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 وصحبه آله وعلى( محمد) رسوله على والسالم والصالة العالمٌن رب هلل الحمد

 :وبعد أجمعٌن

ِصْعًٌَِِّسب ِّ)   وتعالى سبحانه لقوله امتثاالا  ّْ ًَْعْوتَِِّّالَّتًًِِِّْعَوتَلَِِّّأَْشُنشَِِّّأَىِِّّْأَ ِّأَ

ًَِّّ َعلَىَِّعلَ الَِذيََِِّّّّ أَىَِِّّّْ أَْدِخْلًٌِِّتَْشَضاٍَُِِّّصالًِحاِّأَْعَولََِِّّّ ِّفًِِّتَِشْحَوتِلََِِّّّ

الِِحٍيِِّعثَاِدكَِّ ِّ(03:النمل)  ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(الصَّ

ِّالوششفح(ِّهحوذًِّْفلٌِّالفا)ِّالفاضلحِّاالستارجِّإلىِّّالعشفاىِّالشنشِّتجضٌلِّاتقذمِّفأًًٌ

ِّتفْتًٌِّالِّموا,ِّالتْجٍَِِّّّّاإلسشادِّالوساعذجِّفًِّجِذاِّتألْاِّلنِّّالتً,ِّالثحثُِّزاِّعلى

ِّالزٌيِّالسٍاسٍحِّالعلْمِّقسنِّفًِّأساتزتًِّجوٍعِّإلىِّّاهتٌاًًِّشنشيِّتخالصِّأتقذمِّأى

ِّ.الذساسحِّاتوامِّفًِّلًِّتالٌسثحِّالشئٍسًِّالذافعِِّّدائواِّماًْا

ِّ....ِّّفقِنِّهللاِِّّلواِّفٍَِّخٍشِّللشعةِّالعشاقً
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الفواعل من غٌر الدول على النظام الدولً  الموسوم )أثرأشهد ان أعداد هذا البحث 

جامعة /قد جرى تحت أشرافً فً كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة ( داعش أنموذجا

 .دٌالى وهو جزء من متطلبات نٌل شهادة البكالورٌوس فً السٌاسة

 

 

 

 

                   

  /المشرف                                     
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 المقدمة

النظاـ الدولي يقـو على التفاعل الحاصل بين الوحدات السياسية واالقتصادية  المكونة لو وذلك 

لتصل إلى مرحلة عدـ ضمن ما يسمى بشبكة العالقات الناتجة عنو والتي تخلق الترابط فيما بينها 

 -االستغناء ويمكن ايضا القوؿ اف ىذا التعريف يحتوي على شقين ىما:

 وجود وحدات في المجتمع الدولي بمختلف االنواع. -

 والشركةوجود تفاعل وحراؾ بين ىذه الوحدات متمثلة في الدوؿ والمنظمات الدولية  -

 .الخ..الجنسية.متعددة 

ت بين الدوؿ واف التغيرات في النجاحات اف النظاـ الدولي ىو أنجاز للحياة الدولية في العالقا

واإلخفاقات للموجات المتتابعة للدوؿ الجديدة والنامية توفر أدلة كبيرة على وجوده وتتعلق دراسة 

النظاـ الدولي بهيكل القوة والسلطة والتأثير وأنواع الصراعات وطرؽ حلها المستخدمة من قبل 

جد أف النظاـ الدولي , ال يزاؿ يواجو العديد من الالعبين الدوليين من اجل تحقيق أىدافهم ,فن

التحديات العالمية الكبرى , كالحرب على االرىاب الدولي والحفاظ على االمن االوروبي 

وبروز أىمية موضوعات جديدة  والعالمي, لذلك نجد بروز أدوار الفاعلين الجدد من غير الدوؿ.

ر قوى االعتماد المتبادؿ الدولي فلقد أحدثت تحوال في النظاـ الدولي المعاصر تحت تأثي

اختصت ىذه االوضاع الدولية المتطور النظر للعالم باعتباره نظاـ من التفاعالت التي يلعب فيها 

 فاعلوف اخروف من غير الدوؿ دورا مهما حوؿ موضوعات سياسية واقتصادية جديدة.
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 اشكالية الدراسة

معمقة في التصورات والرؤى الدولية حوؿ قدرة الفواعل تحاوؿ الدراسة بناء اطار تحليلي, لدراسة 

من غبر الدوؿ في التأثير على النظاـ الدولي وعوامل القوى لدى ىذه  الفواعل وسنطرح بعض 

 االسئلة التي يتناولها موضوع الدراسة وسنحاوؿ االجابة عليها وىي :

 كيف تؤثر الفواعل غير الدولية في النظاـ الدولي ؟ -1

ومن ىي داعش؟ وىل يصح القوؿ اف الفواعل من غير الدوؿ في  اب ؟االرىما ىو  -2

مالمح النظاـ السياسي العلمي في النصف الثاني من  وإبرازعالم اليـو واحدا من اىم 

 القرف العشرين.

 فرضية الدراسة

تقـو الدراسة على فرضية مفادىا انو مع اتساع رقعة استخداـ الفاعل الرقمي وسهولة استخداـ 

أدواتو ووجود البيئة والظروؼ المواتية للتطرؼ تتسع رقعة الفواعل من غير الدوؿ وفي مقدمها 

 الحركات الراديكالية ذات البعد العالمي.
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 منهجية الدراسة

من اجل الوصوؿ إلى ىدؼ البحث , لذا تطلب استخداـ عدة مناىج حيث تم استخداـ المنهج 

االوؿ , حيث تم استعراض والتعريف بالنظاـ الدولي   التاريخي في المطلب االوؿ من المبحث

كذلك تم استخداـ المنهج المثالي في المطلب الثاني من المبحث االوؿ فاف النظرية المثالية ‘

تقوؿ اف العالم يبنى على اساس استخداـ دوؿ )أي منظمات مع دوؿ ( ع اما المبحث الثاني 

اسة اثر داعش في التحالفات في النظاـ الدولي فتم استخداـ الواقعية الجديدة,  حيث تم در 

 ودور داعش كفاعل في النظاـ الدولي, وكيف اثرت داعش على النظاـ الولي  .‘

 ىيكلية الدراسة

إلى منطلقات ومدركات الفرضية و االشكالية التي تم صياغتها في أطار مجاؿ البحث  استنادا

 يسيين:العلمي, تم تقسيم ىيكلية الدراسة إلى مبحثين رئ

تناوؿ المبحث االوؿ ماىية  النظاـ الدولي وفواعلو حيث تقـو الدراسة على التعريف بالنظاـ 

 فواعل النظاـ الدولي.  وأيضاالدولي 

 في النظاـ الدولي حيث تناولنا في المطلب االوؿ : داعاما المبحث الثاني فتناوؿ اثر 

كيف  اثرت داعش على النظاـ كفاعل من النظاـ الدولي, وتناولنا في المطلب الثاني:    داعدور 

 –لى العالقات الروسية اثر اعش ع-1سمت بدورىا إلى نقطتين اساسيتين :الدولي والتي انق

 اثر داعش على االتحاد االوربي والنزوح اليها.-2              االمريكية.
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 المبحث االوؿ

 ماىية النظاـ الدولي و فواعلو

 : التعريف  بالنظاـ الدولي  المطلب االوؿ

يحتل مفهـو النظاـ مكانة مهمة في مجاؿ العالقات الدولية فقد كاف النظاـ الدولي كاف موضوع 
الدراسات و اىتمامات المختصين و كما ىو معرؼ للمنشغلين في العالقات الدولية اف اوؿ مرة استخدـ 

ظاـ في مجاؿ الفلسفة و الرياضيات ,ولم يتقدـ إال في وقت متأخر في مجاؿ العالقات  اصطالح الن
الدولية . اف ىناؾ رؤى و تصورات متضاربة في التميز بين اصطالح المنظومة او المنتظم او التنسيق و 

في  بين مصطلح النظاـ في ادب العالقات الدولية , اذ غالبا ما يستخدـ كال الجنسين واالصطالحين
 .و نحن لسنا بصدد الخوض في تلك االشكالية بقدر التوضيح(1) التعبير عن النظاـ.

النظاـ الدولي: يعود استخداـ اصطالح النظاـ الدولي في المقاـ االوؿ في كتابات "مورتوف كابالف" 
كما يصدر عنو من تصرفات , السيما عن طريق مع االنظمة الدولية   لتفسير السلوؾ الدولي و التنبؤ بو

يعدىا نوعا متميزًا من )نظاـ عمل (, فمصطلح ))نظاـ الدولي(( ذو تاريخ طويل و انو كاف يجسد معاني 
 (2)مختلفة نوعا ما قيل اف يستقر عند معناه الحالي 

مجموعة من االجراءات او العناصر المرتبطة االتي تربطها بعضها  ويعرؼ النظاـ بشكل عاـ على انو : )
 ببعض عالقات متبادلة تعمل معا ككل نحو تحقيق ىدؼ او غرض ما (.

اف نقطة االنطالؽ في العالقات الدولية ىي وجود دوؿ او مجتمعات سياسية مستقلة , و النظاـ الدولي 
ية او االولية لمجتمع الدوؿ او ) المجتمع الدولي( , ىو نموذج من النظاـ الذي يدعم االىداؼ االسياس

 و ىناؾ رؤية يطرحها المختصين في السياسة الدولية اف النظاـ الدولي يكوف عندما يكوف ىناؾ اتصاؿ
 –كاؼ بين دولتين او اكثر و يكوف ىناؾ تأثير كاؼ لقرارات احدىما تجاه االخرى لجعلها تتصرؼ 

                                                           
 .53, ص2005سعد حقً توفٌق , مبادئ العالقات الدولٌة , دار وائل للطباعة والنشر  والتوزٌع , بغداد ,  (  (1
–, دبً 3( هٌدلً بول , المجمع الفوضوي , دراسة النظام فً السٌاسة العالمٌة , مركر الخلٌج لالبحاث , ط(2

 .62-61, ص 2006االمارات العربٌة المتحدة , 
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.فكرة التنظيم الدولي فكرة قديمة راودت المفكرين و (1)من كل متكامل  كأجزاء   -بدرجة ما على االقل 
الحكاـ منذ أقد العهود اذ يمكن العثور على جذورىا عند الشعوب القديمة و كذلك في العصور 

اذ لم يكن لها   التاريخية التالية . ومع ذلك لم تظهر الفكرة إلى الواقع العملي إال  في وقت متأخر,
وضمن ىذا فاف النظاـ الدولي بنياف او ىيكل "  ( 2)االسباب الموجبة لوضعها موضع التنفيذ

structure و ىو عبارة عن مجموعة من الوحدات المستقلة المتفاعلة مع بعضها البعض في اطار "
ا,فضاًل عن ترتيب الروابط بين ىذا الهيكل ,ويتحدد بنياف النظاـ الدولي وفقاً لدرجة توزيع الموارد وتركيزى

"او "ثنائي القطبية unipolar systemالوحدات , فقد يكوف ىذا البنياف "احادي القطبية 
bipolar او " متعدد االقطاب "multi polar system وتبعًا لطبيعة النظاـ الدولي تتولد "

 . ظروؼ معينة تنعكس اثارىا في شكل انماط متكررة لسلوؾ الوحدات الدولية

عرؼ جوزيف فرانكل )النظاـ الدولي ىو محموعة من الوحدات السياسية المستقلة تتفاعل فيما يبنها 
 بشئ من االنتظاـ (.

 ستانل ىوفماف :)النظاـ الدولي عبارة عن نمط للعالقات بين الوحدات االساسية في السياسة الدولية (

درجة يقود عالقات القوى فيما بينها مجموعة من عدد الوحدات السياسية بقوى مت(محمد طو بدوي 
 (3)عدد صغير من القوى القظبية الكبرى ( 

 :فواعل النظاـ الدولي  المطلب الثاني

يكاد يتفق المعنيوف في العالقات الدولية على اف الدولة ىي الفاعل الرئيسي في  الدولية : الوحدات - أ
الدوؿ بصفة السيادة ,فالسيادة ىي التي تميز الدولة عن غيرىا من  لما تتمتع بوالنظاـ الدولي, ىيكل

 (1)الجماعات الدولية 
 والواقع الموضوعي يشير انو من خالؿ معايير القوة تنقسم الدوؿ في ىيكل النظاـ الدولي إلى :

                                                           
 .55-55هٌدلً بول , المجتمع الفوضوي , مصدر سبق ذكره , ص (  (1
ٌونٌو –حسنٌن توفٌق إبراهٌم , النظام الدولً الجدٌد فً الفكر العربً ,مجلة عالم الفكر , الكوٌت , ابرٌل (  2)

 55- 45,ص1555
 
(

3
 .213,ص1552للطباعة والنشر,بٌروت  ( د.,محمد طه بدوي ,مدخل إلى عام العالقات الدولٌة ,دار النهضة العربٌة

 52,ص2005سعد حقً توفٌق,مبادء العالقات الدولٌة ,دار وائل للطباعة والنشر والتوزٌع ,بغداد , (1)
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الدوؿ العظمى :وىي اقوى الدوؿ في العالم .وىي التي تمارس تأثيرىا في نطاقات متعددة على -1
مستوى العالم كالواليات المتحدة االمريكية ,وتعد دوؿ عظمى تلك الدوؿ التي تمتلك عدة اعتبارات 

ذالك ىو  منها ,المساحة وحجم السكاف والثروات الطبيعية والتقدـ التكنولوجي ,ولكن االىم من كل
 (2)امتالكها لألسلحة النووية 

الدوؿ الكبرى :ىي الدوؿ التي ترغب في القياـ بدور عالمي ولكن قدراتها ال تساعدىا في القياـ ب  -2
ىاال في مجاؿ محدود من العالقات الدولية .مثل فرنسا وبريطانيا والصين ,واف ىناؾ دوؿ كبرى تمارس 

والدبلوماسي واالقتصادي مثل فرنسا و بريطانيا و الياباف و المانيا قوة جذب على الصعيدين االيديولوجي 
. 
الدوؿ المتوسطة: و ىي التي تمارس تأثيراتها في معظم انماط التفاعالت على مستوى االقاليم ليس  -3

د بمقدورىا اف تلعب دوراً عالميًا, لكنها تمتلك وسائل التي تمكنها من اف تلعب دوراً اقليمياً . وىناؾ عد
من الدوؿ تمارس ىذا الدور المميز في بعض المناطق االقليمية مثل دور مصر في منطقة الشرؽ االوسط 
و الوطن العربي ودور تركيا في أطار الجمهوريات  االسالمية و الشرؽ االوسط حاليُا ويمكن اف نضيف 

العسكرية كبيرة او مساحة  بعض الدوؿ االوربية التي تمتلك مقومات التقدـ العلمي و الثقافي دوف القدرة
 واسعة مثل بريطانيا واسبانيا .

الدوؿ الصغرى : وىي تلك الدوؿ التي تتميز بصغرىا وضعفها  والتي يمكن اف تلعب دورًا محليًا و  -4
ينحصر دور ىذه الدوؿ في محاولة الحفاظ على االستقالؿ و حماية الحدود من غزو خارجي, وىذا ىو 

 (1)لعالم حاؿ الغالبية من دوؿ ا
وىي جماعات قائمة بموجب معاىدة بين عدة من  الدوؿ , وجودىا   : االنظمة الدولية - ب

يعبر عن ظاىرة التعاوف في اطار النظاـ الدولي , و يتفق جميع المختصين في التنظيم 
الدولي باف المنظمات العب في العالقات الدولية إال انهم  يختلفوف في عدىا العب 

ومن المنظمات الدولية المهمة التي العبت دورا مهما مهما ىي ,  (1)رئيسي اـ ثانوي 
( ىو وكالة متخصصة في منظومة بريتوف وودز تابعة لالمم imfالدولي ) صندوؽ النقد

                                                           
مارسٌل مٌرل ,سوسٌو لوجٌا العالقات الدولٌة ,ترجمة د.حسن نافعة .القاهرة ,دار المستقبل العربً  (2)
 255,ص1596,
 .324-323لوجٌا العالقات الدولٌة, مصدر سبق ذكره , ص مارسٌل مٌرل ,سوسٌو  (1)

 .92سعد حقً توفٌق, مبادئ العالقات الدولٌة ,  مصدر سبق ذكره , ص   (21
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للعمل على تعزيز سالمة  1945المتحدة , انشئ بموجب معاىدة دولية في عاـ 
صمة , و يديره اعضاءه الذين االقتصاد العالمي . و يقع مقر الصندوؽ في واشنطن العا

بلد. نشئ صندوؽ النقد الدولي  188يشملوف جميع بلداف  العالم تقريبا البالغ عددىم 
الدولي.بناء نظاـ اقتصادي دولي جديد اكثر  مع نهاية الحرب العالمية الثانية في سياؽ

استقرارا وتجنبًا العقود السابقة التي أسفرت عن خسائر فادحة , و على مدى الستين 
عاما الماضية , ظل الصندوؽ في حالة تغير و تكيف دائمة , غير انو شكل منذ انشائو 

 (2)دة على مر السنين بفعل احداث التاريخ و تأثر باألفكار االقتصادية و السياسية السائ
دور الصندوؽ النقد الدولي ىو المؤسسة المركزية في النظاـ النقدي الدولي . أي اف 
نظاـ المدفوعات الدولية و اسعار صرؼ العمالت الذي يسمح بأجراء المعامالت 
التجارية بين البلداف المختلفة. و يستهدؼ الصندوؽ منع وقوع االزمات في النظاـ عن 

البلداف المختلفة على اعتماد سياسات اقتصادية سليمة , كما انو يتضح  طريق تشجيع
من أسمو صندوؽ يمكن اف يستفيد من موارده االعضاء الذين يحتاجوف إلى التمويل 
المؤقت لمعالجة ما يتعرضوف لو من مشكالت في ميزاف المدفوعات, تتضمن االىداؼ 

النمو المتوازف في التجارة الدولية , و  القانونية لصندوؽ النقد الدولي تيسير التوسع و
تحقيق استقرار اسعار الصرؼ , و تجنب التخفيض التنافسي لقيم العمالت, و اجراء 
تصحيح منظم الختالؿ موازين المدفوعات التي تتعرض لها البلداف. و اتحقيق ىذه 

لمالية في االىداؼ يقـو الصندوؽ بما يلي مراقبة التطورات و السياسات االقتصادية و ا
البلداف االعضاء و على مستوى العالمي , و تقديم المشورة بشأف السياسات ألعضائو 
استنادًا إلى الخبرة التي اكتسبها منذ تأسيسو . و اقراض البلداف األعضاء التي تمر 
بمشكالت في موازين مدفوعاتها, ليس فقط إلمدادىا بالتمويل المؤقت و انما ايضا 

يح و االصالح الرامية إلى حل مشكالتها االساسية و تقديم لدعم سياسات التصح

                                                           
الٌهندرو, كاستروا سبٌن , التلوث المقدس ما وراء صمود الرأسمالٌة, ترجمه توفٌق زٌتون , شركة  (2)

 .22, ص2005لبنان –المطبوعات للتوزٌع و النشر , بٌروت 



 

15 

المساعدة الفنية والتدريب في مجاالت خبرة الصندوؽ إلى حكومات البلداف االعضاء 
 (1)وبنوكها المركزية 
 (IBالبنك الدولي)

ىو أحد الوكاالت المتخصصة في االمم المتحدة التي تعني بالتنمية . تأسس في يوليو 
 الواليات المتحدة. -لرئيسي واشنطن المقر ا/1944

المؤسسوف : جوف مينارد كينز , ىاري دكسنز وايت , و قد بدأ نشاطو بالمساعدة في 
( في بريتوف وودز بوالية نيو ىامبشير 1945أعماؿ اوربا بعد الحرب العالمية الثانية )

بنك نظر إلى االمريكية , و بعد االعمار في أعقاب النزاعات موضع تركيز عاـ لنشاط ال
الكوارث  الطبيعية و الطوارئ االنسانية و احتياجات اعادة التاىيل الالحقة للنزاعات و 
التي تؤثر على االقتصاديات النامية و التي في مرحلة تحوؿ , و لكن البنك اليـو زاد في 
تركيزه على تخفيض حده الفقر كهدؼ موسع لجميع أعمالو. و يركز جهوده على تحقيق 

ؼ االنتمائية لأللفية التي تمت الموافقة عليها من جانب اعضاء االمم المتحدة االىدا
 (2), و التي تستهدؼ تحقيق مستداـ لحده الفقر .2111عاـ 

مجموعة البنك الدولي و ىو مجموعة مؤلفة من خمس منظمات عالمية , مسئولة عن 
تمويل البلداف بغرض التطوير و تقليل الفاقة , باإلضافة إلى تشجيع و حماية االستثمار 
العالمي و قد أنشئ مع الصندوؽ النقد الدولي حسب مقررات مؤتمر بريتوف وودز , و 

يناير  27ودز  . و قد بدأ في ممارسة اعمالو في يشار لها معا كمؤسسات بريتوف و 
يعتبر البنك الدولي  مصدرًا مهما لتقديم المساعدات الدولية و الفنية للبلداف  1946

النامية في جميع انحاء العالم و يساعد البنك الدولي حكومات البلداف النامية على 
نية التي يحتاجوف اليها تخفيض اعداد الفقراء عن طريق توفير االمواؿ و الخبرات الف

البنك  لصالح مجموعة واسعة النطاؽ من المشاريع الحكومية و اغراض اخرى كثيرة . 
بلداً.  188الدولي مؤسسة تعاونية تملكها البلداف المساىمة االعضاء البالغ عددىا 

                                                           
 .22الٌهاندرو , كاستروا سبٌن , التلوث المقدس ما وراء صمود ألرأسمالٌة مصدر سابق ذكره ,ص (1)
لبنان, بال , ص –شفٌق المصري, النظام العالمً الجدٌد , مالمح و مخاطر , دار العلم للمالٌٌن , بٌروت  (2)

50-53 . 
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جيم يونغ كيم ىو الرئيس الثاني عشر لمجموعة البنك الدولي و ىو رئيس مجلس 
تنفيذيين للبنك الدولي و كذلك رئيس المؤسسات الخمس المرتبطة التي المديرين ال

تتألف منها مجموعة البنك الدولي ويتم انتخاب رئيس البنك لفترة خمس سنوات قابلة 
 .(1)للتجديد من قبل مجلس المحافظين

المنظمات الغير :ثالثاً : الفواعل من غير الدوؿ ) المنظمات الغير حكومية(
زىي منظمة ذات مصلحة عامة ال تخضع للحكومة و ال للمؤسسة  (:ngoحكومية )

دولية. و ال يمنع ذلك اف تتعاوف او تتلقى مساعدات و تمويالت من الحكومات. و 
لكنها تأسست و تنشط دوف رقابة من الحكومات الوطنية , و ىي كل رابطو او حركة 

لى دوؿ مختلفة مشكلة على نحو غير قابل لالستمرار من جانب اشخاص ينتموف إ
يضاؼ إلى تلك الدوؿ الفواعل  (2)لغرض تحقيق اغراض ليس من بينها تحقيق الربح.

الغير دولية حركات التحرر الوطني يقصد بها جماعات من االشخاص منظمة بشكل 
معين تشن كفاحا مسلحا من احل تأسيس دولة مستقلة و التي يجب اف يكوف شعبها 

كانت واضحة المعالم في مرحلة الستينات و السبعينات الذي تمثلو ذات سيادة , و قد  
من القرف الماضي , كحركات التحرر العالم الثالث ضد االستعمار االجنبي , لقد تميز 
عصر المعلومات بدور ذي أىمية اخذ بالتزايد الفاعلين من غير الدوؿ على المسرح 

ايدة , و ليس ىذا جديداً الدولي , فالمنظمات الخاصة تعبر الحدود الوطنية بصورة متز 
ا و نطاقها في بأكملو , و لكن ثورة المعلومات ادت الر زيادة كبيرة ومفاجأة في حجمه

 1(3).األخيرة السنوات 

                                                           
 .22ء صمود الرأسمالٌة , مصدر سابق ذكره,  صالٌهاندرو, كاستروا سبٌن, التالون المقدس ما ورا (1)
محمود سمٌر الشرقوي , المشروعات المتعددة القومٌات و الشركات القابضة كوسٌلة لقٌامه, مجلة مصر  (2)

 .129, ص 1555( تشرٌن االول 632المعاصره, العدد )
وفٌق البرمجً و د. عبد العزٌز عبد الرحمن الشنٌان, ( جوزٌف ناي , القوة الناعمة وسٌلة لنجاح فً السٌاسٌة الدولً, ترجمة د. ت3)

 .136, ص2012المملكة العربٌة السعودٌة,  –, الرٌاض 1مكتبة العبٌكان, ط
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وتدعى منظمات غير حكومية انها تعمل باعتبارىا ))ضميرا عالميا(( تمثل مصلحة عامة واسعة 
تتجاوز نطاؽ مجموعة الدوؿ. فهي تطور معايير جديدة يصورة مباشرة بالضغط على الحكومات 

ورجاؿ االعماؿ والقياديين لتغيير السياسات ,بصورة غير مباشرة بتغيير التصورات العامة لما ينبغي 
 على الحكومات والمؤسسات اف تفعلو.

اما من حيث مصدر القوة فأف ىذه المجموعات الجديدة نادر ما تملك الكثير من القوة الصلبة 
,بما اف المنظمات الغير حكومية قادرة على اجتذاب االتباع ,يتعين على الحكومات اف تأخذىا 

في الحسباف سواء كحلفاء او كخصـو ,تختلف المنظمات الغير حكومية اختالفا ىائال في 
وميزانيتها ,وخضوع اعضائها للمسائلة ,وشعورىا بالمسؤولية عن دقة مزاعمها وبحسب تنظيمها ,

ذلك تتفاوت قوتها الناعمة. فبعض المنظمات غير الحكومية اكثر مصداقية وتمتعا بالثقة من 
% 42الحكومات ,وبعضها ليس كذلك وعل وجو العمـو فقد اظهرت دراسة حديثة في اوربا اف 

% عن عدـ ثقتهم بها 36ف الى الثقة بالمنظمات الغير حكومية ,بينما اعرب من االوربيين يميلو 
.(1) 

 ( الجماعات الرديكالية ))االرىابية((4)

يمثل االرىاب ابرز التحديات االمنية في العالم ,في اي عمل يهدؼ الى ترويع فرد او جماعة او 
ة ,وعبر االشكاؿ التي يتخذىا في  دولة بغية تحقيق اىداؼ ال تجيزىا القوانين المحلية او الدولي

 كل منها سواء االرىاب الفردي او االرىاب الجماعي.

وعموما فأف ظهور كلمة ارىاب ,لم يكن وليد الصدفة ,بل وليد تاريخ معين. واف عبارة ارىاب 
TERROISM  ال تتعدى في بدئها نهاية القرف الثامن عشر ,الف ىذه العبارة لم تعرؼ اال

 (2).1794,وابتداء من سنة  1789الثورة الكبرى في فرنسا في في فرنسا اباف 

وىناؾ من يرى اف الدوؿ ىي اوؿ ما بدأت االرىاب ,وىي اكبر مرتكب للعنف واالرىاب ,وينبغي 
اف ال ننسى اف كلمة ارىاب بدأت حياتها ,ليس كما جرى استخدامها االحق في وصف تكتيكات 

                                                           
 142,ص2012جوزٌف سراناي ,القوة الناعمة وسٌلة للنجاح فً السٌاسة الدولٌة ,مصدر سبق ذكره , (1)
وابعادها االنسانٌة ,دار الطلٌعة بٌروت ادونٌس العكرة .االرهاب السٌاسً:بحث فً اصوال  (2)
 .35,ص1593,
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الثورتين الفرنسية والروسية. وتروتسكي الذي كانت لو افكار الثوار ,بل كذراع لسياسة الدولة ,في 
 (1)معقولة عن خطر االرىاب ,تلقف البالشفة افكاره ,ليبدأ ارىاب الدولة البلشفية.

ويرى الفيلسوؼ االمريكي نعـو تشومسكي اف االرىاب يسعى عبر االستعماؿ المخطط لو للعنف 
ؼ سياسية او دينية او ايديولوجية من حيث طبيعتها او التهديد باستعماؿ العنف ,الى تحقيق اىدا

 ,وذلك باستخداـ التهديد او االبتزاز او بذر الخوؼ.

يميز جوناثاف وايت في كتابو ))مخل الى االرىاب(( االنواع التي تصنف االرىاب ,على النحو 
 :(2)التالي

 ن الخوؼ والتنفير.االرىاب البسيط: العنف او التهديد باستخداـ العنف بقصد خلق حالة م-1

 االرىاب القانوني: العنف االجرامي الذي يخالف القوانين ويخضع للعقاب بمعرفة الدولة.-2

االرىاب التحليلي: العوامل السياسية واالجتماعية التي تقف وراء تصرؼ ارىابي من قبل -3
 االفراد.

 االرىاب المدعـو من الدوؿ : المجموعات االرىابية من قبل الدوؿ -4

ارىاب الدولة : استخداـ القوة الحكومية الرىاب الشعب واخضاعو بالقوة.-5

                                                           
 .35,ص 2002فرٌد هالٌداي ,ساعتان هزتا العالم ,دار الساقً ,بٌروت , (1)
نعوم تشومسكً واخرون ,العولمة واالرهاب ,حربا امرٌكا على العالم ,ترجمة حمزة المذٌلً ,مكتبة مدبولً  (2)

 .121,ص 2003,القاهرة ,
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 ثانيالمبحث ال

 اثر داعش في التحالفات في النظاـ الدولي

 دور داعش كفاعل في النظاـ الدولي  : االوؿالمطلب 

لقد تميز عصر المعلومات لدور ذي اىمية اخذه بالتزايد للفاعلين من غير الدوؿ على المسرح 

الدولي, وىي جزء من دمقرطة التكنولوجيا, وقد استغل ىذا االنفتاح واالنكشاؼ اماـ التكنولوجيا 

 , واضح في النظاـ الدولي الذي اقتصر قبل  تأثيروجماعات  ألشخاص فأصبحمن قبل الخصـو

 قرف على الدوؿ.ربع 

اف ظروؼ العالقات الدولية المعاصرة ساعدت في افراز اعداد متزايدة من الفاعلين الدوليين واف  

كانوا ال يملكوف مقومات الدولة المعاصرة والذين قد تختلف اىدافهم ودوافعهم , وتتباين 

ن عابرين للقوميات, خلفياتهم االيدولوجية والسياسية والثقافية , وتتفاوت امكانياتهم بين فاعلي

ممن تتوفر لهم القدرة على التأثير والفعل في مواقف الدوؿ او الحكومات, او بشكل عاـ على 

النظاـ الدولي وىناؾ اتجاىين حوؿ تفسير اصطالح الفواعل من غير الدوؿ, فاتجاه يعبر عن 

ة(بينما ىناؾ الحكوم -الشعب –الفواعل كل كياف او مجموعة ال تملك مقومات الدولة ) االرض 

اتجاه اكاديمية اخر , يؤكد اف ىذه المجموعات او الكيانات التي ال تملك مقومات الدولة ولها 

تاثير دولي او على النظاـ الدولي تعد فواعل دولية ولكن غير حكومية كالجماعات والحركات 
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نية واالقتصادية الراديكالية والشركات المتعددة الجنسيات و حتى المنظمات الغير حكومية االنسا

 (1)و ىو رأي يتقدمو الدكتور " اسماعيل صبري مقلد".

وبعيدا عن الجدؿ والمحاكاة حوؿ ظاىرة االصطالح , فاف تكثر ما يهدد الدوؿ بشكل عاـ 

وبشكل خاص في النظاـ الدولي ىو ) الفواعل من غير الدوؿ(, واف اكثر الصراعات والحروب 

ما تسمى بحروب الجيل الرابع, وتعدد تعريفات ونظريات  صعوبة في الحرب الألمتماثلة , او

وتجارب الحرب الغير متوازنة, فهي حرب تتعامل مع المجهوؿ والمفاجات, سواء ما يتعلق 

بغاياتها أـ وسائلها, اـ طرؽ شنها, وكلما ازاد عدـ تكافؤ الخصم اصبح اليسير التنبؤ بأفعالو, اذ 

الؿ عدـ التكافؤ في صالح القوى غير المتفوقة, وليتم لو علم سلفا مخططات الخصم لكاف استغ

 اعداد عقيدة عسكرية وسياسية مالئمة لمواجهة افعلو, ومن ىنا يمكن القوؿ اف التصدي لخصم 

تتواكب مع تغيرات وتقلبات الخصم  وإستراتيجيةغير متوازف او متكافئ يستلـز عقيدة عسكرية 

  وإنماتكفل طريقة التفكير في عدـ التوازف, وفلسفة عمليات ال تفعل ذلك النوع من التوازف, 

 (2)بالحسباف جملة وتفصيال. تأخذه

فالجماعات االصولية سيما التي تحمل توجها عالميا من حيث الفكر والعمل تعد من اكثر 

, فالجماعات الراديكالية المخاطر التي تهدد االمن وال تعمل  واألصوليةسلم الدولي في عالم اليـو

فهي ليس لها ارض  أفكارىابمتالزمة البؤر في تنفيذ مخططاتها اينما وجدت مرفأ او بؤرة تؤيد 

                                                           

مصر,  -, القاهرة1ط األكادٌمٌة, المكتبة النظرٌة و الواقعمقلد, العالقات السٌاسٌة الدولٌة (اسماعٌل صبري  (1

 .134-131, ص2011

( كلٌنتون جٌه انكروماٌكل د. بروك, نحو استراتٌجٌة عسكرٌة للحرب غٌر المتكافئة, مجلة خالد العسكرٌة,  (2

.15ص ,1/12/2005 ,51الرٌاض المملكة العربٌة السعودٌة, العدد 
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,حتى يتم استهدافها والضغط عليها من قبل الدوؿ, (1)نسبيا وال شعب وال حكومة ثابتة كالدوؿ

, نفسومباشرة الخشنة للقضاء عليها يولد رد فعل مضاد اكثر من الفعل بل اف استخداـ القوة ال

التي اسست عليها و يمكن اخذ نماذج تعدىم الواليات  البنيويةبسبب النمط الفكري والعقائدي 

المتحدة اىم الفواعل من غير الدوؿ التي تشكل تهديدا وتحديا على المصالح االمريكية 

 وحلفائها وىي :

:  يعد تنظيم القاعدة منظمو وحركة متعددة الجنسيات اسالمية أصولية  تنظيم القاعدة -1

, ويرجع اصل التسمية عندما الحظ "اسامة بن الدف " بعدـ 1988تأسست في اب 

توفر سجل عن )حركة المجاىدين(القادمين, مما كاف يوقعو في مشكالت مع 

ى افغانستاف عائالتهم , فقرر ترتيب سجالت لتشمل تفاصيل على كل من وصل إل

وتاريخ قدومو , والتحاقو بمعسكرات التدريب ثم التحاقو بالجبهة واتفق على تسمية 

تلك السجالت "بالقاعدة" يرى كثير من الباحثين اف اصل كلمة قاعدة يرجع إلى 

تأسيس " ابو عبيدة البشيري" لمعسكرات تدريب للمجاىدين لمقاومة) االتحاد 

يها أسم معسكرات التدريب بالقاعدة,و بمساعدة من السوفيتي ألفغانستاف( اطلق عل

) الجهاد( 1996السعودية وبعض دوؿ الخليج وقد اعلن تنظيم القاعدة في عاـ 

 فتوى ,ابن الدف  وأصدر لطرد القوات والمصالح االجنبية من االراضي االسالمية.

يساف وفي ن وحلفاءىااعتبرت اعالف عاـ للحرب ضد الواليات المتحدة االمريكية 

                                                           

( جوزٌف سً ناي, القوة الناعمة وسٌلة للنجاح فً السٌاسٌة الدولٌة, ترجمة د. محمد توفٌق البجٌرمً ود.  (1

, ص 2005المملكة العربٌة السعودٌة,  –, الرٌاض 1عبد العزٌز عبد الرحمن الثنٌان, مكتبة العبٌكان, ط

136. 
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نجد اف مجموع من االسباب التي جعلت من القاعدة ذات بعد عالمي لفهم  2112

 نوع التحدي كونها احدى الفواعل في النظاـ الدولي الذي تعددت فواعلو.

 

اف المحور الذي تأسست عليو التنظيم ىو االعتقاد ألجمعي , تحت شعار  - أ

ية واستعادة القدس كبير تتقبلو االذىاف) االسالمية( وىو الخالفة االسالم

واف كاف الفعل يتناقض مع الفعل, واستعادة الهيبة لألمة االسالمية بدؿ 

الخنوع والتبعية للغرب, سيما واف مجمعهم في افغانستاف ىو الجهاد نصرة 

 المسلمين ضد الشيوعية , بعد اف فتح الباب لهم.

لكثير من كاف ىناؾ ا  أفغانستافبعد اعالف االتحاد السوفيتي االنسحاب من  - ب

وبدء التخوؼ من العودة إلى بلدانهم  األفغاف ,العرب االجانب من غير 

تتعلق بالمالحقة االمنية او اغتيالهم كما اغتيل ) عبد اهلل عزاـ (في  ألسباب

 افغانستاف جذور ومنطلق افكارىم.

, 1991كاف لتفكك االتحاد السوفيتي وحرب الخليج على العراؽ عاـ  - ت

تحدة في قواعد و في دوؿ ومياه الخليج العربي , وتوغل الواليات الم

وإعالف الواليات المتحدة النظاـ الدولي الجديد وتربعها قمة التراتيبة 

الدولية, وبزوغ نظريات صراع الحضارات , جعلت من الواليات المتحدة 

 العدو االوؿ للتنظيم.

استطاع التنظيم من تدريب عناصر متعددة الجنسيات في معسكرات  - ث

وبالتالي نشرىم في بلدانهم   مشروعهم ,ىيلهم للحرب ضد الصليبين وفق لتأ
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 كأدواتكخاليا نائمة معدة للتنفيذ عند توجو, وبالوقت نفسو استخدامهم  

 لنشر فكر التنظيم في اوساط المسلمين سيما دوؿ امريكا اوربا.

تمكن اسامة بن الدف من اقناع ايمن الظواىري بترؾ الجهاد ضد العدو  - ج

ب )النظاـ المصري(, واالنشغاؿ بقتاؿ "راس الكفر" امريكا التي تعتدي القري

 على العالم االسالمي وتدعم االنظمة الفاسدة وتحميها.

عملية  بدأتعلى ىذا االساس بدأت فكرة التنظيم الجديد, ومن اجلو  - ح

 التنظيم الكبرى من السفارتين االمريكيتين في نيروبي ودار السالـ, إلى

الضربة الكبرى) ساحل اليمن )عملية المدمرة االمريكية كوؿ(, وصوال إلى 

 .(1).2111ايلوؿ  \سبتمبر 11غزوة مانهاتن "في الواليات المتحدة يـو 

, ىدفها بأكملووفق رأي "مارؾ سريمكاف", اف القاعدة تمثل حركة دينية احيائية تشمل العالم 

, وتمحو حدود الدولة الفيليبينمن الغرب إلى استعادة مجد االسالـ في دولة عظمى, تمتد 

وتتبنى استراتيجة الجهاد العنيف الذي  اإلسالـالقومية الحالية, وتدعو إلى السلفية, واستعادة 

ينجم عنو انفجار االرىاب. اما النسخة العالمية منو, فتتبنى ىزيمة القوى الغربية التي تحوؿ دوف 

 (2)اقامة الدولة االسالمية الحقة.

                                                           

بحث منشور فً مركز الجزٌرة للدراسات االستراتٌجٌة,  ٌاسر الزعاترة, من العدو البعٌد إلى "العدو القرٌب" 1

, شبكة المعلومات الدولٌة, االنترنٌت على الرابط 6/12/2012الدوحة قطر 

 http://www.aljazeera.net/opinions/pags/e2963cdd-0078-4f64-a.bgالتالً

f.7034d52bev. 

تنظٌمات, بعد مقتل بن الدن وعشر سنوات من (  كرستٌنا هلٌمتشن, القاعدة, نهاٌة تنظٌم ام انطالق  (2

 .52-51, ص2011الحرب, ترجمة د. فاطمة نصر, دار سطور جدٌدة, القاهرة, 



 

 

24 

تقـو  ألنهاوبغض النظر عن وجهة النظر ىذه فاف رغم تلك الحركة تمثيلها االسالـ باطال كليا, 

اصال على ارتكاب اعماؿ اجرامية ومنو القتل والذبح وغيره ومن ابرز التنظيمات التابعة لتنظيم 

 (1)القاعدة او الموالية لو.

الزرقاوي بعد الحرب في العراؽ عاـ  بتأسيسوتنظيم القاعدة في بالد الرافدين: وقاـ  -1

اكتوبر \تشرين االوؿ  17بن الدف  إلسامة, حيث اعلن الزرقاوي مبايعتو 2113

 , الذي عينو اميرا على فرع تنظيم القاعدة في العراؽ.2114

تنظيم القاعدة في شبو الجزيرة ألعربية شكل ىذا الفرع منذ تفجيرات الخبر في  -2

, حيث بدأػ تتكوف الخاليا من المتعاطفين مع 1995عاـ المملكة العربية السعودية 

تنظيم القاعدة, وقاـ من يعرفوف بفقهاء التيار الجهادي في المملكة بتجنيد الشباب 

ألنهم يروف اف الواليات المتحدة االمريكية تدنس االراضي المقدسة, وقد لوحظ 

سبتمبر \ايلوؿ  11 ازدياد في اعداد العمليات االرىابية لهذا التنظيم عقب احداث

,  و الحقا زادت  2114-2113, مثل تفجيرات الخبر والرياض بين عاـ 2111

قوة ىذا التنظيم بعد توحيد فرعيو في السعودية واليمن, تحت >>اسم قاعدة 

الجهاد في جزيرة العرب<< بقيادة "ناصر الوحيشي" وأعلن رسميا عنو في سنة 

مثل الهجـو على السفارة االمريكية سنة  , قاـ بعمليات متنوعة في اليمن, 2119

 و اعماؿ اخرى .2118

                                                           

( فتوح ابو ذهب هٌكل, التدخل الدولً لمكافحة االرهاب وانعكاساته على السٌادة الوطنٌة , مركز االمارات  1)

 .40-39, ص 2014للدراسات والبحوث االستراتٌجة, ابو ظبً, 
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تنظيم القاعدة في بالد المغرب العربي االسالمي: يرجع بعض الدارسين جذور تنظيم  -3

لتحريم الجبهة االسالمية لإلنقاذ  1992القاعدة في المغرب إلى ازمة الجزائر عاـ 

المسلح , حيث اسسو  من فور مؤكد, ما دفع عناصرىا إلى اللجوء إلى العنف

الجماعة االسالمية المسلحة ثم الجماعة السلفية للدعوة القتاؿ, والتي اعلنت في 

لتصبح  2117انتمائها إلى تنظيم القاعدة وغيرت اسمها في سنة   2116سنة 

تنظيم القاعدة في بالد المغرب االسالمي, وقد نفذ ىذا التنظيم كثيرا من العمليات 

 االرىابية.

افريقيا: حيث شهدت منطقة غرب افريقيا في ات الجهادية في غرب التنظيم -4

السنوات الماضية كثيرا من التنظيمات االرىابية, فضال عن تنظيم القاعدة في بالد 

المغرب العربي, انتشرت جماعات اخرى متطرفة : مثل بوكو حراـ, و جماعة انصار 

 الدين, و حركة توحيد. وبرزت قوة ىذه التنظيمات عقب االنقالب الذي حصل في

, و قامت بالكثير من االعماؿ االرىابية فقد نفذت مثال 2112سنة جمهورية مالي 

جماعة بوكراـ النيجيرية عددا من الهجمات االرىابية التي استهدفت اجهزة االمن 

وتشير بعض التقديرات إلى انها شنت  والمدارس واألسواؽوالمدنين والبنية التحتية 

في شماؿ نيجيريا, منها تفجير  2112, 2111ثالثين ىجوما مختلفا بين سنتي 

 .2111مقر االمم المتحدة في ابوجا سنة 
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و يعد من 2115عنو عقب تفجيرات لندف  وأعلن اوروبا :تنظيم قاعدة الجهاد في  -5

 (1)اكثر فروع القاعدة غموضا وعلى وجو الخصوص قيادتو.

ة بين االستجابة لتحدي اف ما يسمى )الربيع العربي( القى بضاللو على المشهد ليزيد الفجو 

استقطابا للقاعدة  الذي يطلق اسم )داعش( *  القاعدة وانتشارىا ولعل اكبر دوؿ ) الربيع العربي(

بعد اف اصبحت ساحة اقتتاؿ من منطلقين االوؿ , بطش النظاـ البعثي) الذي يعدوه ذو في سوريا,

ؿ من اجل المذىب ىو احد منهج علماني( والمنطلق الثاني, االحتقاف الطائفي, وبعد القتا

العوامل المهمة, لدى تنظيم القاعدة وحتى حزب اهلل اللبناني وبالطرؼ االخر اصبحت سوريا 

بالنيابة ما بين القوى الدولية) امريكا  مصلحيوبراغمانية  وأخرىمذىبية  ألسبابساحة صراع تارة 

السعودية( والفواعل الغير الدولية )تنظيم القاعدة  -قطر -تركيا -و روسيا( القوى االقليمية) ايراف

 (2)ابو الفضل العباس العراقي وجماعات اخرى(. –حزب اهلل اللبناني  -النصرة -العالمي

                                                           
 .40( فتوح ابو ذهب هٌكل, الكتاب او المقال,التدخل الدولً لمكافحة االرهاب وانعكاساته على السٌادة الوطنٌة, المصدر نفسه, ص (1

ً س  : هو اختصار لتنظٌم )دولة العراق والشام االسالمٌة( اعتمدته وسائل االعالم المرئٌة و اول من اطلق هذا االختصار قناة )بً بًش *داع

, وقدمت فً البدء على انها اندماج بٌن ))دولة العراق 2013لعربٌة( تشكلت مجموعة )) الدولة االسالمٌة فً العراق والشام (()داعش( فً نٌسان ا

والمجموعة الجهادٌة االسالمٌة فً سورٌا  المعروفة ب"جبهة النصر" إال  2006اكتوبر    /االسالمٌة التابعة "القاعدة" الذي تشكل فً تشرٌن االول 

ٌم " ان هذا االندماج الذي اعلن عنه قٌادي " دولة العراق االسالمٌة" ( ابو بكر البغدادي رفضته النصر على الفور, وبعد ذلك بشهرٌن امر زع

البغدادي خرج عن طوع االمر لتصبح ))داعش(( واحدة من الجماعات التً تقاتل ضد نظام  القاعدة" )اٌمن الظواهري( بإلغاء االندماج إال ان

 .12/10/2013ً العربٌة, س الرئٌس السوري بشار االسد بً بً

 

, 2015نان, لب -والنشر, بٌروتداعش والعراق و ادارة التوحش(, شركة المطبوعات للتوزٌع  ) (  د. ٌاسر عبد الحسٌن, الحرب العالمٌة الثالثة (2

 .301-255ص 
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والشاـ كما ذكرنا فرعين لتنظيم القاعدة, القاسم في العراؽ تعد جبهة النصرة والدولة االسالمية 

المشترؾ بينهما ىو ايديولوجية جهادية سلفية, وعيونهم تترقب اقامة دولة, تنشا فيها الخالفة 

االسالمية في سوريا الكبرى كما جاء في ادبياتهم.  ووفق ما جاء في بعض المصادر فاف جبهة 

ؽ, لكن ساد الصراع بينهما لقضايا تتعلق بالحكم النصرة اسسها متطرفوف من فرع قاعدة العرا

 والخالفة واالمارة والسيطرة على الموارد, وما يسمونو بالغنائم.

وبعدىا تطورت من الحرب الكالمية إلى  التأسيسمواجهات عنيفة و دامية, شهدتها مراحل 

مواجهات دامية وتكثر على مقاطع الفيديو على شبكة أالنترنيت وعلى موقع اليوتيوب, القتاؿ. 

ردىا بعضهم كما ذكرنا إلى خصومو شخصية بين قيادتي التنظيمين, و االىم ىو تباين المقاربات 

فيما يتعلق بأسلوب التصرؼ في المناطق التي يستولوف عليها بالمقابل, فاف قادة داعش 

((ISIS  يسعوف إلى انشاء الخالفة االسالمية بالتوازي مع ىدؼ اخر, قل الحديث عنو في

االونة االخيرة , وىو اسقاط النظاـ السوري, وفي اعقاب ىذه التطورات انقسمت البنية التحتية 

 :(1)لمنظمة القاعدة في سوريا إلى تنظيمين متنافسين ىما

ط بالقاعدة االـ وتحديدا بالظواىري جبهة النصرة برئاسة ابي محمد الجوالني, وترتب -1

 لكونها يمثل فرعا للقاعدة في سوريا.

الدولة االسالمية في العراؽ والشاـ , بقيادة اب بكر البغدادي, والذي اعلن دولة  -2

 , وقد تبنى ىذا التنظيم  اناطا شرسة جدا.2114الخالفة الحقا في سنة 

                                                           
 .255, ص المصدر نفسةد. ٌاسر عبد الحسٌن, الحرب العالمٌة الثالثة) داعش والعراق و ادارة التوحش(, (  1)
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و السعي إلى ايجاد حرية وىامش امني وثمة تسويق للفروؽ بين التنظيمين, يعتمد اف ىدف 

 وإنهاتمثل  فصيال   ثوريا,  بأنهاالحديث العربي المتكرر  يأتيوسياسي  لصالح جبهة النصرة. كما 

تقاتل  من اجل الحرية والديمقراطية في سوريا, ويرى بعض الناس اف النصرة ليست سوى داعش 

في كوف جبهة النصرة لم تتوسع في االراضي  وليس ىناؾ تمايز بين التنظيمين التكفيريين, والحجة

العراقية, كما فعل داعش لكونها تمثل جناح القاعدة الرسمي في سوريا, وعدد عناصرىا بشكل 

عاـ متغير, فبعض التقديرات تشير إلى اف تعدادىم في سورية نحو عشرة االلف عنصر, ويقدر 

 (1)عنصر أالؼإلى سبعة  أالؼعدد عناصر جبهة النصرة بستة 

 : كيف اثرت داعش على النظاـ الدوليالمطلب الثاني

 اثرىا على العالقات الروسية االمريكية: -1

روسيا االتحادية وما تمثلو من مكانة النظاـ الدولي انما يعود ذلك إلى مجموعة من المقومات 

االمريكية والقدرات التي تملكها, وىذا ما جعلها تشكل تحديا واضحا سواء للواليات المتحدة 

معها في مختلف المجاالت, فهي احد اعضائها الدائمين في مجلس االمن  او الدوؿ المتنافسة

في القضية االوكرانية  وأخيراولها حق النقض "الفيتو", كما اف دورىا ماثال في القضية السورية 

توسع ىذا التدخل وتدخلها المباشر وضم اقليم القـر اليها بحجج تتعلق بالناطقين باللغة الروسية و 

بشكل كبير في الشرؽ, وىو ما يعطيها مكانة سياسية  في النظاـ الدولي كوحدة مميزة فيو. كل 

إلى عوامل اخرى جعلت منها قوى كبرى تشكل تحديا للواليات  باإلضافةىذه المؤشرات 

                                                           
, شبكة المعلومات الدولٌة,االنترنٌت, 2004كانون الثانً, ٌناٌر  5مٌشال كٌلو, ال تقاربو"جبهة النصرة"ب"داعش" صحٌفة النهار اللبنانٌة,   ( (1

http//www. Annahar.com. 
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ـ المتحدة االمريكية في النظاـ الدولي, و في خضم ىذا الطرح سنوضح المرتكزات التي تقو 

عليها روسيا االتحادية وبالتالي الدور الذي تلعبو والذي شكل عقبو او تحدي اماـ الواليات 

 المتحدة االمريكية:

القوة العسكرية الروسية التقليدية : في روسيا ما يزاؿ التجنيد االلزامي مستمرا لمن  -1

( سنة وىو ما يسمح لها في وقت الحروب اف تجمع ما 24-18ىم بعمر يتراوح )

أو التقصير  ( ماليين مقاتل دوف اف يتعرض وضعها االقتصادي إلى الخلل7ارب )يق

وىو ايضا عدد يجعل الجيش الروسي من اقوى الجيوش في العالم ىذا من جانب 

  (1)القدرة االستنفارية للجيش الروسي.

%( من االسلحة والقوى النووية 91على )روسيا  استأثرتوبعد تفكك االتحاد السوفيتي 

%( اجمالي القوة البرية 55و ) %( من القوى الجوية85) و على  واإلستراتيجية

 (2)%( من المكانات البحرية.59و)

القدرات الروسية النووية : ويتلخص التحدي االساسي االف في اف قادة روسيا ال  -2

سشاركوف " اوباما" نفوره من االسلحة النووية, بل انهم على العكس من ذلك 

يعتقدوف انو على الرغم من تراجع احتماالت نشوب حرب نووية بشكل حاد منذ 

ر اىمية بالنسبة لروسيا االتحادية نهاية الحرب الباردة, فاف الردع النووي اصبح اكث

                                                           

( ولٌم نصار, روسٌا كقوة كبرى, المجلة العربٌة للعلوم السٌاسٌة, الجمعٌة العربٌة للعلوم السٌاسٌة بالتعاون  (1

  .35, ص2009, خرٌف 20بٌروت, العدد مع مركز دراسات الوحدة العربٌة , 

فً النظام الدولً, خطة بوتٌن الجدٌدة, مجلة ( عادل عبٌد جارو, روسٌا واعادة التسلٌح الستعادة المكانة  2)

 .14, ص2013, 13العربٌة فً الدنمارك, العدد  مٌة ٌاالكادٌمٌة العربٌة فً الدنمارك, االكاد
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وغيرىا من البلداف التي تتفوؽ عليها في القوة العسكرية التقليدية االمريكية. وقد 

يشكل ىذا التصور عقبة يتعذر احتجازىا من اجل تحقيق رؤية أدارة اوباما في عالم 

 (1.)خاؿ من االسلحة النووية

( 178852االنفاؽ العسكري الروسي: بلغ االنفاؽ العسكري الروسي ما يقارب ) -3

ـ وىو ما 2111( مليار دوالر امريكي, في عاـ 5887مليار روبل أي ما يعادؿ )

,وقد زاد االنفاؽ 2119%( من القيمة الحقيقية لنظيره في عاـ 184يمثل )

ج المحلي في عاـ %( من اجمالي النات3الدفاعي الوطني الفعلي ليتخطى اؿ)

, وقد حازت القوة البرية النسبة االكبر من االنفاؽ العسكرية اذ حازت على 2119

%( للسالح الجوي وقوات الدفاع الجوي, 13%( للبحرية)18%( مقابل )35)

%(, بينما 17وحازت القوات االخرى القوات الصاروخية االستراتيجية بنسبة )

 (2)مركزية.ال واإلدارةالمتبقي ذىب إلى الدعم 

مبيعات االسلحة: تعد مبيعات االسلحة احدى اىم المصادر التي يرتكز االقتصاد  -4

الروسي تتقدمها )الطاقة(, وتحتفظ روسيا بالمرتبة الثانية في صادرات االسلحة 

التقليدية بعد الواليات المتحدة التي تاتي في المركز االوؿ بحجم صادرات تبلغ 

                                                           

موقع شبكة المعلومات الدولٌة , االنترنٌت,  (  رٌتشارد وٌتز, أوباما والعقبة الروسٌة, ترجمة امٌن علً,  (1

http://www.project- syndicate.orgعلى الرابط التالً Jul 16 2014سندٌكٌت بروجٌكٌت 
 

(  التسلح ونزع السالح واالمن الدولً, تعرٌب عمر االٌوبً وامٌن سعٌد االٌوبً, مركز الدراسات الوحدة  (2

 .240-235, ص2011لبنان, الكتاب السنوي, -, بٌروت1العربٌة, ط
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%( من حجم عمليات نقل 23, اذ استحوذت على )مليار دوالر( 28856قيمتها )

 (1).2111-2116االسلحة على المستوى الدولي بين سنتي 

وىناؾ جملة من المعوقات التي تقيد توسيع الصادرات, وبالتالي تراجع ىذه الصادرات في 

قدرة روسيا االتحادية في منافسة صادرات االسلحة االمريكية في السوؽ  وإضعاؼالمستقبل 

 (2)  :العالمية للسالح, و ذلك لسببين مهمين

:عجز روسيا عن الدخوؿ إلى بعض االسواؽ العالمية الكبرى المستقبلة لألسلحة التقليدية  األوؿ

مثل بلداف الخليج العربي وغرب اوربا التي تتجو بدرجة كبيرة للتعاقد مع الواليات المتحدة 

االمريكية والدوؿ الغربية, فعلى سبيل المثاؿ فقد وقعت السعودية احدى دوؿ مجلس التعاوف 

, وىو 2111مليار دوالر( عاـ  6ي مع الواليات المتحدة االمريكية صفقة سالح بمقدار)الخليج

 يبين تفوؽ الواليات المتحدة االمريكية من حيث حجم الصادرات على نظيرتها.

الثاني: التخلف التكنولوجي النسبي للمنتجات العسكرية الروسية مقارنة بالسلحة  الغربية وفي 

حدة, تارة بسبب افتقارىا إلى االنفاؽ الالـز  لتطويرىا بسبب انعكس مقدمتها الواليات المت

المقـو االقتصادي والعسكري, فضال عن تركو االتحاد السوفيتي السابق الذي ورث اجياؿ نمطية 

من التسليح إلى جانب كوف معظم الشركات عي حكومية مما يجعلها مقيدة بأجراءات ادارية 

 الخاص في الواليات المتحدة و اوروبا الغربية.معقدة على عكس شركات القطاع 

                                                           

 . 359-355ق ذكره, ص ( التسلح ونزع السالح واالمن الدولً, مصدر سب (1

الروسٌة بعد الحرب الباردة, مركز حمورابً للبحوث  –(  طارق محمد ذنون, العالقات االمرٌكٌة  (2

 .125-129, ص 2012العراق,  -( بغداد2والدراسات االستراتٌجٌة, السلسلة  الجامعٌة)
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نجد اف كال من روسيا و امريكا تتناحر قيما بينهما من اجل الحفاظ على مصالحهما في المنطقة 

ساعية لحماية امنها القومي او تحقيق مصالح لها في سوريا, فنجد اف العالم اجتمع في التحالف 

ية لضرب داعش في سوريا والعراؽ و االف نجد العديد الدولي بقيادة الواليات المتحدة االمريك

من القوى الدولية و االقليمية المؤثرة في الملف السوري ومن بينها الواليات المتحدة, روسيا, 

نجد اف التنسيق االمريكي الروسي قد انقلب إلى تفاىم واتفاؽ شبو كامل, بالنسبة للدوؿ ذات  

اؿ اكبر مما يفرقهم برغم حدة التنافس و ىو تحدي االرىاب النفوذ العالمي فاف ما يجمعهم ال يز 

وىو موضع يجتمع العالم الخارجي و يهم دوؿ المنطقة ايضا فأنها تريد أستقرارا تحت قبضة امنة 

عدـ وقيادة سياسية, فنجد اف الواليات المتحدة تخوض مرحلة انتخابات رئاسية و ىذا يعني 

إلى تغيير مسار سياستها الخارجية خالؿ ىذه الفترة, و االنخراط في أي تصرؼ ممكن أف يؤدي 

اف التراجع االمريكي قد افسح المجاؿ لروسيا لتشغلو لغرض نفسها في المجتمع الدولي و 

بغياب أي رادع, فسوؼ تستمر بالتدخل في سوريا, ونستنتج اف معالم االستراتيجية المقبلة 

الفترة القادمة, وسيتجلى ذلك في ازدياد نفوذىا ستكوف في روسيا المحرؾ االبرز في ديناميكيات 

في سوريا والعمل على استحداث خطط للحكم تضمن بقاء نظاـ حليف لموسكو في سوريا, حتى 

 (1)لو تطلب ذلك تغيير خارطة البلد.

شهدت المنطقة العربية العديد من التغيرات والتحوالت السياسية التي شكلت تحديا للواليات 

كية و  اربكت حساباتها و مصالحها باعتبار اف سقوط تلك االنظمة الموالية لها , المتحدة االمري
                                                           

,شبكة 2016\مارس\2فً الدول الكبرى , نون بوست , مناف محمود قومان, مقاالت :القضٌة السورٌة (  (1

 .www.noonpost.netالمعلومات الدولٌة , االنترنٌت, على الرابط التالً 
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بشكل تهديدا لسيطرتها وىيمنتها على المنطقة العربية, لذلك اتسم سلوؾ الواليات المتحدة 

تعد روسيا من القوى المؤثرة الفاعلة في  تجاه ىذه التحوالت بالتفاوت وفقا لتحقيق مصالحها.

و التي بدأت بإقامة عالقات دبلوماسية مع سوريا و اتسم الموقف الروسي منذ  الشرؽ االوسط

بداية التحوالت السياسية التي تعرضت لها منطقة الشرؽ االوسط بالتحفظ والحذر ال يزاؿ لروسيا 

التأثير كبير على الساحة الدولية, فالعديد من التحديات العالمية الكبرى كالحرب على االرىاب 

واجهو االصولية االسالمية والحفاظ على االمن االوربي و العالمي , و لها دور في الدولي وم

التعامل مع الصرعات االقليمية بما فيها ازمة الشرؽ االوسط ال يمكن التصدي لها بدوف مساىمة 

 (1) بناءة من روسيا.

 كيف اثرت على االتحاد االوربي و النزوح اليها:  -ثانيا:

ي المنطقة العربية وخاصة سوريا والعراؽ موجة ىجرة واسعة إلى الدوؿ لقد اثار ظهور داعش ف

االوربية من قبل النازحين من المناطق التي يسيطر عليها داعش , و قد اثارت حشود الالجئين 

ىواجس لدى اوساط من تبعات ىذه )) الهجرة(( السوريين على اوربا وحوؿ محطات قطاراتها, 

وربية ومستقبل المانيا. على الرغم من التعاطف  االنساني الواسع في وخطرىا على ىوية القارة اال

الكثير من الدوؿ االوربية حياؿ ازمة الالجئين السوريين و دعوات الكثيرين الستقبالهم والترحيب 

اف بعض االصوات اتخذت موقف مغايرا , و عدت الالجئين السوريين خطرا يهدد  إالبهم , 

% 91أقليات في بلدانهم مستقبال. نجد اف ىذه "الهجرة الكبرى" اف بتحويل شعوب القارة إلى 

من الالجئين السوريين ىم من الرجاؿ , وستلحق بهم اسرىم , وينجب كل فرد منهم خمسة ابناء 

                                                           
 .5, ص2005لٌلٌا شٌف تسوفا, روسٌا بوتٌن , ترجمة بسام شٌحا , الدار العربٌة للعلوم, (   (1
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االوربيوف اقلية , و بخاصة في المانيا التي يعني مجتمعها من سيصبح  على االقل , و بعد جيل

دات بشكل ملحوظ . المستشارة االلمانية )انجيال ميركل ( تبذؿ شيخوخة مزمنة يتناقص الوال

جهودا من اجل اف تقبل دوؿ االتحاد بحصص الستقباؿ الالجئين المحتشدين في اليوناف و 

اف ىذه الفكرة ال تجد ترحيبا في دوؿ  إالىنكاريا و ايطاليا كي تعين بالدىا في تحمل العبء , 

 اتية.اوربا الشرقية ألسباب متنوعة و ذ

و يمكن من جهة اخرى فهم مواقف اوروبا الجديدة انطالقا من اف ىذه الدوؿ التي انظمت حديثا 

لالتحاد االوربي لم يكن لها يد في تدمير العراؽ و افغانستاف و ليبيا و سوريا و مالي , و ىي 

تعاني فعال  دوؿ مصدر ومنطلق ىذه الموجة الكبيرة من الالجئين. الجدير بالذكر اف المانيا التي

مليوف نسمة . و توجد  82من اعراض الشيخوخة ىي االكثر سكانا في االتحاد االوروبي بنحو 

و الصربية و العزيزية و  الدنمركيةبها اقليات محلية معترؼ بها رسميا و بلغتها الخاصة , ىي 

 (1)الغجر االلماف.

 2115الجىء.  وفي منتصف  (288128111 )خالؿ ازمة اللجوء ما يقارب بأوربايوجد  

حوالي المليوف شخص ينتظروف اخذ االذف االقامة المؤقتة كالجىء . يتوزع الالجئوف على دوؿ 

في السويد , (% 11 )في فرنسا و (%12 )من ىذا العدد في ألمانيا و (%26 )اوربا نحو

حيث في بلجيكا .  (%5 )في النمسا و(% 5 )في بريطانيا ,(% 6 )في ايطاليا و (7%)

( الجىء العدد 3288911شكل الالجئين السوريين العدد االكبر المسجلين في اوربا ما يقارب )

( الجئ . 158211, ثم ىولندا ) الجئ( 1188111االكبر منهم استقر في المانيا بما يتجاوز )

                                                           
 .Rtarabac  ,5\1\2015محمد الطاهر , المانٌا ونذر الهجرة السورٌة الكبرى , (   (1
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( الجئ , كذلك بريطانيا . بلغت نسبة الذكور بين الالجئين السوريين 7111اما فرنسا حوالي )

سنة  14%( ونسبة االطفاؿ ممن اعمارىم دوف 31%( ونسبة االناث )71في اوربا حوالي )

%( بينما نسبة من تجاوزت 48سنة ) 34و  18%( ونسبة الشباب بين عمر 21)بلغت 

%( . نجد اف دوؿ اوربا ىي دوؿ مانحة لمنظمات االمم المتحدة , و 1سنة ) 65اعمارىم  

ي مبالغ  من االمم المتحدة تتعلق بمصاريف الالجئين على منظمات الالجئين و ال تتقاضى أ

ما يتجاوز  2114اراضيها , لقد قدـ االتحاد االوربي لبرنامج الالجئين التابع لالمم المتحدة في 

مليوف دوالر لمساعدة الالجئين السوريين . شكل االتحاد االوربي  121دوالر ذىب منها  271

لدعم الدوؿ االوربية في أجراءت مساعدات الالجئين  2111صندوؽ الالجئين االوربي في عاـ 

( مليوف 628, )2113, 2118الدولية و قد قدـ ىذا الصندوؽ لوحده بين عاـ  المعاييروفق 

الستقباؿ  االساسيينر لمساعدة الدوؿ االعضاء في اجراءات استقباؿ الالجئين. اف السببين دوال

ىذه البالد مؤسسة على مقدس واحد ىو قيم "حقوؽ االنساف" و ليس  -1أوربا لالجئين ىما: 

أي مقدس ديني . و أي انتهاؾ فاضح لحقوؽ االنساف مثل اف يطردوا عشرات االالؼ من 

الالجئين دوف أي سبب سواء انهم الجئوف سيؤدي لزلزلة النظاـ القيمي الغربي في الشارع و 

ضغط الشارع الغربي خاصة في المانيا و النمسا و ىولندا و السويد   -2ي في النظاـ كلو .بالتال

السياسيين على اتخاذ قرارات ضخمة باستقباؿ الالجئين . و طبعا  جرأةكاف لو دورا اساسيا في 

 (1)حجم المانيا اقتصاديا و سكانيا, كاف قاطرة حظ طيب بالنسبة لالجئين و خاصة السوريين .

 
                                                           

, شبكة  2015\11\12عالء الدٌن الخطٌب , االعداد الكبٌرة لالجئٌن فً اوربا ال اثر لها , الغربال  (  (1

 .www.algherbal.comالمعلومات الدولٌة االنترنٌت على الرابط التالً 
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 وصياتالت

 تسجل ىنا بعض التوصيات:

معرفة االسباب الحقيقية التي ادت الى ظهور االنحراؼ الفكري وتوجو الفرد الى االرىاب , -1

 في ظل اجواء المنطقة الملتهبة باالزمات السياسية واالقليمية .

العمل على مواجهة التحديات التي تساعد على زيادة النشاطات االرىابية من خالؿ محاربة -2

البطالة والفقر التي تعتبر البطالة من اىم العوامل التي تؤىب الى اصطياد الشباب من قبل 

 المنظمات االرىابية لفشل ادفعتهم وزرع افكار ارىابية . 

الكادميين دوراً فكرياً في مواجهة االفكار االرىابية يجب وضع اليات لمنح علماء الدين وا-3

وايضاً من خالؿ العمل على تنقيح المناىج في المدارس من االفكار المتطرفة .كذلك يبرز دور 

 االسرة في متابعة ابنائهم وتحذيرىم من اصدقاء السوء خاصة اثناء فترة المراىقة .

ات المسلحة على انها مجموعة موحدة فكرياً , عدـ التعامل مع المنظمات االرىابية والجماع-4

 وتتبنا الرؤى والتصورات نفسها, بل , اعتبار اف لكل جماعة طريقها ومنهجها الخاص .

يشكل موضوع التمويل عنصراً حاسماً في تلك الحركات االرىابية ولذلك يجب على الدوؿ -5
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 المجتمع المدني . 
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 الخاتمة

لما يسمى بالفاعلين من غير الدوؿ , وىي كيانات تنازع الدولة في احتكارىا  ينتمي تنظيم داعش

للسلطة .وتتوافر على السمات التالية : جسم متكامل يمتلك قيادة , ويمتلك بعد جغرافياً , 

ويعبر عن ايديولوجية معينة , يمتلك اىداؼ استراتيجية , ويمتلك القوة , ومن ثم يستطيع اف يؤثر 

لدولة . لقد مثل داعش كفاعل من غير الدوؿ تحدياً حقيقياً للدولتين اللتين ينشط على سياسة ا

في اطارىما الجغرافي , العراؽ وسورية , نفي العراؽ تسبب في االطاحة بحكومة المالكي , 

وسوغ التدخل الخارجي في العراؽ مرة ثانية , وفي سورية اثر على مسار الحرب بدؿ من محاولة 

 جهت كل الدوؿ للقضاء عليو.اسقاط داعش ات

بالرغم مما اظهره التنظيم من تطور ونمو مؤسسي وتنظيمي معقد, ومن كفاءة كبيرة في التجنيد 

والدعاية , وقدر على التماسك الداخلي , اال اف ذلك ال يعني انو يواجو مشاكل حقيقية , فال 

عليها يحمل في ثناياىا مخاطر  يزاؿ التوسع الكبير والغير مدروس في عملو والمناطق التي يسيطر

حقيقية على قدرة التنظيم على التماسك في حاؿ تعرض لضربات عسكرية وامنية كبيرة , او في 

حاؿ نجحت الحرب التي يشنها التحالف االمريكي في قتلو اقتصادياً وجغرافياً وتقليل القوة التي 

 حصل عليها بصورة كبيرة خالؿ الفترة االخيرة
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