساكدة غقر مسبققة مـ أطضاء الؽقكجرس الذيـ استؼبؾقا 

فؼراتف لقس بالتصػقؼ الحاد فؼط ولؽـ بالقققف الؿتؽرر 

. بؽثافة وصؾت إلك أكثر مـ ثالثقـ مرة

ولؿ يؽـ الـصػ األول مـ الخطاب، طـ القضع يف 

الؿـطؼة بعد الثقرات، إال صرخة هؾع تتغؾػ بالتفديد 

الضؿـل والصريح لؽؾ مشروع الؿؼاومة يف الؿـطؼة، وهق 

الؿشروع الذي البد وأن تعطل لف الثقرات العربقة زخًؿا، يف 

حالة تحؼقؼ أهداففا ومطالبفا ولعؾ مغزى هذا الخطاب 

يؽتؿؾ طؾك ضقء رؤى إسرائقؾقة أخرى طـ مآل الثقرات 

الؿلمقل أال وهق التحقل إلك حروب أهؾقة ومزيد مـ 

! التػؽقؽ واالكؼسامات يف الدول العربقة وفقؿا بقـفا

ولؼد تلكدت دالالت هذا التدطقؿ لؾتحالػ اإلسرائقؾل 

األمريؽل العضقي يف مقاجفة طقاقب الثقرات خالل الزيارة 

الثاكقة لـتـقاهق لؾقاليات الؿتحدة يف أقؾ مـ طام مـ اكدالع 

الثقرات ويف وقت تزايد فقف التفديد الغربل واإلسرائقؾل 



 

 

 - 110-  الثىزات العسبًُ يف الهظام الدولٌ

- 
. إليران

 جاءت أزمة مـظؿات الؿجتؿع الؿدين 

األمريؽقة العامؾة يف مصر بدون تصريح خالل وطؼب 

االكتخابات التشريعقة لتطرح كؾ أبعاد التدخالت الـاطؿة 

األمريؽقة لؾتلثقر يف تقازكات الؼقى السقاسقة الؿتـافسة 

لصالح ما ُيسؿك الؼقى الؾقربالقة والؼقى الثقرية الشابة، 

وذلؽ يف وقت تصاطدت فقف الؿقاجفات وتؽررت أكثر مـ 

بقـ  (أحداث محؿد محؿود، أحداث الؼصر العقـي)مرة 

وكان اإلفراج . وبقـ الداخؾقة والؿجؾس العسؽري« الؿقدان»

وسػرهؿ إلك - تحت الؿحاكؿةطـ الؿتفؿقـ األمريؽققـ 

القاليات الؿتحدة بتدخؾ قضائل مصري مـ أكثر األمقر 

داللة طؾك الضغقط األمريؽقة مـ كاحقة واختبار الؿقاقػ 

اإلسالمقة مـ كاحقة أخرى وكذلؽ مقاقػ الؿجؾس 

العسؽري الؿصري تجاه استؿرارية التحالػ مع القاليات 

. الؿتحدة األمريؽقة

 استؿرت االتجاهات الـاقدة والؿفاجؿة 

لصعقد اإلسالمققـ وخاصةً ً يف دوائر الؽقكجرس األمريؽقة 



 

 

 - 111-  الثىزات العسبًُ يف الهظام الدولٌ

- 
ودوائر سقاسقة أوربقة يؿقـقة باألساس، كاهقؽ طـ دوائر 

اإلطالم األمريؽل واألوربل والتل كحت إلك اهتام أوباما بلكف 

سؿح لإلسالمققـ يف مصر بالقصقل إلك األغؾبقة الربلؿاكقة 

. والؿـافسة طؾك الرئاسة الؿصرية

 تقالت الؿمشرات طؾك سؾقك أمريؽل 

، ومـ ثؿ يجؿع بقـ أدوات «اإلسالمققن»يرتاب ويتخقف مـ 

طدة إلدارة العقاقب الؿرتؼبة بلسالقب الؼقة الـاطؿة 

واالحتقاء ولقس الصدام والؿقاجفة، سقاء باتػاق مع 

. الؿجؾس العسؽري أو بدون ذلؽ

طدم تؼديؿ الؿساطدات التل سبؼ وأطؾـ طـفا اجتؿاع 

م، وكذلؽ إططاء الضقء 2011 يف إيطالقا يف يقلقف 20الـ

األخضر لؾسعقدية ودول الخؾقج األخرى لعدم تؼديؿ ما 

وطدت بف مـ معقكات حتك تتجؾك الصقرة السقاسقة، إيػاد 

مبعقث لؾحريات الديـقة وشئقن األقؾقات بعد احتدام 

أحداث الػتـة الطائػقة الؿدبرة وخاصةً ً أحداث ماسبقرو يف 

م، كشاط مـظؿات حؼقق اإلكسان العالؿقة 2011أكتقبر 

لتؼديؿ الؿؼرتحات والتؼارير طـ  (هقومان رايتس ووتش)
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- 
الؼقاكقـ والؾقائح القاجب طؾك مجؾس الشعب الجديد 

االهتؿام هبا حؿايًة لؾحريات وحؼقق اإلكسان وخاصةً ً 

. األقؾقات

ويف مؼابؾ هذا التقجف العام الراصد والؿراقب والؿتدخؾ 

، كان الخارج مازال «متوازن»بـعقمة والؿؼرتن بخطاب معؾـ 

حاضًرا غائًبا يف خطابات الؼقى السقاسقة الحزبقة وغقرها 

والؿجؾس العسؽري، فضال طـ حضقره يف الؿعارك 

السقاسقة التل ازدادت استؼطاًبا بقـ الثقري واإلصالحل، 

 . وبقـ اإلسالمل والعؾؿاين، وبقـ الؿدين والعسؽري

لقبرالقة وقومقة ) اصطػاف الؼقى العؾؿاكقة 

يف مقاجفة العسؽري واإلسالمققـ حتك مارس  (ويسارية

. م2012

 ضؾ السمال التالل مطروًحا دون إجابة 

هؾ الزخؿ لؿشروع الؿؼاومة الحضارية يف الؿـطؼة : شافقة

تحؼقًؼا ألهداف الثقرات يف التغققر الحضاري ولقس مجرد 
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- 
تغققر سقاسل تؼؾقدي؟ وهؾ البد وأن يؽقن معادًيا لؾغرب، 

وهؾ صعقد اإلسالمققـ لؼقادة هذا الؿشروع طرب اكتخابات 

حرة يعـل بالضرورة مرحؾة جديدة مـ العداء لؾغرب تؽرر 

الؿراحؾ السابؼة مـ الصدام سقاء يف ضؾ الؼقمققـ أو غقرهؿ 

ابتداًء مـ مشروع محؿد طؾل اإلصالحل يف مصر وغقره مـ 

مشروطات اإلصالح يف العالؿ العربل واإلسالمل؟ ويف 

الؿؼابؾ، هؾ صعقد ققى لقربالقة أو طؾؿاكقة بصػةٍة طامة ال 

يعـل إمؽاكقة الصدام مع الغرب؟ ألقس الؿحؽ اآلن هق 

 والعدالة الؼقة واالستؼاللوالحضارية مـ أجؾ « الوصـقة»

االجتؿاطقة؟ وهؾ يؼبؾ الغرب يف غؿار أزمتف العالؿقة الؿشار 

إلقفا سابًؼا، مشروطات تحرر وصـل وإقؾقؿل تزيد مـ 

تحدياتف، أم لـ يؼبؾ سقى مشروطات تغققر وفؼ كؿقذجف 

الحضاري واتساًقا مع مـظقمة مصالحف؟ ومتك يؿؽـ لؾغرب 

؟ ()أن يتخؾك طـ تدخؾف الـاطؿ يف مصر وتقكس حتك اآلن

                                                 
بعد االكتفاء مـ الدراسة وخالل إطداد الحقلقة لؾطباطة جرت التطقرات  ))

الفامة يف مصر مـ جراء الصدام الؿػتقح بقـ اإلخقان والؿجؾس العسؽري 

م وطؾك كحق اصطػت مـ الؼقى العؾؿاكقة مع الؿجؾس 2012مـذ مارس 
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- 
 إن الخارج بؼدر ما يستفدف احتقاء وإطادة تقجقف مسار 

مفؿا الثقرات بؼدر ما يؿثؾ تحدًيا لجؿقع الؼقى القصـقة 

اختؾػت مرجعقاهتا، يؿؽـ مقاجفتف بسبؾ متضافرة يسفؿ كؾ 

فريؼ وصـل فقفا بؿا ُيسر لف، كؿا يؿؽـ مقاجفتف لتؼؾقص 

سؾبقاتف وتعظقؿ الؿؽاسب مـ االكػتاح طؾقف وإدارة العالقات 

كؾ ذلؽ . معف طؾك أساس مـ الؿصالح الؿشرتكة والتقازن

يف إصار رؤية حضارية لؾتغققر الؿـشقد ولقس يف إصار تبعقة مـ 

كقع آخر تـتج هذه الؿرة مـ طؿؾقة تغققر سقاسل طؾقية 

 .وشؽؾقة مـ أجؾ حرية ولق بدون كرامة واستؼالل وصـل

 إذا كاكت األدوات الدبؾقماسقة والسقاسقة واالقتصادية 

التل استخدمت تجاه ثقريت مصر وتقكس طؾك كحق أفرز كؿط 

التدخؾ لؾتؼققد وتشؽقؾ الؿسار، فنن أكؿاط أخرى مـ التقجف 

ضفرت تجاه الحاالت الثقرية األخرى التل امتد كػاحفا 

                                                 
العسؽري يف طؿؾقة اكؼالبقة طؾك اإلسالمققـ وطؾك الثقرة باستخدام أوراق 

ففؾ : الؼاكقن والؼضاء طؾك كحق مؽـ لعقدة أركان الـظام السابؼ لؾحركة بؼقة

. كان الخارج بعقًدا؟؟؟
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- 
. صقيال قبؾ حسؿ الؿقاجفة مع الـظؿ الؼائؿة

- كؿا سـرى ويعؽس اختالف أكؿاط التدخؾ األخرى 

مع ثقرات الؿـطؼة إكؿا يتعامؾ « التعامل الخارجي»كقػ أن 

دول )الخؾقج، الؿشرق العربل : «كظم فرطقة إقؾقؿقة»مع 

. ، شؿال أفريؼقا(الطوق أو دول الؿواجفة مع إسرائقل سابًؼا

ويف حقـ يتػقق الدور األمريؽل تجاه الخؾقج وتجاه القؿـ 

والبحريـ ويربز الدور األوروبل بدرجة أكرب تجاه تقكس 

ان األدوار يف سقريا ومصر . ولقبقا، فنن الػاطؾقـ يتؼاسؿٍة

 جاءت مقاقػ خارجقة باردة جامدة ال 

تتؼدم يف الدفاع طـ حؼقق اإلكسان إال بؽؾؿات بال لقنٍة أو 

صعؿ، بؾ تؿ تبـل الخطابات الرسؿقة البحريـقة الؿتفؿة 

الؿتظاهريـ بالطائػقة الشقعقة وبلن إيران وراء هذه الػتـة 

. وقد لعبت تحالػات واشـطـ الخؾقجقة دورها. الطائػقة

أو « أمـه»وترك لؾخؾقج وألول مرة أن يتحرك بـػسف لحؿاية 

أمـ كظؿف ولؽـ هذه الؿرة لقس مـ خارجفا، كؿا حدث مـ 

العراققة، أو غزو العراق لؾؽقيت -قبؾ يف الحرب اإليراكقة 

فؾؼد تؿ احتقاء الحالة الثقرية يف البحريـ بؼقات . وما تالها
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- 
، يف ضؾ مباركة أمريؽقة (بؼقادة سعودية)درع الجزيرة 

وأوربقة، لؿ تريا فقف هتديًدا لسقادة دولة، وكذلؽ بؿباركة 

 . إقؾقؿقة طربقة صريحة أو ضؿـقة

 بداية تؽاتػ الـظؿ يف مقاجفة 

الشعقب، تحت ذرائع طديدة كاسقـ حؼقؼة الحرية الؿػؼقدة 

ال يؿؽـ أن « الؿـح والعطايا الؿادية»لؾجؿقع، وأن جؿقع 

ومـ جفة أخرى تشقر . تشرتي سؽقت الشعقب لػرتة صقيؾة

الحالة البحريـقة إلك امتداد الـظام األمـل الخؾقجل لقضؿ 

مؾؽقات أخرى؛ األردن والؿغرب، حقث قبؾت الدولتقـ 

كعضقيـ مراقبقـ يف مجؾس التعاون الخؾقجل مؿا يعؽس 

تؼـقـًا وممسسقة لتحالػات سقاسقة سابؼة بقـ ما يؿؽـ 

ولؼد بدت تؾؽ التحالػات . وصػفؿ بالؿؾؽقات الؿحافظة

بالعقدة - يف حالة كجاح ثقرات أخرىوكلهنا هتدد الؿـطؼة 

إلك حالة حرب باردة بقـ كظؿ جديدة وبقـ كظؿ لؿ تشفد 

 إلك بدرجة أقؾ-إال أن اتجاه الؿغرب، واألردن . ثقرات

إصالحات دستقرية وسقاسقة البد وأن يزيد مـ حرج 

بؾ البد وأن يزيد مـ . حؾػائفؿا يف مجؾس التعاون الخؾقجل
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- 
ردود فعؾ الدولة السعقدية لؾحػاظ طؾك أمـ كظامفا يف 

ففؾ يؽقن ذلؽ باالطتؿاد بدرجة . مقاجفة مقجة الثقرات

أكرب مـ ذي قبؾ طؾك الذات أم التحالػ بدرجة أكرب مع 

يف مقاجفة الثقرات يف الؿـطؼة حتك ولق كاكت ضد « الخارج»

كظؿ كاكت غقر صديؼة لؾسعقدية مثؾ لقبقا أو سقريا أو ضد 

، وذلؽ باستخدام أدوات (مصر وتوكس)كظؿ حؾقػة سابؼة 

الؿعقكة الخارجقة لفا؟  

 لقؼدم دالالت القؿـواستؽؿاال لؿشفد البحريـ يليت مشفد 

يف حسابات القاليات « كظام الخؾقج الػرطي»إضافقة طـ وضع 

فقؿؽـ وصػ الؿقاقػ الـاجؿة طـ . الؿتحدة تجاه الثقرات

هذه الحسابات بالؿراقبة طـ بعد والتل تؽشػ طـ كقعٍة مـ 

مـاهضة الثقرة أكثر مـ مساكدهتا، وهق ما كشػت طـف أيًضا 

الؿبادرة الخؾقجقة إليجاد تسقية لؾؿشفد الثقري يف القؿـ 

لصالح الخروج اآلمـ لؾرئقس طؾل طبد اهلل صالح مـ أجؾ 

مرحؾة اكتؼالقة يؼقدها كائبف، ولق طرب اكتخابات وبرغؿ مـ 

صؿقد وإرادة شعب القؿـ إال أكف لؿ يستطع أن يؽسر تؿاًما 

مؼاومة الـظام الؿستبد، ولؿ يستطع أن ُيعبئ إال مجرد 
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- 
وال يرجع ذلؽ . الؿساكدة الؾػظقة لحؼقق الثقار ومطالبفؿ

فؼط إلك التخقف األمريؽل مـ تحقل القؿـ إلك مؾجل آمـ 

لتـظقؿ الؼاطدة، كؿا يعتؼد البعض، وكؿا روج لذلؽ الرئقس 

طؾل صالح، ولؽـ يرجع أيًضا إلك حسابات تتصؾ بؿـظقمة 

الخؾقج كؽؾ، يف اتصالفا باقرتاب إيران مـ الؿـطؼة، سقاء مـ 

ويف الؿؼابؾ، فنن . خالل البحريـ أو الحقثققـ مـ يف القؿـ قبؾ

استؿرار صؿقد الثقار بطريؼة سؾؿقة، مع إمعان الـظام يف 

قؿعفؿ واإلفراط يف استخدام العـػ، دفع بعض االتجاهات 

بالدطقة إلك مجرد تغققر الرئقس برئقس آخر مع إبؼاء بؼقة 

األوضاع طؾك ما هل طؾقف، ولعؾ تجؿقد دور كائب الرئقس يف 

وكاكت )القؿـ بعد إصابة طؾل صالح وكؼؾف إلك السعقدية 

لتدل طؾك قدر الؿعايقر  (اإلصابة دافًعا إجبارًيا لخروجه

الؿزدوجة الخارجقة التل تقاجففا الثقرات العربقة، مؿا يمكد 

أمًرا واحًدا وهق أن اكدالع الثقرات وفرص كجاحفا هق فعؾ 

داخؾل باألساس، وطؾك ثقار القؿـ أال يعتؿدوا طؾك الخارج 

لؾضغط طؾك كظام صالح، ولؽـ شريطة أال تـجر البالد، بحؽؿ 

صبقعة بـقتفا االجتؿاطقة وبـقة كظامفا السقاسل إلك حرب أهؾقة 
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- 
لـ تزيد، مثؾفا مثؾ القضع يف لقبقا، القضع اإلقؾقؿل إال 

خطقرة مؿا يشؽؾ طبًء طؾك الثقرات األخرى التل كجحت 

يف إسؼاط رمقز وققادات كظؿفا السابؼة، وما زالت تـاضؾ 

. إلطادة بـاء الـظام وهق وضع مصر وتقكس بصػةٍة خاصة

، صالب الثقار يف بـغازي، بالتدخؾ العسؽري ويف لقبقا 

لؾؿجتؿع الدولل لحؿايتفؿ مـ هجقم ققات الؼذايف طؾك 

وبالرغؿ مـ تباصم االستجابة، حتك صدور قرار . شرق البالد

يف مجؾس األمـ، ثؿ كؼؾ ققادة العؿؾقات العسؽرية التل 

دشـتفا بريطاكقا وفركسا، إلك الـاتق، إال أن كؿط هذا التدخؾ 

العسؽري، وطؾك الـحق الذي بدا طؾقف وتطقر طربه أثار 

السمال حقل دوافعف وطقاقبف طؾك احتؿاالت تؼسقؿ لقبقا، 

يف حسؿ - أو طدم رغبتفوخاصًة طؾك ضقء طدم قدرتف 

الؼضاء طؾك كظام الؼذايف، بسرطة ودون تؽؾػة إكساكقة ومادية 

. تحؿؾفا الشعب الؾقبل

فؿع امتداد العؿؾقات لؿا يؼرب مـ األربعة شفقر دون 

حسؿٍة لؾؿقاجفة بقـ كظام الؼذايف وبقـ الثقار، ومع تطقر 

الؿقاقػ األوربقة واألمريؽقة الؿساكدة لؾؿجؾس القصـل 
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- 
االطتراف الرسؿي به، والدطم الؿالي )االكتؼالل يف بـغاري 

، وتؿفؾ أو تباصم أو حذر الفجؿات (والعسؽري والسقاسي

العسؽرية طؾك ققات الؼذايف، ثؿ شؽقى قادة الثقار 

والؿعارضة مـ تلخر الدطؿ الؿادي مـ الغرب، بؾ والحديث 

: طـ القضع السقاسل بعد الؼذايف قبؾ إسؼاصف تؽرر السمال

ما مآالت هذا التدخؾ الذي رحب بف الجؿقع يف البداية طؾك 

اطتبار أكف جاء لحؿاية الؿدكققـ يف بـغاري، وهق األمر الذي 

تحؼؼ بالػعؾ يف حقـف؟ والجدير بالؿالحظة أن هذا التدخؾ 

العسؽري لؿ يثر مـ الـؼاش يف األوساط العربقة والغربقة قدر 

. 1999ما أثاره مـ قبؾ التدخؾ العسؽري لؾـاتق يف كقسقفا 

فنن هذا األخقر جسد الجدال بقـ الؿدافعقـ طـ سقادة 

الدول الؼقمقة ضد التدخالت باسؿ االطتبارات اإلكساكقة، 

وبقـ الؿدافعقـ طـ حؼقق الؿسؾؿقـ يف الدفاع طـفؿ ضد 

اإلبادة والتفجقر، وبقـ الؿفاجؿقـ لألهداف والؿطامع 

االسرتاتقجقة الغربقة ولق طؾك حساب سقادة الدول أو حؿاية 

األقؾقات الؼقمقة، وبقـ الؿحذريـ مـ طقاقب مثؾ هذا 

. التدخؾ الؿـػرد يف حاالت مستؼبؾقة يف العالؿ العربل وغقره
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- 
وبالػعؾ كان التدخؾ األمريؽل الؿـػرد لؾعدوان طؾك 

 وما تالهؿا مـ استدطاء 2003 ثؿ العراق 2001أفغاكستان 

وإذا كاكت . 1999لؾـاتق قد ترجؿ مصداققة الؿخاوف يف 

التدخالت الخارجقة خالل العؼد األول مـ األلػقة الثالثة يف 

أرجاء العالؿ اإلسالمل، قد فجرت اطرتاضات وجداالت 

مفؿة، إال أن الجدير بالؿالحظة، وبالرغؿ مـ الؿـاخ الثقري 

يف الؿـطؼة العربقة، أن تدخؾ الـاتق يف لقبقا لؿ يؾؼ اهتؿاًما 

كافًقا ولؿ يتعرض الكتؼادات ضاهرة؟ لؿاذا؟ ألقس تدخال 

طسؽرًيا خارجًقا لحسؿ مآل ثقرة يحؿؾ ممشرات سؾبقة طـ 

مدى تعؼد خريطة الثقرات ومدى قدراهتا طؾك االستؼالل 

الؿستؼبؾل، كاهقؽ طؿا يطرحف مـ تعؼقدات أمام الحسابات 

الؿصرية والتقكسقة خالل الؿراحؾ االكتؼالقة لؾثقرة؟ 

وأال يحؿؾ هذا التدخؾ العسؽري ممشًرا طؿقؼ الداللة 

طؿا أضحت طؾقف بـقة الـظؿ االستبدادية مـ تجذر طؾك كحقٍة 

يصعب معف كزطفا بجفقد وصـقة فؼط يف حالة مثؾ لقبقا ومـ 

قبؾفا القؿـ والبحريـ؟ فؿا بالؽ بسقريا إذن؟ 

 حالة أكثر تعؼقًدا، فؾؼد تصاطدت تدريجًقا وتبؼك سقريا
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- 
اإلداكة الخارجقة لؾـظام وأسالقب الضغط السقاسل 

الؿبادرة الػركسقة الربيطاكقة لعرض : فؿـ كاحقة: واالقتصادي

األمر طؾك مجؾس األمـ، وهل الؿبادرة التل اطرتضت طؾقفا 

روسقا فحالت دون استؽؿالفا حتك اآلن، ومـ كاحقة أخرى 

اإلطداد إلحؽام الحصار االقتصادي طؾك أساس أن قدرات 

الـظام االقتصادية محدودة وقد بدأت تتفاوى بالػعؾ ما يـذر 

ومـ كاحقة ثالثة، فنن . بعدم الؼدرة طؾك الصؿقد صقيال

ما زال مستبعًدا، فنلك - كؿا يف حالة لقبقاالخقار العسؽري 

جاكب أن الؿعارضة السقرية يف الداخؾ والخارج رفضت يف 

- طؾك طؽس ما حدث يف لقبقاالبداية هذا الـؿط مـ التدخؾ 

وكذلؽ فنكف يبدو أن الحسابات األمريؽقة واألوروبقة 

تتجف الحتقاء القضع يف سقريا طؾك ما هق طؾقف - اإلسرائقؾقة

مـ تصاطد اكتظاًرا إما سؼقط الـظام بضغط داخؾل متزايد، 

وهق أمر ذو تؽؾػة طالقة بالـسبة لؾشعب السقري يف مقاجفة 

كظام بعثل طؾقي طتقد، وإما اكتظاًرا الكػجار أهؾل داخؾل بقـ 

صقائػ بدأت كذزه يف الظفقر، وهق أمر ذو تؽؾػة طالقة أخرى 

 .بالـسبة الستؼرار الشام برمتف بطقائػف الؿتداخؾة طرب الحدود
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- 
والسقـاريقهان يصبان يف جاكب الرؤية اإلسرائقؾقة طـ مآل 

سوريا، )تلثقر الثقرات طؾك أضالع مثؾت الؿؼاومة العسؽرية 

هؾ ستـجح الثقرة يف سقريا : ضد مشروطفا (لبـان، حؿاس

وتدطؿ مـ استؿرار هذه الؿؼاومة أم ستتعثر الثقرة ويتؿ 

احتقاؤها مؿا يـعؽس يف طدم استؼرار إقؾقؿل مؿتد ال يستػقد 

.  مـف إال إسرائقؾ

بعبارة أخرى، إذا كاكت الؼقى الؽربى وإسرائقؾ تراهـان 

مؼقًدا ومحاصًرا بحجة قؿعف طؾك استؿرار الـظام السقري 

فنن هذا القضع سقزيد مـ مؽاسب إسرائقؾ، حقث - لثقرتف

إن الـظام السقري قبؾ الثقرة طؾقف لؿ يؽـ يؿثؾ هتديًدا مباشًرا 

. إلسرائقؾ، بؼدر ما كان مصدًرا لؿساكدة حزب اهلل وحؿاس

ومـ ثؿ، لقس هـاك ما يربر بعض الؿؼقالت العربقة الؿعؾـة، 

أو الؿسؽقت طـفا، مـ أن طدم مساكدة الـظام السقري اآلن 

تعـل ضربة لؿشروع الؿؼاومة ضد إسرائقؾ، فنن الؿؼاومة 

الحؼقؼقة تـبع مـ الشعقب ولقس حؽام الـظؿ الؿستبديـ، 

وستزداد هذه الؿؼاومة ققة إذا اسرتجعت هذه الشعقب 

وهذا هق كؿط . حريتفا وكرامتفا، وكعؿت بالعدالة االجتؿاطقة
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- 
الؿؼاومة الذي تخشاه إسرائقؾ والقاليات الؿتحدة، ولذا ال 

دون قدرة الثقار طجب أن يؽقن استؿرار الرتدي يف سقريا 

يصب يف صالح الحسابات اإلسرائقؾقة - طؾك الحسؿ

طـ - هبزلٍة كالعادةواألًمريؽقة يف وقتٍة يتجدد فقف الحديث 

مػاوضات سالم جديدة بقـ الػؾسطقـققـ وإسرائقؾ، بدون أن 

يتقافر لؾجاكب الػؾسطقـل مـ غطاء مساكدة اآلن، إال 

.  الشعقب العربقة، وبقادر سقاسة مصرية جديدة

ومع تصاطد قؿع كظام بشار البعثل لؾثقرة السقرية 

الؿؿتدة، تحقلت الثقرة إلك الخقار العسؽري كرد فعؾ 

لضعػ الضغط العربل والدولل طؾك الـظام بؾ ووضقح 

لعبة الصراع الدولل الجديد بقـ روسقا والصقـ وبقـ 

القاليات الؿتحدة واالتحاد األوربل، تؾؽ الؾعبة التل يتؿ 

اختبارها طؾك أرض سقريا وحقلفا حقث اكضؿ حؾػاء إلك 

فؼد اكضؿ إلك جاكب الـظام كؾ مـ إيران : كؾ مـ الجاكبقـ

والعراق وحزب اهلل، بقـؿا اكضؿ كؾ مـ السعقدية ولبـان 

ومازالت تقازكات . وتركقا إلك ققى الثقرة مـ كاحقة أخرى

الؼقى الدولقة واإلقؾقؿقة هل الؿحؽ والػقصؾ مـ حقث 
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- 
درجة مساكدة الثقرة مـ طدمف أو الضغط طؾك الـظام مـ 

وهبذا تصبح الحالة السقرية األكثر وضقًحا مـ حقث . طدمف

تلثقر حسابات التدخالت الخارجقة، يف وقتٍة يستؿر فقف 

فؿتك تتخؾك . صؿقد الداخؾ السقري يف تضحقاتف وثقرتف

روسقا وحؾػاؤها طـ األسد، واألهؿ كقػ يؿؽـ دطؿ الثقرة 

السقرية يف خقارها العسؽري؟ 

وبالـظر إلى الخريطة الؽؾقة لؿجؿل ثم أكؿاط التدخالت 

الخارجقة الغربقة يف الثورات العربقة طبر العام األول من طؿر 

 يتضح لـا أن مرجع تعدد األكؿاط هق اختالف هذه الثورات،

مـ دولة ألخرى، كظًرا الختالف البـك « الحالة الثورية»

الؿجتؿعقة وبـك الـظؿ السقاسقة االستبدادية، طؾك ما بقـفا مـ 

. ققاسؿ مشرتكة تػسر صقل طؿر استبدادها

ومـ كاحقة أخرى، يتضح أن االقرتاب الخارجل مـ 

الثقرات هق اقرتاب مـ كظؿ فرطقة طربقة، ولقس مـ كظام 

طربل واحد، ووفؼ حسابات الؿصالح وتقازكات الؼقى 

. اإلقؾقؿقة العالؿقة حقل كؾ مـفا

كؿا أن مجؿؾ حالة طدم االستؼرار الؿؿتدة الـاجؿة طـ 
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- 
تعثر الثقرات وطـ تداطقات هذا التعثر طؾك حالة هذه 

البؾدان، إكؿا يخؾؼ بقئة مفددة لتجربة مصر وتقكس يف التغققر 

مـ كاحقة، ومفددة أيًضا مـ كاحقة أخرى بحالة استؼطاب 

وهؿا . وبقـ الؿحافظقـ« الثوريقن»جديدة يف الؿـطؼة بقـ 

أمران يصبان يف مصالح الؿشروع الغربل الصفققين ولقس يف 

. هنضة الؿـطؼة

ومـ ثؿ، وطؾك ضقء كؾ ما سبؼ، فنن الثقرات وإن لؿ 

تـدلع بؿمامرات خارجقة، إال أن التدخالت الخارجقة فقفا 

ذات مالمح واضحة ومتعددة األدوات، والتحذير مـ هذه 

التدخالت وطقاقبفا طؾك الـؿاذج الحضارية لؾتغققر لقس 

حديًثا بـظرية الؿمامرة تستسقغف الشعقب العربقة كؿا يدطل 

البعض، ولؽـف حديث بؿمشرات طـ تقجف خارجل الحتقاء 

وتؼققد وربؿا إجفاض الثقرات مـًعا لتحؼقؼ أهداف شعقهبا 

. التل قامت هبا

 
 الثىزات بني اجلىاز 

 وبني اجلىاز احلضازٍ اإلقلًنٌ
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-   
هؾ تتحاضـ الثقرات وتتآزر يف ضؾ تقازكات وشبؽة 

تحالػات طربقة تشفد اختبارات تحقل مفؿة، وذلؽ يف إصار 

العربقة مع أدوار تركقا -تداخالت هذه التحالػات العربقة 

 وإيران تجاه هذه الثقرات؟

إن التعاقب ثؿ التزامـ بقـ الثقرات قد أدخؾ الؿـطؼة 

العربقة يف وضع غقر مسبقق لقس فؼط بالـسبة لؾؼقى الؽربى 

ولؽـ األهؿ - كؿا رأيـاوإدارهتا لفذا الؿشفد الؿعؼد 

بالـسبة لؾشعقب العربقة ذاهتا الثائرة وغقر الثائرة وبالـسبة 

لؾـظؿ الؿثار طؾقفا أو التل تعقد بـاء كػسفا أو تؾؽ التل تجتفد 

وإذا لؿ يؽـ هذا التزامـ ممامرة خارجقة . لالستؿرار والبؼاء

أال يجدر أن يؽقن هذا تعبقًرا طـ حالة - كؿا سبؼ الؼقل

واحدة دخؾت فقفا شعقب األمة مؿا يستؾزم كصرة وتآزر فقؿا 

بقـ هذه الشعقب؟ ففؾ تحؼؼ هذا؟ 

 إن هذا السمال صرح كػسف بؼقة طؾك ضقء ضآلة إن لؿ 

تؽـ كدرة ما أطؾـ طـ أشؽال هذه الـصرة طـد بداية هذه 



 

 

 - 128-  الثىزات العسبًُ يف الهظام الدولٌ

- 
الثقرات ويف شفقرها األولك، فباستثـاء التحرك الجؿاطل 

الجامعة العربقة، ومـظؿة )لؿـظؿات إقؾقؿقة وطرب إقؾقؿقة 

لؾؿبادرة بشلن لقبقا،  (الؿمتؿر اإلسالمي، واالتحاد األوروبي

قبؾ التدخؾ العسؽري الخارجل وبعده، فال يؿؽـ رصد 

اهتؿام واضح ومعؾـ وققي مـ جفات رسؿقة أو شعبقة 

وحتك ما ُيسؿك مبادرة الجامعة العربقة بشلن لقبقا . طربقة

فؾؼد جاءت داطقة لتدخؾ طسؽري غربل  (ولؿاذا لقبقا فؼط؟)

خارجل أو لؾدطقة إلك حؾ سقاسل بعد أن طجز هذا التدخؾ 

. العسؽري بعد فرتة طـ الحسؿ السريع

وحتك هذا االستثـاء ففق يقاجف تحػظات طديدة طؾك 

مسؾؽ الجامعة العربقة تجاه الثقرات، وهق بالطبع مسؾؽ 

يؿؽـ تػسقره بالتقازكات داخؾ الجامعة اآلن تحت ضغط 

بؼقة الـظؿ التل تخشك الثقرة طؾقفا والتل لؿ ترحب بؿا قام 

وباإلضافة إلك هذا االستثـاء الرسؿل الجؿاطل . مـ ثقرات

يؿؽـ رصد بضع خطابات طربقة - غقر الػاطؾ والؿؼقد

رسؿقة مثؾ خطابات مصر ومقاقػفا تجاه لقبقا، والتل تعؽس 

الذي وسؿ سقاسة مصر الثقرة الخارجقة بصػةٍة « التوازن»
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- 
فؾؼد تلخر التحرك الؿصري سقاء بنرسال وفد إلك . طامة

صرابؾس ثؿ بـغازي دون الؿبادرة بالؼقام بقساصة بقـ بـغازي 

وصرابؾس حقـ أطؾـ بعض الؼادة يف األولك تػضقؾفؿ خقار 

ولؿ يبدر مـ مصر إال زيارة . الػقدرالقة بقـ شرق وغرب لقبقا

سريعة لؾؿشقر صـطاوي إلك لقبقا لؿ تستغرق يقمًا كاماًل ولؿ 

يعؾـ رسؿًقا طـ غايتفا، إال أهنا تؿت يف مرحؾة حساسة مـ 

. هتريب األسؾحة طرب الحدود بقـ البؾديـ

 وبالؿثؾ بالـسبة لسقريا، وقبؾفا بالـسبة لؾبحريـ، حقث 

رحب وزير الخارجقة الؿصري كبقؾ العربل بدور ققات درع 

الجزيرة يف البحريـ يف وقتٍة كاكت مصر تعقد صقاغة طالقاهتا 

وهق األمر الذي تققػ بعد ذلؽ، وأضحت . مع إيران حقـئذ

زيارة )مصر أكثر حرًصا طؾك تحسقـ العالقة مع السعقدية 

الوزير ثاكقة لعصام شرف مع وزير الخارجقة الجديد بعد إقالة 

وهؽذا اكؽػلت اإلدارة الرسؿقة لؾؿراحؾ ... (أبو الغقط

االكتؼالقة يف الثقرات طؾك كػسفا يف كػس الققت الذي 

استغرقت فقف الؼقى السقاسقة صاقتفا يف الصراع السقاسل 

ويف حقـ كاكت . الداخؾل طؾك شؽؾ الدول الجديدة وهقياهتا
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- 
الؼضايا والؿشاكؾ األساس متشاهبة طرب الحدود بقـ مصر 

وهل - ولق يف أصر وبدرجات مختؾػةولقبقا وتقكس 

باألساس قضايا هقية الدولة وأولقيات وضع الدستقر أم 

طؾك األقؾ االلـتخابات أوال، إال أن التـسقؼ والتشاور 

. لؿ يؽـ قائًؿا- الؿعؾـ

الخؾقجل  وطؾك القجف اآلخر، كان التـسقؼ الخؾقجل 

ضد بعض الثقرات هق األكثر وضقًحا، حقث بدأت بعض 

العالقات الؿصرية والتقكسقة مع دول الخؾقج تشفد بعض 

ويف الؿؼابؾ، أخذت األدوار السعقدية والؼطرية يف . التلزم

التـسقؼ بشلن مساطدة ثقرة لقبقا ومساكدة التدخؾ العسؽري 

. وممتؿرات أصدقاء لقبقا قبؾ وبعد التدخؾ العسؽري

وتبؾقرت الؿساكدة السعقدية والؼطرية أيًضا لؾثقرة يف سقريا، 

وخاصًة مـ حقث الؿقافؼة يف قؿة بغداد العربقة طؾك تسؾقح 

الثقار وطؾك الؿبادرة العربقة مـ قبؾ ثؿ الؿبادرة العربقة 

  ويرجع األمر بالطبع لقققف التحالػ بقـ إيران.  الدولقة

كظام بشار األسد ضد الؿصالح السعقدية بصػةٍة -حزب اهلل -

. طامة
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- 
وتبؼك االستثـاءات ذات الؿغزى تؾؽ التل جاءت مـ 

كؿا -، فعؾك قدر محدوديتفا ورمزيتفا «الشعوب»جاكب 

، بعد «شعبقة الثورات العربقة»فتظؾ ذات داللة طؾك - سـرى

أن يئست هذه الشعقب مـ ققاداهتا التؼؾقدية سقاء الحاكؿة أو 

. الؿعارضة

وهذه هل الرسالة الؿفؿة التل أططتفا الشعقب لؾـظام 

الدولل الذي تحالػ مع وساكد ومازال يساكد الـظؿ طؾك 

فنذا بف بعد أن فقجئ بالثقرات، يتحرك الحتقائفا مـ . شعقهبا

خارجفا ومـ داخؾفا كؿا يتحرك إلطادة تشؽقؾ التحالػات 

. الرسؿقة العربقة الجديدة

إال أن الشعقب العربقة، وبؼدر ما تتحدى ققاطد الؾعبة 

الؼديؿة الؿػروضة طؾقفا مـ كظؿفا الؿستبدة ومـ ققى 

الؿعارضة التؼؾقدية الؿـظؿة والضعقػة ومـ الحؾػاء 

الخارجققـ لؽؾ مـ الـظؿ والؿعارضة طؾك حدٍة سقاء، بؼدر 

ما تحاول الشعقب أن تعرب حقاجز الحدود الؼقمقة متضامـة 

فقؿا بقـفا بؿا قدر لفا مـ سبؾ ووسائؾ، وذلؽ يف وقتٍة 

تستـزف معارك ققى الثقرة الؿضادة ضد الشعقب الثائرة 
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- 
. كافة صاقات هذه الشعقب والـخب الجديدة الثائرة

تقاصؾ ائتالفات شباب الثقرات يف األشفر طرب الحدود - 1

يف مصر والقؿـ ولقبقا والبحريـ، الؿبادرة لتبادل الخربات 

ولعؾ مـ أهؿ التجؾقات حؿؾة الدطقة إلك . ولؾتـاصر

االكتػاضة الػؾسطقـقة الثالثة والؿظاهرات التل دطت 

الػصائؾ الػؾسطقـقة لؾؿصالحة، وحؿؾة التحرك كحق 

الحدود الػؾسطقـقة مع كؾ مـ مصر واألردن ولبـان 

وسقريا تضامـًا مع الشعب الػؾسطقـل يف ذكرى الـؽبة يف 

، وكان التآزر األكرب بقـ الشعبقـ الؿصري 2011مايق 

م 2011/ 9/ 9والػؾسطقـل مؿثاًل يف مؾققكقة الجؿعة 

حقـ أكزل الؿتظاهرون  (جؿعة مـاصرة الؼضقة الػؾسطقـقة)

العؾؿ اإلسرائقؾل مـ طؾك السػارة اإلسرائقؾقة واحتشد 

غاضًبا حقلفا مفاجًؿا بعض مؽاتبفا طؾك كحق أجرب السػقر 

اإلسرائقؾل طؾك الؿغادرة مؿا خؾؼ أزمة يف العالقات، 

. وحقـفا اتضح مدى حرص إسرائقؾ طؾك تجاوزها
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- 
ورغؿ أهؿقة دور الشباب يف الثقرات العربقة، إال أهنا 

كاكت ثقرات شعبقة، وكان الرتكقز يف بداية ثقرة مصر مثال 

وكجاحفا طؾك أهنا ثقرة شباب، أمًرا مؼصقًدا وغقر رشقد 

ألكف يػصؾ الشباب طـ سقاقف القصـل واإلقؾقؿل العام، 

وهق األمر الذي يػت يف طضد الثقرات وخاصًة بعد 

ومـ ثؿ فرغؿ أهؿقة . إسؼاط الـظؿ وطـد إطادة بـائفا

مبادرات الشباب طرب الحدود الؼقمقة لؾتـاصر ففل ال 

تغـل طـ مبادرات أخرى مطؾقبة مـ مستقيات شعبقة 

.   ومدكقة أخرى

بالرغؿ مـ االطرتاضات الشعبقة الؼقية السابؼة طؾك - 2

 1999التدخؾ العسؽري األمريؽل يف كقسقفا

 وما تاله مـ تدخالت 2003 والعراق 2001وأفغاكستان

الـاتق، وبالرغؿ مـ تجدد االطرتاضات قبؾ وبعد الثقرات 

طؾك تدخالت خارجقة أخرى يف دول طربقة مثؾ السقدان 

ولبـان، إال أن تدخؾ الـاتق يف لقبقا لؿ يؾؼ مثؾ هذه 

االطرتاضات أو االكتؼادات طؾك مستقى الشعقب أو مـ 

فؾؿاذا؟ هؾ أضحت ققؿ حؿاية الشعقب . جاكب الـخب
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- 
مـ بطش كظؿ قؿعقة أهؿ مـ ققؿة السقادة واالستؼالل؟ 

يف حقـ صؿتت الؼقى السقاسقة الؼقمقة العروبقة يف - 3

مجؿؾفا تجاه قؿع الـظام السقري القحشل لثقرة شعبقة، 

ويف حقـ لؿ تؽػ بعض أقالمفؿ طـ كؼد التدخؾ اإليراين 

يف البحريـ وكؼد األوضاع الداخؾقة يف إيران وال تؿتد إلك 

كؼد كظام بشار األسد بالؼدر الؽاف، فؾؼد جاءت الؿمازرة 

 .والؿساكدة لشعب سقريا مـ ققى أخرى

 وقػة طؾؿاء شريعة لبـان يف بقروت لؿساكدة ثقار 

، تؽرار وقػات اإلخقان (12/6/2011)سقريا 

الؿسؾؿقـ يف األردن تضامـًا مع ثقار سقريا، بقان أصدره 

مصريقن  (لقبرالقون يف معظؿفم)مثؼػقن وسقاسققن 

 (.  19/6/2011)لؿساكدة ثقار سقريا 

حؿالت اإلغاثة اإلكساكقة إلك لقبقا طرب الحدود الؿصرية - 4

والتقكسقة، وتحرك هقئات مديـة طالؿقة لتؼديؿ الؿساكدة 

 .الػـقة والتدريب لؾؿجؾس القصـل االكتؼالل يف بـغاري

وماذا أيًضا حقـ امتدت الثقرة يف القؿـ والثقرة يف سقريا -5
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- 
دون حسؿ سريع، ويف حقـ ازدادت معاكاة الشعبقـ القؿـل 

والسقري مع تزايد أطؿال العـػ والعدوان الؿـظؿ ضد 

ثقرهتؿا السؾؿقة؟ لؼد تزايدت الؿساكدة والـصرة الشعبقة 

اإلكساكقة لؾثقرتقـ، وكان احتػال مصر بؿرور طام طؾك 

ثقرهتا يف مقدان التحرير فرصة لـصرة الشعب السقري 

 .سقاسًقا وإكساكًقا

حؼقؼًة، وبرغؿ أهؿقة تآزر الشعقب العربقة، وبرغؿ مـ 

محدودية الؿمشرات طؾقفا خالل األشفر األولك مـ 

الثقرات، وبرغؿ أكف ال يؿؽـ إكؽار أن ثؼؾ وضغقط األوضاع 

الداخؾقة تجذب الؼقى إلك الداخؾ أكثر ما تدفعفا طرب 

الحدود كحق كصرة الجقار العربل، إال أكف يتؿ استؽؿال مغزى 

العربقة مـ خالل تـاصر طالؿل -ودور هذه الـصرة العربقة 

ولؼد كاكت . إكساين، كاهقؽ طـ الـصرة مـ جقار حضاري

احتجاجات وول ستقريت واحتجاجات مقاديـ اسباكقا ودول 

 مـاسبة بقـت كقػ أن 2011أوربقة أخرى صقال صقػ 

الشعقب يف كؾ مؽان تتـاصر ضد الظؾؿ والػساد، وصؾًبا 

لؾعدالة االجتؿاطقة وتغققر الـظام الرأسؿالل العالؿل 
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- 
. ومـظقمة وشبؽات تحالػاتف يف كؾ مؽان

 إن مػفقم الجقار الحضاري، هق إطادة صقاغة لؿػفقم 

الذي تؼدمف أدبقات الـظؿ اإلقؾقؿقة الجقار اإلقؾقؿل 

والـظام العربل بصػةٍة خاصة، وهق يستدطل األبعاد الثؼافقة 

الحضارية التاريخقة والؿعاصرة إلك جاكب األبعاد الؿادية يف 

. تحديد الـظؿ وجقارها

ومـ ثؿ، فػل مؼابؾ الرؤى الؿتصارطة الؿادية طـ 

 رؤى استدطاء فقؿؽـ اإليراكقة، الرتكقة، العالقات الؿصرية

 الجقار مػفقم فنن .حضارية أسس طؾك تؽامؾقة تـافسقة

 مـ اكطالًقا وإيران، تركقا دور طـ أفؽاًرا يستدطل الحضاري

 أن بؿعـك .حضارًيا كؿقذًجا كاكت -مثال الؿصرية الثقرة أن

 والحزبقة السقاسقة التؼسقؿات حدود تتجاوز الثقرة هذه

 هذه بعض شاب طؿا ورغًؿا الثقرات؛ بؼقة وبالؿثؾ التؼؾقدية،

  جؿقعفا بدت أهنا إال حؽقمل، مـظؿ طـػٍة  مـ الثقرات

 السقاسقة الؾعب لؼقاطد الؿتجاوز الؿعـك هبذا -حضارية-
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- 
. الحزبل التصارع أو التـافس والسقؿا التؼؾقدية،

 يتجاوز الذي الحضاري الجقار هذا دور أبعاد طـ فؿاذا

 الؿقاقػ بدوره يقضػ أم يساكد هؾ الؼقمقة؟ الحدود أيًضا

الثقرات؟  مـ

 الجديدة الؿصرية الؼقة وكؿط الؿصرية الثقرة مستؼبؾ إن

 أركان بقـ التـافس لعبة يف التلثقر شلكف مـ طـفا ستتقلد التل

 الدور مـ يجدد كحقٍة  طؾك مصر، إيران، تركقا، الثالثة األمة

 واإليراكقة الرتكقة الػاطؾقة أمام وتقارى سبؼ الذي الؿصري

 كظام اختار وقتٍة  يف العربقة، الؿـطؼة تجاه (مختؾػة بلكؿاطٍ )

 الؼقمل األمـ حؿاية بحجة مصر حدود داخؾ االكؽػاء مبارك

 يف األخرى العربقة الثقرات مستؼبؾ فنن وبالؿثؾ، .الؿصري

 طؾك أيًضا ممثًرا طامال ولقبقا، والقؿـ والبحريـ سقريا

 اكدالع بعد التشؽقؾ ققد الجديدة اإلقؾقؿقة التقازكات

. الثقرات

 الثقرات كحق واإليراين الرتكل التقجفقـ كؿط اختؾػ ولؼد

 إيراين تقجف وبقـ متـقطة بلدواتٍة  بـائل تدخؾل تركل تقجف بقـ

بطبقعة الؿشروع  التقجفان ارتبط وقد .سؾبل ثؿ متلرجح
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- 
اإلقؾقؿل لؽؾ مـ الدولتقـ وبطبقعة تحالػاهتؿا مع الؼقى 

. الؽربى

 بؽقهنا بدايتفا يف الؿصرية الثقرة لقصػ إيران محاولة فؿـ

 ثقرة باطتبارها البحريـ يف الثقرة مساكدة إلك إسالمقة، ثقرة

 تطبقع الستؽؿال والؿتقاترة السريعة الؿبادرة إلك شقعقة

 الذي السقري الـظام مساكدة إلك اإليراكقة، الؿصرية العالقات

 التدخؾ طـ وسؽقت صؿت إلك شعبف، ثقرة بقحشقة يؼؿع

 يف اإليراين الؿققػ وهذا .لقبقا ثقار لؿساكدة لؾـاتق العسؽري

 الذي اإليراين لؾـظام الراهـة الحالة إال يػسره ال الثقرات بداية

 مـذ خارجقة تدخالتٍة  إلك أرجعفا صالؿا داخؾقة مشاكؾ يقاجف

 مظاهرات مـ أطؼبفا وما األخقرة، الرئاسقة االكتخابات

 بعبارة اإليراين، الـظام يف إلصالحات داطقة واحتجاجات

 تخاصب بؽقهنا إال اإليراكقة الؿقاقػ ففؿ يؿؽـ ال أخرى

 اكدالع حقـ الداخؾ هذا يؿثؾ وكقػ أوال، اإليراين الداخؾ

 كحق تقجففا كؿط طؾك ضاغًطا مباشرة وبعدها الثقرات

 تجاه صعقبة اإليراين الؿققػ مـ ويزيد .العربقة الثقرات

 الثقرات، هذه مساكدة طـ الغربل اإلطالن (إلى) الغربقة الؼقى
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- 
 الؿصالح طؾك أهداففا تحؼؼ حال يف تلثقراهتا طـ رغًؿا

 هذه الحتقاء الغربقة التقجفات كؾ طـ ورغًؿا الغربقة،

 يضعفا التل الحؿراء الخطقط طـ تخرج ال حتك الثقرات

 (الجديدة  الؼديؿة أو) الجديدة الـظؿ تقجفات أمام الغرب

. حسؿ دون مؿتدة، لػرتة قائؿة ضؾت التل الثقرات أو

 مقاقػ مع إيران حسابات أمام صعقبة األمر ويزداد

 فؽالهؿا (.حؿاس) فؾسطقـ ويف (اهلل حزب) لبـان يف حؾػائفا

 الؿؼاومة مشروع أركان يؿثؾقن -سقريا جاكب إلك

 يـتظر والذي إليران األساسل العدو إسرائقؾ ضد العسؽرية

 وبؿبادرة حؿاس اتجفت حقـ ويف لفا، طسؽرية ضربة تقجقف

 فرص طؼد مؿا الػؾسطقـقة السؾطة مع لؾتصالح مصرية

 السؾؿل لؾحؾ لؿػاوضات بؿسللة جديد مـ التالطب إسرائقؾ

ويف حقـ اتجفت حؿاس أيًضا مع تصاطد طدوان بشار األسد 

 ،طؾك شعبف لـؼؾ مؼر ققادهتا خارج دمشؼ والتزام الصؿت

 لؾـظام والحاسؿة الصريحة لؾؿساكدة اهلل حزب اتجف فؾؼد

 الداخؾقة السقاسة بف تؿر الحساسقة شديد وقتٍة  يف السقري

 ضؾ فػل ثؿ، ومـ .الداخؾقة األوضاع مـ طؼد مؿا الؾبـاكقة
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 مع أيًضا العراق يف والـظام بؾ الحؾقػ، السقري الـظام تصدع

 االكػراد مـ لؿزيد الؿالؽل تقجف أمام الؿشؽالت تزايد

اإليراين يف  لؾؿشروع التفديدات تزايد مع ثؿ، ومـ .بالسؾطة

الؿـطؼة، استؿرت إيران يف دطؿ كظام بشار األسد ودطؿ 

التحالػ مع روسقا يف مقاجفة الؿبادرات العربقة والدولقة 

وهق األمر الذي أبرز التداخؾ بقـ الصراع . ضد هذا الـظام

العالؿل الروسل باألمريؽل الجديد ومـ الصراع األمريؽل 

ويف . اإليراين التؼؾقدي وخاصة حقل الربكامج الـقوي

الؿؼابؾ، ضؾت إيران تؾعب بلوراق أخرى مثؾ القرقة الشقعقة 

يف البحريـ والخؾقج بصػةٍة طامة، وكذلؽ ورقة مضقؼ هرمز 

 إلك 2011والخؾقج العربل حقث ذهبت إيران يف هناية 

التفديد بنغالق الؿضقؼ مع تصاطد التفديدات اإلسرائقؾقة 

  .بضرب إيران- بعد زيارة كتـقاهق لقاشـطـمـ جديد 

 ما جاكب فنلك الرتكقة، الؿقاقػ مغزى يتضح هـا، ومـ

 يؼرب ما ومـذ سقاء حدٍة  طؾك وأمريؽقة طربقة أوساط يف يرتدد

 يف الرتكل الـؿقذج كؼؾ مالءمة طـ اآلن حتك العؼد مـ

 يتصل فقؿا) العربقة الؿؿارسة إلك العؾؿاكقة الديؿؼراصقة
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- 
 تركقا فنن ،(والؿجتؿع والدولة الدين بقن العالقة بنشؽالقة

 يف تقصػ أهنا إال -بالتدرجقة اتسؿت وإن مقاقػ اتخذت

 الـحق وطؾك كظؿفا، ضد الشعقب ثقرات بؿساكدة مجؿقطفا

 طـ (والتـؿقة العدالة حزب) الرتكقة لؾرؤية يستجقب الذي

 العالؿقة السقاسات صعقد طؾك دورها وطـ اإلقؾقؿل دورها

 سقاء حدٍة  طؾك والعربقة الرتكقة الؿصالح خدمة كقػقة وطـ

 تؼتصر ولؿ .الجاكبقـ بقـ الؿتبادل االكػتاح مـ أساس طؾك

 إلك اكتؼؾت بؾ الؾػظقة الؿساكدة طؾك الرتكقة الؿساكدة

 أو (ولقبقا البحرين) القساصة بعرض سقاء الػعؾقة، الؿؿارسة

 أو (لقبقا) طسؽرية وطؿؾقات إغاثة طؿؾقات يف الؿشاركة

 مصر مع حدث كؿا والشعبقة الرسؿقة الدبؾقماسقة الؿساكدة

 التحرير لؿقدان جول زيارة) مصر ثقرة شباب تجاه وخاصةً 

وكاكت زيارة  (.تركقا يف مصر شباب من وفد واستضافة

الرئقس الرتكل طبد اهلل جقل ثؿ زيارة رئقس القزراء الرتكل 

 أول زيارة لرئقس دولة 2011أردوجان لؿصر يف سبتؿرب 

أجـبقة لؿصر بعد الثقرة، كؿا كاكت زيارتف لؾقبقا يف كػس 

 كؿا قامت تركقا أيًضا. الشفر األولك أيًضا طؼب قتؾ الؼذايف
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- 
 الحدود وفتح الؼؿع لققػ السقري الـظام طؾك بالضغط

 األمـقة اآللة قؿع مـ الػاريـ السقريقـ الستؼبال الرتكقة

 الضغط تزايد مع أكف الؿالحظ ومـ .السقرية والعسؽرية

 لؾشعب تركقا احتضان تزايد السقري الـظام طؾك الرتكل

 كؾ رغؿ لؾحؿاية، صؾًبا الرتكقة األراضل إلك الالجئ السقري

 مع وخاصةً  الرسؿقة العالقات طؾك ضغط مـ هذا يؿثؾ ما

 الخروج، هذا أمام الخطقط قطع إلك السقري الـظام اتجاه

 الـظام ألكذوبات ضربة ذاتف حد يف يؿثؾ الذي الخروج وهق

 كقهنا حقث مـ سقريا، داخؾ األوضاع حؼقؼة طـ السقري

 الرتكل الدور كان أن وبعد .الـظام ضد مسؾحة إرهابقة أطؿال

يؾؼك قبقال مع الشعب السقري، إال  األسد بشار طؾك الضاغط

أكف بعد تزايد العـػ مـ جاكب الـظام وبعد طسؽرة الثقرة، لؿ 

يتصاطد الضغط الرتكل إلك حد التفديد بالتدخؾ العسؽري 

الذي صالبت بف الثقرة وهق األمر الذي طرض السقاسة الرتكقة 

لالهتام بالرتاجع أمام حساباهتا اإلقؾقؿقة والعالؿقة كاهقؽ طـ 

القصـقة، بعد أن تعرضت األوضاع الداخؾقة لالهتزاز مـ 

  .جراء تجدد العـػ الؽردي طؾك الحدود ويف الداخؾ
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- 
 لعدد -اإليراين بالدور مؼاركةً  الرتكل الدور مغزى ويزداد

 :االطتبارات مـ

 الؼـقات جاكب فنلك فؼط، رسؿًقا دوًرا لقس أكف  

 ال والؿدكقة الشعبقة الؼـقات فنن والؿتدفؼة، الحقة الرسؿقة

 الؿستؿرة بالؿبادرة يتسؿ كحقٍة  وطؾك وفعالقة تدفًؼا تؼؾ

 الؿـاضر اإليراين الدور يعرتض وقتٍة  يف وذلؽ .والؿـتظؿة

. حؿاس ومع وسقريا لبـان يف باستثـاء العؼبات مـ العديد

 والتـؿقة العدالة حزب حؽؿ يف الثؼة تجدد 

 أكد والتل 2011 يقكقف يف األخقرة التشريعقة االكتخابات بعد

 دمشؼ يف لؾجؿقع اكتصار هق حزبف اكتصار أن أردوجان بعدها

 تركقا مساكدة استؿرار يعـل ما وكقسقفا، ومصر وغزة وجـقـ

. الشعقب هذه لؼضايا

 ال يـدرج الدور الرتكل يف إصار صدامل أو 

طدائل مع أدوار القاليات الؿتحدة واالتحاد األوروبل، وال 

يؿؽـ الؼقل يف كػس الققت أكف يـدرج يف إصار مـ تقزيع 

األدوار الؿتعؿد الحتقاء الثقرات بعقًدا طـ الخطقط الحؿراء 

ولؽـ يؿؽـ الؼقل إكف دور مستؼؾ . ضد الؿصالح الغربقة
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- 
ومبادر يحػظ الؿصالح الرتكقة اإلقؾقؿقة والعالؿقة، وفًؼا 

لؾرؤية االسرتاتقجقة لؾسقاسة الخارجقة الرتكقة لحزب العدالة 

والتـؿقة، وهل سقاسة ذات أبعاد حضارية واضحة تبدو مـ 

، وهل التقجفات التل «الؿـطؼة العربقة»كؿط التقجفات كحق 

وإن تشبعت بجفقد إطادة تشؽقؾ الصقر الـؿطقة الؿتبادلة بقـ 

األتراك والعرب يف ضؾ مقراث تاريخل مؿتد، إال أهنا تحؼؼ 

الؿصالح الرتكقة، كؿا ال تتـاقض مع مصالح الشعقب 

قد قدمت وبذا تؽقن تركقا، قبؾ الثقرات وبعدها . العربقة

كؿقذًجا جديًدا يف السقاسة الخارجقة يؿؽـ وصػف بـؿقذج 

حضاري يجؿع بقـ األبعاد الؼقؿقة واألبعاد الؿصؾحقة يف 

مـظقمة متؽامؾة، لقس يف سقاستفا تجاه العرب فؼط ولؽـ 

. تجاه الدوائر األخرى لفذه السقاسة الخارجقة

 فرص مـ العربقة الثقرات تزيد هؾ :السمال يصبح ثم، ومن

 ستؽقن وهؾ العربقة؟ والشعقب الـخب لدى الرتكل الدور

 وطؾك الجاكبقـ، بقـ الؿتبادلة األدوار تشؽقؾ إلطادة محًؽا

 مصرية، ثالث دطائؿ طؾك جديد إقؾقؿل لتقازن  يمسس كحقٍة 

 الدولل، اإلسالمل التاريخ تشؽؾ فؾطالؿا إيراكقة؟ تركقة،
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- 
 العالقة حالة مـ اكطالًقا الخارجل، العالؿ مع أو البقـل سقاء

 أو وطداء صراًطا ضعًػا، أو ققة الثالثة، األركان هذه بقـ

يجدر الؼقل إن االكػتاح الرتكل طؾك و .تـافسًقا تؽامال

وبدا حديث طـ محقر . الثقرات العربقة لؿ يؾؼ ترحقًبا كامال

. أمريؽل ضد دور تركل كشط وفاطؾ- خؾقجلمصري 

ولقس غربًقا أن تؾؼك زيارة أردوغان لؿصر استؼباال رسؿًقا 

بارًدا شابتف بعض التقترات واكؼطعت الزيارات الؿؽقكقة التل 

. كان يؼقم هبا وزير الخارجقة الرتكل شفرًيا إلك مصر

 بؼك إيران طؾك الرتكل االكػتاح ضؾ يف 

 دورها صقاغة إيران تعقد أن يؿؽـ هؾ .مػتقًحا السقـاريق

 لؿساكدة تركقا مع والتـسقؼ التعاون مـ مزيد كحق اإلقؾقؿل

 البحريـ؟ يف والـظام السقري الـظام طؾك والضغط الشعقب

 كحقٍة  طؾك مؿؽـًا يبدو ال اإليراين الخارجل التقجف هذا أن إال

 إصالحقة داخؾقة خطقات يسبؼف وأن البد حقث سريع،

 ال الرتكقة الشعبقة الدبؾقماسقة وفقد كاكت وإذا .باألساس

 وفقد أن فقف شؽ ال فؿؿا لؾعرب، التقجف طـ تؽػ

 وأن البد -مصر مـ حدث كؿا العربقة الشعبقة الدبؾقماسقة
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 حالة يف الحضاري الجقار فركـل .أيًضا إيران كحق تتجف

 اكػجارات دون يحقل أمان صؿام يصبحا أن يؿؽـ تؽامؾفؿا

إال أن العام . الثقرات يف الخارجقة التدخالت أكؿاط إلقفا تؼقد

األول مـ الثقرات لؿ يشفد اال مزيد مـ السؽقت العربل 

طؾك استؿرار حصار إيران الؿتصاطد مـ كاحقة، كؿا لؿ يشفد 

مـ كاحقة أخرى اال مزيد مـ االستغراق اإليراين يف مساكدة 

وهق القضع الذي لؿ يقازكف مبادرات مصرية أو . كظام األسد

تركقة أو مصرية تركقة كحق إيران، يف محاولة اليجاد الػرص 

أمام إدارة إقؾقؿقة ألزمات الؿـطؼة تقازن بقـ حسابات 

الخؾقج إيران، الشعب السوري، )ومصالح كؾ األصراف 

  (.لبـان، الػؾسطقـقون

 الؿصداققة مـ أكرب بؼدر طؾقف، التلكقد الؿؿؽـ األمر إن

 الحضاري الجقار أن هق الثقرات، مـ طام مرور بعد اآلن

 مساكدة مـ أكرب مساكدة مصدر هق العربقة لؾثقرات الرتكل

 طؾك االكػتاح ولعؾ الثقرات، يشفد لؿ الذي العربل الجقار

 أن شلكف مـ اإليراين وبقـ بقـف والتـسقؼ  الرتكل  الدور هذا
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 غقاب يف واألوربل األمريؽل االكػراد غؾقاء مـ يؼؾؾ

 ومجؾس بسقريا تعؾؼ فقؿا إال روسل أو صقـل لدور مؾحقظ

 إلك ....وتؼققدها العربقة الثقرات باحتقاء اآلن حتك األمـ

أيـ؟ 

 

 

 

 

 

 *    *    *
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- 
 

 اخلامتُ
 

 وحالة كاحقة، مـ وسقريا والقؿـ لقبقا يف الثقرة حال إن

 وحالة أخرى، كاحقة مـ وتقكس مصر يف االكتؼالقة الؿراحؾ

 يف والحذر الرتقب وحالة ثالثة، كاحقة مـ البحريـ يف التجؿقد

 ردود وحالة رابعة، كاحقة مـ والجزائر والؿغرب األردن

 جاكب مـ أخرى أحقاًكا والفجقمقة أحقاًكا الدفاطقة األفعال

 كؿا قدمت جؿقعفا أخقرة، كاحقة مـ سعقدية بؼقادة الخؾقج

 وإن أيـ؟ إلك :السمال طؾك متعددة إجابات  -ورأيـا سبؼ

 السائد الدولل الـظام أن وهل واحدة داللة ذات جؿقعفا كاكت

 وطدم «العربي الربقع» حالة أسؿاه ما وتؼققد الحتقاء يعؿؾ

 تبقـ كؿا يفدد، كحقٍة  وطؾك شروط، بال الثائرة الشعقب مساكدة

 بقجقهٍة  الؼديؿة الـظؿ إكتاج إطادة يتؿ بلن الؿمشرات، بعض

 االجتؿاطقة والفقاكؾ البـك كػس استؿرار مع جديدة

. العؾقية السقاسقة البـك يف تغقر مع ولق واالقتصادية،

 مؼقالت إلك تستـد العالؿقة الغربقة السقاسات كاكت وإذا
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- 
 فنن والؿساواة، اإلكسان وحؼقق والؿدكقة الديؿؼراصقة

 أيًضا تتجادل الغربقة الدوائر يف والػؽرية األكاديؿقة الخطابات

 كؿا الغربقة، والدول الؿجتؿعات يف الديؿؼراصقة أزمات حقل

«. العالؿقة الديؿؼراصقة» إمؽاكقات حقل أيًضا تتجادل

 العالؿقة الديؿؼراصقة هذه أن البعض يرى حقـ ويف

 الغربل الـؿقذج طؾك ديؿؼراصقات إلك تستـد الؿـشقدة

 تعددية يف يبحث وبـائقة كؼدية أكثر آخر اتجاه فنن الؾقربالل،

 طالؿقة تصبح حتك الديؿؼراصقة لفذه الحضارية الؿرجعقات

 وأن البد العالؿقة العدالة أن ثالث اتجاه يرى حقـ يف .حؼقؼةً 

 إن لفا، مسبؼ شرط وتعد بؾ العالؿقة الديؿؼراصقة تسبؼ

 مثؾ بالـخب تتصؾ مؿا أكثر بالشعقب تتصؾ العدالة

 مع تػاطؾـا مـ الؿرحؾة هذه يف كستطقع ولعؾـا «.الديؿؼراصقة»

 مجتؿعاتـا يف والتغققر اإلصالح مرجعقات حقل الغرب

 طـ طقًضا التغققر يف جديًدا حضارًيا كؿقذًجا كبدع أن وكظؿـا

. والتؼؾقد الجؿقد طـ طقًضا أو واالستقراد الـؼؾ

 العربقة دائرتـا وضع مـ الراهـة الؿرحؾة صبقعة إن

 جديدة، إشؽالقات تػرض إكؿا الدولل، الـظام يف اإلسالمقة
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- 
 تصبح ال بحقث جديد، بشؽؾ معفا وتتعامؾ كدركفا ولعؾـا

 «.جديدة أكواب يف الشراب كػس» مجرد الحؾقل أو الؿشاكؾ

 يف الجؿفقر، يف الـاس، يف يؽؿـ لؾجديد الحؼقؼل الؿحؽ إن

 يف وإرادتف ومبادرتف لؿدكقتف الؿجتؿع استعادة يف جديدة، كخب

. اإلكساكقة طؾك الؿـػتحة وخصقصقتف هقيتف إصار

 بجدية تبدأ أن وقبؾ الثقرات، مـ طام أن فقف، الشؽ ومؿا

 جديدة كظؿ بـاء يف البدء طدم طـ كاهقؽ الؼديؿة الـظؿ تصػقة

مـ الثقرات بحًثا طـ ققادة  طام أن فقف الشؽ مؿا بعد،

لؾؿراحؾ االكتؼالقة ويف اكتظار كتائج العؿؾقات االكتخابقة 

الؿـشئة لؿمسسات جديدة، مؿا ال شؽ فقف أن هذا العام ال 

يؽشػ بسفقلة طـ مالمح خطة الؼقى العالؿقة تجاه 

الثقرات أو طـ أبعاد رؤى اسرتاتقجقة وتقجفات كحق سقاسة 

 فـحـ يف . ()خارجقة جديدة، وخاصًة لؿصر وتقكس ولقبقا
                                                 

طـد إطداد الحقلقة لؾطباطة تقالت التطقرات الداخؾقة، وخاصًة خالل ( )

اكتخابات الرئاسة وما بعد استالم رئقس الجؿفقرية الؿـتخب لؾسؾطة، وطؾك 

اإلخقاكقة، - كحق أفرز سقـاريقهات طدة حقل مستؼبؾ العالقات األمريؽقة

وهق األمر الذي لؿ تتقافر الؿمشرات القاضحة بعد طـ ترجقح أحد 

ما مصادر : ولؽـ يظؾ السمال التالل مطروًحا. السقـاريقهات طؾك اآلخر

التفديد مـ الـظام العالؿل؟ وما هل أوراق الؿؼاومة؟ وما هل أبعاد رؤية 

اسرتاتقجقة مصرية لسقاسة خارجقة جديدة؟  
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- 
حاجة الختبار حؼقؼل لخطة الؼقى العالؿقة، وذلؽ حقـ 

يتلكد الصعقد اإلسالمل يف كافة الثقرات، حقث إن العام 

األول مـ الثقرات إكؿا هق طام استؽشايف ال يؼدم إال 

ممشرات وتساؤالت ولـ تتضح الصقرة كامؾة طـ شروط 

وخاصًة لق كاكت بؼقادة « كجاح الثورات»الؼقى الغربقة تجاه 

إسالمقة، كؿا لـ تتضح األثؿان التل تستعد الؼقى القصـقة 

واإلسالمقة بصػة خاصة لدفعفا أو طدم قبقلفا ثؿـًا الستؼالل 

القصـ الحؼقؼل، إال طؾك ضقء الؿؿارسات يف ضؾ كتائج 

االكتخابات والدساتقر ومدى قدرة الؼقى السقاسقة الداخؾقة 

فنن التاريخ يذكركا دائًؿا أن أداة . طؾك االصطػاف القصـل

الؼقى الخارجقة األساسقة يف التدخؾ هل االكؼسامات 

ولؼد أفرزت طؼقد الؼفر واالستبداد والػساد . الداخؾقة

خطقط تؼسقؿ طديدة يف داخؾ مجتؿعاتـا ودولـا درجت 

فؽقػ ستؽقن السقاسات . الؼقى الخارجقة طؾك تقضقػفا

 الخارجقة الجديدة؟

 ماذا بؿؼدور الشعوب العربقة الثائرة أن تػعل يف 
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- 
مواجفة هذه الخريطة الؿعؼدة لألبعاد الدولقة الؿحقطة وحتى 

 يؽتؿل هدم الؼديم وبـاء جديد؟

ضرورة الحػاظ طؾك السؾؿقة والعصقان الؿدين وإغالق 

األبقاب أمام حرب أهؾقة، واالستعاكة بالخارج الشعبل لدطؿ 

الؼدرة طؾك الصؿقد وإيصال الرسالة إلك العالؿ، والقطل 

الرامقة إلك إجفاض الثقرات  (الرسؿي)لؿخططات الخارج 

أو طؾك األقؾ تحققدها وتحقيؾ مسارها طؾك كحقٍة ال يتعارض 

.  ومصالحف الؿادية والؼقؿقة طؾك حدٍة سقاء

هذا إضافًة إلك تجديد اإليؿان بلن الثقرات بؼدر ما 

يف « الؽتؾة الحرجة»اكػجرت بنرادة ذاتقة بعد تحؼؼ ما يسؿك 

الؼابؾقة لؾثقرة، فنكف لقس بقسعفا تحؼقؼ الؿطالب واألهداف 

، إال اكطالًقا مـ (الحرية، العدالة االجتؿاطقة، الؽرامة)

الداخؾ ابتداًء سقاء إلخراج رؤوس ورمقز الـظؿ الػاسدة 

وإسؼاصفا أو سقاء إلطادة بـاء هذه الـظؿ أو إصالحفا يف ضؾ 

تقافؼات وصـقة شامؾة، وتػادًيا إلكتاج كػس طجؾة الظؾؿ 

واالستبداد السابؼ ولؽـ بقجقهٍة جديدة وتحت شعارات 

. براقة جديدة
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- 
إن الشعقب العربقة واإلسالمقة بحاجة لقطل أكرب وإيؿان 

أطؿؼ بالدبؾقماسقة الشعبقة يف التعامؾ مع الخارج، الستثؿار 

الـؿقذج الذي هتافت الجقار الؼريب والبعقد طؾك استقراده، 

ولتقصقؾ رسالة طـ الشعقب العربقة اإلسالمقة غقر تؾؽ 

أن يصدقفا ألهنا « الغرب»التل روجتفا الـظؿ مـ قبؾ وأراد 

تخدم استؿرار حؿاية مصالحف التاريخقة يف الؿـطؼة، وتدطقؿ 

 التل ما الؿؼاومة الحضاريةأهدافف تجاهفا وطؾك رأسفا كسر 

زالت مستؿرة رغؿ كؾ محاوالت إتؿام كسر الؿؼاومات 

العسؽرية لالحتالل والؿؼاومات السقاسقة لؾظؾؿ واالستبداد 

. والؿؼاومات االقتصادية لؾرأسؿالقة الؿتقحشة

 إن شعقبـا بحاجة لؾقطل بلن الـظام الدولل السائد 

الؿفقؿـ إكؿا يدخؾ حؾؼة أساسقة مـ حؾؼات خبقه وتصدطف 

داخؾًقا يف ضؾ أزماتف الؿتؽررة، فؽقػ كتجف إلقف بحًثا طـ 

فـحـ بحاجة . حؾقل لؿشاكؾ إطادة بـاء كظؿـا ومجتؿعاتـا

ال يتحؼؼ هذا . لتغققرٍة حضاري ولقس مجرد تغققر سقاسل

الـؿط مـ التغققر إال مـ خالل ذاتقة مـػتحة طؾك العصر، 

. ولقس مـ خالل طؿؾقة كؼؾ مـ جديد، لتجارب اآلخريـ
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- 
فؽؿ يؼدم التاريخ مـ أدلة طؾك هتاوي خربات الـؼؾ التام 

. واالستفالك لتجارب اآلخريـ الحضارية

إن الثقرات الشعبقة العربقة، لقست وال يجب أن تؽقن 

وبداية طداء جديد، ولؽـ « الغرب»بداية معركة جديدة مع 

بداية - وهؽذا تػصح لـا كؿاذجفا الحضاريةالبد وأن تؽقن 

لتدافع حضاري جديد يبدأ بنطادة تجديد ذاتقة باألساس البد 

. وأن يظؾ الغرب أحد مدخالهتا سقاء بالسؾب أو باإليجاب

وهذا التجديد الذايت هق أساس بـاء طـاصر الؼقة الشامؾة 

ففؾ تعل شعقبـا، . التل هل أساس االستؼالل والؿبادرة

صقؾة ثالثة « الغرب االستعؿاري»دروس التاريخ وهل أن 

قرون لؿ يتؿؽـ مـ إجفاض تجاربـا الؿتعاقبة يف اإلصالح 

فؽؿا بدأت ثقراتـا مـ داخؾـا غقر آهبة بتاريخ . إال مـ داخؾـا

التحالػ العضقي الؿؿتد بقـ الـظؿ الؿستبدة الؿتخؾػة وبقـ 

الخارج، فالبد أن تستؿر يف معركتفا لؾتغققر وهل مدركة كؿ 

تتعدد أدوات وأكؿاط التدخؾ مـ الخارج مـ كاحقة، وكؿ 

تتعدد أيًضا مـ كاحقة أخرى سبؾ مؼاومتـا الحضارية 

. الؿؿتدة
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- 
 إن مستؼبؾ الثقرات العربقة وقدرهتا طؾك 

لـؿاذج الثقرات إحداث تغققر حضاري يف الؿـطؼة تجسقًدا 

 التل كاكت طؾقفا كؾ الثقرات حقـ بدايتفا، يؿثؾ الحضارية،

 كحق درجة أكرب مـ تغققر الـظام العالؿلمدخال أساًسا يف 

التدافع الحضاري ولقس كؾ مـ الصدام الحضاري أو 

. الحقار الحضاري

فؿاذا ستؼدم األشفر التالقة مـ مالمح ممكدة أو كافقة 

إلمؽاكقة هذا السقـاريق الؿستؼبؾل طـ وضع جديد لألمة 

العربقة يف كظام دولل متحقل تحت ضغط الثقرات العربقة 

واألزمات الؿتالحؼة يف بـقة ومـظقمة ققؿ الـظام الدولل 

السائد؟ 

ولعؾ أهؿ الؿالمح بؾ الؿؾؿح الرئقس الذي اتضح 

بالتدريج طرب طام مـ الثقرة هق الصعقد اإلسالمل ومـ ثؿ 

فنن العام الثاين البد وأن يؼدم لـا الؽثقر طـ مستؼبؾ الثقرات 

يف ضؾ هذا الصعقد وخاصة مـ حقث قدرتف طؾك إدارة 

التدخالت والعالقات الخارجقة مع ققى الـظام الدولل 

الؿرتبصة بالثقرات والؿحددة لشروط التعامؾ مع 
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- 
والؿحؽ األساسل يف هذه الؼدرة هق الـجاح يف . اإلسالمققـ

طؿؾقة البـاء الداخؾل واإلقؾقؿل الجديد طؾك كحق يرد 

االطتبار لؿػفقم السقاسة بصػة طامة مـ رؤية حضارية 

إسالمقة ويرد االطتبار لؾعالقة بقـ اإلسالم والثقرية والؿدكقة 

 .()والحريات والعدالة االجتؿاطقة
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