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  قبل مجتسع ماضل  ونحغ نعير في الجولة شا رؤيةمكانإنو بأبجاية يسكغ القػؿ      
قبل قياميا بػصفيا  صخوحاتو الفكخيةورواه بالحؼ تكمع عشو تػماس ىػبد  ،الحجاثة

الفاعل الخئيذ في العالقات الجولية، فتصػرت نتيجة لتصػر الحياة البذخية وشبيعتيا 
السعمػماتية، فشججىا تختمف -ونطسيا الدياسية االجتساعية واالقترادية والتكشمػجية

عغ الدمغ الساضي، كسا أف فاعمييا ليدػا كسا كانػا باألمذ، إذ شيجت تحػالت في 
وأنطستيا وتفاعالتيا وتشػع قزاياىا وأزماتيا، وتسيد الشطاـ الجولي الججيج شبيعتيا 

بطيػر فاعميغ مغ غيخ الجوؿ والسشطسات الجولية بػصفيع فاعميغ رئيديغ بالشطاـ 
الجولي وبجأت تداحع الجولة لمكياـ بأدوارىا، وبات ليع أدوار متخابصة وأنساط متشاسقة 

لمجولة وتسارس دور الػسيط بيغ السجتسع مغ جية تجاوزت الحجود الديادية الػششية 
والجولة مغ جية أخخػ، وتزصمع بجور الستديج بفعل تشامي دورىا وتخاجع دور الجولة 

لحا تحاوؿ الجراسة أف تبيغ تأثيخ الفػاعل الستصخفة عمى ضاىخة عجـ االستقخار  مقابميا،
 الدياسي في مشصقة الذخؽ األوسط. 

تشطيع الجولة  ؛الدياسة الجولية األوسط؛الذخؽ ؛ ػاعل الستصخفةالف الكمسات السفتاحية:
 االسالمية
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In the beginning, it can be said that we can see the state while 

we live in the pre-modern society, which Thomas Hobbes spoke 

about within his intellectual arguments before its establishment as the 

main actor in international relations. It has developed as a result of 

the development of human life, its nature, and its political, social, 

economic, and technological-informational systems. We find that it 

differs from the past tense, and its actors are not the same as they 

were yesterday. It witnessed transformations in its nature, systems, 

interactions, and the diversity of its issues and crises. The new 

international order was distinguished by the emergence of non-state 

actors and international organizations as key actors in the 

international system. They competed with the state and to engage its 

roles, where they now have interlinked roles and coherent patterns 

that transcend the national sovereign borders of the state and exercise 

the role of mediator between society on the one hand and the state on 

the other hand and assume the role of masters due to their growing 

role and the retreat of the state’s role against them. Therefore, the 

study tries to show the impact of extremist actors on the phenomenon 

of political instability in the Middle. 

Keywords: Extremist actors; Middle East; the international politics; 

Islamic State Organization. 
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 السقجمة
 الفاعميغ أف عمى الجولية العالقات تشاولت التي كتاباتال أغمب تفقتا     

 السشطسات الجولية، السشطسات الجوؿ، ىع: الجولية العالقات في السؤثخيغ الجولييغ
 .التحخر حخكات الحكػمية، غيخ السشطسات الجشديات، متعجدة الذخكات اإلقميسية،

في الػقت  ومتججدا   وحيػيا   يسا  متذكل الفػاعل الستصخفة مغ غيخ الجوؿ مػضػعا و
عمى الدياسات األمشية الديادية  بتأثيخىاتسارس دورا فاعال  بجأتالحاضخ كػنيا 

اىا ت أدور أالػششية لجوليا بسشصقة الذخؽ األوسط خاصة والعالقات الجولية عامة، فبج
ومرجرا لمدياسة  ،في الدياسة العالسية رئيدا   عبا دوليا  تتجاوز كياف الجولة بػصفيا ال

ونتيجة لمتصػر  خال غي ج  واح دولي الشطاـ الجولي يتسيد بػجػد فاعل  الخارجية، اذ كاف 
الحؼ حجث في القخف العذخيغ أدػ لطيػر فػاعل دولية مغ غيخ الجوؿ القػمية بالشطاـ 

والسجاميع اإلرىابية  ،واألفخاد ذوؼ الدمصة الخارقة ،الجولي مثل أمخاء الحخوب
 ،والقخاصشة ،والجساعات الستاجخة باألسمحة ،وعرابات الجخيسة السشطسة ،السدمحة
ساىع  ية مساترجر مغ فػاعل غيخ دول را  ات األمشية الخاصة التي تسارس أدو والذخكا

في تعديد دورىا االقميسي والجولي الحؼ مكشيا مغ التأثيخ في الخرائز الديادية 
ونتيجة لمتصػرات الدياسية  .نيا تستمظ مقػمات القػةػ لمفػاعل الجولية القػمية ك

التكشمػجية، أدػ لتخاجع وانحدار محػرية الجوؿ الػششية -واالقترادية والسعمػماتية
األساس بالتفاعالت الجولية في الشطاـ الجولي وأنتجت بيئة تتكػف مغ فػاعل  كػنيا

غيخ دولتية، مسا جعل الدياسة العالسية بالقخف الحادؼ والعذخيغ أشبو بخذبة السدخح 
ػحيج وصانع الدياسة الخارجية كسا عبخ عشيا جػزيف ناؼ، إذ لع تعج الجولة السسثل ال

لذعػبيا وإنسا يذاركيا ويداحسيا مسثمػف وفػاعل مغ غيخ الجوؿ في األنذصة الدياسية 
 .                                        كافة األمشية واالجتساعية والثقافية والقانػنية-واالقترادية والعدكخية

 أىسية البحث 
خوز دور الفػاعل الستصخفة مغ غيخ الجوؿ كفاعل تشبعث أىسية البحث مغ ب      

ججيج في العالقات الجولية وتأثيخىا عمى سياسات الجوؿ في مصمع القخف العذخيغ والتي 
وأصبح ليا  ،باتت تسارس دورا حيػيا ومؤثخا عمى الشطاـ الجولي المتالكيا أجشجة خفية
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ى حج روغ تػماس فخيجماف دور أقػػ وأكثخ تخابصا وتأثيخا وتشاسقا مغ دور الجولة عم
كػنيا الفاعمة الخئيدة وبجأت تفخض نفديا ويتعاضع دورىا عمى مختمف السدتػيات، 
وىحا ما تجدج بتأثيخ تشطيع الجولة اإلسالمية وتجاعيات ضيػره وسمػكو عمى السدتػييغ 

 اإلرىابيةعغ تمظ التشطيسات  عشج الحجيثالبحث  كسا تدداد أىسية اإلقميسي والجولي،
وكػف السػضػع  األوسطكسشصقة الذخؽ  ةجيػاستخاتيجيبسشصقة ذات أىسية يػرىا وض

 بالعالع. مشصقة أىع ىع تشطيع إرىابي يتػاجج فيأ كبخ و أيدمط الزػء عمى 
 شكالية البحثإ

 مجسػعة مغ التداؤالت أىسيا:شكالية البحث تثيخ إ
تمعب اليػية السخكبة أف اإلشكالية تختبط بسحجدات سمػؾ الفػاعل الستصخفة، وىل . 1

الدياسية والتي تحجد شبيعة عالقتيع  بارىا أساس نذأتيع االجتساعيةواليذة عمى اعت
بالجولة التي يتشسػف ليا بحكع الشذأة االجتساعية وسمػكيع الخارجي وشكل تحالفاتيع 

لتمظ الفػاعل الستصخفة ىي التي  االستخاتيجيةاإلقميسية والجولية. وىل أف السرمحة 
 تحجد سمػكيع الدياسي في البيئتيغ اإلقميسية والجولية ؟.                              

ىل أف دور الفػاعل الستصخفة بات أقػػ مغ دور الػحجات الجولية بػصفيا الفاعمة . 2
ستصخفة يخمق الفػاعل العالقات الجولية؟. وىل أف دور ىحه الخئيدة والػحيجة في ال

                               تحجيات عابخة لحجود تمظ الجوؿ ويتجاوز الديادة الػششية؟.                                                                       
خارجية تدتخجـ في خمق عجـ  مذكمةىل أف الفػاعل الستصخفة باتت تذكل . 3

كػنيا أحجػ أدوات الحخوب لجوؿ التي تسارس دورا حيػيا فييا ااالستقخار الدياسي في 
اليجيشة التي باتت تدتخجـ في مجاؿ العالقات الجولية ليجـ كيانات دولية ذات سيادة 
واستقالؿ بجوف التجخل الرخيح وبجوف المجػء إلى استخجاـ القػة العدكخية لتحقيق 

                                      أىجافيا؟.                                     
ىل الجوؿ الفاشمة واليذة ىي مغ أدت إلى ضيػر الفػاعل الستصخفة مغ غيخ الجوؿ .4

وساىست في نسػىا وتيجيشيا كبيئة اجتساعية سياسية مشاسبة لتشامي دورىا وبخوز 
 نذاشاتيا وتدايج أنساشيا؟.                                 
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 فخضية البحث 
يختكد البحث عمى فخضية عمسية مفادىا أف الفػاعل الستصخفة الستسثمة بتشطيع      

ا  ومؤثخا  في البيئة اإلقميسية والعالسية، وأضحت فاعال ميسالجولة اإلسالمية لعبت دورا  
نذيصا وعابخا لمحجود القػمية وخمقت حالة مغ عجـ االستقخار والفػضى بالبيئة السحمية 

يا كيانات ىجيشة جاءت نتيجة مجسػعة مغ العػامل السحمية ػصفإلقميسية والجولية بوا
العالسية وأثخت بذكل كبيخ عمى األمغ الػششي القػمي لمعجيج مغ الجوؿ و اإلقميسية و 

نتيجة المتالكيا مقػمات الجور الحؼ مكشيا مغ تحقيق أىجافيا، وبجأت تداوـ الجولة 
ػ)االختخاؽ السػازؼ( لتقاسسيا في أداء وضائفيا وأدوارىا يدسى بػػػ مغ خالؿ مسارسة ما

وفخض قػانيشيا ومشصمقاتيا الفكخية والسجتسعية ومحاولة تحػيل ىػيتيا الفخدية إلى 
 جساعية. 

 ىجف البحث
ييجؼ البحث الى تػضيح مجػ تأثيخ الفػاعل الستصخفة عمى سيادة الجوؿ     

والجولي  واإلقميسيودراسة محجدات سمػكيا السحمي واستقخارىا األمشي الػششي والقػمي 
 تأثيخاتيا، السيسا بعج تدايج أنسػذجا   اإلسالميةتشطيع الجولة  تأثيخمغ خالؿ دراسة 

  واسعة مغ العخاؽ وسػريا. أراض  وتجدج ىحا في سيصختو عمى  وأدوارىا
 البحث مشيجية

نية لمػصػؿ إلى تحميل ثسة العجيج مغ السشيجيات العمسية في الجراسات اإلندا   
مشصقي دقيق وشامل، إذ تع اعتساد مجسػعة مغ السشاىج العمسية ومشيا السشيج 

                                   .السشيج االستقخائيو الػصفي )التحميمي( فزال عغ السشيج التاريخي 
 هيكمية البحث

فزال عغ تزسغ تػزعت ليكمية البحث عمى ثالثة مباحث أساسية رئيدة،     
   .السبحث الثالث لسصمبيغ، فزال عغ السقجمة والخاتسة واالستشتاجات
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 ارتبط الستصخفة الفػاعل ضيػر أسباب بجراسة ـاالىتسا أف القػؿ يسكششا بجاية     
 ،الدابق الدػفيتي االتحاد بانييار 1991 عاـ الباردة الحخب بانتياء وثيقا ارتباشا

 األمخيكية، الستحجة الػاليات بكيادة القصبية ألحاديةا نطاـ إلى الجولي بالشطاـ واالنتقاؿ
 التقميجية، وضائفيا مسارسة عمى قجرتيا وعجـ بشيتيا أو الجوؿ شيجتيا التي والتغييخات

 التي وتأثيخاتيا ألىسيتيا تشاولتيا التي األكاديسية الجراسات مغ العجيج ىشاؾ فاف وعميو
 تطيخ التي لمػحجات والخارجية الجاخمية الدياسية عمى فقط ليذ واضحة باتت

 الشطاـ ليذسل تأثيخىا وأمتج الجولتية، الديادة حجود تتجاوز وإنسا فييا نذاشاتيا وتسارس
 أو جساعات ا"بأني الستصخفة الفػاعل شخيكيشيخ أولخيخ ويعخؼ خاصة. برػرة الجولي

 الجير، مثل لمجولة رسسية مؤسدات في مشجمجة وليدت الدالح تستمظ مشطسات
 أو رسسية بصخيقة الجولة يعتجعس وقج الخاصة، والقػات الشطامية، والقػات والذخشة،

 -:يأتي كسا أساسييغ لشػعيغ ترشيفيع ويسكغ رسسية"، غيخ
 لمعالع. ديشية رؤية يستمكػف  وفاعمػف  بخاجساتيػف( )فاعمػف  الكيسية السشطػمة حدب .1
 الحخوب أمخاء مثل الجساعة تزع مذتخكة أىجاؼ وجػد درجة حدب ترشف .2

 الجيشية والجساعات السشطسة الجخيسة وجساعات لسةوالعػ  لمخأسسالية السعادية والجساعات
 مغ السقجرات حدب يختمفػف  العشيفة او الستصخفة الفػاعل اف البعس ويخػ  السدمحة،

 -: يأتي كسا انػاع ثالثة إلى ترشيفيع خالؿ
 الجولة. سيادة نصاؽ حجود نذاشيع يتجاوز ال الحيغ سحميػف ال الستصخفػف  الفاعمػف  -1
 مثل ومحجد معيغ إقميع داخل عسميع نصاؽ ويكػف  اإلقميسيػف  صخفػف الست الفاعمػف  -2

 األوسط. الذخؽ  داخل مغ كجولة إيخاف وتجعسو تداعجه الحؼ هللا حدب
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 السحمية لمحجود ا  وعابخ  ا  عالسي نذاشيع ويكػف  العالسيػف  الستصخفػف  الفاعمػف -3
 الباحثة وتعخؼ .(1)نسػذجأ أوضح القاعجة تشطيع في ولشا أوسع نصاؽ وعمى واإلقميسية

 التشعيسات أو الجساعات" تمظ بأنيا الجوؿ غيخ مغ الستصخفة الفػاعل رجب(( ))ايساف
 أىجاف لتحقيق جساعي بذكل والشفدي السادي العشف وسائل استخجام إلى تمجا التي

 بأنيا أيزا وتعخؼ ،"الخسسية الجولة بأجيدة عالقة ليا وليذ معيشة وغايات
 لتحقيق شخعية غيخ برؽرة العشف تتبشى التي السدمحة عاتالجسا أو السشعسات"

 مؼ السدمحة الجساعات" بأنيا عسار(( ))رضػػ  الباحثة وتعخفيا .(2)"أىجافيا
 واألمؼ بالشعام وتخل ،والقبؽل بالذخعية تتستع ال التي الجول غيخ مؼ الفاعميؼ
 ؼيلسجخمبا وتتسثل وتسخدات وصخاعات سياسية تواضطخابا استقخار عجم وتحجث

 .(3)"والستسخدون  واإلرىابيؽن  والسختدقة
 الجوؿ غيخ مغ العشيفة الفػاعل "allC Geneva جشيف نجاء" مبادرة وتعخؼ   
 الجولة، سيطخة خارج تعسل لمقيادة أساسية ]بشية[ ذات مشعسة جساعة" بأنيا

 ومختمف الستسخدة الجساعات الجيات: ىحه وتتسثل أىجافيا لتحقيق القؽة وتدتخجم
 التحخر حخكات تذسل انيا ويخػ  "كميا بيا االعتخاف يتػ لػ التي الكيانات حكؽمات

 سيصخة رجخا تعسل التي باألسمحة االتجار ومجسػعات والجيادية اإلرىابية والسجاميع
 وستيفغ ثػماس )تخوؼ  ف ػ الباحث ألفو  .أىجافيا لتحقيق وسيمة (4)العشف وتدتخجـ الجوؿ

.William  ,Stephen D. Kiser  ,Thomas Troy S كاسبيخ وولياـ كايدخ

Casebeer)   غيخ مغ العشيفيغ فاعميغال مػاجية الحخب: أمخاء صعػد" :بعشػاف كتابا 
" Warlords Rising: Confronting Violent Non-State Actors الجوؿ

وتحجيا  كبيخا ، اف الفػاعل الستصخفة تذكل خصخا  إلى ف مغ خالليا ػ وتػصل الباحث
اإلنداني وذلظ مغ خالؿ أعساؿ العشف التي تسارسيا الجساعات و  الػششي لألمغ

، ويخوف وغيخىا القاعجة والجساعات الستػاججة في الشيباؿالسدمحة والتي تتسثل بتشطيع 
أف سبب نذأتيا ىي ديشاميات العػلسة وتجاعياتيا التي أدت إلى خمق بيئة دولية 

وتدايج نذاط  ،فزال عغ فذل األنطسة السحمية الػششية ،وبؤرة لشسػ العشف ،مزصخبة

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Stephen+D.+Kiser&text=Stephen+D.+Kiser&sort=relevancerank&search-alias=books
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ذخ، مسا مكشيع مغ تعديد الببتجار االالتجارة غيخ السشطسة مثل األسمحة والسخجرات و 
 أجخاىا الباحث أخخػ وفي دراسة  .(5)عجـ االستقخار واالضصخاب في الشطاـ الجولي

الجيات الفاعمة العشيفة مغ غيخ الجوؿ "  :بعشػاف (Phil Williamsفيل وليامد)
 Violent non-state Actors and National andواألمغ القػمي والجولي 

International Security  " والتي يتحجث فييا الباحث عغ بجايات ضيػر الفػاعل
الستصخفة مغ غيخ الجوؿ، ويخػ انيا ضيخت مشح االؼ الدشيغ وكانت عمى شكل 
عرابات إجخامية وقخاصشة بحخية وكانت الجولة الخومانية تسارس دورىا ضجىع، ولكغ 

نتياء في القخف الحادؼ والعذخيغ ضيخت مغ ججيج وتدايج دورىا ونذاشيا مع ا
وضعف دور الجولة فحاولت استغالؿ  1991االستعسار وانييار االتحاد الدػفيتي عاـ 

 .(6)عػامل الزعف تمظ لتثبت وجػدىا وتعدز نذاشاتيا السختمفة عمى كافة األصعجة 
 مشطسات مغ األخخػ  لمفػاعل كبيخة أىسية أعصى فقج الميبخالي الفكخ أما      

 الفكخ ركد بيشسا أشخاص، وحتى الجشديات متعجدة وشخكات وإقميسية دولية
 مع ،الصبكية عمى الجولية ولمعالقات الخأسسالي الشطاـ لتصػر تحميمو في الساركدي

 أنذأت التي ىي الجولة اف يخػ  وأن إال الجولة غيخ أخخػ  فػاعل بػجػد التدميع
 عمى تعسلو  يؤدونيا، التي والػضائف األدوار ليع حجدت التي وىي األخخػ  اعلالفػ 

 .(7)عشو الجفاعو  حسايتيع
 بعج بسشصقة الذخؽ األوسطعجة وكذفت لشا الثػرات العخبية التي شيجتيا دوؿ      

أف الجولة ليدت الفاعل السؤثخ الػحيج وليدت السػجية لسدارىا والستحكسة  2011عاـ 
والسحجدة لسدتقبميا، وأكجت أنيع أكثخ قجرة في التأثيخ عمى األحجاث واألزمات التي 
حجثت في سػريا والعخاؽ وغيخىا وليا قجرة عمى تدػية تمظ الرخاعات وإنيائيا أو 

السػازؼ( بالتحػؿ مغ  االختخاؽيدسى بػ) ماتسارس  فيسا بعج . وبجأت(8)استسخارىا
مداومة الجولة عمى الذخاكة في أداء وضائفيا وأدوارىا إلى اختخاؽ لجورىا ويسمكػف قػة 
مػازية ليا ويفخضػف قػانيشيع الخاصة بيع عمييا ويتسثل ذلظ بالتشطيسات الجيادية 

ات جغخافية واسعة السدمحة الستسثمة بتشطيع الجولة اإلسالمية التي سيصخ عمى مداح
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مغ العخاؽ وسػريا واجبخ القػات الشطامية عمى االندحاب مغ أراضييا مسا أستجعى 
 . (9)تجخال عدكخيا بتحالف دولي

وتشطخ غالبية الشطخيات األكاديسية التقميجية إلى الفػاعل الستصخفة مغ غيخ      
عي لشذػء تمظ الجوؿ في إشار الجولة وتجاىمت بتحميالتيا أىسية البعج االجتسا

التشطيسات وحاوؿ أصحاب الشطخية البشائية اختخاؽ السشطػر الػاقعي ببحثيع في 
سكشػنات اليػياتية وامتجاداتيا الثقافية ودور مرالح الجساعات في تػجيييا سمػكيا، ال

ويجادؿ البشائي الكدشجر وونجت بتأثيخ اليػيات واألفكار والتفاعل بيغ الجوؿ في الشطاـ 
 عمىوره في تحػيل اليػية الفخدية الى جساعية، كسا أكجت )مارثا فيشيسػر( الجولي ود

 لمكيع ناقال   بػصفيا الجولية التفاعالت ديشاميكية في الجولية لمسشطسات األساسي الجور
 .(10)الجوؿ الى الجولي السجتسع مغ وقػاعجىا والدمػكيات

 ومكانة   أىسية   إعصاء   وتحاوؿ اجتساعية   شخوحات   البشائية السجرسة لشا وتقجـ      
 ويتشسػف  متسيدة ىػيات يحسمػف  أنيع وتخػ  االجتساعي الشطاـ ليكمة في لألفكار متسيدة  

 خالليا مغ ويعبخوف  متشػعة اجتساعية وثقافات وقيع وأفكار متعجدة اجتساعية نطع إلى
 جاؿم في أكاديسيا نيجا ليدت أنيا اعتبار عمى وأىجافيع وغاياتيع مرالحيع عغ

 في الخائج وونجت( )الكدشجر ويتبشى .اجتساعية نطخية كػنيا بقجر الدياسية العمػـ
 ىػيتيع تحجد التي )اليػيات( وىي رئيدة مفاليع ثالثة ومؤسديا البشائية الشطخية مجاؿ

 السذتخكة التػقعات بأنيا ويعخفيا و)السعاييخ( ىؤالء يحققو أف يخيج ما أؼ و)السرالح(
 .(11)يتيعوىػ  سمػكيع بذاف

مغ قبل ىحه السجسػعات  مغ ذلظ ندتشتج أف ىشالظ تدارع لمشفػذ العابخ لمقػمية    
واستغالؿ ىؤالء لسعصيات البيئة اإلقميسية لسشصقة الذخؽ األوسط الستسثمة  الستصخفة

التي وفخت بيئة مغحية لشزػج تشطيع الجولة اإلسالمية واكتساؿ نسػه  ةالعخبي الثػراتب
لالنصالؽ مع انجالع الثػرات التي أصبحت جاىدة  استخاتيجيتونجاز اوتدارعو في 

 . (12)العخبية
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مغ أخصخ التشطيسات “ داعر”في العخاؽ والذاـ  اإلسالميةتشطيع الجولة  جيع        
 ،2011 عاـ بعج ةثػرات العخبيالفي السشصقة العخبية بعج  انتذختالتي اإلرىابية 

التي تعيذيا السشصقة وضعف ادوار الجوؿ العخبية ستقخار اال مدتغمة حالة عجـ
، وييجؼ التشطيع إلى رادية والسجتسعيةالجيسقخاشية واالقت -وىذاشة أنطستيا الدياسية 

ػ التشطيع الذعار الحؼ يخفعو مقاتم الؿمغ خ ذلظ ويتزح ،الخالفة اإلسالميةإنذاء 
خمخمة الخخيصة و  األوسطفزال عغ سعيو لتفتيت مشصقة الذخؽ  .(13)باقية وتتسجد""

 .(14)العخاؽو  سػريا بديصختو عمىالجيػسياسية لمسشصقة 

 لوندخة ججيجة عغ تشطيع القاعجة وانسا شكل تصػرا فكخيا  التشطيعلع يكغ ىحا      
 الجياد في أفغاندتاف انجالعالتقت مجاميع عجيجة مغ الدمفييغ الجيادييغ مع فقج 

مغ مختمف دوؿ الذخؽ األوسط، ومشح  1979عقب االجتياح الدػفيتي ليا عاـ 
شيا، فقامت العجيج مغ بي استخاتيجيةالبجايات األولى لمجياد تبيغ وجػد خالفات 

ىع، فشجج أفكار السجاميع العخبية بسقارعة حكػماتيع عشج عػدتيع مغ أفغاندتاف وتػحيج 
بالدعػدؼ الثخؼ أسامة بغ الدف، السيسا مغ خالؿ قيامو  كثيخا  تأثخ قج أيسغ الطػاىخؼ 

ػات بجعع وتأييج السجاميع القتالية العخبية في أفغاندتاف وإعالنو عغ رغبتو بصخد الق
التي  1991عاـ  العدكخية األمخيكية الستػاججة في الدعػدية بعج حخب الخميج الثانية

ششتيا الػاليات الستحجة ضج الشطاـ العخاقي الدابق مغ خالؿ دمج كل مغ أيسغ 
"الجبية اإلسالمية في مشطسة سسيت بػالطػاىخؼ وأسامة بغ الدف لعسمياتيع رسسيا 

وبجايات عاـ  1989ييغ" التي تأسدت اواخخ عاـ العالسية لقتاؿ الييػد والرميب
1990(15).  
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عشجما تع إشالؽ  1999إلى عاـ فتعػد جحور تشطيع الجولة اإلسالمية أما       
مرعب الدرقاوؼ مغ سجػف االردف بتيسة حيازتو األسمحة وانتسائو لتشطيع  أبيسخاح 

لتشطيع القاعجة  ىبيعة اإلماـ الستػاجج في االردف، وبعجىا انتقل إلى أفغاندتاف وانتس
 والسالية لتذكيل تشطيع جيادؼ عخؼ باسع )جشج الذاـ( إال أن تاإلمجادال عمى حرو 

   انتقمت الى العخاؽ عاـ  ثعػحيج والجياد( الت جساعة)تغيخ اسسو إلى  سخعاف ما
 . (16)عقب الغدو األمخيكي 2003

تمظ البجايات بسثابة البيئة الخربة التي شجعت لطيػر تشطيع داعر  كانت   
 شاىخ )عراـ تمسيح ، وىػؼ الدرقاو عشجما قاـ أبػ مرعب  2003اإلرىابي عاـ 

األردني مغ اصل فمدصيشي مغ أبخز مشطخؼ  )أبي دمحم السقجسي(السمقب بػبخقاوؼ( ال
أشمق عميو )جساعة التػحيج  بإنذاء تشطيع    ،قائج تيار التكفيخو  تيار الدمفية الجيادية

وضيخ التشطيع عمى  ع القاعجة في بالد وادؼ الخافجيغ.والجياد( ليربح مسثل تشطي
جبية  عمى أساس 2003االحتالؿ األمخيكي لمعخاؽ عاـ عقب الداحة العخاقية 

لمسقاومة ضج االحتالؿ األمخيكي وحرػلو عمى استقصاب فئة كبيخة مغ الذباب 
تػسع  النزساـ إليو لسػاجية االحتالؿ األمخيكي والقزاء عميو، وسخعاف مالالعخاقي 

 .(17)ليربح أقػػ تشطيع في الداحة العخاقية يسارس تأثيخا كبيخا 

)الخالفة احياء بزخورةالفكخة األساسية التي تأسذ عمييا التشطيع  تتسثلو      
محاولة الستقصاب اكبخ عجد مغ  عبخ جياد الكفار ومغ يػالييع في اإلسالمية(

ببث فكار الخالفة اإلسالمية وتبشيو لفكخة استعادة القجس  ، إذ قاـلالنتساء لو   الذباب
 قج خالف ىحا التشطيعو  .(18)والخشػع لمغخبإلعادة الييبة لألمة اإلسالمية بجؿ التبعية 

لػىابية الصيخانية القائسة عمى شخاكة الذيخ مع األميخ التي تجسع شيخ الحخكة ا
انتيت عاـ  التيالػىابية ومؤسديا دمحم بغ عبج الػىاب مع دمحم بغ سعػد في الجرعية 

ة بعج معخكة )روضة الدبمة(، فيػ يختمف عغ جسيع التشطيسات الجيادي 1929
كػف بحلظ قج خالف وي (الخالفة اإلسالمية)الدمفية التكفيخية التي ضيخت قبمو بإعالنو 
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الشيج الػىابي الدعػدؼ التي بشيت عميو بالبحث عغ شخيظ سياسي أو حميف يذاركيا 
ؼ نذاشا و ة والية الدرقاج تشطيع القاعجة العخاقي خالؿ مجوشي .(19)الدمصة برػرة كاممة

اإلقميسية  السدخح العخاقي السحمي وإنسا أمتج ليذسل الداحتيغواسعا ولع يقترخ عمى 
، برػرة أكثخ شسػلية مغ خالؿ تشامي 2008-2003وامتج نذاشو مشح عاـ  والجولية،

إلقامة إمارة سشية مزادة  2005العخاقي لمتشطيع في مشترف عاـ  حقجرات الجشا
واستقصاب التجسعات الدشية لإلمارة الذيعية ومػازية ليا بالسشاشق ذات السحىب الدشي 

 (مجمذ شػرػ السجاىجيغ)تأسيذ  2005 / يشايخوتع في كانػف األوؿ ،السدمحة
لمتشطيع  ا  وتدميع زماـ قيادة التشطيع لسرمحة عبج هللا رشيج البغجادؼ، واعتبخ امتجاد

السخكدؼ تحت قيادة )أبػ مرعب الدرقاوؼ( رغع الخالفات بيغ تيار الدمفي الجيادؼ 
 (دولة العخاؽ اإلسالمية)عة سياستو إال انو تعسق برػرة كبيخة مع إعالف حػؿ شبي

، وبجا الزعف يجب 2006 / أكتػبختذخيغ األوؿ 15بدعامة )أبػ عسخ البغجادؼ( في 
داخل التشطيع بعج تبشيو ألشخوحات جيادية متصخفة وإتباعو ألساليب السفخخات 

ياكات الجديسة تجاىيع وتكفيخىع والتفجيخات وسط السجنييغ العدؿ وارتكابو لالنت
السحىبي العخاقي وتغحيتو لتحقيق اىجافو -العسق الصائفي وتػضيف ومحاولتو استغالؿ

  .                          (20)وزيادة نصاؽ تػسعو

في الػقت ذاتو نجج أف تشطيع الجولة اإلسالمية كاف يشادؼ بزخب السرالح     
اإلسخائيمية وإعالنو الجياد ضجىا إال إنشا لع نذيج أية ضخبة مغ قبمو ضج إسخائيل، 
عمى الخغع مغ تساس السشاشق التي يديصخ عمييا مع األراضي العخبية السحتمة مغ 

يديجييغ والعمػييغ جيادية ضج السديحييغ واألقبل إسخائيل، وكانت جسيع عسمياتو ال
عبج السشعع عد الجيغ البجوؼ السكشى  . وتػلى(21)والذيعة بالجرجة األولى وتيجيخىع

سياجخ الحسدة  بعج وفاة الدرقاوؼ وبعج مقتل أبي قيادة التشطيع (سياجخالحسدة  ػأببػ)
بكخ البغجادؼ بزخبة عدكخية في غارة أمخيكية في مجيشة صالح الجيغ تػلى أبػ 

وانجالع الثػرة  الثػرات العخبيةالتي تدامشت مع أحجاث  2010عاـ  زعامة التشطيع
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إال انو سخعاف  (جبية الشرخة)الدػرية ودخػؿ التشطيع األراضي الدػرية تحت مدسى 
الجولة اإلسالمية في )قياـ تشطيع عغ  فتع اإلعالفحرل الخالؼ واالنذقاؽ بيشيع  ما

 .(22)2013 / أبخيلنيداف 9جبية الشرخة في  حل( و العخاؽ والذاـ

لالنتذار والتػسع في بالد الذاـ وخارجيا وحتى في  بسدساه الججيج سعى التشطيع    
ومبايعتيا مثل  ذلظ بكياـ العجيج مغ التشطيسات الستصخفة باالعتخاؼ بياو  ،شساؿ إفخيكيا

بإعالنو اف مشصقة جػزا التابعة زعيع بػكػ حخاـ )أبػ بكخ شيكػ( الستسخكدة في نيجيخيا 
لمحكػمة السحمية في والية بػرف أصبحت جدءا مغ تشطيع الجولة اإلسالمية، وأعمشت 
إحجػ الفرائل الباكدتانية السشذقة السعخوفة باسع )جساعة االنرار( عغ دعسو لو ، 
وفي الػقت ذاتو أعمشت جساعة أبػ سياؼ بكيادة )اسشيمػف ىابيمػف( الستػاججة في 

لفمبيغ دعسيا وتأييجىا لو، وكحلظ في انجونيديا اعمغ )أبػ بكخ باعذيخ( الدعيع الدابق ا
. كسا أف تدامغ (23)لمجساعة اإلسالمية عغ والئو ودعسو السالي لمتشطيع اإلرىابي

القت بطالليا عمى السذيجيغ اإلقميسي والجولي  2011عاـ  الثػرات العخبيةإحجاث 
وإصخاره عمى السػاصمة لتحقيق اىجافو وتػسيع نذاشو،  ليديج مغ عديسة وقػة التشطيع

 -:ساحة لمقتاؿ مدتفيجا  مغ مشصمقيغجعل سػريا  استخاتيجيةفقج تبشى التشطيع 
 قدػة وعشف الشطاـ الدػرؼ البعثي الحؼ يعج نطاما عمسانيا مػاليا إليخاف. :االول

والرخاع وبؤرة لمتػتخ جعل مغ سػريا ساحة لالقتتاؿ الحؼ االحتقاف الصائفي  الثاني:
والتشافذ اإلقميسي والجولي وصخاعات ألسباب محىبية شائفية مغ جية وسياسية 

الدعػدية(  -قصخ -تخكيا -بخاغساتية نفعية مغ جية أخخػ بيغ القػػ اإلقميسية )إيخاف
- روسيا-والقػػ الجولية الستشافدة لتحقيق مرالحيا ومشاشق الديادة والستسثمة )أميخكا

–فزال عغ الفػاعل الجولية مغ غيخ الجوؿ متسثمة بتشطيع )القاعجة العالسي الريغ( 
وفػاعل أخخػ( إلى جانب كل  - حدب هللا لمبشاني بدعامة حدغ نرخ هللا - الشرخة

ذلظ ال نشدى السعارضة الدػرية، كل تمظ العػامل عقجت السذيج الدػرؼ وتجخل 
 .(24)تحقيق مرالحيالواغتشاميا الجوؿ الستشافدة لالستفادة مغ الفخصة الدانحة 
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شجج انو استغل دور الحكػمات العخاقية فما بالشدبة لتأثيخه في السذيج العخاقي أ
السحمية الستعاقبة عشجما رفزت التعامل مع الرحػات الدشية وإشخاكيا بالعسمية 
الدياسية وتذكيمة الحكػمة العخاقية الججيجة مسا قجـ فخصة سانحة )ألبػ بكخ 

( بتذكيل العسػد الفقخؼ لتشطيع الجولة اإلسالمية مغ ىؤالء الرحػات الدشية البغجادؼ
عمى  سانحة وساعجت التشطيع فخصة فسثمت الطخوؼ السحتقشة سياسيا في العخاؽ

العقائجؼ، -تػضيفيا لتحقيق مذخوعيع الدياسي واالقترادؼ واالجتساعي والفكخؼ 
مداحات واسعة مغ األراضي  األمخ الحؼ أشاح بحكػمة السالكي نتيجة الجتياح

العخاقية مغ قبل التشطيع اإلرىابي وخدارتو بدبب تيسيذو لمرحػات الدشية واعتبارىا 
 . (25)مغ الفئة الخامدة

العجيج  ادػ لتدايج نذاشو مدتغال  األمشي مغ الػقائع عمى اف الفخاغ  كثيخ وتجؿ
مغ العػامل الدمبية في مقجمتيا ضعف وجيل اإلفخاد باألمػر الجيشية، فزال عغ تخدؼ 

وبعج احتاللو لسجيشة السػصل . (26)األوضاع االقترادية متسثمة بالفقخ والبصالة وغيخه
أعمغ أميخ التشطيع أبػ بكخ البغجادؼ دولتو اإلسالمية  2014/ يػنيػ حديخاف 10في 

لتبخيخ حسمتو لتػحيج األراضي بجءا مغ العخاؽ وصػال لدػريا جارة  في العخاؽ والذاـ
بعج أف سيصخ  2014العخاؽ الغخبية وإعالف قياـ دولتو برػرة رسسية في حديخاف عاـ 

 .(27)الدػرية خالؿ سبعة أشيخو  العخاقية عمى مداحات واسعة مغ األراضي

كانت مغ بيغ العػامل التي أدت  الثػرات العخبيةأخيخا يسكششا القػؿ أف أحجاث     
الى تعديده دوره في العخاؽ والذاـ بالذكل الحؼ ساعجت في انتذاره واستقصابو لذخائح 

  وفئات السجتسع العخبي وتحقيق أىجافو السحمية واإلقميسية والعالسية.                                                             
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ف تسجد التشطيسات اإلرىابية وتػسع انتذارىا عمى رقعة جغخافية واسعة إ      
يا السشصقة الجيػستخاتيجية الحيػية التي تزع بػصفشسمت مشصقة الذخؽ األوسط 

مرالح العجيج مغ القػػ اإلقميسية والجولية والتي تتشافذ وتترارع مغ اجل ضساف 
يع سػؼ نتشاوؿ في سيػؼ والمرالحيا الحيػية في السشصقة، مغ ىحا السشصمق الح

السبحث الثالث دور تشطيع الجولة اإلسالمية وأثخه عمى البيئتيغ اإلقميسية والجولية 
(، والحؼ يختبط بأدوار التعاوف  -الرخاع  -التشافذوانعكاساتو عمى مجسل التفاعالت )

ستيا القػػ اإلقميسية والجولية التي نتجت كخد فعل لتأثيخات التشطيع عمى تػجيات سيا
 الخارجية وأدوارىا وشبيعة تفاعالتيا.
 ثيخُه في البيئة االقميسيةأاوال: دور تشعيػ الجولة االسالمية وت

ا  ميسنيا مرجرا ػ تعج مشصقة الذخؽ األوسط مغ أىع السشاشق في العالع، ك   
لمصاقة العالسية، لحا فأف أية أزمة شارئة يسكغ أف تيجد األمغ واالستقخار اإلقميسي في 

 برػرة سمبية التشطيع نذاط . لحلظ أنعكذ(28)لسشصقة، وبالتالي تيجد االستقخار العالسيا
 مرخ أقل بجرجة ثع وسػريا مغ العخاؽ كل السيسا عسػما، األوسط الذخؽ  دوؿ عمى

تذكيل تحالف دولي  في ضجه متسثمة فعل ردة ولج العخبي، كل ىحا الخميج ودوؿ
 . (29)لمقزاء عميو

 عمى الكثيػخ مػغ السػجف العخاقيػة كسػا توبديصخ الجولة اإلسالمية تشطيع تجدج دور     
فػػػػػشالحع أف الغػػػػػدو  ،العدػػػػػكخية التابعػػػػػة لمجػػػػػير العخاقػػػػػي اح السخافػػػػػقيػػػػػاجتتسكػػػػػغ مػػػػػغ 

 مغ خالؿ القخارات التي وتحجيع دورىا األمخيكي لمعخاؽ ساىع في إفذاؿ الجولة العخاقية
حػػل حػػدب البعػػث وحػػل الجػػير  مثػػل بػػػؿ بخيسػػخ تخػػحىا الحػػاكع األمخيكػػي فػػي العػػخاؽأ

 حػػػػػػػل الجػػػػػػػير ىػػػػػػػاأخصخ مػػػػػػػغ وكػػػػػػػل الػػػػػػػػزارات السختبصػػػػػػػة بحػػػػػػػدب البعػػػػػػػث، و  والذػػػػػػػخشة
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والذػػخشة الػػحؼ تختػػب عميػػو وجػػػد أفػػخاد لػػجييع القػػجرة عمػػى حسػػل الدػػالح ولػػجييع تػػجريب 
إلػػى التشطيسػػات  لالنتسػػاء ىػػؤالء األفػػخاد انػػجفعفوانتسػػاءات قبميػػة ومحىبيػػة  عدػػكخؼ قػػػػ 

 إلػػػػى تحػلػػػػتثػػػػع ومػػػػغ االحػػػػتالؿ األمخيكػػػػي فػػػػي بػػػػادغ األمػػػػخ  رىابيػػػػة التػػػػي تحػػػػارباإل
بشيػػب العجيػػج مػػغ األمػػػاؿ مػػغ  ػاقػػام كسػػا ،اسػػتيجاؼ مقػػخات ومؤسدػػات الجولػػة العخاقيػػة

واآلثػػار ليحرػػمػا  السرػػارؼ العخاقيػػة والدػػيصخة عمػػى األمػػاكغ التػػي تحتػػػػ عمػػى الػػشفط
عغ اجتياح التشطيع لمسػصل حػالي نتج و . (30)إلدامة سيصختيع عمييا مشيا عمى تسػيل
نػػازح مػػغ األمػػاكغ التػػي سػػيصخ عمييػػا، فػػحكخت األمػػع  عخاقػػيمميػػػف  أكثػػخ مػػغ نرػػف

بعػػج  ألػػف شػػخز اضػػصخوا إلػػى الشػػدوح مػػغ السػصػػل 500 الستحػػجة أف مػػا يقػػخب مػػغ 
وكذػػػفت لجشػػػة اليجػػػخة والسيػػػاجخيغ عػػػغ نػػػدوح أكثػػػخ مػػػغ سػػػبعيغ ألػػػف  .سػػػيصختو عميػػػو

الؼ السجنييغ بعػجما تػع اجتيػاح العػخاؽ ااألنبار وأكجت عمى ىجخة  شخز مغ محافطة
أدػ إلػى قيػاـ حكػمػة إقمػيع كخدسػتاف بإنذػاء مخيسػات لالجئػيغ الػحيغ تػع  . مساومغ قبم

مدػػؤوؿ  –” ديشػػجار زيبػػارؼ “العخاقيػػة التػػي سػػيصخ عمييػػا، وذكػػخ  نػػدوحيع مػػغ األراضػػي
 إقمػػيعشػاؾ ربػػع مميػػف نػازح دخمػػا أف ى -إقمػيع كخدسػتاف العالقػات الخارجيػة فػي حكػمػػة

 . (31)كخدستاف
ت عػػػاـ التشطػػػيع الثػػػػرة الدػػػػرية التػػػي انػػػجلع أمػػػا فيسػػػا يتعمػػػق بدػػػػريا فقػػػج اسػػػتغل    

الشطػػػاـ الدػػػػرؼ بكيػػػادة بذػػػار حػػػخب أىميػػػة مدػػػمحة بػػػيغ لدػػػاحة ل بتحػيػػػل سػػػػريا 2011
 مثػػػل جبيػػػةالتشطيسػػػات اإلرىابيػػػة و والسعارضػػػة التػػػي تزػػػع العجيػػػج مػػػغ الفرػػػائل األسػػػج 

واالقترػػادية  دػػػء األوضػػاع الدياسػػيةلخا  لعػػجـ  الشرػػخة وتشطػػيع الجولػػة اإلسػػالمية، ونطػػ
التسػجد نحػػ السشػاشق الكخديػة شػساؿ  حػاوؿكسػا  ا،ىانتذػار عمػى ذلػظ  سػاعجفقج  واألمشية

ليا بذكل كبيخ مغ قبل قػػات  يا  ولكغ وجج ترج يفي مشصقة كػبانخاصة شخؽ سػريا 
وبػيغ يع الػجيسقخاشي، ودارت معػارؾ شاحشػة بيػش تابعػة لحػدب االتحػادالحسايػة الذػعبية ال

تخاجعػو مسػا أدػ إلػى  ،ذسخكة العخاقيػةيالجير الحخ والب كتائب، فزال  عغ تمظ القػات
 تحػيػػػل ىجساتػػػو مػػػغ الذػػػساؿوقيامػػػو بكػبػػػانى وبعػػػس السشػػػاشق الكخديػػػة،  مػػػغ مشصقػػػة

انترػارات فػي  تحقيق سكغ مغ وت ،الذخقي إلى وسط البالد الدػرية حيث قػات الشطاـ
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 مجيشػػة محافطػػة الخقػػة وبعػػس مشػػاشقو  ىػػحه الجبيػػة فدػػيصخ عمػػى مجيشػػة تػػجمخ األثخيػػة
 .ي حمب وحسزالسشاشق ف الدور وبعس ديخ الحدكة ومعطع مشاشق

معػالع فػي العػخاؽ وسػػريا عشػج ىػحا الحػج بػل امتػج ليذػسل تػجميخ  هلع يقترػخ تػأثيخ و    
الحزارة فييػا وتسثػل بتػجميخ الستػاحف واالضػخحة والسدػاجج والسكتبػات القجيسػة واحػخاؽ 

، وتحصػيع التساثيػل التػي تعػػػد لحقػب تاريخيػة قجيسػػةالكتػب والسخصػشػات الشػادرة ونيػػب 
ل واحػػػػػخاؽ الكتػػػػػب السػصػػػػػبسجيشػػػػػة  التشطػػػػػيع السكتبػػػػػة السخكديػػػػػة  اجتػػػػػاح مدػػػػػمحػ كسػػػػػا ا

 تاريخػػوالػػحؼ يعػػػد  ألضػػخحة مثػػل ضػػخيح الذػػيخ فتحػػيوكػػحلظ ا والسخصػشػػات القجيسػػة،
وأدوات الحفػػخ لتػػجميخ التساثيػػل الزػػخسة  التشطػػيع السصػػارؽ  اسػػتخجــ، و 1050إلػػى عػػاـ 

 الػػػجوؿ العخبيػػػة تعػػػير حالػػػة مػػػغ التػػػجىػر عمػػػى شاشػػػات التمفػػػاز، لجعػػػلوفػػػق مػػػا ضيػػػخ 
 . (32)تجمخ تمظ اآلثار أصشاـ يجب أفإذ يخوف اف  واإلرباؾ الحزارؼ والسجتسعي،

تػػجمخ  مجيشػػة بتػػجميخ مػػجف أثخيػػة بأكسميػػا مثػػل مقػػاتمػه فقػػج قػػاـ أمػػا بالشدػػبة لدػػػريا    
، حزػارية إسػالمية ا  تحسػل أثػار  التػيوكػحلظ حمػب تاريخيػة ة يحزػار  مشصقػة ي كانػتالت

فػػي سػػػريا واألديػػخة وزوايػػا ومقامػػات ومخافػػق ليػػا خرػصػػيتيا  بتػػجميخ الكشػػائذ كسػػا قػػاـ
 عمى نذخ وعسل أزمة الالجئيغ والشازحيغ، أخخػ خمق التشطيع. ومغ جية (33)مغ جية

الخػؼ والخعب فػي نفػػس السػػاششيغ مػغ خػالؿ الجػخائع الػحذػية التػي يختكبيػا التشطػيع 
 .(34)في األسػاؽ غالشداء وبيعيخصف و 

 إرىابيػة فػي بعػس الػجوؿ الخميجيػة بيػجؼ بػػث روح كسػا تبشػى التشطػيع أعسػاال         
اسػػػػتيجفت الذػػػػيعة فػػػػي شػػػػبو الجديػػػػخة العخبيػػػػة وضيػػػػخ ذلػػػػظ مػػػػغ خػػػػالؿ الصائفيػػػػة التػػػػي 

مدػػػػاجج شػػػػػيعية فػػػػي الكػيػػػػػت والدػػػػعػدية. وضيػػػػخ مخصػػػػػط لمتشطػػػػيع بتقدػػػػػيع  اسػػػػتيجاؼ
فػػي اعتسػػاده عمػػى  ليػػات  ايزػػا   خصػػػرة التشطػػيع تتسثمػػو واليػػات،  الدػػعػدية إلػػى خسػػذ

لف الػػػجولي بقتػػػل عمػػػى انزػػػساـ األردف فػػػي التحػػػا . كسػػػا قػػػاـ التشطػػػيع ردا  لمحػػػجود عػػػابخة 
سػػتخاتيجية اوفيسػػا يتعمػػق ب. (35)حخقػػا  القتػػل  الصيػػار األردنػػي معػػاذ الكداسػػبة بأبذػػع أنػػػاع

لتػػي  اءيشاسػػفطيػػخت العجيػػج مػػغ الجساعػػات اإلرىابيػػة الشاشػػصة فػػي  التشطػػيع فػػي مرػػخ
 .(36)أنرار بيت السقجسك لو  أعمشت والئيا 
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لسشصقػػة  اإلقميسػػيجػػاء بتػقيػػت حػػخج ىػػجد فيػػو األمػػغ  يسكػػغ القػػػؿ اف التشطػػيعو       
بػػيغ قػػػتيغ إقميسيتػػيغ  ا  سػػتخاتيجياجيػ  ا  وتػػػتخ  ا  االوسػػط، إذ شػػيجت السشصقػػة تشافدػػ الذػػخؽ 

الدػػعػدية كشتيجػػة مشصكيػػة لتػػأثيخه بخمخمػػة اسػػتقخار  السسمكػػة العخبيػػةإيػػخاف و  كبيػػختيغ ىسػػا
تحت ذريعػة تيجيػجه ألمشيػا  دور ز قػػ إقميسية تدعى لسسارسةالسشصقة وفتح الباب لبخو 

القػػػػمي، فزػػػال  عػػػغ تيجيػػػجه السػػػتقخار العجيػػػج مػػػغ الػػػجوؿ العخبيػػػة وفػػػي مقػػػجمتيا العػػػخاؽ 
وسػػػريا واسػػتغاللو ىذاشػػة الػػشطع األمشيػػة العخبيػػة وضػػعف بػػخامج الجيسقخاشيػػة وأحػػجاث 

ليتسػػػجد إلػػػى دوؿ عخبيػػػة أخػػػخػ مثػػػل ليبيػػػا، كػػػل ذلػػػظ أدػ الػػػى تػسػػػعو  الثػػػػرات العخبيػػػة
دػػيصخة عمػػى تمػػظ السشػػاشق اليذػػة أمشيػػا ومرػػادرة مخػػازف األسػػمحة والعتػػاد فػػي ليبيػػا لم

سػػػتخاتيجية واسػػػتغالؿ ا. كسػػػل عسػػػل عمػػػى بشػػػاء نصاقػػػات جيػ (37)والعػػػخاؽ وسػػػػريا والػػػيسغ
نصاقػػػػػػات  إلػػػػػػى اإلقميسػػػػػػيالػسػػػػػػائل الحجيثػػػػػػة والستاحػػػػػػة لشذػػػػػػخ تسػػػػػػجده الجغخافػػػػػػي جسيػػػػػع 
 . (38)عالسية
ال نغفػػػل أنػػػو أسػػػتغل تجشيػػػج الصاقػػػات البذػػػخية فكخيػػػا  أفوفػػػي الػقػػػت ذاتػػػو يجػػػب      

وعقائػػػجيا لتػسػػػيع نذػػػاشو وتحقيػػػق غاياتػػػو، وتسثػػػل ذلػػػظ بتجشيػػػج أكثػػػخ مػػػغ الػػػف مػػػػاشغ 
فػػي سػػػريا إلػػى جػػانبيع، مسػػا يػػجؿ عمػػى أنػػو بػػات يحطػػى بقاعػػجة شػػعبية  ػايقػػاتملسػػعػدؼ 

 بإلقاءوقياميا  كبيخة مغ قبل الدعػدييغ، بالخغع مغ رفس الشطاـ الدياسي الدعػدؼ لو
سػػػػريا  إلػػػىالمػػػـػ عمػػػى الحكػمػػػة التخكيػػػة بذػػػاف سػػػيػلة عبػػػػر السقػػػاتميغ عبػػػخ حػػػجودىا 

انقػػػػخة واسػػػػتشبػؿ والسشصقػػػػة الحجوديػػػػة  إلػػػػىواحتفاضػػػػو بذػػػػبكات تجشيػػػػج وتدػػػػييل عبػػػػػرىع 
واحتاللو لمعجيج مػغ  عشجما بجأ بالتػسعضيخت السخاوؼ الخميجية  كسا أف. (39)الجشػبية

والدػرية وتحػلو مغ أسيا إلى شساؿ أفخيكيا عشجما قاـ بتشفيح عسميات  ةاألراضي العخاقي
وؿ د ألمػػػغوسػػػيصختو عمػػػى عػػػجد مػػػغ األراضػػػي فػػػي ليبيػػػا، وتيجيػػػجه  إرىابيػػػة فػػػي مرػػػخ

عخاقيػة وسػػرية محاذيػة لمحػجود مػع الدػعػدية والكػيػت  الخميج العخبػي باحتاللػو ألراض  
فػػي العػػخاؽ تكػػػف  إليػػخافمػػغ التػػجخل العدػػكخؼ  واألردف، فزػػال عػػغ التػػػجذ والخػػػؼ

                              .(40)العخاقي بسػافقة أمخيكية نطخا  لزعف الجير
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مسا الشظ فيو انو لػال الجعع اإلقميسي والجولي لو  لسا تسكغ التشطيع مغ الديصخة      
يخ التشطيع في البيئة عمى العخاؽ وسػريا وليبيا لتحقيق غايات سياسية شائفية، فأف تأث

اإلقميسية تجفعشا لمحجيث عغ التػجيات الدياسية اإلقميسية لمجوؿ، فالشدبة لقصخ فيي 
والكياـ بجور  فاعال  عبخ امكانياتيا الساديةدولة صغيخة وتحاوؿ أف تربح العبا إقميسيا 

دمحة ، إذ كانت احجػ الجوؿ الجاعسة لبعس الفرائل السمؤثخةيحقق ليا مكانة إقميسية 
 فزال عغ داخل السعارضة الدػرية والسحدػبة عمى التيارات الجيادية الدمفية،

السحدػب فكخيا عمى جساعة االخػاف  يػسف القخضاوؼ  الذيخ معالمةل استزافتيا
 الجياديةالتشطيسات  بعس إليػاء فقج اتيست بكػنيا مكانا  تخكيا أما  .السدمسيغ
 سعارضيغوممجأ لم التي كانت احجػ الفرائل السدمحة لمسعارضة الدػرية، الستذجدة

 . (41)الفاريغ مغ العخاؽ وسػريا
جور تذاركي إقميسي ودولي الحتػاء خصخ ت دعػات بزخورة الكياـ بخ ضيو       

محفاظ عمى األمغ اإلقميسي والعالسي، وبخزت إيخاف كذخيظ وفاعل أمشي دولي ل التشطيع
واتداع  ،، السيسا بعج تراعج تيجيجه لسرالحيا في العخاؽ وسػرياوكسسخ اقترادؼ

العب إقميسي بجيل نفديا ك إيخاف صخحتف ،تخكيا مع شخكائيا في حمف الشاتػ الفاتخ
. فالعخاؽ يسثل إليخاف البػابة الغخبية عمى الخميج العخبي (42)مجور التخكي في السشصقةل

في كدب تأييج الػاليات الستحجة فيسا وتختبط معو بحجود شػيمة، فزال عغ رغبتيا 
يتعمق ببخنامجيا الشػوؼ ودعع محػر السقاومة بفتح مسخ لسداعجة سػريا والتقخب مغ 

تأييج التحالف الجولي لمقزاء عمى كل تمظ العػامل دفعت بيا ل ،لبشاف ودعع حدب هللا
 . (43)تشطيع داعر

تتسثل  تجاه العخاؽ استخاتيجية ويذيخ الكثيخ مغ الخبخاء والسفكخيغ إلى أف إليخاف
تدعى لمتجخل في كسا  في احتػاءه، والتجخل في شؤونو الجاخمية عبخ وسائل مختمفة،

الذؤوف اإلقميسية لمجوؿ مغ خالؿ استخجامو كػرقة ضغط، السيسا أف الجور اإليخاني 
اع أكج نائب وزيخ الجففي ىحا الدياؽ و  .ازداد بعج احتالؿ التشطيع لألراضي العخاقية
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التجخل األمشي لحساية ب لجييسا اتفاقية أمشية مذتخكة تدسح ليااإليخاني أف البمجيغ 
 .(44)العتبات السقجسة في العخاؽ في حالة تعخضيا لمتيجيج

تشطيع الجولة اإلسالمية في زعدعة االستقخار واألمغ في  مغ جية أخخػ نجح
خػفا و  سياسية وشائفية توخمق انقداما ،العخاؽ وسػريا والعجيج مغ الجوؿ السجاورة

وتػسعت  قػة التشطيع ونست .كبيخا في صفػؼ شخيحة واسعة مغ السعارضة الدػرية
لتربح مشطسة تػسعية متعجدة الصبقات االجتساعية وليا خبخة كبيخة في السجاالت 

الحجود  والديصخة عمى ،األمشية والجيشية واالجتساعيةو  الدياسية واالقترادية والعدكخية
 تيجد مرالح الجوؿ االقميسية مشطسة إرىابيةلحا تحػلت إلى  الػاسعة،الدػرية  -ةالعخاقي

تجخل فاعميغ محمييغ يأخحوف زماـ السبادرة في لمػقػؼ بػجييا بجعع  فاحتاجت إلى
 .(45)ومدانجة مغ الجوؿ الغخبية

 كانتالسػاقف اإلقميسية والجولية تجاه التشطيع خالؿ ما تقجـ أف جسيع  ويتبيغ مغ    
سرالحيا في ل هجييجتو  ناتجة عغ تأثيخه عمى سياسات الجوؿ اإلقميسية والجولية،

الدعػدية وإيخاف وتخكيا وقصخ وغيخىا  بعس الجوؿ مثل نجج أف مػاقفلحلظ  السشصقة،
حاولت أف تشتيد الفخصة لتحقيق جسمة أىجاؼ وغايات و ، انبثقت مغ ىحا السشصمق

الضصالعيا بجور يدشجىا بحلظ مقػمات قػة الجور  شالسا أف معصيات البيئتيغ مػاتية
مشصقة  لتحقيق مرالحيا الحيػية فيالتي تسكشيا مغ القزاء عميو، فإيخاف تدعى الى 

السيسا في الجوؿ اإلقميسية التي تدتصيع تػسيع نفػذىا  وتػسيع نفػذىا الذخؽ األوسط
بخوز كقػة إقميسية مييسشة وال ولبشاف وسػريا واليسغ، العخاؽالدياسي والعدكخؼ فيو مثل 

 ،الديصخة عمى مػارد الصاقةفي السشصقة تدعى مغ بيغ أىجافيا االستخاتيجية إلى 
وخمق ورقة ضغط لسداومة القػػ الجولية وفي مقجمتيا الػاليات  ،والتحكع بأسعار الشفط

ى تدعفالدعػدية السسمكة العخبية أما  .الستحجة وتيجيج مرالحيا بسشصقة الخميج العخبي
 في بعس الجوؿ العخبية السيسا بعجوتغمغمو  في السشصقة لمحج مغ تدايج الجور اإليخاني

فحاليا حاؿ الجوؿ أما تخكيا .  2003احتالؿ الػاليات الستحجة األمخيكية لمعخاؽ عاـ 
األخخػ الداعية لمحفاظ عمى مرالحيا اإلقميسية، ودعع الجوؿ الحميفة ليا في 
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إليخاني، فزال عغ دعسيا لبعس الفرائل السدمحة في السشصقة، ومػازنة الجور ا
 . (46)سػريا
اثخ بذكل كبيخ بتيجيجه ألمغ الجوؿ  اإلسالميةتشطيع الجولة  أفندتشتج مغ ذلظ    

 لدػريا والعخاؽوكاف  الكبخػ في السشصقة، واالقميسية، فزال عغ مرالح الجوؿ العخبية
بعس و  مشاشق واسعة مشيسا،عمى  وبدبب سيصخت مغ ذلظ التأثيخ الحرة الكبيخة
 التحتية ىبشػؾ الحكػمية وجسيع البشوالاآلثار الثقافية  فييا، فزال  عغ مرادر الصاقة

وفي الػقت ذاتو  الديصخة عمى مشاشق أكثخ،لتحقيق أىجافو ب الكافي تسػيللتأميغ ال
مغ الجوؿ  عجدب اإلرىابيةالعجيج مغ العسميات  شغحيث  العالع بأكسمو ييجدبات التشطيع 

      .األوروبية
 ثيخُه في البيئة الجوليةأثانيا: دور تشعيػ الجولة االسالمية وت

مغ الرعػبة عمى الستخرريغ في مجاؿ الجراسات الجولية فيع شبيعة      
األحجاث ودوافعيا وأىجافيا برػرة دقيقة، إذ مثمت الطاىخة اإلرىابية واحجة مغ أىع 

لعالقات الجولية، وبجأت تتدارع بذكل كبيخ وتتعجد أشخافيا الستغيخات السؤثخة بصبيعة ا
وفػاعميا مغ خالؿ شغ حخب عالسية ضج اإلرىاب بعج انتذاره وسيصختو عمى مشاشق 

يسة تذكل محػر التجاذبات اإلقميسية والجولية في الذخؽ األوسط وضيػر م استخاتيجية
يا في مشصقة ىذة وضعيفة تحالفات دولية تقػدىا الػاليات الستحجة وأخخ تقػده روس

. وأضحت بحالة مغ (47)أمشيا وتعاني مغ عجـ االستقخار وخمل بالتػازف االستخاتيجي
الحخاؾ والتصػر وعجـ الدكػف كػنيا تتفاعل مع مجسػعة مغ التصػرات الدياسية 

السعمػماتية كشتيجة مشصكية، لحلظ شيجنا ضيػر  -واالقترادية واالجتساعية والعمسية
-. وباتت البيئة األمشية(48)أشخاص وفػاعل ججيجة بإشكاؿ ومدسيات ججيجة

الجيػستخاتيجية تشصػؼ عمى تصػرات بالغة الخصػرة عمى أمغ واستقخار دوؿ مجمذ 
التعاوف الخميجي مغ خالؿ مج سيصختو عمى مداحات جغخافية واسعة وقخيبة مغ تمظ 

ا مغ ميسجوؿ السجاورة لمعخاؽ وسػريا وصػال إلى تيجيجه لجوؿ عخبية تذكل حداما ال
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وتسثل ذلظ بسجسػعة مغ التيجيجات والتحجيات  .(49)مشطػر األمغ الخميجي العخبي
 -تي:يأ األمشية وكسا -العدكخية

األمغ  عمى الخػؼ مغ تقديع العخاؽ وتدايج حجع التجخل اإليخاني وتجاعياتو. 1
 العخبي. اإلقميسي

التيجيجات الجولية ورغبة القػػ الكبخػ بابتداز الجوؿ الشفصية والحرػؿ عمى مدايا . 2
في مجاؿ الصاقة مغ أجل تقجيع الحساية األمشية ليا مغ التيجيج اإليخاني وتيجيج تشطيع 

 ئيع مدايا في مجاؿ الصاقة.الجولة اإلسالمية مقابل إعصا
 .(50)لجوؿ الخميجية بذكل عاـانتقاؿ اإلرىاب وتشطيساتو الى ا. 3

وبجا السجتسع الجولي يقتشع بخصػرة التشطيع عمى دوليع وكياناتيع الدياسية       
وأمشيع القػمي ومدتقبل شعػبيع ومػارد الصاقة لجييع، وتػلت الػاليات الستحجة برفتيا 
زعيسة الشطاـ الجولي القائع عمى األحادية القصبية تذكيل تحالف عدكخؼ دولي بكيادة 

ات لمعخاؽ والجعع المػجدتي العدكخؼ لمقزاء عمى التشطيع أمخيكية وتقجيع السداعج
. أما سمػكيا إزاء الجور الحؼ قاـ بو التشطيع أتدع بالتفاوت وفقا لسرالحيا (51)اإلرىابي

في السشصقة العخبية التي بجأت تذيج تحػالت وتغييخات سياسية شكمت تحجيا لمػاليات 
قة عمى أساس أف سقػط األنطسة ستخاتيجيتيا بالسشصاالستحجة وأربكت مرالحيا و 

األمشي الستسثل بالقػاعج -السػالية ليا يؤدؼ إلى تيجيج ليسشتيا وتػاججىا العدكخؼ 
العدكخية األمخيكية بسشصقة الخميج العخبي، فزال عغ تراعج الجور الخوسي كقػة 

إقامة عالقات فاعمة في مشصقة الذخؽ األوسط وتجخميا لجعع الشطاـ الدػرؼ و 
 . (52)مع سػريا دبمػماسية
ف التجاعيات الخصيخة التي تخكيا التشطيع اإلرىابي عمى السدتػييغ اإلقميسي إ      

والجولي دفعشا لتبشي الفكخة القائمة اف عالع العالقات الجولية ىػ عرخ الفػاعل مغ غيخ 
الجوؿ نتيجة الرتفاع عجد الزحايا البذخية الشاجسة عغ اليجسات اإلرىابية فيػ ال 

 احتػائيافحدب وإنسا جساعة إرىابية دولية ال يسكغ  ا  إقميسي ا  متسخد ا  جيذيسثل 
مغ اخصخ التيجيجات غيخ التقميجية التي تسثمت بانتقاؿ الجساعات  اكػني( 53)وتصػيقيا
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الستصخفة وتسجدىا جغخافيا، السيسا في السشاشق اليذة امشيا التي تتسيد بػجػد 
حدمة جغخافية ججيجة تسثل الحاضغ األوؿ صخاعات داخمية مدتغميغ إعادة بشاء أ

وعجـ  (54)ستخاتيجي النصالقيا إلى مشاشق أخخػ االنتذارىا وتسثل مخكدا ومشصمق جيػ 
اقتراره عمى رقعة جغخافية محجدة وإنسا أصبح خصخا عابخا لمحجود مغ خالؿ إشاعتو 

مختمفة وتيجيجه و لسشصق )غابة الجياد( الحؼ يقػـ عمى أساس فتح جبيات متعجدة 
لمجوؿ األوروبية التي انزست الى التحالف الجولي لذعػرىا بالخصخ الحؼ ييجده  مشيا 
وشعػبيا، فزال عغ رغبة الػاليات الستحجة الحتػاء السذخوع الخوسي الحؼ شخحو 
الخئيذ الخوسي فالديسيخ بػتيغ في إشار ما يدسى )بإعادة بشاء روسيا العطسى( 

خوسية بالتػسع في مشصقة الذخؽ األوسط، لحلظ نجج أف تشطيع ومػاجية السخصصات ال
في ليكل الشطاـ الجولي  االستخاتيجيةداعر اإلرىابي أعاد صياغة جسيع التحػالت 

التي أصبحت تخجـ فػاعل دولية مشافدة لمػاليات الستحجة األمخيكية مثل روسيا 
 .(55)والريغ
جيجا لمرخاعات في مشصقة كسا أضاؼ التجخل الخوسي في سػريا بعجا ج      

الذخؽ األوسط مغ خالؿ حسايتيا لمشطاـ الدػرؼ والحفاظ عمى مرالحيا في سػريا 
إيخاني لجعع الشطاـ الدػرؼ مغ جية وتحالف الػاليات الستحجة  -وقياـ تحالف روسي

الزغط العدكخؼ الحؼ مارستو قػات التحالف  أدػ. و (56)وحمفائيا مغ جية أخخػ 
التشطيع في كل مغ العخاؽ وسػريا واسيع بػقف تسجده اإلقميسي في الجولي إلى ىديسة 

تمظ السشاشق وانييار عائجات التشطيع السالية مغ الشفط وارتفاع في عجد العائجيغ إلى 
بمجانيع األصمية الفاريغ مغ التشطيع بعج فذمو في إبقاء السشاشق التي تع احتالليا تحت 

و وانييار دولتو بتحخيخ مجيشة السػصل التي سيصختو وتقػيس قجرتو في تحقيق أىجاف
 . (57)عجىا )عاصسة الخالفة(

ؼ تيجد كياف واستقخار حالاالمشية احج التحجيات  ىحا التشطيع وبحلظ أصبح     
ت بإنذاء تحالف دولي لمقزاء فطيخت ضخورة لسعالجة تمظ التحجيا ،العجيج مغ الجوؿ

الػاليات الستحجة بسذاركة دوؿ عجيجة  شكمتووتجدج ذلظ بالتحالف الجولي الحؼ  عميو
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. وبصبيعة الحاؿ فاف مشيج التحالفات الجولية يقػـ عمى تػزيع (58)ضج التشطيع
السذتخكة فيو التي تمجا إليو لمحفاظ عمى مرالحيا مغ الجوؿ السرالح بيغ الجوؿ 

فيا نيا تديع في استتباب األمغ ألشخاالقػمي مغ التيجيجات الخارجية كػ  وحساية أمشيا
مع يعج التشطيع يذكل خصخا عمى العخاؽ وسػريا فحدب ف ؛(59)ويعج ىحا مصمبا أساسيا

وإنسا امتج تيجيجه إلى الجوؿ األوروبية مغ خالؿ عسمياتو اإلرىابية ودفعو لتذكيل 
تحالف دولي لسػاجيتو والتقميل مغ تيجيجه لألمغ والدمع العالسييغ كخد فعل لإلعساؿ 

وتجاعياتيا عمى مشصقة الذخؽ األوسط والتخػؼ مغ زحفو مغ اإلرىابية التي أحجثيا 
. وعجتو الػاليات الستحجة تيجيجا مباشخا (60)العخاؽ وسػريا وتيجيجه ألمغ الجوؿ األخخػ 

ألمشيا ولسرالحيا في مشصقة الذخؽ األوسط ألنو يدعدع االستقخار اإلقميسي والعالسي 
 ا  ـ العالسي، فقج مثل التشطيع تصػرا نػعيبخمتو، وتيجيجه لدعامة الػاليات الستحجة لمشطا

في أجياؿ التشطيسات اإلرىابية األكثخ تيجيجا لألمغ اإلقميسي والعالسي بريغة وشكل 
ججيج بدعيو إلنذاء دولة كبخػ تتجاوز حجود الجولة الػششية والديصخة عمى العجيج مغ 

 عغ تػرشو في الجوؿ، وتيجيجه ألمغ الجوؿ اإلقميسية والجولية عمى الدػاء، فزال
االنتياكات اإلندانية وارتكابو لسجازر بحق األقميات والصػائف الجيشية في العخاؽ 

 .      (61)وسػريا والتذجيع عمى إثارة الفتغ واالحتقاف الصائفي
 محمية   وعػامل   ب  سباأليتزح مسا تقجـ أف تشطيع داعر اإلرىابي جاء نتيجة      

ودخػؿ البالد في ، 2003حتالؿ األمخيكي لمعخاؽ عاـ تسثمت باال ودولية   وإقميسية  
عجـ االستقخار الدياسي واالنقدامات واالحتجاجات التي رافقتو وصػال لعاـ حمة مغ مخ 

التي  تجاعيات الثػرات العخبيةو  ،2011، فزال عغ أحجاث الثػرة الدػرية عاـ 2013
كل تمظ ليات إقميسية ودولية شيجتيا السشصقة العخبية، وال نغفل الجور والجعع الخفي لج

ساىع في مج سيصختو عمى مداحات جغخافية واسعة مسا العػامل السجتسعة واألسباب 
مأساويا  مغ الطمع والخخاب والجمار في السشاشق التي واقعا  ، وفخضمغ العخاؽ وسػريا

 مجمخة بيجؼ سيصخ عمييا السيسا مجيشة السػصل التي جخت عمى ارضيا حخب
نريبيا مغ الخخاب  نتيجة لحلظ شالتفحا التشطيع اإلرىابي الستصخؼ القزاء عمى ى
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تػضيف الجيغ والجمار والقتل والشدوح الالؼ الشاس مشيا. لقج حاوؿ ىحا التشطيع 
والعقيجة لتحقيق أىجافو وغاياتو وإلغائو الحجود الدياسية الديادية الػششية لمجوؿ 

 . اإلرىابية في العالع خ صػرتو البخبخيةالحجيثة وتػضيفيا لشذ اواستخجامو لمتكشػلػجي
 واستشتاجات خاتسة
ف التحػالت التي شيجتيا البيئة الجولية أدػ إلى تخاجع دور الجولة بػصفيا إ     

بجأت  سحػر األساس في  تفاعالت الشطاـ الجولي وبخوز فػاعل متصخفة غيخ دولتيةال
تتشازع األدوار والديادة الػششية الجاخمية والخارجية مع الجولة القػمية، األمخ الحؼ أدػ 
إلى حالة مغ اإلرباؾ في صشاعة القخارات الخارجية لمجولة وخمق حالة مغ الفػضى 
في الشطاـ الجولي نتيجة لتجاخل األدوار بيغ الفاعميغ الجولييغ، السيسا واف الفػاعل 

تت تسارس أدورا متشػعة وتأخح بأنساط عجيجة ومتذعبة مسا خمق حالة مغ الستصخفة با
وقخارات الجولة القػمية، وبدر دورىا في مختمف السجاالت  اعجـ التسايد بيغ قخاراتي

االجتساعية(، فالجور األكثخ  غالدياسية والقانػنية واالقترادية واالجتساعية )اليػاج
ألمشي والحؼ اضيخ فػاعل عجيجة تدسى بالفػاعل ا-بخوزا ىػ الجور الدياسي والعدكخؼ 

الستصخفة مغ غيخ الجوؿ مغ قبيل أمخاء حخب متصخفيغ ومميذيات ومجاميع إرىابية 
وعرابات لمجخيسة السشطسة وتجار الدالح والقخصشة والحخكات االنفرالية والتحخرية، 

ية تستمظ فزال عغ الذخكات األمشية الخاصة التي تعػد باألصل لفػاعل غيخ دولت
القػة العدكخية التي تسكشيا مغ تيجيج سيادة الجوؿ، ويعج تشطيع الجولة اإلسالمية 

ا في مجسل ميسأنسػذجا حيا و واقعيا لمفػاعل الستصخفة مغ غيخ الجوؿ ومارس دورا 
 التفاعالت السحمية واإلقميسية والجولية، وأخحت نذاشاتو إشكاال متعجدة.

 االستشتاجات
األوسط تعير مخحمة يسكغ اف نصمق عمييا )العرخ الػسيط أف مشصقة الذخؽ  .1

الججيج( مغ خالؿ إعادة تختيب وصياغة األقاليع برػرة ججيجة مغ خالؿ االعتساد 
عمى السكػنات واليػاجغ االجتساعية واالثشية والثقافية والجيشية وبخوز الفػاعل الستصخفة 

 لسشافدة الجولة عمى مكانتيا وشخعيتيا .
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ا بسالء الفخاغات ومػاشغ الزعف التي فػاعل مغ غيخ الجوؿ بجأو أف جسيع ال .2
تعاني مغ الجولة مغ خالؿ تقجيع أنفديع كبجائل لمجوؿ اليذة والفاشمة الزعيفة كػنيا 
شػؽ نجاة مغ خالؿ مػافقة الجولة او رغسا عشيا بصخد الجولة مغ اقاليع كثيخة مغ 

فاعل شبو دولة وفاعل عابخ أراضييا وتقجيع أنفديع عمى أساس فاعل مدمح أو 
 لمحجود.

في العخاؽ والذاـ عمى ثمث مداحة العخاؽ  اإلسالميةسيصخة تشطيع الجولة  أف .3
مغ سػريا جعل الشطاـ الجولي يعجد في وضع تمظ  وأجداء 2014 حديخاف/ يػنيػفي 

ودراستيا بجعع مغ قبل مخاكد البحػث لمػصػؿ  أكاديسيةمشيجية  أسذوفق  اإلحجاث
ووقعت ضحيتيا الجوؿ اليذة  أنتجياتبيغ لشا الحقائق التي  أكاديسيةتاجات استش إلى

 .امشيا وتعاني وـ عجـ استقخار وفػضى وعشف شائفيوالزعيفة 
خصيخة عمى السجتسعات مغ غيخ الجوؿ يذكمػف كيانات سياسية  الفاعميغ أف .4

 لسدتػيات السحميةفي ا بالتأثيخقجرتيا ذاتيا وتدايج الذخعية السجنية مغ خالؿ اكتدابيا 
 والجولية. واإلقميسية )الجاخمية(

ضعف الجولة ومجخالت العػلسة ومخخجاتيا ساىست في تعديد دور  أف .5
 األمشيةالفػاعل الستصخفة مغ غيخ الجوؿ وانحدار دور الجولة في الكياـ بػضائفيا 

 والتشسػية كاف عامال رئيدا في انتذارىا.
الستصخفة مغ غيخ الجوؿ تذكل مرجرا لعجـ كذفت لشا الجراسة أف الفػاعل  .6

االستقخار والفػضى مغ خالؿ تفكظ دور الجولة وشبيعة اليجؼ الحؼ تدعى لتحكيقو، 
فزال عغ حجع القجرات واإلمكانيات العدكخية واالقترادية التي تستمكيا الفػاعل 

 الستصخفة.
والسشاشق العسل عمى تحديغ الطخوؼ واألوضاع السعيذية لمجوؿ يشبغي  .7

الفقيخة واليجيشة ليؤالء الفػاعل بالقزاء عمى الفقخ وتحديغ األوضاع السعيذية لإلفخاد 
لمحيمػلة دوف انكيادىع واصصيادىع مغ قبل تمظ الفػاعل الستصخفة مغ غيخ الجوؿ تحت 

 ذريعة الفقخ.
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فخاد ذوؼ ف الفاعميغ مغ غيخ الجوؿ ىع كيانات متشػعة ومتعجدة مثل : األإ .8
الجساعات السدمحة  و العشيفة، الذخكات الستعجدة الجشدية، السشطسات غيخ  الدمصة،

 الحكػمية التي تؤدؼ وضائف ال تختبط عادة بالحكػمات الػششية السحمية. 
تجفيف حػاضغ وىػاجغ الفكخ التكفيخؼ الستصخؼ وتجخيسو ويتع ذلظ ضخورة  .9

كياميع بالتفاتو فكخية شاممة مغ خالؿ قياـ السؤسدات الجيشية الستسثمة بالئسة والػعاظ ب
وإعادة الشطخ بتججيج الخصاب الجيشي اإلسالمي بعيجا عغ الفكخ التكفيخؼ وبشاء الجيغ 
عمى أساس التدامح واأللفة وحػار الحزارات واإليساف بتشػع األدياف وال أكخاه في 

 الجيغ .
ة لمسػاششيغ إعادة تججيج السفاليع والسشصمقات الفكخية والجيشية العقائجية الكيسي .10

 وربصيا بفكخة التعاير الدمسي والسػاششة وقبػؿ األخخ ديشيا وفكخيا .
إنياء الججؿ و وقف تجشيج مديج مغ الذباب، و  الستصخؼ القزاء عمى الفكخ .11

 نذخ ثقافة الحػار وتخسيخ الػسصيةو ، أـ عمسانية حػؿ مفيػـ الجولة ديشية أـ سياسية
 واالعتجاؿ.
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