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 :وحجته نصالبنية  : التفكير األول فيأوًل 
عدد من التصورات تتشكل بنية النص من مقدمة وعدد من األجزاء المتقاطعة التى تحاول إيجاد العالقة بين 

ستقراء حالة العلم من االعدالة اإلنسانية من خالل ي الديمقراطية و تربط بين التغير العالمي وكونية مفهوم التي
ستلهامها لفهم إرادة او رؤيته حول تلك المفاهيم في لمنظور اإلسالمي للبحث انتقال إلى منظورات متعددة، ثم اال

مقدمة: حول العالقة واألجزاء المتقاطعة هي:  .والمسارات الممكنة للتغير العالمي الشعوب عقب الثورات العربية
بين السلطة والمعرفة: نحن والغرب في حروب القوة والقيم والثورات، الفصل التمهيدي: النظام العالمي بين 

والتغيير )قراءة في األزمات العالمية من منظورات مقارنة(، الفصل األول: حالة مراجعة العلم ومفهوم  اإلصالح
الديمقراطية العالمية من منظورات مقارنة، الفصل الثاني: لماذا هناك حاجة إلى إعادة التفكير في الديمقراطية 

مقراطية أبعاًدا عالمية؟، الفصل الرابع: تغيير العالمية؟، الفصل الثالث: هل يتناول الجدل حول اإلسالم والدي
عالمي من أجل عدالة إنسانية: من منظور حضاري إسالمي، خاتمة: الثورات العربية والثورات المضادة في 

 النظام الدولي: اختبارات جديدة للديمقراطية والعدالة العالمية.
 يكيف يتغير العالم والنظام العالم "،العالم؟ يديد فما الج" :يمقدمة النص ف يساسية فاألطروحة األوتتمثل 

 يية لها خصوصيتها وتصورها التاريخسالمي كدائرة حضار داخله العالم اإل منعالم الثالث و وتداعيات ذلك على ال
مراحل تطوره ينتج عنها مفارقات تجعل تيارات تركن إلى  يل العالم فُتشك    يفالتغيرات التوالحضاري المتباين. 

المقابل في و  ،نتائج التغيرات ومساراتهالمكان تلجيم على قدر اإلالو  يالنظام العالم يالحفاظ على الوضع القائم ف
في نصف لما هو موجود على نحو مُ  ألن ما هو عالمي ليس ممثاًل  ؛اتجاه التغيرفي هناك تيارات أخرى تنشط 

فترة الفي ف ،عكست بتداعياتها على واقع الحقل األكاديميانالتغير تفعيل ت بين تلجيم التغير و واقع العالم. فالجداال
سيس منظورات أتضرورة الدوائر األكاديمية طرحت  2001حداث سبتمبر أواقعة بين نهاية الحرب الباردة و ال

مراحل في الممتدة ) الواقعفي مراحل التغير في تعددية وعالمية علم العالقات الدولية، أما للترسخ حضارية 
حتكارية العلم اترسخ لحقيقة التغير العالمي وتفكيك الثورات التغيرية( طرحت بضرورة التأسيس لنظريات نقدية 

 منظوراته ذات المرجعية الغربية.في كونيته  تختزل يوعالميته المزيفة الت
ساس على "محاولة فهم معضالت النظام العالمي بعدسة منظورات مقارنة داخل حقل باألالنص قوم ي

حول قضية الديمقراطية والعدالة العالمية من التفاصيل الشبكية للنص يجوب في العالقات الدولية"، ثم نجد أنه 
مطلقها في دائرة حضارية متباينة ولكنها ليست متقابلة في متواجد  ي سياق ثور في -منظورات نقدية تهدف للتغير 

اإلسالمي" حول تلك القضية كتراكم  ي د مالمح وتصورات "المنظور الحضار مع تحدي -مع السياق الغربي السائد
 هذا النص. ؤسسلمُ الخبرة العلمية في 

تند إليها تس يمثابة األداة التبأصبح  الذيمآالت الثورات العربية ومستقبلها  تجاهافي التفكير كما يأخذ النص 
بقاءمن ق بَل عليها  ةسيطر للعملية التحول العالمي   ولكن يالوضع الحال القوى المهيمنة من أجل إجهاض التغير وا 

قبل الثورات وكيف يمكن موضعة مستواقع التقييد؟ في ستخدمة األدوات المُ  يوما ه ،ي ظاهر  ي ثوب تغير في 
الحكم بداخل الخطابات العالمية الداعية للديمقراطية العالمية والتعددية؟ وقد في سالمية ومشاركة التيارات اإل

 للتغير. يالتأثير على خبرات الداخل الساعفي تعكس خريطة التساؤالت تلك مدى أهمية الخارج 
 

 ألزمات العالم المتغير:بنية النقاشات األكاديمية ا: ثانيً 
تفاعالت نظمية ووقائع مستجدة بدأ من األزمات في فدخول العالم  ،حالة تغيرفي قد يحاجج النص أن العالم 

ستقاللية ، ثم حركات التحرير والمقاومة االوالعالمي يقليملتأثير اإلاالقتصادية العالمية، فالثورات المحلية ذات ا
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الحديثة بعد ظل الدولة في نقالبات العسكرية جاء العالم الثالث، ثم الحروب اإلقليمية والعالمية واالأر في 
 يهيمنة مع باقم-عالقاته التوازنيةفي النظام  بداخلالقوى الكبرى  مواجهةفي ا فرض ذلك تحديً  ،االستقالل

 سالمية كما يتصوره النص. دائرتنا العربية واإلقلبه في أطراف العالم المفعول به و 
الواليات المتحدة  بلَ االقتصاد العالمي من ق  فواقع تلك التفاعالت أفرزت مركزية القوة العسكرية والسيطرة على 

بعدد من هيمن ورغم مرور الطرف المُ رهاب. ذلك تحت ذريعة الحرب على اإلو  ،مع فرض منظومة القيم الغربية
 .هذا بداية التغير والتحول و اعتبارأمعها حول إمكانية التكيف  طرح تساؤاًل تإدارته كانت  طرق إال أن زمات األ

رغم إمكانية التعامل مع واقع التغير إال أن هناك أزمات مستدامة التجدد )أزمة الرأسمالية  هالنص أنولكن يحاجج 
باعتبارها األهم وفقا -فأزمة القيما(. والليبرالية العالمية وقيادة العالم، أزمة عالمية منظومة القيم السائدة نموذجً 

لصراعات القائمة على أبعاد دينية، وابعد أحداث سبتمبر  ةتها على واقع النظام العالمي خاصطرحت ذا -للنص
حقل في بعاد القيمية والثقافية حتياج إلى صعود دراسة األوهذا ما فرض كثافة اال ،ثقافية، عرقية، وحضارية
زمة تضع بنتائجها على الشعوب وليست فقط أصبحت تداعيات التعامل مع تلك األالعالقات الدولية بعدما 

حين أن في " يقيم هو أصبح محك التحول يقوم على "ماو  .القيمية-وهذا طرح الحديث عن الواقعية ،الحكومات
 ايً ماد االقيادة العالمية تتطلب تفوقً هذا ما قد يدلل على أن و  ،هيكل توزيع القوة الماديةفي التغير قد يكون 

 ة والديمقراطية العالمية.يوليس فقط الحر  العالميةا من خالل إضفاء طابع العدالة عالميً  ايً ومعيار 
)فرع دراسات التحول  تدور حول التغير العالمي 2008منذ كاديمية النقاشات األ تونتيجه لذلك أصبح

( والمناظير مابعد الوضعية )النقدية اوأنطولوجيً  ا)السائد منهاجيً  يالتقابل بين المنظور الواقع ةاكسع العالمي(
 ضرورة مناقشة:في تمثل محاوره ت حيث ؛ا(نموذجً 
 مريكية.نحدار القوة األا -1
 العالمي. يعادة هيكلة بنية النظام الرأسمالإ  -2
القيم المتقابلة والتعامل معها )الديمقراطية الليبرالية التمثيلية/العدالة االجتماعية، مركزية حضارية/تعددية  -3

 .ا(حضارية نموذجً 
 

وذلك ما يختلف عن  ،"مرحلة "خبوفي دخول الواليات المتحدة وعليه فجوهر تلك النقاشات تدور حول 
تفرد الواليات المتحدة بقيادة النظام في مركزيتها  تتمثل ينتهاء الحرب الباردة التاتواجدت بعد  يالنقاشات الت

 العالمي.
العالمية ألزمات ا فهم طبيعةل يعض بطرح ضروب الحل على نحو تفريعتجه البامن واقع األزمات السابقة و 

عظمى قوة فمنهم من راح إلى ضرورة اإلبقاء على أن الواليات المتحدة  ؛من منظور علم العالقات الدولية المقارن 
؛ ألن أمنها من أمن العالم. وعليه يرى هذا التيار أن يإطار تعددفي وستبقى كذلك والدعوة لتأهيل سلطتها 

ديد للواليات إلفراز قيادة من نوع ج ي ضرور  يومضمونها الرأسماللعالمية هيكل القوة افي اإلصالح وليس التحول 
ية مع إدارة اقتصاد عالمي متعدد ونالم ووضع استراتيجية تشاركية تعاتعقيدات الععتبار االفي المتحدة تأخذ 

 العالمي.النظام في عتبارها ا د من خر أن هناك قوى أخرى قد نشأت البيرى البعض اآلبينما  .قطاباأل
في حيث ينطلق من األبعاد المعيارية  ؛النظام العالميفي النقدي القائم على التحول التيار  يالمقابل يأتفي 

في الكلي  يسياقها النظمفي ألزمات وعواقبها وكيفية إدارتها. فهناك مداخل تركز على األزمة تحديد أسباب ا
يضا على هياكل المؤسسات وما أتركيز الهيكل النظام العالمي و في إطار التاريخي والمعاصر لفهم التحول 

 يتوجهمقابل الفي  نحدار القوة األمريكية.أو ، وهناك مداخل تركز على أزمة القيادة العالمية يتصل بها من أفكار
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لنفوذ العالمي بين القوة إلعادة فهم اوهذا ما يطرح النظر  ،ا(نموذجً  يإلى خبرات ناجحة )الصعود الصين التركيز
 والسائدة.الصاعدة 

 
 ستدعاء األبعاد القيمية: اطبيعة العلم و في : مراجعات اثالثً 

ن اإلسالم، فهناك طرأت عليه وموقفه م يته المختلفة وحالة المراجعات التيطرح النص تحركات العلم بمنظورا
أو تهامه خريطة جداالت معقدة إما الفي كظاهرة وليس كمرجعية، وهناك من يستدعيه  تيار يتعامل مع اإلسالم

 يطرح حالتين وهما:العلم في فإعادة النظر الدفاع عنه. 
م لهذا ما يجعل العو إما عالمية العلم أو تعددية المنظورات الحضارية  يأن تلك المراجعات تدع: األولى -1

 .اعالميً 
وذلك بعد نهاية الحرب  ،الدوائر الداخلية بالخارجيةالمصلحي وكذلك -القيميقاطعات الثانية: أن ت -2

من القيم  ية العلم الخالبعدما أضفت الحداثة فكر علم العالقات الدولية في د االهتمام بها تجد الباردة
 الحاجة لتنظير ىستدعاوهذا ما  مة.كم  لتخصصات المُ وعلمنة العلم وفرض حدود جامدة بين ا

ستحضار ابعد الحداثة، ما بعد الحرب الباردة، ما بعد العالقات الدولية. مع  مثال ما"المابعديات" 
 ستحدثة.ظل فواعل وعمليات مُ في دراسة العالقات الدولية في  والثقافية والحضاريةاألبعاد الدينية 

 

 اواضحً ا عد نموذجً يعالقات الدولية دراسات نظرية الفي ستقدام قضية الديمقراطية اوعليه يطرح النص أن 
ستدعاء الفكر والفلسفة او نظرية النظم المقارنة والنظرية السياسية ود بين نظرية العالقات الدولية و خلخلة الحدل

، ةالدراسات الدولية. هذا يبرز صعود األبعاد القيمية إلى جانب السلوكية على مستوى المنهاجيفي واالجتماع 
مساحات التنظير من ق بل في العالمية أتاح المشاركة  فالحديث عن الديمقراطية القضايا، والموضوعات.و 

 المنظورات غير الغربية.
 

 كوزموبوليتانيتها: نطاقفي الجدالت بين ما هو قيمي/مادي والتشكيك الديمقراطية العالمية:  :ارابعً 
إال أن الثابت يرى النص أنه رغم  تصاعد مفهوم "الديمقراطية العالمية" بين الخبرات الغربية وغير الغربية، 

 اوهذا ما أظهر عددً حتى من داخل المنظورات الغربية. وليست "تطبيقه" المفهوم  "طبيعة"تفاق حول هو عدم اال
 كالتالي: يوه ،من االتجاهات

 "يدرس ما تضعه العولمة من تحديات للديمقراطية )داخل الدول الديمقراطية(.  :اتجاه "عولمة الديمقراطية
أن محور التركيز على  يأ مؤسسات والعمليات الداخلية للديمقراطية.البمعنى أثر القوة الخارجية على 

 .بعد حل مشكالت الديمقراطية القائمة ونقل نموذجها للخارج نظام عالمي جديد
 حديات لكيفية جعل يدرس ما تضعه العولمة من ت :على العولمة" يديمقراطال اتجاه "إضفاء الطابع

مؤسسات حتياج لاالو  ،؛ بمعنى بسط الديمقراطية على المساحات غير الديمقراطيةًياالعالم ديمقراط
أن محور التركيز على نمط جديد  يأ إلصالح العالم غير الديمقراطي. يوعمليات ذات طابع ديمقراط

 .على العالم إلنزالهامن الديمقراطية 
 

كس واقع خريطة التحوالت نظرية العالقات الدولية يعفي وهذا ما يفسر أن المجادالت حول طبيعة المفهوم 
فتلك  والمتشعبة. ةالجديد هعلى مستوى النظام العالمي أو الدول القومية بفواعله وقضايا سواءً  الحركية العالمية

سياسات التشريعية العالمية وهذا ما فتح الحديث عن "عجز ديمقراطي على ال َجْورالتحوالت يسرت الكشف عن 
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عجز االتفاقات و مواجهة الدول األعضاء بها، في نتفاء إرادة المنظمات الدولية افي المتمثل المستوى العالمي" 
 الشعوب.كافة حترام إرادات عن االدولية 

يرى البعض اآلخر أن المقابل في ن هناك جداالت حول أن الديمقراطية لصيقة بالدولة، أكما يحاجج النص 
ين ل النص عن العالقة بئوعليه يتساعصر العولمة. في ختزال الديمقراطية على الدولة القومية لم يعد مقبوال ا

تويين حتمي أم يمكن الفصل التماهي بين المس وهل نجد أنالدولي والقومي،  ى تطبيق الديمقراطية على المستو 
المؤسسات الدولية كيفية تطبيق الديمقراطية؟ هل من خالل كما طرحت الجداالت تحاوراتها حول بينهما؟ 

 النظام العالمي؟ في الحكومية وغير الحكومية، أم مشاركة األفراد 
في ، كما أنها ظهرت العالمية ليس بجديدية والحكومة يتصور النص أن الحديث عن الديمقراطية العالمو 

ا من نشوب حرب نووية. ولكن نتهاء الحرب الباردة خوفً االمنظورات المثالية والواقعية على حد سواء خاصا بعد 
وبين من جانب جدلية العالقة بين األفكار والقيم في ا تظهر جليً  يفقه األولويات النوعية التفي تكمن  اإلشكالية

فهوم امتدت إلى مدى "كونية" أو عالمية الديمقراطية كما أن جداالت الم ،خرمن الجانب اآللمادية هياكل القوة ا
ف يالقيم الغربية وأن ذلك يعد وسيلة للتزيعن هيمنة  يمقراطية الكوزموبوليتانية تعبيرهل الد ا،ومرجعيته اوفلسفته

 أم أن هناك قيم كونية مشتركة بين كافة الحضارات يمكن قبولها؟ 
 يلديمقراطية الكوزموبوليتانية التجدال احول  مالحظاتهقد سجل  ،هتمام النصا ا من واقع مساحات نطالقً او 
 التالي:في تتمثل 
  كونية المفهوم لطغيان الجانب الليبرالي والمركزية األوروبية عليه.في التشكيك 
  الديمقراطية" وهذا ما في فتح الحوار مع السياق غير الغربي يستند إلى شروط التى تتمثل باألساس"

حيث أن ذلك يخلخل خصوصية تصور  ؛ماهية الديمقراطيةدخل التوتر بين تصور كل سياق حول يُ 
 كل سياق معرفي حول ماهية المفهوم.

  الخارجي،  الدول، الديمقراطية/ منع الحرب، الداخلي/ ثنائيات الشعوب/في محاولة التفكير
 غير الغربية. الغربية/الحضارية الكونية،  الخصوصية/

  العالقة بين الديمقراطية في طرح تصورات نقدية من داخل المنظومة الغربية حول إعادة التفكير
ق والسيطرة االجتماعية ومن ثم تساع السو اوالعولمة، فاألخيرة قد أثرت على األولى من واقع حركة 

 .العولمةتحديات لمناهضة حركات اجتماعية لفالنشوء قصاء االجتماعي اإل
 

الداخل العالقة بين منهاجية إسالمية لقراءة  تأسيس: العالقة الكونية بين اإلسالم والديمقراطية: نحو ضرورة اخامسً 
 :والخارج

سالم والديمقراطية لتبيان ماهية أنماط التباين رات الجدالية حول العالقة بين اإليضع النص خرائط ألهم التيا
 ؟كيف يتشكل هذا التباين ،أبعادها العالميةفي  عن تلك العالقةالمدارس الفكرية اإلسالمية حول تصوراتهم في 

حول الديمقراطية العالمية سواء على  التأصيل اإلسالميفي بين الداخل والخارج  العالقةماهية أنماط  ؟ولماذا
مجرد كمساهم وليس المقارن من أطر حضارية متنوعة التنظير في دور الدين و مستوى الممارسات أو التنظير؟ 

 .أمام الحداثة عائق
قلبها الدائرة اإلسالمية( بتداعيات العولمة في ) نشغال دائرة الجنوبيتحقق النص من حقيقة مفاداها أنه ال كما

. الجنوب الديمقراطية العالمية من منظور دائرةذلك قصور تنظيري حول مفهوم والتحول الديمقراطي، نتج عن 
لفقه السياسي التاريخية والفكرية تصورات الفي َمأله من خالل النظر  -فيما سيلي–وهذا ما يحاول النص 
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 ي التأصيل التنظير في ، ونمط العالقة بين الداخلي والخارجي اإلسالمفي اإلسالمي الداخلي، فقه العالقات الدولية 
 الممارسات. في ا يًض أاإلسالمي المعاصر و 

ستبدادي، كما أن لك االقد َمر  بحاالت المُ تشير أنه من تراث الفقه السياسي اإلسالمي  اتقتراباالأحد 
إال تراث اإلسالمي. الفي بناية العالقات الدولية  يه ههذأن قسمة إلى دار السالم ودار الحرب و المعمورة كانت مُ 

مساحات في ختزال تراث بأكمله امكن فال يُ  ،عليه طابع التحيز ضدهفي ضت للتراثأن النص يرى أن تلك القراءة 
 ضد اإلسالميرصد النص نماذج متحيزة حيث  ؛بين االستبداد الداخلي وثنائية الحرب/السالم الخارجية الضيق ما

؛ حيث تتخذ تلك اراتهإلى منهاجية رصينة إلثبات والتعزيز من تبص  معه فتقد على نحو ت ا(ستشراقية نموذجً ا)
الواقع على إلضفاء الشرعية سالمي اجتهاد الفقه اإلفي لتواء التطور اعلى  مثااًل ذج من قضية الجهاد النما

ضربت الدولة  يا لالنتكاسات التواجب الجهاد نظرً بعد التخفيف من  -وفقا لتلك النماذج–واتضح ذلك  ،المأزوم
 دائرته السياقية الحضاريةفي تضع اإلسالم  يمنظومة من الدراسات التالمقابل يطرح النص في  .اإلسالمية
الفتوحات في األسرى مع تعامل الوبالمثل تتخذ تلك الدراسات من الجهاد و  ،تنم عن رؤية للعالم يالحقة الت

 للممارسة الحضارية القيمية.   ااإلسالمية نمطً 
ا، نجد أن ا وواقعيً تنظيريً التصور اإلسالمي على المستوى الدولي في فيما يتعلق بعالقة الداخل بالخارج 

إال امتداد للداخل  يأن خصائص التصورات اإلسالمية الدولية ما ه ى تر  يالرؤية التأصيلية الت ىالنص تبن
النص حول ضرورة التأسيس لعلم منتظم حول القيادة  دفعهتمام بدراسة التعامل الدولي ولكن فقر االالمسلم. 

. وأن قضايا تمر بها األمة يظل األزمات التفي الدولي  يامل اإلسالماتيجية الدولية والتعاإلسالمية لالستر 
نما تمتد لموضوعات العمران، التدافع، إالسالم والحرب، في ا ختزالهاالخارج من منظور إسالمي لن يمكن 

 والتعارف. 
، المسلمةا من الخصوصية نطالقً اة سات الديمقراطيامنهاجية إسالمية لدر  لتأسيسكما يضع النص مساحة 

تفاق على العن االمنطقة حول عجز القدرة في فسبب الجداالت  .للبحث عن نوعية الديمقراطية التى نحتاج إليها
لمفهوم اإلسالمي حول إمكانية إيجاد مساحات مشتركة -يبين الحوار العلمان التباعدنموذج ديمقراطي يعود إلى 

ا على أمنها من والخارجي للتكريس من حالة "الوضع القائم" حفاظً يجمع بين منتوج الخبرتين، الدعم األوروبي 
، عدم وجود صيغ تعاونية تعمل على مساندة البرامج ذات االمتداد وءجلالجنوب واقتصادها من قضايا الهجرة وال

 فيتغير االقتناع بمناهضة تواجد الدين في وليس فقط التركيز على النخب، عدم وجود الرغبة كبر للناس األ
 ة.سالم/الديمقراطية، والدين/السياسعلى ثنائية اإل صرارواإل ،المجال العام

الممارسات القديمة حول  اكثيفً  اأن الخبرات المسلمة على مر فتراتها التاريخية تركت موروثً  يحاجج النصكما 
تعريف و حقوق اإلنسان، و فالديمقراطية،  ؛فقط بالخبرة الحداثية الغربيةاللحظة اآلنية في لصق الحديثة التى تُ 

 التفكير اإلسالمي.في تواجدت  ،المتقاطع بها اإلنساني والمدني َرْحبةالسياسي بأبعاده ال
 

 مفهوم األمة والتغير العالمي:: تأصيل رؤية إسالمية لاسادسً 
من التأرجح  اطية يتسم بشيءجدال الديمقر ر الدائر حول أن يذاته من خالل التذكقد يعمل النص على تجديد 

، من التصورات التنظيرية حول الديمقراطية العالمية اكثيفً  االفكرية الغربية تراكمً  حين أنتجت اآللةفي الواضح، ف
عملية في المقابل ظلت مشكلة العالم اإلسالمي في  ،ظل العولمةفي كيفية تطوير الديمقراطية  أصبح شاغلها

سياقات وغايات مختلفة على نحو يستدعي ضرورة التفكير كيفية نقل الديمقراطية من  يأ ؛ور"النقل" وليس التط
 عند حدوث ذلك "النقل"، وهل هناك بديل عن تلك العملية؟ 
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ظمية كلية نُ  حول "لماذا يتم االقتراب من قضية التغير العالمي من رؤية إسالمية وعليه يطرح النص تساؤاًل 
وعليه يقدم النص نماذج هذا التغيير؟ في القيم بصفة عامة يمكن استحضار الدين و وكيف  ونحو عدالة إنسانية؟

قة الفرد مناقشة عالحول  حيث تتلخص تصوراتها ؛حتكاك بتلك التساؤالتمن منظور إسالمي حاولت اال
أن المجتمع المدني  مع المدني "غير الديني" وهذا يعنييواجهها المجت التحديات التيبالجماعة والعام بالخاص، و 

أصبحت تشكل  لتقسيم الحضري وهيكلية المدن التيتحديات اولكن حد ذاته، في سالمي ليس هو المعضلة اإل
اعتبارات سبيل تأمين السوق على حساب أي في تعمل  رأسمالية التياألمن اإلنساني، ومشكلة ال ىا علتهديدً 
 نصف.مُ طي وهذا ما يؤثر على إتاحة الفرص لحوار ديمقرا أخرى،

القائمة على المنهاجية ومصادر بناء منظور إسالمي للعالقات الدولية الضوابط  كما تعالج تلك النماذج
وهذا ما يفتح باب الحديث حول إشكالية الثابت والمتغير وأنه ال يمكن الفصل بين الممارسة  ،أساس شرعي

وذلك مع طرح رؤية حضارية كونية العالقات الخارجية من منظور إسالمي. في المتغيرة والبعد القيمي الثابت 
حيث توضح تلك  ؛تندة على الدعوة، الجهاد، القوةسات الدولية المُ العالقفي قرآنية كمنطلق لإلصالح اإلنساني 

خر أساس العالقة مع اآل يوهوسيلة لتحقيق غاية الدعوة  ينما هوا  األساس  يالرؤية أن الحرب لم تكن ه
 تحاضنية، الدولة، العالم عالقة ألن العالقة بين الفرد، الجماعةإلقصاءه أو استبعاده؛ ذلك  معه وليسللتعارف 
تأصيل إسالمي لوصف نموذج محدد من باعتباره  مفهوم األمةفي ختالفاتهم الف المجموع على آتفي تتجسد 

ي، االجتماعي، اإلنساني، العقيدة ذات الكيان الثقاف . كما أن المحور األساسي لألمة هوللوجود الجمعي اإلنساني
 الحضاري. 

 
 إرادة الشعوب فاعل التغير:الخاتمة: 
ا جدال حول الديمقراطية والتغير العالمي بين المنظورات التقليدية والنقدية )اإلسالمية جزءً بالالنص  يختتم

منها( والتأكيد على أن التغير العالمي يتطلب الدعوة  للعدالة اإلنسانية وليس فقط من خالل الديمقراطية العالمية 
ستبداد خارج، فالتمرد والرفض جاء على االدليل تقاطع الداخل مع ال على أنها عقب ثورات الكيان العربيوذلك 

مصداقية الجداالت النظرية والفكرية حول  اختبار هام لمدىوهذا  ،ا على التبعية والهيمنةيًض أو  والفساد الداخلي
 الموضوع.
ثيرات ن وما لها من تألتاسع عشر حتى اآلحدثت منذ القرن ا يمر النص على عدد من الثورات التيكما 

مريكي مع النماذج المختلفة للثورات ا ما حفز النص بتحليل التفاعل األوهذ واضحة على بنيان النظام العالمي.
ستوضاح مستقبل واقع ما بعد الثورات ا منه( بتعددية الفترات التاريخية اللثالث )العالم اإلسالمي جزءً العالم افي 

أمام النظام العالمي  توكيف شكلت تلك الثورات تحديا ؟اشكل ذلك التفاعل تقييدً وهل يُ  وتأثره بالنظام العالمي
ق اإلنسان؟ وهل تلك الثورات كانت بمثابة الكاشف عن تدعي تطبيق الديمقراطية العالمية وحقو  بأطرافه التي

وعليه استحضر النص أهمية عزز لتحقيق التغير العالمي الُمثار بالفعل؟ ضرورة إحداث تغير عالمي أم أنها المُ 
ا من حواضنه الحضارية نطالقً اتحقيق التغير في ا( العالم الثالث )اإلسالمي والعربى نموذجً في إرادة الشعوب 

 الجامعة لمفاهيم الرحابة اإلنسانية لمعالجة مشكالت الداخل والخارج. 
 


