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رات العربية واملىاقف اإلقليمية والدولية منها
ُ
ى
َ
فهىم الث

َ
 م

 
 م. م: صباح محمد صالح ّصايگم. م: ُحسام 

 جامعة تكريت /كمية العموم السياسية جامعة تكريت /كمية العموم السياسية
 

 دخلم
ُيعد الَوْطف الَعَرَبي أرٍض خصبة لنمو اإلنقالبات والثورات والتغيير الجذري     

والجزئي لألنظمة العربية الحاكمة التي جثمت عصورًا طويمة عمى صدر األمة 
وتطمعاتيا, دوف بارقة أمؿ في تغيير نيجيا االستبدادي والقمعي في مسارىا 

حالة الديمقراطية والتحرر مف قيود السياسي واألنتقاؿ _ ولو بنزر يسير _ الى 
التبعية السياسية واالقتصادية التي كَرسيا الغزو الفكري والحمالت اإلستعمارية 
مف خالؿ أدواتيا المحمية والدولية, ونشاطاتيا وسياستيا المبرمجة إزاء العالـ 
العربي, وبشكؿ تراتيبي, ُممنيج, والتي أنعكست بوضوح عمى قادة تمؾ 

 والثورات.األنقالبات 
ومػػػا تالىػػػا, مػػػف أجػػػؿ  2010حتػػػى جػػػاءت ثػػػورات الربيػػػي العربػػػي نيايػػػة العػػػاـ   

كػوف إْف الثػورة ىػي عمميػة تحػوؿ ىيكمػي التغيير واإلصػالح والتحػوؿ الػديمقراطي, 
فػػي الدولػػة والمجتمػػي والبنيػػة الطبقيػػة التػػي تحػػدث مػػف اسػػفؿ الػػى اعمػػى مػػف جػػراء 

وتغييػر شػكؿ نظػاـ الحكػـ   (1)قػيعمميات نزاع وصراع سياسي _ اجتماعي _ طب
ال انتفػػػى تسػػمية الثػػورة كفيػػػـ عػػاـ, ولػػػيس  وىػػذا التحػػوؿ يجػػػب أْف يحقػػؽ اىدافػػة وا 

ببعيػػد عنػػا أْف نحػػاوؿ ىنػػا جاىػػديف التركيػػز عمػػى جانػػب مػػف جوانػػب الثػػورات التػػي 
حتػػى المحظػػة, ألف الباحػػث أو الكتػػاب  2010اجتاحػػت العػػالـ العربػػي بعػػد العػػاـ 

ألنيػا _ الثػورات العربيػة ميما كانت سػعتو ال يمكنػو معالجػة كػؿ جوانػب الثػورات, 

                                                           

(
1

) Theda Skocpol, States and Social Revolution: A Comparative 

Analysis of France, Russia, and China (Cambridge University Press, 

1979), xi. 
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غيرىا ال تتحػرؾ أو تعمػؿ بػدوف بيئػة تحػيط بيػا, تػؤثر وتتػ ثر, لػذا كػاف لزامػًا _  ك
ستركز الدراسة البحثيػة ىنػا عمػى توفر عوامؿ الداخؿ والخارج مف الت ثير عمييا, و 

المفاعيػػؿ الخارجيػػة, بمػػا فييػػا المواقػػؼ الدوليػػة واإلقميميػػة )الجػػوار العربػػي( لثػػورات 
 يؼ بماىية مفيـو الثورات, كإطار مفاىيمي.الربيي العربي, لكف ليس قبؿ التعر 

 مكدمة هظرية 

 مفيوم الثورة
ُيشير مفيوـ الثورة ُيشير مفيوـ الثورة إلى كونو تعبير عف تغييرات فجائية   

  كما إنيا (2)وجذرية في الظروؼ السياسية واالجتماعية, مثؿ تغيير نظـ الحكـ
 revelationتعني في المغة الييجاف والوثوب والسطوع, أما االصطالح الالتيني 

, والثورة الشعبية (3)المقابؿ لمكممة ثورة بالمغة العربية فيو تعبير فمكي األصؿ
تعني ثورة وانفجار يقـو بو شعب مظمـو مضطيد سمبُو مستبد أو مستبدوف حقوقو 

فييا بشكؿ يؤدي إلى مصادرتيا وحرماف اصحابيا الخاصة والعامة, أو تدخموا 
كما  (5), وىي حالة شعبية يتحوؿ فييا الشعب مف مجاٍز الى واقي فعمي(4)منيا

إنيا عممية تغيير شاممة لألوضاع القائمة وانشاء أوضاع جديدة وفقا لمطالب 
, والدعوة الى التجديد والتحديث ونقد الذات طمعًا في (6)ورؤى القائميف بيا

                                                           

, )بيروت: المؤسسة العربية 1ط الموسوعة السياسية، الجزء االول،عبد الوىاب الكيالي, (  2)
 .870(, ص1993لمدراسات والنشر, 

 الجريدة, عمى الرابط التالي:_ , جريدة"الثورة، تعريفيا مفيوميا نظرياتيا"جابر السكراف, (  3)
http://www.aljaredah.com  

(, 2011, )القاىرة: دار االنتشار العربي, تأمالت في الثورات العربيةد. طو جابر العمواني,  ( 4)
 .9ص
, 1ط الثورة التونسية المجيدة: بنية ثورة وصيرورتيا من خالل يومياتيا،عزمي بشارة,   5))

 .53(, ص2012ركز العربي لمدراسات واألبحاث, )الدوحة: الم
, 148مجمة شؤوف عربية, القاىرة, العدد حصاد الربيع العربي في عامو األول"،سامح راشد, " ( (6

 .17, ص2011

http://www.aljaredah.com/
http://www.aljaredah.com/


 

161 

 محلة تكريت للغلون السياسية

 محلة علمية دورية محكمة 

 2الغدد/ 2السهة/ 2المحلد/

 1436 حمادي االخر – 2015 آذار

ISSN:  2073 _ 1140 
 

وىي تغيير جذري في معدالت القوة أو اليياكؿ  (7)النتقاؿ الى حاؿ افضؿا
التنظيمية, وتتـ في فترة قصيرة مف الزمف, وىي النبذ والرفض الكامؿ لموضي 
الراىف, إضافة إلى كونيا حركة سياسية تحؿ محؿ حكومة قائمة, ويكوف ليا 

سي فحسب, بؿ ىي , وىي ليس تغيير النظاـ السيا(8)مبادئ مختمفة بشكؿ كبير
وكما انيا فعؿ سياسي في  (9)التغيير الجذري لمنظاـ األجتماعي _ االقتصادي

, ونتاج لحالة التيميش واإلقصاء مف جانب الدولة إزاء الشعب (10)الدرجة األولى
 .أو العامة

فالثورات ال تُقاـ بدوف توفر شروطيا وتضافر مالمح وجيود حدوثيا, ف وؿ  
أىدافيا أو شروطيا ىو قياـ دولة ذات سيادة تامة _ ال ناقصة _  والبحث عف 
حياة افضؿ, وتغيير الوضي الراىف بتجمياتو واخفاقاتو, والسعي مف وراء ت سيس 

ارنة لحاؿ الدولة تجاه دولة مؤسساتية تقدـ األفضؿ واألنجي مف خالؿ المق
 مواطنييا ما قبؿ الثورة وما بعدىا.

  

                                                           
(, 2012, )بيروت: مركز نماء لمبحوث والدراسات, 1, طاسئمة الثورةد. سمماف العودة,  ( (7
 .33ص
(, مجمة شؤوف عربية, 12الموسوعة السياسية المعاصرة، الحمقة )د. أحمد مختار الجماؿ,  8))

 .111ص, 2012,  150العدد
تقديـ: محمد الحبيب طالب,  ثْوراٌت وخْيبات: في التغيير الذي لم يكتمل،د. عبد األلة بمقزيز,   9))
 .20(, ص2012, )بيروت: منتدى المعارؼ لمنشر, 1ط

, )بيروت: المؤسسة 1طمن الَزيتونة الى األزىر: أعاصير الثورة العربية، شاكر النابمسي, (  ( 10
 .266ص (,2011العربية لمدراسات والنشر, 
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 العرب والعالم: عمى طاولة الثورات
يعتبر تركيز حديثنا ونقاشاتنا حوؿ العوامؿ الخارجية ال يعني اننا تجاىمنا     

الموقؼ الداخمي أو قممنا مف اىميتو, بؿ العكس تماما, فيو عامؿ حسـ ميـ 
وفاعؿ, وذو قوة مؤثر في المعادلة السياسية الداخمية, بؿ ىو األبرز واألىـ, لكف 

ْف كاف أقؿ ت ثيرًا بقميؿ تتبادر تمؾ األىمية بالتقادـ الزمني وا لصيرورة التاريخية, وا 
عف نظيره العامؿ الداخمي )األكثر ت ثيرًا( مف حيث نطاؽ الت ثير والمعب كفاعؿ 

 رئيسي لتحديد خارطة الثورات وتفاعمتيا بشكؿ عاـ.
فالعامؿ الخارجي )األقميمي والدولي( لو سطوة الت ثير عمى مسار العممية   

ْننا كعرب نعيش في محيط وبيئالثورية والتحّوؿ ال ببيئات  ةمتصم ةديمقراطي, وا 
أخرى مغايره, وفي النياية ال بد اف نؤثر ونت ثر بو مف خالؿ التناغـ الحركي 
حوؿ أديبات الثورة وت ثيرات الداخؿ والخارج ليا, لكف عيب الثورات العربية إنيا 

وؿ عمى دعـ ىذا الطرؼ ال تعب  كثيرًا بحسابات القوى واألطراؼ الخارجية, وال تع
إال إْف ىذا ال يمغي الدور الياـ ألرادات وسياسات التدخالت االقميمية  (11)وذاؾ

عادة بناء توازف دولي  والدولية في عمؿ الثورات وتغيير المعادلة السياسية وا 
 جديد.

مف الصعوبة البالغة الحكـ عمى نجاح أو فشؿ الثورة بدوف دراسة الضغوط   
الخارجية )األمريكية واالروبية(, _ وحتى األقميمية _ عمى صعيد الدعـ المالي 
والنفسي والموجستي والعسكري والسياسي وغيرة, بؿ إْف الثورات العربية أثرت 

غربية, مثمما فاجئت النظـ وت ثرت بالعالـ الخارجي, ألنيا فاجئت الدوؿ ال
 السياسية العربية الحاكمة حينذاؾ.

والحديث عف ثورات الربيي يتطمب طرح رؤى وافكار المحيط الخاص بيا,   
ْف الميزة الجيولبيتيكة التي يمتاز بيا العالـ العربي وىو محاط بدوؿ  خصوصًا وا 

وني( تتربص جوارية شعوبية طامعة بالعرب مثؿ )تركيا وايراف والكياف الصيي
                                                           

, عربية شؤوف مجمة", والدولية االقميمية التداعيات..  المصرية الثورة", العناني خميؿ(   11)
 .81, ص2013, القاىرة
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بالعرب الدوائر وتحيف الفرص ليـ, وتعمؿ عمى إبقاءىـ تحت طائمة التْخمؼ 
واإلنحطاط لتتفرد ىي في ركب التقدـ في المنطقة والسيطرة عمى منابي الثروات 
العربية, فموال الدعـ الخارجي ما كاف لمثورات والفورات واالنتفاضات التي اندلعت 

 أو تتفجر أصاًل. (12)اف تنجح وتستمر 2011العاـ 
وقد سببت الثورات العربية حالة مف عدـ االستقرار الداخمي واإلرباؾ في     

مفاصؿ الدولة والمجتمي, الذي انعكس خارجيًا عمى مستوى السياسة الخارجية 
العربية تجاه اإلقميـ والعالـ, ف صبحت الدوؿ العربية أكثر عرضة لالختراؽ مف 

متمثاًل بالتوسي  13ولية بشكؿ مباشر أو غير مباشرجانب القوى االقميمية, والد
الصييوني لبناء المستوطنات غير المشروعة والمخالفة لممواصفات الدولية, 
وكذلؾ إطالؽ إيراف ييا لمتدخؿ في الشؤوف الداخمية لمدوؿ العربية والمتمثؿ 
 بدعميا لمحرب األىمية في سوريا والعراؽ واليمف, وَيطاؿ عنفو لمبناف مف أجؿ
التْمدد في المنطقة العربية حتى مصر ودوؿ المغرب العربي, ينافسو مطامي 
تركية ىي األخرى تحف لمماضي العثماني القديـ )دولة الرجؿ المريض( لعصر 
الخالفة اإلسالمية, فما بالؾ بتدخؿ صاحب اليد الطولى في التحرش والتدخؿ 

دفي بالنفوذ الصييوني الداخمي لمدوؿ العرب أال وىو التدخؿ األمريكي الذي ي
 بالتْمدد ىو االخر, وضماف تفوقو عمى كؿ األصعدة والمجاالت.

بؿ إْف البعض يتيـ الثورات _ صراحة أو ضمنًا _ بالعالقة مي الغرب وىو   
امر متمثؿ برغبة الييمنة الدولية العالمية مف بسط سيطرتيا عمى العالـ العربي, 
بؿ انيا _ كما وضح جميًا _ جعمت مف دوؿ الجوار العربي أداٍة طيعة بيد الغرب 

عمارية الكبرى )الواليات المتحدة األورو _ امريكي, المتمثؿ بالييمنة االست
االمريكية(, وأكثر إْف دوؿ الجوار كػ "الكياف الصييوني, ايراف, تركيا" أصبحتا 

                                                           

 مجمة", مغايرة طروحات في إضاءات: العربية التغيير خريطة،"شعباف الحسيف عبد. د(   12)
 .23, ص2013, الثانية السنة, 5 العدد, بغداد, حمورابي

 مجمة "،مخرج عن البحث وجدلية العربي العالم في التغيير إشكالية", الدسوقي بكر أبو(   13)
 .40, ص2013, بغداد, 6 العدد, حمورابي
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عبارة عف بيادؽ شطرنج تحركيا أنامؿ امريكية عمى رقي ومربعات األبيض 
واألسود العربي, لكف ضمف نطاؽ محدود ومسيطر عميو بشكؿ متبايف مف دولة 

محة الغربية في دوؿ العالـ العربي, األمر الذي يجعؿ اخرى حسب حجـ المص
المصمحة ىي الحاكـ والناظـ في توجيو وتحديد نوع العالقة مي دوؿ الثورات, 
ْف الربيي العربي بحد ذاتو اصبح يمثؿ محورًا جديدًا لألستقطاب والتحالؼ في  وا 

 .(14)المنطقة
ي مف ثورات الربيي ومف ىنا فمف الضروري تبياف الموقؼ االقميمي والدول  

المبحث العربي, بشكؿ ُمفصؿ, وإلجؿ ذلؾ يتكوف البحث مف مبحثيف: تناوؿ 
: الموقؼ اإلقميمي: )تركيا وايراف والكياف الصييوني( مف ثورات الربيي األول

الموقؼ العالمي والدولي: مسمطًا األضواء  المبحث الثانيالعربي, بينما تناوؿ 
 روسي مف الثورات.فقط عمى الموقؼ األمريكي وال

 

 المبحج األول

 قف اإلقليمية االمو 

 )تركيا وايران والكيان الصهيوهي من ثورات الربيػ الغربي(

لموطف العربي, ىي ليست تركيا وايراف والكياف الصييوني  أْف الدوؿ األقميمية  
فحسب, لكف ىناؾ دوؿ ُتضاؼ الى الجوار االقميمي العربي مثؿ تشاد, اثيوبيا, 
حتى جنوب السوداف وغيرىا, لكف الحديث عف تركيا وايراف والكياف الصييوني 

ية مي ي خذ اىمية اكبر ومنحى أكثر خطورة نتيجة أرتباط ىذه الدوؿ االقميم
الوطف العربي بقضية تدويؿ القضايا, وعالميتيا, نتيجة المطامي التي تنظر إلييا 
ىذه الدوؿ إزاء دوؿ العالـ العربي, والضخ الدولي األمريكي, وتناغـ المصالح 
االقميمية مي الدولية بخصوص قضية الوطف العربي, وتداخؿ المطامي, والنظرة 

قياسًا بتشاد واثيوبيا, إضافة ألرتباطيا بعقائد  العدوانية التي تنظر بيا ىذه الدوؿ
وطوائؼ عابره لمحدود, كاألمتداد السني لتركيا, والشيعي إليراف, أو عرقي 

                                                           
", مجمة شؤوف والتحالفات اإلقميمية بعد الربيع العربيالسياسات الخارجية  سامح راشد, " ( (14

 .28, ص2012, 149عربية, القاىرة, العدد 
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كالتركماف لتركيا, أو سياسي كمطامي الكياف الصييوني في الجوالف وأحتالليا 
باألتفاؽ  1939ومطامي تركيا في لواء اإلسكندرونة وضميا إلى أراضييا عاـ 

 مي فرنسا.
فتركيا يربطيا العامؿ المذىبي )الطائفي( السني بدوؿ العالـ العربي وىي    

تحاوؿ أف تصور نفسيا "حامية السنة" في العالـ العربي, تتظاىر بشغفيا وحبيا 
ليـ مف أجؿ إعادة إنتاج مسمسؿ الخالفة العثمانية بمونتاج جديد, وايراف تتناغـ 

يعي وتحاوؿ أف تصور نفسيا إنيا "حامية عمى الحس العاطفي المذىبي الش
الشيعة" والعتبات المقدسة آلؿ البيت األطيار محاولة منيا لمتْمّدد في المنطقة 
العربية, أما الكياف الصييوني فيو يتناغـ عمى المصالح مي النظـ الحاكمة 
والموالية لمغرب األورو _ امريكي االستعماري, ومف ىنا ُسمطت األضواء عمى 

 وايراف والكياف الصييوني. تركيا
 

 أواًل: موقف تركيا
أْف الموقؼ التركي مف ثورات الربيي العربي, ككؿ المواقؼ األقميمية كاف موقفًا    

متباينًا ومختمفًا مف مصر عنو إزاء سوريا مثاًل, فالمصمحة ىي التي تحدد 
نسقو العاـ سياقات المواقؼ واطرىا في السياسة الدولية, والموقؼ التركي كاف في 

يقؼ بجانب اإلسالمييف )الثوار( وليس الى عامة الثورة والشباب المتحرر غير 
المرتبطيف بإيديولوجيات دينية, أو المرتبطيف ب يديولوجيات قومية )عروبية(, 
فتركيا كانت داعمًا حقيقيًا لإلخواف المسمميف في مصر, والنيضة في تونس, 

ش الحر( في سوريا, ذلؾ لتالقي المصالح والجماعات العسكرية المعارضة )الجي
مي اإلسالمييف الى حد ما خالفًا لما ىو في النسؽ الميبرالي أو الوطني 
"الُمتعمْمف", لدواعي عقائدية فكرية, فثورات الربيي العربي أعطت أمؿ الألتراؾ في 
ـ إحياء الخالفة االسالمية تحت قياداتيا, ب عتبارىا نموذجًا متقدمًا لحكـ االسال



 

166 

 محلة تكريت للغلون السياسية

 محلة علمية دورية محكمة 

 2الغدد/ 2السهة/ 2المحلد/

 1436 حمادي االخر – 2015 آذار

ISSN:  2073 _ 1140 
 

ليذا فيي بذلت الممكف مف أجؿ تنظيؼ اآلالـ وتييئتيا  (15)السياسي في المنطقة
لقبوؿ نموذج اإلسالـ السياسي في مصر وتونس وليبيا واليمف وسوريا, وىي 
ثارة وتصدع طوائؼ االمة  تمعب بورقة المذىبية مف إجؿ إحياء الحس الطائفي وا 

 االردوغانية )العثمانية الجديدة(.العربية مف أجؿ إعادة سيطرتيا باسـ 
فالتوظيؼ الطائفي والمعب بورقة الطائفة الُسنية سارعت حكومة انقرة إلى   

اعالف ت ييدىا لمثورة السورية منذ المحظة األولى, وكانت مف أولى الدوؿ التي 
ليس مف مصمحتيا سوى  16دعت الى انياء حكـ االسد, واعتبرتو فاقد لمشرعية

ـ مطالبة حكومة سوريا بإعادة لواء اإلسكندرونة إلى األراضي الوقوؼ عمى عد
السورية وعدتُو حكومة تركيا إف اإلسكندرونة ىي إمتداد لدولة تركيا األـ, إلى 

 جانب لوائي الموصؿ وكركوؾ في العراؽ.
بؿ أْف الثورات العربية أفادت تركيا في حؿ مشاكميا الداخمية, وانيا وجدت في   

عالمية لمثورات فرصة مف أجؿ حؿ المشكمة الكردية في سوريا, تمؾ المساحة اإل
وتحصيف تركيا مف ربيي ثورات تركي مرتقب, إضافة إلستعادة مكانتيا الميمة 
في المنطقة بعد تيميشيا مف أي دور ىاـ ومؤثر في المنطقة منذ احتالؿ العراؽ 

ت ساحة خصبة التي وقفت حينيا الى جانب الحياد, بؿ إْف األزمة السورية مثم
تتجسد فييا التفاعالت االقميمية لتعكس حسابات وتقديرات الدوؿ الفاعمة في 

 وفي مقدمتيا ايراف. 17المنطقة
 ثانيًا: موقف أيران

استغمت ايراف الثورات العربية لحشد الطائفة الشيعية المؤيدة ليا في المنطقة   
د عمى انيا انتفاضة العربية, حيث صورت اإلنتفاضة )أو الثورة( ضد نظاـ األس

                                                           

, عربية شؤوف مجمة "،اإلحباط وعوامل اإلفشال محاوالت..  العربية الثورات", رفعت سعيد(   15)
 .13, ص2013, 156 العدد, القاىرة

", مجمة شؤوف عربية, ُمستجدات المنطقة مراجعة السياسات االقميمية في ظلسامح راشد, "(   16)
 .73, ص2012, 152القاىرة, العدد 

 .72ص ـ. س, ",مراجعة السياسات االقميمية في ظل ُمستجدات المنطقةسامح راشد, "(   17)
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نيا ىجمة ُسنية ليتؾ المقدسات واستباحة المراقد  سنية ضد الطائفة العموية, وا 
الشيعية, تناغمًا مي موسيقى الحس الطائفي, فسعت لدعـ الحشد الشعبي المبناني 

ويبدو إْف الموقؼ  (18)والعراقي لدعـ نظاـ االسد, كدعميا لمحوثييف في اليمف
السورية كاف أكثر قوة مف حيث الدعـ والتدخؿ العسكري  األيراني إزاء األزمة

الميميشياوي وحضور قاسـ ُسميماني شخصيًا عمى إدارة العمميات العسكرية ضد 
الثوار في سوريا  والعراؽ, ألف ايراف تعتبر اإلبقاء عمى نظاـ بشار األسد ىو 

تتناقض  فيي كغيرىا مف دوؿ المنطقة (19)حفاظًا عمى حميفيا األقميمي الوحيد
مواقفيا حياؿ كؿ دولة فيي تعتبر الثورة في سوريا تمرد مدعوـ مف الخارج, بينما 
تدعـ الثورة في اليمف ضد نظاـ عمي عبد اهلل صالح أو ىادي عبد ربو منصور, 
وكذلؾ دعميا لمتظاىرات واإلحتجاجات الشعبية ضد حكومة البحريف, وبالمقابؿ 

لثورة المصرية امتدادًا لمثورة اإلسالمية ساندت الثورة في مصر وأعتبرت إْف ا
نيا تبنت موقؼ مؤيد لمثورة حتى قبؿ أف تستكمؿ دورتيا النيائية  (20)االيرانية وا 

, وىو ما يتبمور في رؤية المرشد األعمى لمثورة اإليرانية عمي (21)بإستقالة مبارؾ
 (22)رانيةخامنئي اإليحاء ب ف الثورة المصرية ىي ثورة أسالمية وفؽ الرؤية اإلي

وىو ما يوضح مالمح صورة الموقؼ االيراني ب نو موقؼ اتسـ باالزدواجية 
فيو يقمي الثورة في سوريا, ويدافي عنيا حد  (23)والتبايف إزاء كؿ حالو عمى حدة

اإلستماتة في مصر والبحريف, وال يبدي اىتمامو في الثورة التونسية التي جاءت 
 اإليرانية ألسباب مكانية. في ذيؿ األىتمامات

  

                                                           
 .13", ـ. س, صالثورات العربية .. محاوالت اإلفشال وعوامل اإلحباطسعيد رفعت, " ( (18
 .73", ـ. س, صالسياسات االقميمية في ظل ُمستجدات المنطقةمراجعة سامح راشد, " ( (19
 .74ـ. ف, ص ( (20
 .26, ص2011, 145 العدد, القاىرة, عربية شؤوف مجمة "،التغيير إعصار", رفعت سعيد ( (21

 .83", ـ. س, صالثورة المصرية .. التداعيات االقميمية والدوليةخميؿ العناني, " ( 22)
 .27", ـ. س, صالسياسات الخارجية  والتحالفات اإلقميمية بعد الربيع العربيسامح راشد, " ( 23)
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 ثالثًا: موقف الكيان الصييوني

في الحقيقة أْف الكياف الصييوني ىو المحرؾ األساسي لنظرية الفوضى الخالقة   
الدكتور وتالي ليا, والُمسبؽ لمفتنة والفوضى, ويحذر  وىو المغذي الحي لمطائفية,

عمارة مف أف ىناؾ مخططًا لتفتيت أقطار الشرؽ )العرب والمسمميف  محمد 
تحديدًا( بواسطة الطائفية وتحويمو إلى فيسفساء ورقية يتحقؽ مف خالليا األمف 

وىذه األخيرة ىي رائدة ىذا المخطط القديـ الذي  ,(24)والتفوؽ لمكياف الصييوني
المخطط حيز التنفيذ ييدؼ الى تمزيؽ المجتمي العربي اإلسالمي, ودخؿ ىذا 

مطمي الخمسينات في لبناف الذي عمؿ _ وما زاؿ يعمؿ _ عمى تفتيت وتفكيؾ 
العالـ العربي واإلسالمي وتحويمو الى كانتونات عرقية وطائفية ومذىبية متناثرة, 

 (25)ذلؾ تمييدًا لتحقيؽ أطر الييمنة الغربية _ الصييونية في المنطقة العربية
عوات الغرب لتقسيـ الدوؿ العربية إلى دويالت صغيرة وىو ما يتمثؿ اليوـ بد

ضعيفة  يشترؾ في تمؾ المؤأمرة بالدرجة األولى النظاـ السياسي الحاكـ الذي 
يمارس سياسة عنصرية تمييزية وتمزيقية لمشعب لتيميش طوائؼ وقوميات 
وحرمانيا مف الحقوؽ واالمتيازات المدنية والسياسية, باإلضافة إلى موقؼ بعض 

ألطراؼ التي تطالب باإلقميـ والفدرالية رغبة منيا لمتحرر مف قيد الحكومات ا
المركزية لشعورىا بالحيؼ الذي القتو طواؿ العقود الماضية مف استبداد وىيمنة 
 وىدر لمماؿ العاـ وتداولة بيد فئة محدودة وحرماف األغمبية العربية الساحقة منو.

فات العربية _ االيرانية المزمنة وفؽ ليذا يستثمر الكياف الصييوني الخال   
, بؿ إْف 26أفضؿ نحو ممكف لخدمة نواياىا وطموحاتيا االستراتيجية االقميمية

( 2014/يوليو/24_  2007/يوليو/15الرئيس الصييوني السابؽ شيموف بيريز )

                                                           

 (.2/12/2011 في 45621 ,العدد األىراـ) ،الطائفية عمى التحريض وثائق, عمارة محمد (24)
 .44ص (,1998, )القاىرة: نيضة مصر, 1طاالقميات الدينية والقومية، د. محمد عمارة,  25) )
", مجمة انعكاسات موقف ايران في سوريا عمى محيطيا االقميمي والدولي" عبد الفتاح, بشير  26))

 .120, ص2013, 156شؤوف عربية, القاىرة, العدد 
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يعد اىـ المنظريف ألطروحة )الشرؽ االوسط الجديد( التي ترى بضرورة بناء 
األوسط عمى أسس جديدة, ديمقراطية وعممانية وحداثية, تقوـ عمى منطقة الشرؽ 

 :_(27)مقوميف

 االعتراؼ بحؽ الييود في إقامة دولتيـ المستقمة في فمسطيف. اواًل:

منح سائر األقميات الطائفية والدينية والمغوية الموجودة في المنطقة الحؽ  ثانيًا:
عكس التنوع العقائدي واالثني نفسو في إقامة كيانات مستقمة أو شبو مستقمة, ت

 والثقافي الذي يميز المنطقة بطريقة افضؿ. 

لكف ما نود اإلشارة إليو ىو إْف الموقؼ الصييوني إزاء دوؿ الثورات العربية ىو   
موقؼ متسـ بالثبات وعدـ التبدؿ وشبو اإلقرار بالصمت أو القبوؿ اليادئ لما 
يحصؿ في العالـ العربي مف نزاعات داخمية وثورات مزقت الرداء العربي وكشفت 

اما في مواقفيا تجاه الثورات العربية, عورتو, فيي الطرؼ األقميمي األكثر انسج
, حيث شكمت االحداث _ (28)قد جاءت مواقفيا حذرة ومتحفظة بشكؿ واضح

خصوصًا في مصر _ صدمة لمسياسة الصييونية ىزتيا مف االعماؽ باعتبار 
ليا, اثبتت تمؾ االحداث عدـ قدرة  (29)مصر ىي "الكنز اإلستراتيجي"

فتبدو وك نيا  (30)أحداث الثورة أو التنبوء بيااالستخبارات الصييونية عمى توقي 
واطاحت بكثير  (31)أكثر دولة تخشى التحوالت الحاصمة في بعض بمداف المنطقة

مف الثوابت وحدثت غيرىا الكثير لصالح دوؿ الثورات وبعضيا لصالح الخصـو 
                                                           

 مجمة "،العربي( الربيع) دالالت في قراءة: الجديد األوسط الشرق مشروع", شوكات خالد. د(   27)
 .104, ص2013, الثانية السنة, بغداد, حمورابي

 .74", ـ. س, صمراجعة السياسات االقميمية في ظل مستجدات المنطقةسامح راشد, " ( 28)
 .12ـ. س, ص إعصار التغيير"،سعيد رفعت, "  29))
, 2011, 145مجمة شؤوف عربية, القاىرة, العدد  إسرائيل والثورة المصرية"،د. عماد جاد, "  30))

 .ٍ 87ص
 رائيل في مواجية تغيرات استراتيجية في محيطيا"،ما بعد الثورات العربية: إسماجد كيالي, "  31))

 .75, ص2012, 149مجمة شؤوف عربية, القاىرة, العدد 
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ْف الكياف الصييوني عمى لساف ناحوـ برنياع الذي اثار مخاوؼ  السياسييف ليا, وا 
الصييونية بالقوؿ إْف "الثورات في العالـ العربي ىّزت االستقرار اإلقميمي, 
وأضعفت الحكومات, وأطمقت إلى الشارع الكراىية واإلحباط, بما فييا الكراىية 

 .(32)إلسرائيؿ"

طالؽ      بمعنى إف موقؼ الكياف الصييوني ظؿ محافظًا عمى نمط الحذر وا 
مساعدة طرؼ ألخر _ ولو مف جانب وسائؿ الشكوؾ عمى الثورات العربية, دوف 

اإلعالـ عمى األقؿ _, بؿ كانت تعمب دور المراقب في مقصورةبعيد لما يجري 
 في العالـ العربي مف فوضى خالقة.

  

                                                           
 نقاًل: ـ. ف, ف. ص.  32
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 المبحج الثاهي

 المواقف الدولية 

 )الواليات المتحدة االمريكية وروسيا من ثورات الربيػ الغربي(

مف الموقؼ اإلقميمي, وأشد فتكًا وت ثيرًا,  ةُيعد الموقؼ الدولي ىو اكثر خطور   
رغـ تماس األخير جغرافيًا, وتمدد بعضو حدوديًا وعمى مساحات شاسعة, 
كالحدود العراقية _ اإليرانية, أو التركية _ السورية, أو المصرية _ الصييونية, 

, فكؿ خطوة تخطييا ايراف أو تركيا إال إنو ال معنى ليا بدوف الموقؼ األمريكي
 أو غيرىا ال تحدث بدوف إيعاز أمريكي.

وأْف المواقؼ الدولية ىي ليس مواقؼ أمريكية أو روسية فقط, وال سواىما  دوف   
غيرىا, بؿ ىناؾ موقؼ بريطاني, وأخر فرنسي, وثالث ألماني, ورابي إيطالي, 

مى موقؼ أمريكا وروسيا لكننا نركز بدرجة أكثر دقة _ في بحثنا ىذا _ ع
ب عتبارىما المواقؼ األكثر حضورًا وأىتمامًا ومصمحة وت ثيرًا في عمميات التغيير 
والتحوؿ الثوري التي تحدث في المنطقة العربية, أو باعتبارىا القطبيف الرئيسييف 
في المنطقة رغـ انييار القطب الروسي )األتحاد السوفيتي سابقًا( إال إنو ما زاؿ 

 ومنافسًا قويًا في سوريا أو اليمف أو ليبيا )مف بمداف الثورات العربية(. مؤثراً 
ومف ىنا فإف مراجعة الموقؼ األمريكي والروسي وقراءتو ضرورة ىامة لمدراسة   

مف أجؿ توضيح الصورة وكشؼ المالبسات, ذلؾ لغرض بمورة صورة واضحة 
ستنتاج نيائي )معرفي( متمثؿ بموقؼ دولي إزاء ثورات الربيي العربي, وكما  وا 

 يمي:_
 أواًل: موقف الواليات المتحدة االمريكية 

يصعب الجـز ب ف واشنطف ُمستعدة مسبقًا لموجة الثورات واالحتجاجات     
األمر الذي ينعكس  2011الشعبية التي عمت بعض الدوؿ العربية مطمي العاـ 

يكية أزاء تطورات بدوره في غموض وألتباس يحيطاف تفسير دوافي اإلدارة األمر 
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, أو الثورات في مصر وتونس وليبيا, بؿ إْف الموقؼ األمريكي (33)األزمة السورية
أتسـ بالتبايف والت رجح بيف الرفض والقبوؿ واالمتناع, فمـ تتبي ادارة اوباما سياسة 
واحدة لمتعامؿ مي ثورات الربيي العربي بؿ راحت تنتيج تعامالت مفصمة تفصيال 

وفقًا ألستراتيجية المنفعة أو المصمحة التي تحدد الموقؼ  (34)حسب البمداف
األمريكي إزاء كؿ ثورة فرادى, وحسب حجـ الخطر الذي يحيؽ بمصالحيا في 

 ىذه الدولة أو تمؾ.
وبالرغـ مف إْف ىناؾ تصور عاـ يدؿ عمى إْف الثورات العربية التي انطمقت    

الى المحظة ىي ثورات موجية ضد االنظمة العربية الحميفة  2010في العاـ 
لمواليات المتحدة والدوؿ الغربية, وسقوط العديد مف األنظمة "األميريكية بالوكالة" 

حتمالية إْف يكوف المستقبؿ العربي قد في العالـ العربي االمر الذي يؤشر الى ا
, لكف ىؿ بقاء التّوجس والتصور (35)ي تي عكس ما تشتييو السفّف األميركية

االمريكي عمى نفس النمط بعد مرور "دوراف َحّوؿ" الثورات العربية, إْف األمر 
ْف الواليات المتحدة لـ تكف بعيدة عف العالـ العربي قبؿ  ليس بتمؾ الصورة, وا 

الثورة وكثفت وجودىا اكثر في مرحمة ما بعد الثورات, وأْف المخطط  واثناء
االمريكي االستعماري القديـ _ الجديد الذي رسخ أسس مالمحة المستشرؽ 
الييودي البريطاني برنارد لويس والذي رسـ مخطط "تقسيـ المقسـ وتجزئو 

يالت مجزئة المجزئ" والذي يؤدي بتمؾ الضرورة إلى تقسيـ الدوؿ العربية الى دو 
وُمقامة عمى أسس طائفية وعرقية ضيقة ومتناحرة ومتصارعة ومتخاصمة مي 

                                                           

", مجمة شؤوف عربية, القاىرة, تحوالت السياسة األمريكية تجاه ألزمة سورياسامح راشد, " 33) )
 .68_67, ص2013, 156العدد 

 .88", ـ. س, صالسياسات االقميمية في ظل مستجدات المنطقةمراجعة سامح راشد, " ( 34)
 "التعامل وآليات الرؤى: الثورات في الخارجية السياسية القوى دور", نوفؿ سعيد أحمد. د ( 35)

 الواقعية الدالالت: العربي العالم في الشعبية والثورات التحوالت في(, وأخروف, )عموش ابراىيـ: في
 .45ص, 2011, 1ط, عماف, األوسط الشرؽ مجمة, المستقبمية واآلفاق
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ذاتيا األمر الذي قد ُيسيؿ مف ميمة السيطرة عمييا والتحكـ بوارداتيا مقابؿ ابقاء 
 ىيمنة صييونية _ إيرانية تحمي المصالح الغربية في المنطقة, بشكؿ تراتيبي.

عوبة في اقناع النظـ العربية الحاكمة مف فالواليات المتحدة ال تجد الص   
االصطفاؼ بجانبيا, حتى لو كانوا اسالمييف, فال شيء يصعب عمى السياسة 
االمريكية التي تمتمؾ وفرة مف وسائؿ الت ثير, فطالما إْف االسالمييف بشر 
مسيسيف فمف يكوف ىناؾ صعوبة في الوقوؼ الى جانب الييمنة الغربية, وىو ما 

عد مرحمة ثورات الربيي العربي, فاإلسالمييف انفسيـ ال يجدوف الماني باف وضحًا ب
 الشرعي في التعامؿ مي امريكا السباب تتعمؽ بمصالحيـ الحزبية والسمطوية.

فالموقؼ االمريكي مف سوريا بدأ بسوء تقديرات البيت االبيض إزاء النظاـ    
سد مف البقاء واالستمرار السوري وغمب عمييا التيويف واالستخفاؼ بقدرة نظاـ اال

بالسمطة, وكاف الموقؼ االمريكي يطالب بمزيد مف اإلصالحات والمرونو مي 
الخصوـ السياسييف لألسد, حتى إْف ىيالري كمينتوف وزيرة خارجية الواليات 
المتحدة السابقة إذ اعربت اكثر مف مرة باف السياسة االمريكية تنظر إليو باعتباره 

األمر تغيير مي استمرار الثورة في سوريا وبدأت  , لكف(36)شخص إصالحي
واشنطف باتجاه التصعيد والضغط عمى النظاـ سياسيًا واقتصاديًا بفرض عقوبات, 

 مي ممانعة تامة مف استخداـ القوة العسكرية بصورة مباشرة.
فيما أضطرت واشنطف أْف تقدـ الدعـ الُمباشر لممعارضة ماليًا وعسكريًا, لكف    

كثر مخاتمة ومراوغة, .. ف مريكا كانت وما زالت غير واثقة تماـ الثقة بطريقة أ
مف وصوؿ نخب سياسية سورية جديدة عمى قدر مف االعتداؿ واإلنفتاح عمى 
العالـ الغربي, بؿ ما زاؿ شبح االرىاب والتطّرؼ يراودىا في الم زؽ العراقي 

 واإلفغاني بطريقة استفزازية.
عادة خريطة توازف القوى االقميمية في المنطقة, وىناؾ أمر ىاـ يتعمؽ بإ   

فالواليات المتحدة االمريكية التي تتبنى سياسة الفوضى الخالقة ال تريد األستقرار 

                                                           

 .65_63", ـ. س, صتحوالت السياسة األمريكية تجاه ألزمة سورياسامح راشد, "(   36)
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لممنطقة, ليذا تبحث عف آليات الزعزعة واالستقرار, إضافة إلى انيا تجد في 
عب ضرورة البحث عف عالقة أوفر حظًا مي )الخصـ الحميـ( ايراف مف اجؿ ل

دورًا يزيد مف قابمية التعاطي مي الممؼ السوري في سبيؿ كسب نقاط مف كال 
األطراؼ منيا حؿ الممؼ النووي اإليراني بالوقت الذي يبقي عمى قوة ايراف 
العسكرية, مي اإلبقاء عمى نظاـ االسد مقابؿ تقويضة وجعمو تحت مطرقة التيديد 

, .. وبقاء حزب اهلل "العدو مف خالؿ ورقة المعارضة النافرة )الجيش الحر(
المفترض" والميميشيا المصطنعة التي تبحث عنو القوة الصييونية لتبرير بقاء 
الجيش االسرائيمي مدججًا باألسمحة استعدادًا إلجياض أي تغيير طارئ في 

 موازيف القوى في المنطقة. 
ري المباشر وعمى ما يبدو ف ف الواليات المتحدة لـ تعد راغبة في التدخؿ العسك   

في دوؿ المنطقة حتى ال يتكرر سيناريو الم زؽ العراقي الذي ظؿ يراودىا حتى 
في عقر دارىا  ولمحفاظ عمى مصالحيا في المنطقة وعمى االمف القومي 
االمريكي فقد جسدت الواليات المتحدة مبدأىا الجديد في التدخؿ الدولي والذي 

لى تقميص وط ة الوجود العسكري الذي يرمي ا (37)القيادة من الخمف"اسمتو "
وتطويي نظـ وجماعات مسمحة تعمؿ لصالحيا وتخوض  (38)االمريكي حوؿ العالـ

 حرب الوكالة بالنيابة عنيا  كما يحدث في العراؽ اليوـ. 
والحقيقة أظيرت األحداث الِجساـ التي مرت بيا االمة العربية اإلشارة إلى إْف   

زالة الواليات المتحدة االمريكية ال  ُتريد الديمقراطية بما ىي اداة لتحقيؽ العدؿ وا 
طالؽ الحريات وتمكيف  جراء انتخابات وأحتراـ الحقوؽ وا  االستبداد والتسمط وا 
الشعب مف تداوؿ السمممي لمسمطة واختيار الحكاـ ومحاسبتيـ, بؿ تريدىا ك داة 

الؿ ترسيخ لتفكيؾ المنظومة الفكرية والثقافية لمشعوب العربية االسالمية مف خ

                                                           

وىو مبدأ وصفة الخبراء االمريكيوف امثاؿ ديفيد سانجر الكاتب الصحفي بجريدة "نيويورؾ (   37)
 ب نو مبدأ اوباما. تايمز" األمريكية

 .64, صـ. س", المنطقة حيال الدولية التحركات اتجاىات", الفتاح عبد بشير(   38)
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 (39)مضموف الديمقراطية التي تقوـ عمى اسس الفردية والمادية والمنفعة الشخصية
الف الديمقراطية الحقيقية والفعمية _ غير المقترنة باألمركة والغزو االمبريالي _ 
ىي الديمقراطية التي تطيح وتجمي الوجود االمريكي االستعماري مف المنطقة 

ية وتعمؿ عمى تقميص وتقويض الييمنة الصييونية في وتعيد االعتبار لألمة العرب
 المنطقة.

أذف فالموقؼ األمريكي أمتاز مذ البداية بالتبايف واالزدواج في حالة كؿ دولة   
وسوقيًا,  عف غيرىا, تبعا لمصالحو في كؿ دولة, وأىمية كؿ دولة أستراتيجياً 

وتنوعت مواقفيا بيف التيويف واالستخفاؼ بالثورة السورية, .. الى التذبذب والتّردد 
في التعاطي مي الثورة في تونس ومصر, الى ت ييد التدخؿ العسكري في ليبيا, 
الى الصمت المعمف إزاء الثورة في البحريف, إلى دعـ المعارضة السورية في 

التذبذب في المواقؼ االمريكية ىو النسؽ والسمة مرحمة الحقة, أي إْف التردد و 
 التي امتازت بيا المواقؼ االمريكية مف دوؿ ثورات الربيي العربي.

 ثانيًا: موقف روسيا 
ُيمكف القوؿ بإْف روسيا ىي اكبر الخاسريف في منطقة الشرؽ األوسط بعد    

ة, لصالح القطب تغير موازيف القوى وتحولو مف ثنائية القطبية الى آحادية القطبي
األمريكي الذي انفرد في تقسيـ نفوذ المنطقة وفؽ رغباتو ودوافعو ومصالحو, ومف 
ىنا رآت روسيا ضرورة إستعادة مجدىا وزمانيا المغتصب فسعت إليجاد أسواؽ 

ا , 40جديدة لمسالح الروسي في الشرؽ األوسط وافريقيا وامريكا الالتينية وآسي
لنظاـ السوري, كحميؼ سوفيتي قديـ ليا, فكاف فتراىا اندفعت بقوة إلى دعـ ا

الموقؼ الروسي مف االزمة السورية إيجابي الى حد ما مف جانب النظاـ عمى 

                                                           

, بغداد, حمورابي مجمة"، والتأثير االحتواء محاوالت: العربية والثورات الغرب", فؤاد داليا. د(   39)
 . 96, ص2011, األوؿ العدد

مجمة ", مستقبل الدور الروسي في الشرق األوسط .. الفرص والمخاطراحمد دياب, "(   40)
 .77, ص2013, 156شؤوف عربية, القاىرة, العدد 
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حساب المعارضة, وموقؼ صريح عزز صفوؼ النظاـ وحشى بنادقة بالبارود 
 الروسي المقاـو لثموج الخريؼ العربي.

فقد أعمف الروس منذ اليـو وفيما يخص الموقؼ الروسي حياؿ األزمة السورية    
وقوفيـ القوي الى جانب النظاـ  2011االوؿ الندالع الثورة في مارس/ اذار 

وعمى ما يبدو إْف  41السوري بكؿ إمكانياتيـ الدبموماسية والسياسية والموجستية
روسيا ىي بمثابة الرابح الوحيد مف كؿ ما يجري وىو ما يتيح ليا العودة, كقطب 

, وكانت الثورة السورية الميماز الذي دفي بالماكنات (42)مريكيمنافس لموجود األ
 الروسية لمتقدـ في الساحة الدولية كفاعؿ دولي نشط.

أما الموقؼ الروسي حياؿ الثورة المصرية ف ف زيارة وزير الخارجية الروسي    
سيرغي الفروؼ لمصر ىي رسالة روسية مفادىا رغبة روسيا في "العودة الى 

حيث سعت  (43)ة توترت فييا العالقات الروسية _ االمريكيةمصر" في لحظ
روسيا مأل الفراغ الذي خمفتو امريكا بعد قطعيا المعونات عمى الشعب المصري 
ما لـ تنصاع االخيرة لسياسات امريكا المجحفة والميينة, فالدب الروسي بدأ يموح 

خـ جديد في األفؽ بشكؿ واضح .. وأْف روسيا ومصر عازمتاف عمى إعطاء ز 
 لمعالقات بينيما, والتعاوف مف أجؿ مصر أمنو.

وأف استقرار المنطقة وامنيا يتنافى كثيرا مي نظرية الفوضى الخالقة وسياسة    
الشرؽ األوسط الكبير والموسي, الذي يسعى الى تمزيؽ المنطقة الى دويالت 

ا تشتد عمى شكؿ كانتونات طائفية وعرقية متصارعة ومتخاصمة فيما بينيا, فيم
قوة الدوؿ المنظرة لمفوضى في استثمار ظرؼ الفوضى وتحويؿ مكسب لصالحيا 
مف حيث السيطرة عمى منابي الثروات, والحفاظ عمى أمف الكياف الصييوني الذي 

                                                           

 .79ـ. ف, ص(   41)
", مجمة شؤوف التغيرات في ادوار الفاعمين الدوليين واالقميميين في المنطقةماجد كيالي, "(   42)

 .134, ص2013, 156عربية, القاىرة, العدد 
", ـ. س, والمخاطر مستقبل الدور الروسي في الشرق األوسط .. الفرصاحمد دياب, "(   43)

 .80ص
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ىو جوىر نظرية الفوضى الخالقة, الذي ُيقـز دوؿ المنطقة العربية مقابؿ تفوؽ 
قتصادي وسياسي لدولة صييوف التي  تدير المصالح الغرب األورو _ عسكري وا 

امريكي عف ُبعد, باإلستعانو بحامي مصالحيا وحارسيا الجديد _ القديـ ايراف 
 شرطي الخميج العائد بالقوة والعنؼ.

 االستنتاجات والخاتمة
ْف دور الخارج فييا     يمكف القوؿ ىنا إْف عممية التغيير ىي داخمية باألساس وا 

دودية ال نقمؿ مف شانيا وال يمكف تجاىميا, محدود نوعا ما, لكف ىذه المح
فالسياسة الدولية العب كبير وميـ وقادر عمى إحداث تغييرات بسرعة فائقة, 
وقادرة عمى تغيير المواقؼ والتحّوؿ مف أقصى اليميف إلى اقصى اليسار 
وبالعكس, فالشرؽ األوسط أصبح ثالثي المحاور يدخؿ بتحالفات تكتيكية متغيرة, 

تدعـ )تركيا والسعودية( لمعسكرات مختمفة مف المعارضة, لكنيما  ففي سوريا
تتحداف ضد ايراف, وفي الوقت نفسو تتحدى فيو أنقرة الرياض في مصر, وَتَحّوؿ 
فيو السعودية دوف نجاح التحرؾ الشيعي نحو الديمقراطية في البحريف لحرماف 

, مي صمتيا إزاء (44)إيراف مف أْف يكوف ليا موطئ قدـ في منطقة الخميج العربي
األحتجاجات في العراؽ, وأمريكا تدعـ الثوار في ليبيا وب قؿ دعـ في سوريا, 
لكنيا تبقى صامتو ومتذذبو مف دعـ المحتجيف في العراؽ, إضافة إلى دعـ 

 النظاـ في البحريف.
وىكذا تجد المواقؼ االقميمية والدولية بشكؿ عاـ تحددىا المصالح السياسية   

بدوف شعور إنساني أو أخالقي, فالقتمى في كؿ العالـ ىـ بشر أدميوف, لكف 
المواقؼ الدولية تجدىا تدافي عف دماء في دولة ما وتتغاضى عنيا في دولة 

, اخرى _ إف لـ تساعد عمى ىدرىا ونزفيا _, بسبب السي اسة وفعميا المشؤـو
ْف تطمب  فالسياسة تعني المصالح, والمصالح تعني المساومة والمتاجرة .. حتى وا 
أْف يكوف المقدس ىو ُسمعة اإلتجار أو البضاعة المعروضة لممساومة والبيي, وقد 

                                                           

 .13", ـ. س, صالثورات العربية: محاوالت اإلفشال وعوامل اإلحباطسعيد رفعت, "(   44)
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ُيتاجر بو ويساوـ فيصبح المقدس سمعة قابمة لمبيي مما يفقد قيمة الديف وقيمة 
األخالؽ وراء الرغبات الجنونية المشؤومة, فتفقد اإلنسانية  االنسانية وتماىي

قيمتيا ووزنيا, ولـ يعد ىناؾ في العالـ ضميرًا حيًا, أو كرامة تستحؽ الدفاع 
 عنيا, أو مبدأ يحرر الكبت مف قبو اإلنساف.

فالمواقؼ الدولية واالقميمية تختمؼ حسب حجـ الدولة ومقاميا ومكانتيا,    
قية والطائفية والمذىبية, ونوع نظـ الحكـ, كميا عوامؿ تعطي تركيبتيا المناط

مرونة واسعة بمواقؼ الدوؿ الدولية واالقميمية إزاء دوؿ ثورات الربيي العربي, لكف 
تبقى المصالح ىي المحرؾ الرئيسي لردود أفعاؿ القوى االقميمية والدولية حياؿ 

مصالح تمؾ القوى كمما  التطورات الحاصمة في المنطقة العربية, فكمما تالقت
تعاظمت فرص التنسيؽ والتعاوف فيما بينيا, وكمما تناقضت تمؾ المصالح صار 
التنافس سيد الموقؼ, ف ينما تكوف المصمحة يكوف الوجود االقميمي والدولي في 
المنطقة العربية وىذا يفسر دعـ الثوار عسكريًا مف جانب الغرب وشف حربًا عمى 

يب مف قبؿ دوؿ الغرب وعزوفيا مف تطبيؽ السيناريو القذافي مقابؿ صمت مر 
الميبي عمى سوريا لقضايا تتعمؽ بمصمحة الغرب المتباينة في كال الدولتيف عمى 

 سبيؿ المثاؿ ال الحصر.
فقد كانت ثورات الربيي العربي بمثابة عاصفة خريفية دمرت شبكة العالقات    

ة جراء انخراطيا بطريقة أو ب خرى االقميمية واستنزفت القوى المختمفة في المنطق
نيا اعادت صياغة العالقة بيف النفوذ الغربي وتطمعات  ب حداث الربيي العربي  وا 

بطريقة قد ُتالئـ الرغبة العربية, ولعبت دورًا كبيرًا في تغيير  العرب نحو التغيير
ة موازيف القوى لكف لصالح الخصـ العربي وليس لمعربي ذاتو, اذ تبقى في النياي

مقولة مريرة مفادىا إْف العالـ العربي ىو الغائب األكبر مف كؿ ما يجري مف 
 تحوالت وتطورات وتغييرات في موازيف القوى في دوؿ المنطقة.

وأْف تحديد المواقؼ االقميمية والدولية ليس باألمر الييف, وال ىو عممية    
وتتناقض مف دولة  حسابية تكوف واحد زائد واحد يساوي اثنيف, .. بؿ ىي تختمؼ

ألخرى, ومف زماف ألخر, ومف مرحمة تاريخية الى اخرى, .. ومف الخط  
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المجحؼ أْف نعوؿ عمى موقؼ دولي لتحقيؽ نيضتنا أو تطور مجتمعاتنا, بؿ مف 
الحماقة أْف نكرر االخطاء العربية التي حصمت في زمٍف ما, فمف الضرور 

حاؿ العرب عمى الصعيد الوطني اإلعتماد عمى الذات العربية وتحسيف واقي ال
 )المحمي( والقومي.

واخيرًا نحف نطالب مف ىنا كؿ عقؿ متنور وضمير انساني في الوقوؼ بوجو    
نما التحذير مف  التدخالت الخارجية, مي عدـ اتعويؿ كثيرًا عمى نظرية المؤامرة وا 
ؿ التمدد االستعماري عمى حساب المنطقة ووارداتيا, وأْف تحتـر تمؾ الدو 

خصوصيات الشعوب, وأْف تكؼ امريكا وروسيا وتركيا والكياف الصييوني وأيراف 
مف التدخؿ بشؤوف البمداف العربية, وأْف يصـ العرب الخونو اوفاىيـ بمناشدة 
الغرب اإلستعماري لتغيير المعادالت السياسية التي ىي أسوى مف النظـ 

المتمثؿ بقوة خارجية  الدكتاتورية المحمية, حيث إف الحؿ العسكري الخارجي
اجنبية, وىو عامؿ رّدة ورجعية ال يمكف تقبمو, وىو إعادة إنتاج عامؿ نجاح 
الثورة الميبية _ وىو أمر ال يمكف مناقشتو أو التفكير بو _ بالرغـ مف إْف ىناؾ ال 

 45خالص لمم زؽ الذي ترزح فيو الثورات العربية إال بتدخؿ خارجي قوي وصاـر
ْف بسبب القوة العسكر  ية اليائمة التي تمتمكيا األنظمة العربية عمى اجمعيا, وا 

تجاىؿ ىذا العامؿ في تغير معطى التظاىرات في التحّوؿ والنيوض الى القمة, 
لسبب بسيط ىو إف الضمير اإلنساني والقيـ الروحية وعامؿ التقاليد واألعراؼ 

الجنبي لحؿ )العروبة(, وعامؿ الديف )اإلسالـ( ترفض التعويؿ عمى التدخؿ ا
 المشاكؿ الداخمية, واإلعتماد عمى المجيود الحربي المحمي ىو أسمى الغايات.

  

                                                           
 .223, صـ. س, العربية الثورة أعاصير: األزىر الى الَزيتونة من, النابمسي شاكر 45
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