
 المبحث االول 

 التعريف بالثورة واالنقالب والنظام الدولي 

 المطلب االول

 مفهوم الثورة 

مفردة الثورة يشتق لفظ الثورة بحسب لسان العرب من ثار الشيء ثورا وثؤورا وثورانا وتثور : ىاج . والثائر : 
 . (1)انالغضبان . والمثاورة : المواثبة والثورة في لسان العرب ىي الييج

وايضًا كممة ثورة في المغة العربية جاءت من اشتداد الغضب واالندفاع العنيف : ثار اي ىاج ، ثارت اعصابو 
اي فقد السيطرة عمى افعالو ، اما مصطمح الثورة في المغة االجنبية مستعار من الفمك ويقصد بو الدورة الكاممة 

 لجسم متحرك حول محوره .

ومفيومين التعريف التقميدي القديم الذي وضع مع انطالق الشرارة االولى لمثورة ولمثورة تعريفات معجمية تعريفين 
 . (2)الفرنسية وىو قيام الشعب بقيادة نخب صالئع عن مثقفيو لتغير نظام الحكم بالقوة

ايضا تعد الثورة عممية تحول مجتمعي وسياسي واقتصادي يرى في نخبتيا الجديدة غير المركزية االيدولوجية 
 . (3)المؤسسة فرصا اكثر في مشاركة الجماىير في اختيار نظماىا الحديث وغير 

والثورة في ادرى الوسائل الرئيسية لمتغير في حياة الشعب الن االصالح قد يتيح باحداث تغيرات في الناظم 
الحياة  القائم بالطرق السممية اي مع المحافظة عمى البناء االساسي لممجتمع فيجري التعديل طبقا لمقتضيات

 . (4)المتجددة ولمقاومة التغيرات التي تظير في النظام القائم

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، 11ص،  1111عزمً بشارة ، فً الثورة والقابلٌة للثورة ، المركز العربً لالبحاث ودراسة السٌاسات ،  -1

  www.softwarelabs.comأ . وفاء لطفً )الثورة والربٌع العربً : اطاللة نظرٌة (  -1

 11ص،  1111 ،االردن  –مصح خضر الجبوري )جذور االستبداد والربٌع العربً( االكادٌمٌون عمان  -3

ري فً دراسة موجزة عن القانون الدستوري والنظم السٌاسٌة ، اشرف ابراهٌم سلٌمان فً كتابة مبادئ القانون الدستو -4

 . 99ص،  1115القاهرة ،  –وسط البلد  –مكتبة االنجلو واالهرام 
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المقصود بالثورة ىو تحرك شعبي واسع خارج البنية الدستورية القائمة او خارج الشرعية يتمثل ىدفو في تغير 
نظام الحكم القائم في الدولة والثورة بيذا المعنى ىي حركة تغيير لشرعية السياسة قائمة ال تعرف بيا وتستبدليا 

  (1)بشرعية جدية

بط بالعنف والقوة ورفض طاعة الحكام االسباب مختمفة ومحاولة ابعاد ان مفيوم الثورة لدى الجماىير ليس مرت
 (2)ىؤالء الحكام عن سدة الحكم بالقوة واالكراه

وان مفيوم الثورة يشير الى انيا حركة كمية شاممة تيدف الى احداث تغيير اساسي في كيان وتركيب المجتمع ، 
ت الحياة فيو يمتد ليشمل كافة الجوانب السياسية ويكون ىذا التغيير سريعا ومفاجئا ويتناول كافة مجاال

  (3)واالقتصادية واالجتماعية الى جانب الحياة الفكرية والفنية وكذلك يتم وصف الثورة عمى انيا محكومة بقانون 

فمن منطمق ان الثورة في جوىرىا تحطيم لمقانون النافذ وتمرد عمى قوتو الممزمة ، ىكذا توجد عالقة تضاد 
من حيث االصل لكون الثورة تتخذ معنى الخطورة فيي تمثل شكال من اشكال القضاء عمى سيادة بينيما 

القانون كاساس لمدولة والديمقراطية وباالمكان تعريفيا عمى انيا " تغيير نظام مجتمع عمى غير طريق القانون 
اساسو تكديس الحق في  الذي كان سائدا فيو بغاية ارساء نظام جديد لسمطة الدولة ولمتنظيم االجتماعي

 . (4)التقدم"

وكذلك يجب ان تكون عممية تحول مجتمعي وسياسي واقتصادي ويرى في نخبتيا الجديدة غير المركزية وغير 
االيدولوجية وغير المؤسسة فرصا اكبر في مشاركة الجماىير في اختيار نظاميا الجدية ويرفض في الثورة 

 . (5)ساتيااالستثنائية قوانينيا واجراءتيا ومؤس

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 11عزمً بشارة ، مصدر سابق ، ص -1

 –جعفر عبد السادة بهٌر الدراجً )التوازن بٌن السلطة والحرٌة فً االنظمة الدستورٌة دراسة مقارنة دار الحامد  -1

 . 18، ص 1111عمان 

 . 1، ص 1114الصحافة والتمهٌد للثورات( القاهرة  خالد زكً ، ) -3

احمد السوسً ، محمد العجمً واخرون )فً االنتقال الدٌمقراطً واالصالح الدستوري فً البلدان المغاربٌة مجمع  -4

 . 83ص ، 1111االطرش ،

 . 116مصلح خضر الجبوري ، مصدر سابق ، ص -5
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التغيرات الجديدة في البنى المؤسسية لممجتمع تمك التغيرات  تشير موسوعة عمم االجتماع الى ان الثورة تعني
التي تعمل عمى تبديل المجتمع ظاىريًا ، من نمط سائد الى نمط جديد يتوافق مع مبادئ وقيم ايدولوجية 
واىداف الثورة قد تكون الثورة عنيفة دموية كما قد تكون سميمة وتكون الثورة فجائية او سريعة وبطيئة تدريجية 

ناك انماط مختمفة لمثورة كالثورة االجتماعية او الثورة الثقافية ، او الثورة الصناعية والسياسية والعممية وى
 . (1)والتكنولوجية

حقو في حكم نفسو بنفسو من يد طاغية فرض  ولكل شعب من شعوب االرض ثورتان ثورة سياسية يسترد بيا
عمييا او من جيش معتد اقام في ارضو دون رضاه او ثورة اجتماعية تتصارع فييا طبقاتو ثم يستقر االمر فييا 
عمى ما يحقق العدالة البناء الوطن الواحد ان لكل من الثورتين ضروفا مختمفة تتنافر تنافرا عجيبا وتتصادم 

ثورة السياسية تتطمب لنجاحيا وحدة جميع عناصر االمة وتربطيا وتساندىا  ونكرانيا لذاتيا تصادما مروعا وان ا
 في سبيل الوطن كمو .

اما الثورة االجتماعية من اول مظاىرىا تزلزل القيم وتخمخل العقائد ، وتسارع المواطنين مع انفسيم افراد 
 . (2)وطبقات وتحكم الفساد والشك والكراىية واالنانية

وعادة تبدا الثورات داخميا من قبل مجموعة او مجموعات من الناس يشعرون بالظمم وعدم المساواة وبعض 
والثورة الصينية  1917االمثمة عن الثورات الشييرة الثورة الفرنسية في القرن السابع عشر والثورة الروسية عام 

جنبية بل كانت ناجمة عن الشعب العربي ، والثورات العربية لم تشتعل بقيادة قطر او الدول اال 1927عام 
 . (3)خاصة فئة الشباب منو

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 99ص – 1111مولود زاٌد الطٌب ، علم االجتماع السٌاسً ، دار الكتب الوطنٌة بنغازي ، لٌبٌا  -1

 ww.misrian.com،  9،ص 1111ن المصرٌٌن جمال عبد الناصر فلسفة الثورة دلٌل المدونٌ -1

 . 115، ص 1111خالد عبدالرحٌم السٌد )مقاالتً مقاالت مختارة( دار الكتب القطرٌة  -3
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والثورة حركة شاممة ليا فمسفتيا المعمومة واىدافيا الواضحة وىي ال تقتصر عمى تغيير الحكام كافراد بل ىي 
 (1)فمسفة الحكم وطريقة العيش واساليب الحياة والثورة في جوىرىا حركة تغيير جذري يشمل نظام الحكم وايضا

 (2)تجددية ووسيمة فعالة لالصالح عندما يكون التطور العادي غير قادر عمى تمبية طموحات واىداف المجتمع
، وقد حظى مفيوم الثورة باىتمام كبير لدى فالسفة االغريق افالطون وارسطو حيث افالطون من اوائل 

لفالسفة الذين عنوا بدراسة التغيرات التي يمكن ان تطرأ عمى البناء السياسي اما ارسطو فبعد رائد في دراسة ا
عمم الثورات حيث قدم اول محاولة شاممة لدراسة الثورة في مؤلفة الشيير "السياسة" ان الثورة في نظر ارسطو 

 .  (3)بدال الجماعات االجتماعية ظاىرة اساسية الحداث التغير الذي قد يؤدي الى تغير او است

يقول ارسطو في كتابو " السياسة" ان انماط الحكم كميا معرضة لمثورة بما فييا نمطا الحكم االساسيان وىما : 
االولغاركية والديمقراطية وكذلك ما يسمو نظم الحكم المتوازن او الدستوري ، او االرستقراطي ، ويقسم ارسطو 

يؤدي الى تغيير الدستور القائم فينتقل من نظم حكم الى نظم حكم اخر ونوع يغير الثورات الى نوعين نوع 
 ، (4)الحاكم في اطار بنية النظام القائم 

ان عوامل الثورة واسبابيا كثيرة وتتراوح بين الخصوصي والكوني وبين  الذاتي والموضوعي وبين الرمزي  
دة في كل الدول التي تعاني من نبر الطغيان وغياب والمادي وبين المعرفي وااليدولوجي وىي عوامل موجو 

المؤسسات المؤسسات حيث يتم اقصاء الناس من المشاركة الفعمية فييا ويحرمون من التدخل االيجابي في 
 . (5)الشان العام

 والثورة كذلك تعني االطاحة بالنظام السياسي واالقتصادي السائد الذي يقوم عمى االستقالل .

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 151مولود زاٌد ، مصدر سابق ، ص -1

 . 8-1خالد زكً ، مصدر سابق ، ص -1

 . 1عزمً بشارة ، مصدر سابق ، ص -3

 . 19، ص 1111الثورة العربٌة وارادة الحٌاة : مقاربة فلسفٌة  –زهٌر الخوٌلدي  -4

،  1116ابرٌل 18المفهوم واالبعاد  –قراءات نظرٌة الثورات السٌاسٌة  –اعاد ادارة البحوث والدراسات  -5

eg.org-www.eipss 
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 المطلب الثاني

 مفهوم االنقالب

 

االنقالب في اصطالح المؤرخين تغيير ميم في حكومة الدولة وقمب في قوانينيا وىو غير الثورة التي بمعنى 
العصيان والخرج عمى الطاعة والقيام عمى الحكومة المشروعة والفرق بين االنقالب والثورة كبير فان الثورة كثيرا 

خالف االنقالب فانو ميما الم االمة ورضرضيا ما تضر بمنافع االمة ومصالحيا عن السير في طريق النجاح ب
، بعد االنقالب في النط التقميدي  (1)فيو يخطو بيا خطوة في نيج التقدم ويصد بيا الى درجة في سمم النجاح

 . (2)يستغل االنقالب قوة الحكومة لمتمكن من السيطرة السياسية عمى البالد

وا لمتعبير عن الثورة بدال النيا االجتماعية والسياسية التي تعني ما بمغت االنتباه ىنا ان االتراك والفرس استخدم
التغير الجذري واالنتقال من وضع الى وضع ومفردة انقالب العربية فيقال انقالب دستوري اي "الثورة الدستورية" 

ومعناىا وانقالب اسالمي اي الثورة االسالمية ويبدوا ان الفرس والترك استخدموا مفردة انقالب في مكانيا 
 . (3)المالئمين في حين استخدم العرب ىذه المفردة بمعناىا الجزئي فقصروىا عى االنقالب العسكري

وفي توضيح الفرق بين الثورة واالنقالب ذكر الرئيس جمال عبد الناصر في حديث لو بان الثورة وصول الى 
القوة من اجل القوة والحكم الثورة بداية القوة لتحقيق تغيير جذري في االوضاع اما االنقالب فيو الوصول الى 

بينما في االنقالب بداية ونياية وبينما االنقالب في حقيقتو محاولة لتغير شخص الحاكم فأن الثورة في حقيقتيا 
 . (4)محاولة لتغيير اساس المجتمع

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 11، ص 1111ب العثمانً وتركٌا الفتاة مسسسة هنداوي روحً الخالدي )االنقال -1

1- Or.m.wikpedia.org 

 13عزمً بشارة ، مصدر ساب ق، ص -3

 . 31، ص 1118( مكتبة مدبولى 1954-1949سٌد عبدالعال االنقالبات العسكرٌة فً سورٌا ) -4
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محاولة استيالء العسكر عمى ويقصد باالنقالب ىو ان االنقالب مفيوم تقني بالدرجة االولى بوصف عممية او 
  (1)السمطة عبر تقصد االطاحة بالحاكم كان ىذا الحاكم مدنيا او اعسكريا شرعيا او غير شرعي

  (2)بينما يقصد باالنقالب العسكري ىو تحرك مجموعة من العسكريين من اجل تولي الحكم بالقوة

تنتمي الى نفس الفئة االولى التي كانت تسيطر يعد االنقالب ايضا عممية نقل السمطة من يد فئة الى فئة اخرى 
عمى الحكم دون احداث تغيير في وضع القوى السياسية في المجتمع او في توزيع عوائد النظام السياسي فيو 
بمعنا ان تغير في اوجو الحاكمين دون تغير في احوال المحكومين وفي الغالب تحدث االنقالبات من خالل 

ن حينما يصبحون غير راضين عن سياسات النظام القائم وتزاد فرص نجاحو اذا ما القوات المسمحة العسكريي
 ،  (3)تاكمت شرعية النظام القائم

ان التدخل العسكري بالمجتمع لو عوامل تساعد عمى تحقيقو ذلك التدخل الذي يتنوع بين التدخل مباشر وتدخل 
وغالبا ما يكون االنقالب عمى يد قالب العسكري وتكون صورة التدخل المباشر عمى الدوام في االنغير مباشر 

القوات المسمحة ويتحصرىم القائمين بو عمى مجرد الوصول الى السمطة او الحكم دون النظر الى اخسائر او 
االرباح وغيرىا ولذلك يمكن القول ان القول ان القوات المسمحة عامل ضروري في االنقالب والثورة فان كانت 

عمى عنصر المفاجا حكم العسكريين ليا فان االنقالب في تدبيرىم وتنفيذىم حيث يعتمد منظور الثورة تحتاج الى 
 (4)لتحقيق النجاح

بالضرورة ولكنو يبقي االماكنية مفتوحة االنقالب ال يعكس تحركا شعبيا  الذي يولد االنقالب ىو االستبداد ان
 .(5)حكم الن يشكل انقالبا عسكريا مدعوما شعبيا ىدفو تغيير نظام ال

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  191، ص 1115-1111خلٌل فاضل )الٌوم العظٌم(  -1

 151عالء االسوانً )جملة اعتراضٌة دار الفارابً بٌروت لبنان ،ص -1

 9خالد زكً ، مصدر سابق ، ص -3

 31سٌد عبد العال ، مصدر سابق ، ص -4

 11صروحً الخالدي ، مصدر سابق ،  -5
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 لثالمطلب الثا

 مفهوم النظام الدولي

يقصد بالنظام الدولي حسب تعريف الباحث )جوزيف فرانكل( مجموعة من االحداث السياسية المستقمة تتفاعل 
في النظام الدولي مجموعة من التحوالت والتغيرات التي يشيدىا العالم  فيما بينيا بانتظام ويرى )ىندي كيسنجر(

 (1)والتي ما زالت في طور التكون الكوني ولم تتبمور بعد في شكل كامل

، ىو نظام سياسي يقوم بتوزيع المكافات او المساىمة في زيادة الشيرة او الييبة لكل من الدول واالفراد طبقا  
معينة ال عمى اساس الخصائص معينة تتوفر لدييم كاالساس العرقي كما ان ىذا  لما قاموا بو من نشاطات

  (2)النظام يحتوي عمى اليات تكاممية او توحيدية تقوم بوظائف ادارية واقتصادية وسياسية وقضائية

ميات ويقصد في النظام الدولي ىو تجمع يضم وحدات سياسية مستقمة تتفاعل فيما بينيا بتواتر معقول وفقا لعم
  (3)منظمة وتمعب القوة دورا رئيسيا في التفاعل بين ىذه الوحدات

وىو يعرف كذلك انو مجموعة من العالقات المتجددة التي تحكم الدول وىو نظام يضم مجموعة من الوحدات  
م فوق القومية مثل االمالمتفاعمة غير الساكنة التي تسمى امما او دوال يضاف الييا احيانا بعض المنظمات 

  (4)المتحدة

وىو مجموعة الحقائق االقتصادية واالجتماعية والجغرافية والسياسية التي تحكم عالقات المجتمع الدولي بكل  
اشخاصو ومؤسساتو وبكل االنسان القيمية والقانونية التي تعبر عن ىذه الحقائق والتي تنظم عالقات الدول 

 . (5)لعالقاتوالمجتمع الدولي بالطبيعة واليات لتنفيذ ليذه ا
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 ،التحاد االوربً نموذجٌا  ،مستقبل الناظم الدولً الجدٌد فً ظل بروز القوى الصاعدة واثره على المنطقة العربٌة  -1

 15، ص 1111)د.كوثر عباس الربٌعً .م. مروان سالم العلً( 

اكتوبر  ،عبد الرحمن برقوق مفهوم النظام فً مجال العالقات الدولٌة ، مجلة العلوم االنسانٌة جامعة خضٌر بكسرة  -1

 31،ص 1111

  1115دار الهدى  – 11جهاد عودة النظام الدولً نظرٌات واشكالٌات ،ص -3

 1111-1199ابراهٌم احمد  –لجدٌد اطروحة لنٌل شهادة دكتوراه علوم فً فلسفة بـ ) الدولة العالمٌة والنظام الدولً ا -4

 . 5، ص

  11ص ، 1111جامعة العلوم التطبٌقٌة عمان  ،قضاٌا دولٌة  ،عوض الهزاٌمة  -5
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ىناك عدة تعريفات لمنظام الدولي فيو يعرف عمى انو اطار تنظيم فيو وحدات دولية ندخل في معظميا في 
ام ايجابية مؤثرة فييا عمى الوحدات المنتظمة في اطاره عممية ىادفة ومستمرة ويترتب عمييا نتائج سمبية كانت 

 . (1)من ناحية او عمى االطار الذي تنتظم فيو ىذه الوحدات من ناحية ارخى

وقد عرفو )ىيدلي بول( بانو النظام الذي تنتظم فيو وحدات كيانية يترتب عمى وجودىا سمسمة متعاقبة من 
غيمين( ىو مجموعة من الكيانات المتفرقة التي تجمع بينيا  االفعال وردود االفعال . وحين يعرف )روبرت

 (2)عالقات منتظمة نتيجة لوجود شكل من اشكال السيطرة

وقد عرفو )موريس ايست( يمثل انماطا من التفاعالت والعالقات بين العوامل السياسية ذات الطبيعة  
عرفو مجموعة من الوحدات السياسية االرضية)الدول( التي توجد خالل وقت محدد ) اما جوزيف فرانكل( ي

 (3)المستقمة تتفال فيما بينيا بشيء من االنتظام

اما )مورتن كابالن( فقد وصف النظام الدولي بقولو : مجموعة من المتغيرات المرتابطة فيما بينيا والمتميزة عن  
وعة من المتغيرات الفردية محيطيا وتستند ىذه المتغيرات عمى قواعد سموكية تميز العالقات القائمة عمى مجم

غيرات الخارجية ، وىذا )ستانمي ىوفمان( يرى ان النظام الدولي عبارة عن من المتغيرات الفردية عن تجمع المت
 . (4)نمط لمعالقات بين الوحدات االساسية لمسياسة الدولية ويتحدد ىذا النمط بطريقة بنيان او ىيكل لمعالم

د اهلل اعطى بعد اوسع لمنظام الدولي الذي يجد بانو تجسيد لمنشاطات في حين ان الكاتب عبد الخالق عب
وتفاعالت وارتباطات الدول والمنظمات والشركات متعددة الجنسيات والتكتالت العسكرية والدفاعية والوحدات 

 . (5)السياسية الرئيسية والفرعية االخرى المكونة لمعالم المعاصر
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م ، ووفقا 1648تشكمت معالم النظام الدولي في القرن السابع عشر في اوربا بعد توقيع معاىدة ويستقاليا في 
ليذه المعاىدة تم انياء الحرب ذات الطابع الديني في اوربا واقامة الدولة القومية ) سيادة الدولة( وىذه عمميا 

االنتاج الراسمالية وقد مر النظام الدولي بعدة كانت حروبا لمقضاء عمى االقطاع تمييدا النتصار عالقات 
  (1)مراحل

، التي م 1648المرحمة االولى : ىي التي ىيمنت عمى العالقات الدولية منذ انعقاد معاىدة ويستقاليا في عام 
انيت الحروب الدينية في اوربا واستمرت حتى الحرب العالمية الثانية وقامت عمى التعددية القطبية وكانت 

الثقل في ذلك الناظم وعرفت ىذه المرحمة " بنظام توازن القوى التقميدي " المرحمة الثانية : منذ نياية  مركز
وتمثمت بظيور عالم ثنائية القطبية سيطرت فيو قوتان متنافستان ىما  1989الحرب العالمية الثانية حتى عام 

رب الباردة اما المرحمة الثالثة وىي التي بدات الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي وىي التي عرفت بمرحمة الح
  (2)مع نياية الحرب الباردة وما تزال مستمرة حتى الوقت الراىن

ىذه المرحمة التي تمثل تطور النظام الدولي ، اما عناصر النظام الدولي ويمكن تحديد عناصره بالنظر الى 
ت دولية النشاط المتعددة الجنسية ، االفراد ( سمات الخاصة بو وىي )الدولة ، المنظمات الدولية ، الشركا

وعمى الرغم من ان الدولة اعتبرت ىي الفاعل االساسي اال ان ىناك فاعمون اخرون قادرون عمى لعب دور 
  (3)عمى الساحة الدولية مثل المنظمات . والشركات باالضافة الى االفراد 

جعمو يشكل كيانا مستقال وىي ان النظام الدولي ذو ايضا يتميز النظام الدولي بمجموعة من الخصائص التي ت
طبيعة متغيرة باستمرار ، النظام الدولي يتطور من مرحمة تاريخية الى اخرى ، وان النظام الدولي يتسم 

 . (4)بالتوازن
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عرف العالم انماطا عديدة لمنظام الدولي عمى مر التاريخ ولكل نمط سماتو خاصة وىي : نظام القطبية 
بنيان دولي يتميز بوجود قوة او مجموعة من القوى المؤتمفة  االحادية يصف محمد السيد سميم النظام بانو
التي تمكنيا من فرض ارادتيا السياسية عمى القوى االخرى دون سياسيا تمتمك نسبة مؤثرة من الموارد العالمية 

 . (1)تحدي رئيسي من تمك القوى

الواليات المتحدة االمريكية  نظام القطبية الثنائية تمخض عن نتائج الحرب العالمية الثانية وبروز كل من
واالتحاد السوفيتي كقطبين اعظم متكافئين اما نظام تعدد االقطاب )توازن القوى( في ظل ىذا النظام تعدد 
محاور القوى المضادة والتي بعد تكافؤ قواىا لردع اي محور دولي في حالة استقاللو تفوق عارض ومؤقت في 

 ( .2)ىنقواه لتغيير معالم الوضع الدولي الرا

من ابرز سمات النظام الدولي المعاصر ، تغيير شكل النزاعات اذا لم يكن يعد باالمكان تصور نزاعات كونية 
عمى وفق الفرضيات التي كانت سائدة  ابان مدة الحرب الباردة فالصراعات سوف تكون اما بينية او ضمن 

وسمة الثانية االحالل التدريجي لمجغرافية الدولة وفي كال الحالتين تدع مجاال واسعا لمتدخل الخارجي . 
االقتصادية محل الجغرافية االستراتيجية تضطمع االقتصاديات وعمى نحو متزايد وباىمية كبيرة في العالقات 
الدولية وفي سمة الثالثة بروز منطقة اسيا والمحيط اليادي ان ىذه المنطقة لدييا من االمكانيات الكامنة لتغير 

رضية برمتو انيا تشيد في الوقت الحاضر تحوال كما ىو الحال بالنسبة الى العديد من الدول ميزان الكرة اال
، اما فيما يخص وظائف النظام الدولي ثمة خمسة وظائف تغير ىيكل النظام الدولي وىي وظيفة  (3)االخرى

 . (4)التكامل ، وظيفة االمن ، والتنمية ، والشرعية وظيفة التكيف
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

اكتسبت ربنا ال  يكمف اهلل نفسآ اال وسعيا ليا ماكسبت وعمييا ما ال
تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا وال تحمل عمينا اصرآ كما حممتو عمى 

طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا  ال الذين من قبمنا ربنا وال تحممنا ما
 وارحمنا انت موالنا فانصرنا عمى القوم الكافرين 

 

 
 صدق هللا العظٌم                                                                                         

 116 :سورة البقرة                                                                              
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 االهداء

 
 الى كل من ٌعرف معنى الوفاء والعرفان

 الى والدي الحبٌب

 الى امً الغالٌة

 الى اخوانً الى اخً العزٌز

 الى اصدقائً االوفٌاء

 

 

 

 

 

 

 

 ب



 

 شكر وتقدٌر

ٌسعدنً ان اتقدم بجزٌل الشكر وفائق التقدٌر للدكتور : 

امر االشراف على هذا البحث  عماد مسٌد والذي تولى

منذ ان كان فكرة حتى خرج الى الوجود على ما قدمه 

لً خالل فترة هذا البحث من جلٌل المساعدات وأعظم 

انصائح واإلرشادات والذي كان له اعمق االثر فً 

اجراء هذا البحث وال انسى ان اشكر كل من ساهم فً 

 هذا البحث ...
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 المقدمة :

اصبحت ظاىرة الثورة موضوع اىتمام جل الباحثين في مجالي التاريخ والعموم االنسانية الذين قاموا بدارسة 
باعتبارىا نموذجا كالسيكيآ لمثورة وانتياء بالثورات  1789التجارب الثورية ابتداء من الثورة الفرنسية عام 

لثمانينيات واوائل التسعينات من القرن العشرين الديمقروطية في اوربا الشرقية واالتحاد السوفيتي في اواخر ا
ومن خالل المتابعة الدقيقة لحالة الدول التي نضجت فييا  1979والثورة االيرانية  1917مرورا بالثورة الروسية 

الثورات نجد ان ىذه الدول تستيدف بالدرجة االولى انييار نظم سياسية قائمة واعادة بناء نظم اخرى فاليدغ 
تغيير ثوري في النظم وعدم قبول اي تجميل النظام في ىذا االطار يحاول ىذا البحث معالجة  ىوة احداث

مفيوم الثورة باعتباره احد طرق انييار النظم السياسية تحدث الثورة نتيجة وجود مقدمات وشروط محددة تبرز 
الجتماعي لالنتاج وشكل في اطار تطور المجتمع تؤدي الى تناقضات اساسية تتحد في التناقض بين الطابع ا

التممك الخاص يؤدي ذالك الى اتساع الشعور بالظمم واالستغالل الذي يمارس من قبل فئة قميمة مالكة تؤدي 
ىذه التناقضات الى ازمة سياسية عميقة تحمل معيا نشوء حالة تورية تتجسد بنشاط الجماىير السياسي الواسع 

ر متعددة فل المظاىرات واالجتماعات المعبئة واالعتصام فالحالة من خالل التمدد عممى الواقع باشكال ومظاى
الثورية ىي تعبر عن التناقضات الموجودة في الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية وىي تمثل ذروة تفاقميا 
ية ام فيما يخص مفيوم االنقالب ىوة تغبر نظام الحكم عبمر وسائل سممي ) االنقالب االبيض ( او غير سمم

ويكون العادة من داخل مؤسسة الحكم نفسيا سواء كانت سياسة ام مدنية التي تحكم الدول اغمب االنقالب يقوم 
بيا العسكر او الجيش او خميط منيما معا االنقالب العسكري ىوة تحرك احد العسكريين لالستيالء عمى السمطة 

طماع ذاتية بغية االستفادة المادية من كر                                                                  سي الحكم                                                                                                                     لتحقيق طموحات وا 
قات الدولية والنظام الدولي في وحول مفيوم النظام الدولي يستخدم بشكل كبير عندما يتم الحديث عن العال

اطارآ نظريآ ابتكره عمماء السياسة حتى يساعد المحممين والدول عمى فيم نظام القوة السياسة في العالقات 
الدولية وشكل القوة بين الدول حتى يمكن تصنيفيا ولذالك فأن النظام الدولي ليس نظاما مكتوبآ او نظامآ رسميآ 

ين الدول ومعرفة االطراف االكثر قوة ونفوذا مقترنة بغيرىا وبالتالي يمكن القول ان او قانونآ ينظم العالقات ب
 النظام الدولي ىوة نمط التفاعل بين الفاعمين الدوليين في مختمف المجاالت 
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 :  اهمية البحث  

النظام الدولي والتأثير في اىمية التعرف عمى مفيوم الثورة ومفيوم االنقالب والنظام الدولي وكيفية تأثيرىا في 
 توازن القوى االقميمية والدولي .

 

 مشكلة البحث :

 التساؤل المتعمق بكيفية تأثير الثورة واالنقالب في االستقرار الدولي  

  فرضية البحث :

 ان تكون لو اثار اقميمية ودولية يمكن سيمتغير سياكتتمثل فرضية البحث في ان الثورة او االنقالب 

 :  لبحثمنهجية ا

اعتمدت في بحثي عمى استخدام المنيج التاريخي المقارب وعمى المناىج العممية المتمثمة بالكتاب والدراسات فيي 
 المناىج االنسب في تناول مثل ىذا البحث 

 

 هيكلية البحث : 

الى المقدمة والخاتمة حيث يتناول  باإلضافةسنتناول في بحثي ىذا من خالل دارستي لمموضوع وتقسيمو الى مبحثين 
ويمثل المطمب االول ) مفيوم  ثالث مطالبويتم تقسيمو الى  (المبحث االول ) التعرف بالثورة واالنقالب والنظام الدولي

، اما المبحث الثاني  ( مفيوم النظام الدولي)  لثالمطمب الثايمثل ( و  مفيوم االنقالب)  الثانييمثل المطمب و الثورة( 
أثير الثورة واالنقالب عمى النظام الدولي ( وينقسم الى مطمبين يمثل المطمب االول ) التأثير في توازن القوى االقميمي )ت

 ( والمطمب الثاني يمثل ) التأثير في توازن القوى الدولي ( .
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 " المبحث الثاني "

 تأثير الثورة واالنقالب على النظام الدولي

 المطلب االول

 التأثير في توازن القوى االقليمي

وكان  19كان مفيوم توازن القوى من المفاىيم الرئيسية التي تميز بيا ميزان العالقات الدولية خالل القون 
توازن القوى متحركا بمعنى ان الحميف يمكن ان يتحول الى عدوا والعكس فييا لخصائص المصالح وكان ىناك 

ىي االتحاد السوفيتي  سابقا والواليات المتحدة االمريكية ومعو ظير مفيوم قوتين عظيمتين تحركان االحداث و 
القطبية الثنائية وسيادة المعسكرين الشرقي والغربي اال انو مع بداية التسعينات انيار االتحاد السوفيتي السابق 

  (1)ناء ميخائيل جوربا تشوق من خالل حركتي البروسيتريكا والجالسنوست او المصارحة واعادة الب

وكذلك ان توازن القوى تقوم عمى ان وجود الدول والتحالفات في حالة تكاد تتعادل فييا قوتيا العسكرية امر من  
شانو ان يحول دون نشوب النزاع المسمح وعميو فأن بعضا من الدول تسعى  الحفاظ عمى التوازن العسكري فيما 

ية بالصورة التي تخل بتوازن القوى امرا يدعو الى قدرتو العسكر بينيا ويعتبر سعي احد الدول لزيادة 
االضطرابات ويولد سعيا من قبل الدول االخرى لتعزيز توازن القوى بمعاىدات تمتزم فييا دول االطراف بالحفاظ 
عمى قوتيا العسكرية ضمن الحدود مقبولة من الدول االخرى وفي معاىدات السالم التي تبرم بين الدول بعد 

ب يقع في العادة التطرق لتوازن القوى واالشارة الى الترتيبات التي من شانيا ان تحافظ عميو انقضاء الحرو 
  (2)وتحول دون االخالل بو

ان مفيوم توازن القوى ما زال ممفوفا بالغموض عند كثير من العمماء السياسة ولعالقات الدولية ومبعث ىذا  
الغموض اسباب كثيرة ومتعددة منيا مفيوم توازن القوى عمى انو نقطة التعادل بين قوتين متعارضتين ومنيا 

 (3)فتراضي وجود توازن القوى وانعدام حركاتوتوازن القوى عمى انو نقطة التعادل بين قوتين متعارضتين ومنيا ا
. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 16، ص 1119القاهرة ،  –حنان ٌوسف )االعالم والسٌاسة( وادي النٌل ، المهندسٌن  -1

2-https://ar.m.wikipedia .org  
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لقد ادرك المفكرون وصانعوا السياسة الخارجية منذ وقت مبكر حاجة المجتمع الدولي الى ظاىرة استخدام القوى 
ان نظاما دوليا يسعى الى ايجاد سمطة الدولة ىو السبيل  في العالقات الدولية وضرورة تنظيميا كما ادركو

االمثل لمواجية ىذه الظاىرة وفي كل مرة يكتوي العالم بنار حرب حامية تعزز فكرة السعي الى ايجاد مثل ىذه 
السمطة قد جرت محاوالت اليجاد مثل ىذه السمطة بعد حرب الثالثين وجاء الحمف المقدس في اعقاب الحرب 

ية كما انبعثت عصبة االمم في اعقاب الحرب العالمية الثانية ولقد درج معظم الكتاب عمى وصف الفترة النابميون
 ،  ( 1)الواقعة بين عقد صمح وستقاليا وظيور عصبة االمم

ان الفكرة الكانة وراء نظام توازن القوى بصورتو التقميدية في العالقات الدولية ىي ان الطابع المميز ليذه 
ىو الصراع وىذا الصراع ال تمميو عوامل االختالف في المصالح القومية لمدول فحسب وانما ينبع في العالقات 

الجانب االكبر منو محاولة كل الدول زيادة قوتيا القومية عمى حساب غيرىا من الدول ويترتب عمى ذلك انو اذا 
فع بيا الى تيديد حرية الدول فان ىذا سيدامكن لدولة واحدة ان تحصل عمى تفوق ضخم وواسع في قواتيا 

االخرى واستقالليا ووىذا التحدي ىو الذي يدفع ىذه الدول المحدودة القوة الى مواجية القوة بالقوة من خالل 
 ، (2)تجمعيا في ائتالف قوة او في محور قوي مضاد قادر عمى مجابية التحدي الذي تواجيو الدول الداخمة فيو

النسبة لنظرية توازن القوى ىو التوصل الى كيفية مواجية مشكمة القوة في ان محور التركيز واالىتمام ب 
العالقات الدولية والبحث في امكانية حميا من خالل التواصل الى االسموب المناسب الذي يساعد عمى ترويض 

 . (3)يىذه القوة والتحكم فييا وتوجيييا في الناحية التي تدعم فرص السالم واالستقرار في المجتمع الدول
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يرى مورغنيتو ان مصطمح توازن القوى يصف االشياء مختمفة يمكننا تصنيفيا في مستويات مختمفة  وىناك 
فييا توزيع السمطة بشكل متساو الى  الموقف النظري المنظومي الذي يعتبر ان توزان القوى وصف حالة يعاد

حد ما يبين مختمف اقطاب المنظومة العممية ثم المستوى النظري الوصفي الذي يعتبر ان توازن القوى ىو 
سايسة خاصة سياسة توزان القوى اي السياسة التي يتبعيا الدول لتحقيق ىذا التوزان وىنا يجب ان نميز بشكل 

الول يقع عمى صعيد المنظومة الدولية والثاني عمى صعيد السياسة اقائم بين اساسي بين ىذين المستوين الن ا
اخيرا ىناك المستوى لمنظرين المؤرخين الرسمين حيث يستخدم مصطمح توازن اقوى لوصف حالة توازن الدول 

 . (1)او عدم توازن 

تتصارع القوى العالمية والدولية فيما بينيا لالستحواذ عمى اكبر قدر من القوة والسعي المتالكيا بما يحق التوزان 
الكمي والنوعي عمى المستوى االقميمي في مختمف المجاالت او جزء منيا وتسعى الدولي ىذا المجال لتسخير 

زن ميما يحقق المطمب الوطني ومن ىذا المنطمق فان قوتيا كافة لخدمة االىداف والغايات التي تحقق ىذا التوا
اختالفات في القوى النسبية بالنسبة لمدول التي تحكميا ودرجات التفاوت في القدرات الكمية والنوعية والكيفية 
التي تستخدم فييا ىذه القدرات وتشمل المكونات المادية وغير المادية التي يتضمنيا تنظيم القوة بحسب ما ىو 

لكل دولة ومن ىنا ظيرت الحاجة لفيم العالقات السياسة الدولية من خالل ما يسمى بنظرية التوازن متاح 
 . (2)القوى 
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من خالل التكمم عن تاثير الثورة في النظام الدولي واثره في توازن القوى االقميمي ناخذ نموذج من الثورة 
من شرن ىما الشاه والواليات المتحدة وانشاء حكم ديني عنت في تمخيص السياسة االيرانية  ، 1979االيرانية 

مطبوع باربع قيم اسياسية ىي العدل واالستقالل واالكتفاءالذاتي والتقوى االسالمية في حين وضعت ىذه القيم 
ما برحت تسيطر عمى  الثورية ردا عمى ظروف سياسية ابان حكم الشاة في التسعينات والسبعينات  فانيا

خطاب الخامنئي السياسي وىو يربط بينيا بسيولة فاالسم يجسد العدل واالستقالل يقتضي االكتفاء الذاتي 
 . (1)والقوى االجنبية المعادية اليران اسالمية مستقمو

الذي شاركت فييا فئات مختمفة من الناس وحولت ايران من النظام الممكي تحت حكم الشاه محمد رضا بيموي 
كان مدعوما من الواليات المتحدة واستبدلتو في نياية المطاف بالجميورية االيرانية عن طريق االستفتاء في ظل 
المرجع الديني )الخميني( قائد الثورة يدعم من العديد من المنظمات ايسارية واالسالمية والحركات الطالبية 

 . (2)االيرانية

حة في العصر الحديث وىي الحدث الذي كان لو االثر االكبر عمى سياستيا مثمت الثورة االيرانية اول ثورة ناج
الخارجية بسبب التغير الحادث في داخل ايران وفي رؤيتيا لمعالم الخارجي ولتغير الحمفاء والخصوم في ابيئة 

ن ما تمثمو الدولية واالقميمية ومن ىذه المحظة التاريخية عمى صانع القرار االيراني من الحيرة والتخبيط بي
المصمحة القومية ومتطمبات االىداف االيدولوجية التي غيرت من مصادر التيديد لمدولة االيرانية والفرص 
السانحة امام النظام االيراني في مرحمة ما بعد الخميني وما بعد الحرب العراقية االيرانية عممت السياسة 

نبي القتصادية في محاولة لتنمية التجارة واالستثمار االجالخارجية االيرانية عمى المساعدة في تحقيق االىداف ا
 . (3)الذي تحتاجو ايران بشدة العادة بناء مادمرتو الحرب 
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عام التغيرات الدرامية العنيفة في ايران  1979كان موقف الدول المجاورة من الثورة االيرانية حيث كان عام 
ية االيرانية فمم يسبق لمعالقات بين البمدين عبر تاريخيا وكان ايضا بداية لمتدىور الكبير في العالقات السعود

حيث اصبح االسم الرسمي  1979ان شيدت مثل ىذا التوتر واالضطراب الذي شيدتو خالل الفترة التالية لعام 
السعودية  –" جميورية ايران االسالمية" مكان ىذا االسم ينطوي عمى بعد جديد في العالقات االيرانية  اليران
ذلك واضحا في سمسمة المواقف العدائية التي دفعتيا الحكومة الجديدة في ايران ضد السعودية عمى امتداد وقد 

العالم االسالمي ولم يكن العداء االيراني لمسعودية خافيا عمى احد بمدان ايران لم تبذل جيد في اخفاء ىذا 
الشرقية السعودية عمى الخروج واالنتفاضة العداء فقد ذىبت الى تشجيع االقمية الشيعية التي تسكن المنقطة 

ضد المممكة وبدات سمسمة من المحاوالت الرامية الى استخدام موسم الحج لنشر افكار الثورة االيراينة وتصديرىا 
 . (1)الى االقطار المجاورة 

يوريا يقتصر تيديده لقد مثمت الثورة االيرانية تيديدا شرعيا لمنظام السعودي الحاكم فالنظام الجديد ليس نظام جم
لمنظام السياسي الحاكم في الرياض كنظام ممكي محافظ فحسب بل انو نظام يرفع شعر االسالم الثوري ويسعى 
الى تصديره ويتزعم االقميات الشيعية في السعودية ودول الخميج العربي االخرى ويدعوىا لثورة واسقاط النظام 

كان معاديا لمنظام الممكي فقد دعت الجميورية االسالمية االيرانية القائم فالسالم الثوري الذي طرحو الخميني 
الى االسالم العالمي مشحون بشحنة سياسية عالية ، ومن ثم فان توجو الدولة االيرانية اصبح يتميز باالعتماد 

تعاون مع من العمى الذات في تعبئة الجيود الذاتية لمدولة والجماىير الشيعية خارج ايران في الخميج العربي 
 . (2)1921الواليات المتحدة والغرب كما قامت بفض االتفاقية الموقعة بين ايران واالتحاد السوفيتي عام 
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 المطلب الثاني

 التأثير في توازن القوى الدولي

يمكن تعريف التوازن الدولي بانو حالة من التساوي في اقوة بين الدول سواء كانت قوة اقتصادية او سياسية 
تجعل سموك الدول مع بعضيا البعض يتسع بالمرونة والتفاىم وتقبل المجوء لموسائل السميمة في التعامل عن 

يف العممي ىو حالة من التعادل او التكافؤ النسبي بين مجموعة من دخول في الصراعات والحروب والتعر 
في التفاعالت مع ارضاء الوحدات بدرجة من المرونة والترابط بين المتغيرات المترابطة في النسق الدولي تتميز 

د سياسية االساسية في الشق الدولي عن واقع التعادل القائم ومن ثم فان التوازن الدولي ينصرف الى ثالثة ابعا
االول بعد بنيوي قوامو حالة التعادل والتكافؤ بين ما نحدده عمى ان المتغيرات االساسية التي تميز النسق 
الدولي كالمقدرات او مستوى التسمح والبعد الثاني سموكي قوماه وجود قدر من االرتباط فترابط المتغيرات 

ازن بما يسمح بتصحيح االختالل التوازني عبر فترات ومرونتيا يتجو بالظاىرة في معظم االحوال نحو وضع التو 
زمنية معينة اما البعد الثالث  فيو بعد قيمي اساسو ارضاء الوحدات الكائنة في النسق عن حالة التوازن 

 . (1)القائم

 ان المفيوم المعاصر لتوازن القوى الدولي يفيد التوزيع المتعادل او شبو المتعادل لعناصر القوة االقتصادية
واالستراتيجية كافة بين دولتين او اكثر لينشا نوع من التحالفات االقميمية الدولية ويؤدي الى تعزيز حالة السمم 
واالستقرار وضمان المصالح المشتركة واالبتعاد عن دائرة الصراعات والحروب ، يعتمد في استعدادة وتغيره 

 . (2)كثر اىمية لوجود االسمحة نوويةعمى الصراعات االقميمية وقد اصبحت ىذه القاعدة اليوم ا
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تتبعيا الدول او التحالف الدولي في موجية دولة او تحالف دولي اخر اذ  ىو مبدا او سياسوان التوازن الدولي 
ال يتاح لمدولة مع حميفاتيا االستئثار بالنفوذ الدولي وفرض سيطرتيا عمى باقي الدول ويمكن ان تتبع الدول في 

الضروري  سبيل ذلك عديد من الوسائل واالساليب التي تختمف مع اختالف الزمان والمكان عمما انو ليس من
ان تتساوى الدول المتنافسة في االمكانيات متساويا مطمقا وانما نسبيا ولذا فان توزان يصف الحالة او المرحمة 
التي تعيشيا العالقات الدولية عند انتقاليا من الحرب الى السمم وبالعكس اي المدة التي تغيب عنيا الحرب اما 

مؤسسة ويقصد بالمؤسسة ىو مجموعة عادات او ممارسات في ىيدلي بول قيري ان التوازن الدولي يشكل 
تشكمت في سبيل التحقيق االىداف المشتركة وىو يذىب الى ابعد منذ لك لذا يقول ان التوازن الدولي يعني 

 . (1)ضبط النفس وضبط االخرين

ولة فانيا اذا اما كوينسي رايت فقد وصف التوازن الدولي بانو نظام يقصد منو ايجاد قناعة دائمة لدى كل د
 . (2)تحول العدوان فستواجو تجمعا من الدول ال يقير

وتكمن الفكرة االساسية لمتوازن الدولي بصورتو التقميدية فان الطابع المميز لمعالقات الدولية ىو الصراع لذا 
عتقاد تقوم تحالفات الدولية بعدم تمكين الدولة او مجموعة من الدول من االعتداء عمى غيرىا تحت وىم اال

 .(3)بانيا تتمتع بالتفوق الذي يتيح ليا السيطرة عمى غيرىا 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .54د. مهند حمٌد الرواي ، عالم ما بعد القطبٌة االحادٌة االمرٌكٌة ، مصدر سابق ، ص -1

 . 55، ص 1993، بٌروت ن دار البٌارق ،  1د. محمد موسى اضواء على العالقات الدولٌة والنظام الدولً ، ط -1

مسسسة االبحاث  –، بٌروت  1د. اسماعٌل صبري ، مقلد العالقات السٌاسٌة الدولٌة ، المفاهٌم والحقائق الدولٌة ، ط -3

 . 198، ص 1981العربٌة ، 
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وىي التي اطاحت  1958تموز  14االنقالب في التوازن القوى الدولية ، ناخذ نموذج عن انقالب  كيفية تاثير
بالمممكة العراقية الياشمية التي اسسيا الممك فيصل االول تحت الرعاية البريطانية الممك فيصل الثاني ولي 

العراقية وبقى العراق دولة اشتراكية العيد عبد االلو ورئيس الوزراء نوري سعيد قام االنقالب بتأسيس الجميورية 
يتبع ىذا االنقالب انقالب اخر اطاح بعبد  2003الى  1958ذات حزب واحد يحكم االمر الواقع من عام 

  (1)اختمفوا المؤرخون في تسمية الحركة ما بين االنقالب والثورة 1963نقالب شباط االكريم قاسم وتم اعدامو في 

ز قام االسطول السادس )الواليات المتحدة ( بانزال قوات في لبنان بطمب من تمو  15وفي اليوم التالي في 
تموز توجو البريطانيون صوب االردن ومن السيل عمى ىذه الخمفية ان نرى لماذا اتخذت  16شمعون وفي 

قدر من  ادارة ايزنياور قرارىا باحتالل لبنان اذ كان شكال من اشكال الرد عمى انقالب العراق ومحاولة االيجاد
التوازن في الوضع وبدا مجمس االمن القومي مناقشة امكانية غزو العراق في يوم تنفيذ الضباط االحرار 

اعدت ىيئة االركان المشتركة لمقوات المسمحة لمواليات المتحدة  1958النقالبيم وفي وقت الحق من عام 
م )عممية كانونيون( وال ريب في ان ىذا مشروع خطة سرية لمغاية غزو العراق عبر االراضي التركية حممت اس

حول امكانية نشوب الحاجة  1958كان من باب التخطيط في حالة الطوارئ فرضو استمرار النقاش في اواخر 
 .  (2)الى الغزو 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- www.ae.m.wikipedia.org 

وٌلٌام زٌمان ، جذور تغٌٌر النظام فً العراق بدعم من الوالٌات المتحدة ، رسالة ماجستٌر مقدمة الى جامعة  -1

 . 31، ص 1113، ترجمة عبدالجلٌل البدري ،  1116،البولٌتكٌكٌة فً والٌة كالٌفورنٌا 
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يات المتحدة االمريكية وجياز مخابراتيا المركزية اذ لم تموز في العراق ضربة كبيرة لمصالح الوال 14وجيت 
يتوقع االمريكان ان يقوم انقالب في العراق يصح بنظام الحكم الممكي القائم والموالي لمغرب ال سيما اذ عممنا 
ان االنقالب كان يستيدف الحكم الممكي في االردن قد تم القضاء عميو قبل انقالب بغداد ومساعدة المخابرات 

 . (1)السفرة االمريكية في االردنو 

وكرد فعل عمى ماحدث قررت لجنة العالقات الخارجية في مجمس الشيوخ االمريكي دعوة المسئولين في وكالة 
 . (2)المخابرات المركزية باستجوابيم عن كيفية حدوث ثورة العراق بتمك الصور المبالغة

اذ تمثمت الثورة رد فعل عمى الكونغرس االمريكي بسبب نجاحيا وان انتصار الزعيم عبدالكريم قاسم في ثورتو 
كان ييدد بفتح فجوة من الخطوط الدفاعية الديمقراطية ومن جية النظر االمريكي والفتت االنتباه ىنا ىو ان 

ت تعبر عن الحرية والديمقراطية لمتغطية االمريكان في كل سياستيم الخارجية منذ القدم يستخدمون مصطمحا
عمى اساليبيم اليمجية وكدليل عمى ان كانت ضربة لمحكومة االمريكية فقد جاء ردود االفعال سريعة من قبل 

التي كانت تعتمد  –العراق  –الرئيس االمريكي دوليت ديفيد اذ قال في تعميق لو عمى الثورة ) ان ىذا البالد 
ان تكون الحصن المنع لالستقرار في المنطقة ( وىذا الخطاب دليل واضح عمى الدور عمييا اعتماد كمي في 

الكبير الذي كان يمثمو في العراق في االستراتيجية االمريكية لوال حدوث الثورة وبالمقابل كان الشعب العراقي 
 . (3)ي اخر عمى ارضيم كممتو في ىذه الثورة اذا ان العراقيين كانوا ال يرعبون بوجود االمريكان او اي جند

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 151، ص 1946، ترجمة د. فساد اٌوب ، دار االدٌب ، اندور تولً ، حقٌقة الجاسوسٌة االمرٌكٌة  -1

 . 151اندور تولً ، مصدر سبق ذكره ، ص -1

 . 151اندور تولً ، مصدر سبق ذكره ، ص -3
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 الخاتمة واالستنتاجات : 

 من خالل ما تقدم يمكن ايجاز حصيلة البحث بنقاط مهمة :

ان الثورة او االنقالب باعتباره تغيير نظام الحكم لوحدة دولية معينة يمكن ان يؤدي الى  -1
تغيير في موازيين القوة االقميمية والدولية وىذا التغير قد يكون بمثابة تيديد لمصالح دولية 

 معينة .
يس جميع دول العالم او القوى الدولية تنظر الى الثورة واالنقالب عمى انو تيديد ل -2

لمصالحيا ، بل توجد قوى دولية اسعى لتغيير النظام الدولي القائم وترى في ىذه الثورات 
واالنقالبات فرصة الحداث التغيير المطموب وىو ما يكون سبب في تقديم دعم ليذه 

ىو الحال في موقف االتحاد السوفيتي ازاء االنقالبات التي حدثت الثورات واالنقالبات كما 
 . 1958والعراق عام  1952في مصر عام 

ان تنازع موقف القوى الدولية واالقميمية ازاء ىذه الثورات واالنقالبات بين مؤيد ليا   -3
ورافض ليا يشكل ضغطا عمى ىذه الثورات واالنقالبات كونيا ستخضع لتدخالت اقميمية 

لية من دول الشعب لتصحيح التوازن االقميمي والدولي بما ينسجم مع مصالحيا وىو ودو 
ما قد يؤدي الى انحراف ىذه الثورات واالنقالبات المسار الصحيح والدخول في خارطة 

 االصطفافات والتحالفات الدولية .
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 :المصادر

 الكتب العربية والمترجمة :اواًل : 

محمد العجمً واخرون )فً االنتقال الدٌمقراطً واالصالح الدستوري فً البلدان  احمد السوسً ، -1

  1111غاربٌة مجمع االطرش ،الم

اشرف ابراهٌم سلٌمان فً كتابة مبادئ القانون الدستوري فً دراسة موجزة عن القانون الدستوري  -2

  1115القاهرة ،  –وسط البلد  –والنظم السٌاسٌة ، مكتبة االنجلو واالهرام 

ة جعفر عبد السادة بهٌر الدراجً )التوازن بٌن السلطة والحرٌة فً االنظمة الدستورٌة دراسة مقارن -3

  1111عمان  –دار الحامد 

اطروحة لنٌل شهادة  1115دار الهدى  – 11جهاد عودة النظام الدولً نظرٌات واشكالٌات ،ص -4

  1111-1199ابراهٌم احمد  –ً الجدٌد دكتوراه علوم فً فلسفة بـ ) الدولة العالمٌة والنظام الدول

  1114التمهٌد للثورات( القاهرة خالد زكً ، ) الصحافة و -5

  1111دار الكتب القطرٌة  خالد عبدالرحٌم السٌد )مقاالتً مقاالت مختارة( -6

  1115-1111)الٌوم العظٌم( خلٌل فاضل  -7

 ، 1111 ركٌا الفتاة مسسسة هنداويروحً الخالدي )االنقالب العثمانً وت -8

  1111ٌاة : مقاربة فلسفٌة الثورة العربٌة وارادة الح –زهٌر الخوٌلدي  -9

 .1118( مكتبة مدبولى 1954-1949)سٌد عبدالعال االنقالبات العسكرٌة فً سورٌا  -10

عة عبد الرحمن برقوق مفهوم النظام فً مجال العالقات الدولٌة ، مجلة العلوم االنسانٌة جام -11

  1111خضٌر بكسرة ، اكتوبر 

دار الشرق  – 31النظرٌات الجزٌة والكلٌة فً العالقات الدولٌة ص –عبد القادر محمد فهمً  -12

  1111االردن  –عمان 

عزمً بشارة ، فً الثورة والقابلٌة للثورة ، المركز العربً لالبحاث ودراسة السٌاسات ،  -13

1111  

 ة دار الفارابً بٌروت لبنان عالء االسوانً )جملة اعتراضٌ -14

  1111الهزاٌمة ، قضاٌا دولٌة ، جامعة العلوم التطبٌقٌة عمان عوض  -15
مستقبل الناظم الدولً الجدٌد فً ظل بروز القوى الصاعدة واثره على المنطقة العربٌة ،  -16

  1111( التحاد االوربً نموذجٌا ، )د.كوثر عباس الربٌعً .م. مروان سالم العلً

االردن ،  –عربً( االكادٌمٌون عمان مصح خضر الجبوري )جذور االستبداد والربٌع ال -17

1111  

النظام السٌاسً مهند حمٌد الرواي  عالم ما بعد القطبٌة االحادٌة االمرٌكٌة دراسة فً مستقبل  -18

 المكتبة العربٌة للمعرف 1114الدولً ، 

  1111مولود زاٌد الطٌب ، علم االجتماع السٌاسً ، دار الكتب الوطنٌة بنغازي ، لٌبٌا  -19

 –هادي محمد برهم التنافس االمرٌكً الصٌنً فً القارة االفرٌقٌة بعد انتهاء الحرب الباردة  -20

  1114دار زهران 

12 



 

( ، 11-11اكرافٌٌة غٌوم ترجمة قاسم " المقداد العالقات الدولٌة " مجلة لفكر السٌاسٌة العدد ) -21

1113  

 ،  1946ترجمة د. فساد اٌوب ، دار االدٌب ،  اندور تولً ، حقٌقة الجاسوسٌة االمرٌكٌة ، -22

الباحث) خالد جمٌل عبد الوهاب القطراوي ( التحوالت فً بنٌة النظام الدولً واثرها على  -23

  1114 –غزة  –( جامعة االزهر 1111-1915السٌاسة االسرائٌلٌة تجاه القضٌة الفلسطٌنٌة )

لعلوم ، مجلة ا 43االجتماعً ، العدد التنظٌم الدولً بٌن سٌاسة توازن القوى ونظام االمن  -24

  1111السٌاسٌة ، بغداد ، 

  1119القاهرة ،  –حنان ٌوسف )االعالم والسٌاسة( وادي النٌل ، المهندسٌن  -25

،  1د. اسماعٌل صبري ، مقلد العالقات السٌاسٌة الدولٌة ، المفاهٌم والحقائق الدولٌة ، ط -26

  1981مسسسة االبحاث العربٌة ،  –بٌروت 

  1991لٌل اسماعٌل الحدٌثً)الوسٌط فً التنظٌم الدولً بغداد ، مطبعة جامعة الموصل ، د. خ -27

، بٌروت ن دار البٌارق ،  1د. محمد موسى اضواء على العالقات الدولٌة والنظام الدولً ، ط -28

1993  

 . 15-15، ص 1111دار النهضة ،  –د. مفٌد محمد شهاب ) المنظمات الدولٌة( بغداد  -29

 .54د الرواي ، عالم ما بعد القطبٌة االحادٌة االمرٌكٌة ، مصدر سابق ، صد. مهند حمٌ -30

كرٌم سجدبور ) فً فهم االمام الخامنئً رسٌة قائد الثورة االسالمٌة االٌرانٌة مسسسة كارنٌفً  -31

  1111للسالم الدولً ، 
ٌرها م . د . دنٌا محمد جبر ، االستراتٌجٌة بٌن االصل العسكري والضرورة السٌاسٌة وتاث -32

 1111، 9على توازن القوى ، مجلة العلوم السٌاسٌة عدد

محمد عصام اكبر ) االخطار التً تواجه توازن القوى االقلٌمً فً الخلٌج العربً ( جامعة  -33

  1111مسته ، 

مساعد الدكتور ثامر كامل محمد الخزرجً ) العالقات السٌاسٌة الدولٌة واستراتٌجٌة ادارة  -34

  1114بغداد  –االزمات 
 ، 1118مً قناوي علً ، االسباب االستراتٌجٌة لغزو العراق ، المكتب العربً للمعارف،   -35

ٌونس مسٌد ٌونس ، ادوار القوى االسٌوٌة الكبرى فً التوازن االستراتٌجً فً اسٌا بعد  -36

  1111الحرب الباردة واصنافها المستقبلٌة ، 
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 الرسائل واالطاريح :ثانيًا : 

-1979ارتيمو العبادي ، تاثير النفوذ االيراني عمى الدول العربية )سوريا لبنان( خالد جو بعد  -1
  2008، رسالة ماجستير مقدمة الى عمادة الدراسات العميا جامعة مؤتو ،  2007

( رسالة ماجستير 2000- 1990رنده مصطفى عبد الرحمن ) العالقات االيرانية السعودية ) -2
  2004واالسيوية جامعة الخرطوم ، مقدمة الى الدراسات االفريقية 

ويميام زيمان ، جذور تغيير النظام في العراق بدعم من الواليات المتحدة ، رسالة ماجستير  -3
  2013، ترجمة عبدالجميل البدري ،  2006مقدمة الى جامعة البوليتكيكية في والية كاليفورنيا ،

 

 الموقع االلكتروني :ثالثًا : 
 

1- https://ar.m.wikipedia .org   
2- www.aljazeera.net   
3- www.ar.m.wikipedia.org   
  www.softwarelabs.comأ . وفاء لطفي )الثورة والربيع العربي : اطاللة نظرية (  -4
 2016ابريل،  17المفيوم واالبعاد  –قراءات نظرية الثورات السياسية  –اعاد ادارة البحوث والدراسات  -5

 ،-eg.org-www.eipss  
  www.elsyasi.com،  2011-1-16التوازن الدولي ،  -6
 ww.misrian.com،  2000جمال عبد الناصر فمسفة الثورة دليل المدونين المصريين  -7
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 المحتويات

 

 الصفحة الموضوع

 االية
 االهداء

 شكر وتقدير
 

 أ
 ب
 ج
 

 

 الصفحة الموضوع

 المقدمة
التعريف بالثورة المبحث االول)

 (واالنقالب والنظام السياسي
 )مفهوم الثورة(المطلب االول
 )مفهوم االنقالب  (المطلب الثاني

 المطلب الثالث )مفهوم النظام الدولي (

0-1 
(2-01) 

 
2-5 
7-8 
9-01 

 
 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة الموضوع

)تاثير الثورة واالنقالب على النظام  المبحث الثاني
 (الدولي

 التاثير في توازن القوى االقليمي(المطلب االول)
 ()تاثير في توازن القوى الدوليالمطلب الثاني

(02-10) 
 

02- 07 
08-10 



 العالي والبحث العلمي

 جامعة ديالى 

  القانون والعلوم السياسيةكلية 

  السياسيةقسم العلوم 

 

 

 اثر الثورة واالنقالب في النظام الدولي 

( الى قسم العلوم  رانيا عدنان محمد)  بحث تقدمت به الطالبة
كجزء من متطلبات  السياسيةالقانون والعلوم كلية  – السياسية

 السياسيةنيل شهادة البكالوريوس في العلوم 

 

 

 

 

 بأشراف

 أ . م . د . عماد مؤيد جاسم
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