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 القوى الثورية وإدارة العالقات الدولية
 عصام عبد الشافي

( عن 2018ـ  2011كشفت تحوالت املشهد الثوري العربي عامة، واملصري خاصة، خالل السنوات السبع املاضية )

الثورية في إدارة هذا املشهد، وجود العديد من التحديات، أو بشكل أكثر دقة الثغرات واالختالالت من جانب القوى 

ثغرات من شأن العمل على مواجهتها تحقيق معدالت أعلى من الفاعلية في تحقيق االهداف التي تسعى إليها هذه 

القوى، وتعزيز القدرات التي تتمتع بها، بل وتعزيز فرصها في إدارة هذا املشهد، ومن بين هذه الثغرات دور القوى 

 ات الدولية.الثورية في إدارة العالق

 في الرؤي والتوجهات، وبناء الخطط والسياسات، وكذلك تحديد املراحل 
ً
هذه اإلدارة التي تتطلب وضوحا

والخطوات، واإلجراءات واآلليات، التي يتم عبرها أو من خاللها تنفيذ هذه الخطط وتلك السياسات، وهو ما يمكن 

 تناوله عبر عدة محاور أساسية:

 ومفهوم العالقات الدولية أواًل: القوى الثورية
عانت القوى الثورية من عدم وضوح رؤيتها ملفهوم العالقات الدولية، حيث ربطت هذا املفهوم بوجود اتصاالت 

 سياسية فقط، مع الدول والحكومات، وبالتالي إذا توقفت هذه االتصاالت، انقطعت العالقات وهذا غير دقيق

 ويحتاج الى بيان ما يلي:

دار هذه  -1
ُ
أن العالقات الدولية هي أنماط تفاعلية، تعاونية أو صراعية، بين الفواعل الدولية، وبالتالي يمكن أن ت

دار بها على املستوى التعاوني.
ُ
 العالقة بآليات معينة على املستوى الصراعي، تختلف عن اآلليات التي ت

، فهي تشمل العالقات  أن العالقات الدولية ليست سياسية فقط وال يجب تسييس -2
ً
ما هو غير سياس ي منها أيضا

. إلخ، وإذا توقفت أو توترت العالقات السياسية، ال الرياضية.االقتصادية، األمنية، العسكرية، الثقافية، الفنية، 

 على باقي أشكال هذه العالقات، بل يجب العمل على استمرارها ألنها 
ً
يجب أن ينعكس هذا التوقف أو التوتر سلبا

بمثابة الركائز الثابتة للعالقات أو التفاعالت بين الدول والشعوب، وإذا انهارت ستكون النتيجة الطبيعية، هو تنامي 

النزعات العدائية وترسخها في وجدان الشعوب، وتنتقل العالقات بينها من وضع األزمات الطارئة إلى وضع الصراعات 

 مة.املمتدة التي سرعان ما تنفجر حال نشوب أية أز 
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أن القوى الثورية ارتبطت في الجانب األعظم من إدارتها لعالقاتها الدولية بالنظم السياسية، وتجاهلت أن هذه -3

 النظم ماهي اال فاعل واحد أو طرف واحد من أطراف العالقات الدولية التي تشمل العديد من الفواعل واملكونات.

 الدولية:ثانيًا: القوى الثورية وأطراف العالقات 
 الدول:  -1

أيا كان حجمها أو نفوذها أو طبيعة نظامها السياس ي، أو أيديولوجيتها، أو عدد سكانها، أو قدراتها االقتصادية 

 لالعتراف بالشرعية القانونية، واعطاء صفة رسمية وكذلك توفير الحواضن 
ً
شكل الدول مصدرا

ُ
والعسكرية، وت

 السياسية الرسمية للقوى الثورية.

 لمنظمات: ا -2
 لتنوع املعايير التي يتم االعتماد عليها في التصنيف، حيث توجد:و

ً
 تتوزع أنواعها وفقا

)أ( املنظمات الدولية الحكومية: مثل األمم املتحدة وفروعها وهيئاتها ووكاالتها، واالتحاد األوربي، واالتحاد األفريقي، 

ى الدول والحكومات، وبالتالي من األهمية إدارة التفاعالت . إلخ، وتكون عضويتها قاصرة علالعربية.وجامعة الدول 

معها بما يتوافق وخريطة التحالفات السياسية، والعمل على بناء تكتالت كبرى داخل هذه املنظمات التي تعتمد آلية 

الدليل ما التصويت التخاذ القرارات، وعدم التقليل من حجم الدول ونفوذها ألنها في النهاية تتساوى في تصويتها، و 

 في املنظمة.
ً
 مراقبا

ً
 حدث من تصويت في الجمعية العامة لألمم املتحدة لصالح اعتبار فلسطين عضوا

)ب( املنظمات الدولية غير الحكومية: مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، والتي تقوم على إدارة قضايا 

بالبيانات واملعلومات والوثائق واملستندات التي وملفات تخصصية، ومن األهمية بمكان التشبيك معها، وتزويدها 

تدعم ملفاتها، مع تنويع آليات وأشكال التفاعل والتشبيك معها، وهو ما يتطلب رصد خريطة هذه املنظمات وخرائط 

اهتماماتها وعدم االقتصار على واحدة دون األخرى، ألن لكل منها مناطق نفوذ ذو اهتمام وتأثير، ويمكن أن تساهم 

 لق البيئة الداعمة لقضايا الثورات الشعبية والتحوالت الديمقراطية وملفاتها األساسية.في خ

شكل 
ُ
)ج( منظمات املجتمع املدني واملؤسسات الدينية والتعليمية والبحثية واالعالمية في مختلف دول العالم والتي ت

قطاع من املواطنين وبالتالي يمكن أن ما يعرف بالقطاع الثالث، بجانب القطاعين العام والخاص، وتعبر عن أكبر 

ستخدم كمنصات أساسية لخلق رأي عام محلي وعاملي داعم للثورات الشعبية والتحوالت الديمقراطية، وهو ما 
ُ
ت
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يتطلب وجود قواعد معلومات أساسية وخرائط رصدية وتحليلية لهذه املنظمات في مختلف دول العالم وخاصة في 

 األولوية في حركة القوى الثورية املصرية أو العربية.الدول محل االهتمام أو ذات 

 الشركات الدولية: -3
 بين الشركات متعددة الجنسيات )في 

ً
وهي من أهم الفواعل واألطراف في بنية العالقات الدولية، وتتوزع أيضا

، وإدارة العالقات العضويةـ أو اإلدارة أو التمويل( والشركات متعددة الفروع عبر الدول والشركات عابرة النشاط

 بما يعزز من القدرات املالية واالستثمارية والتفاوضية للقوى الثورية، ويمكن أن يكون 
ً
معها يمكن أن يكون تعاونيا

 من خالل استهداف الشركات الداعمة أو املحسوبة أو اململوكة لألطراف املضادة للثورات والداعمة لنظم 
ً
صراعيا

 عربي.االستبداد والتسلط والفساد ال

 الحركات الدولية: -4
 عن األطراف 

ً
يقصد بها التيارات السياسية أو الحركات االجتماعية وجماعات الضغط املختلفة التي تنشأ بعيدا

التقليدية لألحزاب أو النقابات وتضم قطاعات واسعة من املواطنين في مختلف دول العالم وتشكل حواضن 

بالتالي تأتي أهمية التفاعل معها وتعزيز شبكة العالقات مع مختلف أساسية لحركات التغيير في هذه الدول، و 

مكوناتها عبر دول العالم ولعل في املقدمة منها بناء شبكة عالقات مع التيارات السياسية والحركات االجتماعية في 

 منها نحو
ً
بناء تيار ثوري عابر  دول الثورات العربية والتي كانت املحرك األساس ي لهذه الثورات ووقودها الدائم سعيا

 للحدود والقوميات والتوجهات واالنتماءات الذاتية او الوطنية.

 األفراد الدوليون: -5
 ألي من الفواعل الدولية السابقة 

ً
، دون أن يكون ممثال

ً
 دوليا

ً
يقصد بالفرد الدولي، أي شخص يمارس نشاطا

ن أهمية الدور الذي يقومون به من ناحية، ومكانتهم )الدول، املنظمات، الحركات، الشركات( وتنبع أهمية األفراد م

الرمزية، وحجم جمهور املتابعين لهم، وخاصة في مرحلة وصلت فيها املتابعات لعشرات املاليين على وسائل التواصل 

دد االجتماعي، وبالتالي يستطيع أي فرد من ذوي املكانة والشهرة والتأثير، أن يكون نقطة انطالق أساسية في إدارة ع

 من امللفات التي تهم حركات التغيير السياس ي واالجتماعي.
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 ضوابط الحركة:
مع هذا الوضوح في خريطة الفواعل الدولية، التي تمثل أطراف العالقات الدولية، تأتي أهمية التأكيد على عدد من 

 االعتبارات األساسية، في وضح خريطة الحركة نحو إدارة التفاعالت معها:

ل من قيمة أي جهد أو دور أو فاعل، مهما كان وزنه، ألنه يمكن أن يشكل في مرحلة ما من مراحل ـ عدم التقلي1

، وقد كشفت الثورات العربية على أن الحفاظ على حياة شخص 
ً
التحول واالنتقال، داعم مهم حتى لو كان جزئيا

، له دور في ذلك في مرحلة واحد هي من األهمية بمكان للجميع، ويمكن أن يكون الفاعل الدولي، الذي ال ن
ً
عطه وزنا

 من املراحل.

ـ أنه مع أهمية االعتبارات واملحددات الداخلية، في أي دولة من دول الثورات العربية، وأن الرهان األساس ي على 2

 
ً
 وإيجابا

ً
في  القوى الوطنية الفاعلة على األرض، فإن ذلك ال يعني تجاهل البيئة اإلقليمية والدولية وتأثيرها، سلبا

مسار عمليات التغيير، في ظل التداخل الالمحدود بين الداخل والخارج، وتعدد األطراف الداخلية التي لها امتدادات 

خارجية، يعزز ذلك اآلن أن الفواعل اإلقليمية والدولية هي التي تتحكم في إدارة املشاهد الثورية في كل دول الثورات، 

 في تونس، ليبيا، مصر، اليمن، سوريا.

ـ أن التركيز على الفواعل الدولية، في دول الجوار الجغرافي العربي، ال يعني تجاهل الفواعل الدولية في أقاليم مثل 3

أميركا الالتينية أو جنوب وجنوب شرق آسيا، ألن هذه الدول قد تكون ضغوط قوى الثورة املضادة عليها أخف وطأة 

ولعل ما تعرضت له قطر وتركيا والسودان والجزائر، من ضغوط من تلك التي تمارسها على دول الجغرافي العربي، 

 نتيجة مواقفها من الثورات في الدول التي تجاورها خير شاهد.

ـ أن األولوية في النهوض بإدارة العالقات الدولية للقوى الثورية تقع على كاهل قوى املعارضة السياسية املدافعة 4

تمتلك من اإلمكانيات والقدرات ما تستطيع به التحرك بشكل أكثر حركية من تلك عن الثورات في الخارج، ألنها 

ترهن قوى املعارضة في الخارج إرادتها إلرادات الدول التي تنطلق منها أو ال القوى املوجودة في الداخل، شريطة أن 

 مع هذه الدول.
ً
 ال توجيها

ً
 التي تقيم فيها، وتعمل على تعزيز حرية حركتها، تنسيقا

أن ضعف اإلمكانيات املادية أو الخبرات البشرية أو الضغوط السياسية التي تتعرض لها بعض القوى الثورية في  ـ5

 بقاعدة "ما ال يدرك كله ال يترك كله"، 
ً
الخارج ليست مبررات لعدم الحركة في ملف إدارة العالقات الدولية، عمال

لكترونية، وبناء شبكة عالقات وإعداد قواعد بيانات حول حتى لو وقف األمر عن الرصد واملتابعة وإدارة حمالت ا

 الفواعل الدولية وكيفية التعاطي معها.
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ـ أهمية الدور الذي تقوم به الجاليات املنتمية لدول الثورات، في مختلف دول العالم، سواء في تنظيم الفعاليات، 6

 ات في التعامل مع مكونات وفواعل هذه املجتمعات.وفق الضوابط القانونية في الدول التي تقيم بها، أو في نقل الخبر 

ـ أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به املراكز البحثية واملؤسسات العلمية، ليس فقط كدائرة من دوائر الرصد 7

 كمنصات أو مظالت إلدارة العديد من التفاعالت 
ً
والتوصيف والتحليل والتفسير والتنبؤ واالستشراف، ولكن أيضا

 اعل ذات الصلة بقضايا الثورات العربية وتحوالتها األساسية.بين الفو 
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