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 خارطة توزيع القوى الدولية )النسق الدولي(

 وهبان دأحمد.
 العلوم السياسيةأستاذ 

 الدراسات االقتصادية والعلوم السياسيةكلية 
 اإلسكندرية جامعة

 
 مفهوم النسق الدولي )المنظومة الدولية(

مجموعوووة موووت وحووودات سياسوووية )دو ( متدرجوووة  هوووو    
قوووى مووت الدرجووة  –قوووى ربوو ى  – قوووى قيبيووةالقووو) )
تتفاعووف ميمووا اينهووا  خوو   حقبووة زمنيووة معينووة (الثالثووة

حالوة  إلونمت خ   الفعف ورد الفعوف علون و وو يو د  
  .)أ  توازن القوى أو ميزان القو)( مت االتزان الدولي
 هو وضع دولي يتسم بما يلي: إذن مالنسق الدولي

، )بفعووف ح رووة التوواري ( ( هووو حالووة اتووزان دولووي اليووة تلقا يووة1)
النظوام الودولي عت مفهووم  مفهوم النسق الدولي وبالتالي يختلف

الذ  هو تنظيم ينشأ بعمف إراد  مت جاوب جماعوة الودو ، مثوف 
 األمم المت د).منظمة 
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حيو  حالوة  للفوضون الدوليوة الميلقوة( هو وضع دولوي اوديف 2)
كمووا أوووا م وواي   ال وو ا الدا مووة اوويت الفوو د و الفوو د وال ووف وال ووف،

حيوو  سوويي ) قووو) دوليووة وحيوود) بسووياد)  لإلمب اطوريووة العالميووة
 وحيد) علن العالم.

( ل ف وسق دولي حقبوة زمنيوة م ودد) تسوود ميهوا قووى 3) 
قيبية تختلف مت حقبة إلن أخ ى، وهوي القووى التوي تقو ر 

وتقووود ع قووات القوووى داخلووا وتمسوو  ادمووة  ،مصووي  النسووق
وت وودد مفهوووم الشوو عية الدوليووة حسووب  ،السياسووة الدوليووة

 ومصال ها خ   ال قبة الزمنية للنسق. تصوراتها
( يسوووتمد النسوووق الووودولي مسوووماو موووت عووودد القووووى القيبيوووة 4)

 المتفاعلة داخلا. 
يت قووق التوووازن للنسووق الوودولي ات قووق التوووازن اوويت قووواو  (5)

 القيبية.
 الصور التاريخية للنسق الدولي مي التاري  المعاص 

   -ع مها التاري  المعاص  وهي: ث ث صور للنسق الدوليهناك 
النسووق الوودولي متعوودد األقيوواا )سوواد الفتوو )  منووذ معاهوود)  -1

إلوووووووووي ادايوووووووووة ال ووووووووو ا العالميوووووووووة  –  1648وسوووووووووتفاليا 
 (.1939الثاوية
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وهايوة ساد الفت ) منوذ  النسق الدولي ثنا ي القوى القيبية ) -2
تاري  تف   االت واد  1991 – 1945ال  ا العالمية الثاوية 

 ديسمب  مت ذل  العام(. 25مي السوميتي 
حتون انن(، وهوو  – 1991النسق الدولي أحواد  القيوب ) -3

 يع ف رذل  بالنظام العالمي الجديد.

 النسق الدولي متعدد األقياا
إلووي ادايووة  –  1648سوواد الفتوو )  منووذ معاهوود) وسووتفاليا )

تو او  عودد القووى القيبيوة  (.1939ال  ا العالميوة الثاويوة
قووووى موووت اووويت روووف موووت: إوجلتووو ا، موووا اووويت خمووو  وسووو  

(، 1871 ا وسووووووووووويا حتووووووووووون عووووووووووواموم وسوووووووووووا، وألماويا)
(، 1991 -1924االت اد السووووووووووووووووووومييتي وروسوووووووووووووووووويا)

حتوووون وهايووووة ال وووو ا واإلمب اطوريووووة النمسوووواوية المج يووووة )
وإلووون جاووووب ذلووو   (.1861منوووذ (، وإيياليا)العالميوووة األولووون

العثماويووة، كاووو  توجوود بعووا قوووى الدرجووة الثاويووة حووا  الدولووة 
وإسباويا، والب ت ا ، واليابان منذ وهاية الق ن التاسع عش ، رموا 
وجد العديد مت قوى الدرجة الثالثة تمثوف موي اإلموارات والودوقيات 

 األوربية الص ي ) المتناث ) عب  بقاع القار).
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وراووو  الواليووات المت وود) منووذ أن لهوو ت ردولووة ميدراليووة تنووته  
)الوو  ي  1823طبقووال لمبوودأ موووو و  ة()االوعزاليوو سياسووة العزلووة

)مبودأ جوور   1796 األم يكي جيم  مووو و( وتجنوب األحو ف
واشنيت(، بمعنون أوهوا قلصو  اهتمامهوا إلون حود ربيو  بالشو ون 
الدوليووووة واحتفظوووو  بقوووودر م وووودود مووووت الع قووووات الدالوماسووووية 

وعليوا وسوتييع أن وقوو  أن  والتجارية مع عدد قليف موت الودو .
مت د) راو  إلن حد بعيد خار  حسابات وتوازوات هذا الواليات ال

 النسق.
 خصا ص النسق متعدد األقياا:

أووا روان وسوقال أوربيوال خالصوال، بمعنون اوتموا  األوربية: (1)
كامووة القوووى القيبيووة مووي للووا ج  اميووال وحلوواريال إلوون القووار) 
األوربيوووة، التوووي راوووو  تمثوووف المسووو   ال  يسوووي للسياسوووة 

 تل  ال قبة.الدولية خ   
بمعنوووون اوتمووووا  رامووووة القوووووى  :األيووووديولوجي (التجوووواو 2)

( 1917القيبيووة )باسووتثنا  روسوويا منووذ الثووور) الشوويوعية 
إلووون قووويم أيديولوجيوووة متشوووااهة بصووودد تنظووويم المجتمعوووات 

وراثيووووة مووووي معظووووم األحيووووان(،  ةأوتوق اطيوووو)وظووووم  سياسوووويال 
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)مجتمعووات متعوودد)  اجتماعيووال )وظووم رأسوومالية( و  اقتصوواديال و 
 اليبقات(.

متعوووودد وسووووقال أوووووا رووووان التعدديووووة القيبيووووة:  (3)
بمعنن أوا ضم عد) قوى قيبية علون الن وو ، األقياا
 المتقدم.

تميووووزت األحوووو ف مووووي للووووا بالديناميكيووووة مووووت حيوووو   (4)
مووت التبوود  الوودا م مووي الت الفووات الدوليووة ، بمعنوون علووويتها

حي  خو و  ودخوو  الودو  مصوديق اليووم هوو عودو ال ود، وعودو 
اليوم هو باالحتما  صديق ال د )علن سبيف المثا  راو  إيياليوا 
قبيف ال  ا العالمية األولن علوال مي الم الفة الث ثيوة موع روف 

مووي صووف  1916مووت ألماويووا والنمسووا ل نهووا دخلوو  ال وو ا عووام 
رمووا لتوو ا وم وسووا وروسوويا(، أعوودا هما دو  الوموواث الث ثووي )إوج

العمووف مووي المجووا  العسووك    قاصوو ) علوونكاووو  مهمووة األحوو ف 
تتصووف  أحوو ف م قتووة الدون غيو و، ومووي أوقووات ال وو وا مقو  )

صووا ص الت الفووات التقليديووة مقوود رووان مووت خذل  كوو (.بالديمومووة
 عدم وجود دولة ت أس ال لف بصفة دا مة.
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 النسق الدولي ثنا ي القوى القيبية 
( أ  منووووذ وهايووووة ال وووو ا 1991:  1945سوووواد خوووو   الفتوووو ))

ديسومب   25االت اد السوومييتي موي العالمية الثاوية وحتن تف   
1991. 

 مكووات النسق:
قوووتيت قيبيتوويت اثنتوويت ضووم هووذا النسووق القوووى القيبيووة:  (1)

واالت واد  الواليات المت د) )تقع ج  اميوال موي العوالم الجديود(مق : 
السووووومييتي)يقع مووووي أوراسوووويا بمعنوووون أوووووا لووووي  دولووووة أوربيووووة 

متعاديتوووان ب كوووم موقعهموووا  أوربيتوووان ال، وهموووا قوتوووان خالصوووة(
ومتصوووادمتان ، كقووووتيت قيبيتووويت تتنامسوووان علووون قيووواد) العوووالم

  أيديولوجيال.
وتتمثف مي القوى األوربية التقليدية ( قوى الدرجة الثاوية: 2) 

وهووي القوووى التووي دخلوو  ال وو ا مثووف ا يياويووا وم وسووا وغي هووا، 
اوابوة قووى العالمية الثاوية مت اوابة القوى القيبية وخ جو  موت 

 الووووة التوووودهور لنتيجووووة وجووووا  هووووذا الهبووووو  ر، الدرجووووة الثاويووووة
االقتصووواد  والعسوووك   ال ووواد التوووي أصووواا  مقووودراتها موووت جووو ا  

مليوون إوسوان، موع تودمي  ها وف موي  50)قتف مي ال  ا ال  ا 
_ تذر  مقولة تش شوف موي وصوف القوار) البنن اإلوتاجية والت تية



7 

 

"ماهي أوربوا اليووم.. إوهوا ثاوية: األوربية عقب ال  ا العالمية ال
كومووووة مووووت ال يووووام ومقبوووو ) للموووووتن وأر  خصووووبة لليوووواعون 

وبالتوووالي لوووم توووتمكت هوووذو القووووى االسوووتعمارية موووت  (.وال  اهيوووة"
االحتفوووام بمسوووتعم اتها ميموووا ورا  الب وووار )اسووويا وأم يقيوووا( ل وووي 
تستقف هذو المستعم ات مكووة عشو ات موت الودو  الجديود) ميموا 

 الم الثال .ع ف بالع
 التووي تعوو ف اوودو  العووالم الثالوو ( قوووى الدرجووة الثالثووة 3)

 )يع مها البعا حاليال ادو  الجنوا(:
 وهناك أربعة معايي  للتع يف ادو  العالم الثال :

أ. معيووار ج  اموووي: تقوووع هووذو الووودو  موووي قووارتي اسووويا وأم يقيوووا، 
 باإلضوووامة إلووون دو  أم يكوووا ال تينيوووة )جميوووع دو  األمووو يكيتيت

 ماعدا الواليات المت د) ورندا(.
ا. معيار تاريخي: هوي الودو  حديثوة االسوتق  ، حيو  اسوتقل  
معظم دو  أم يقيوا واسويا بعود ال و ا العالميوة الثاويوة، موي حويت 
كاو  معظم دو  أم يكوا ال تينيوة قود اسوتقل  خو   الثلو  األو  

 مت الق ن التاسع عش .
المتخلفووة اقتصوواديال والمع ومووة  . معيووار اقتصوواد : هووي الوودو  

 بمجموعة الدو  النامية أو انخذ) مي النمو.
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د. معيار سياسي: وهي الدو  التوي أعلنو  اوتهوا  سياسوة عودم 
االو ياز ايت القيبويت، ول نهوا اضوي ت ت و  وطوأ) ال اجوة إلون 
المعووووات االقتصووادية والعسووك ية إلوون االو يوواز الووواقعي أل  مووت 

   رسميال ضمت منظمة عدم االو ياز.القيبيت ومع ذل  لل
 :ثنا ي القوى القيبية خصا ص النسق

بمعنووون أن النسوووق ضوووم قووووتيت قيبيتووويت ( الثنا يوووة القيبيوووة: 1)
: الواليووات المت وود) واالت وواد السووومييتي، وهمووا همووا اثنتوويت مقوو 

القوتان اللتان خ جتا مت ال  ا العالمية الثاوية األقووى عسوك يال 
 دالوماسيال وسياسيال.واألملن تأثي ال 

مووووووت حيوووووو  اوتمووووووا  القيبوووووويت : األيووووووديولوجي (ال تجوووووواو 2)
 متناقليت: )أيديولوجيتان( أيديولوجيال إلن مذهبيت سياسييت

وتبنووون ، حيووو  تبنووو  الواليوووات المت ووود) الليب اليوووة ال أسووومالية   
وهموووا  االت ووواد السوووومييتي الماررسوووية الشووويوعية أو االشوووت اكية

 أيديولوجيتان متصادمتان علن الن و التالي:

ح ية ال أ ، وح ية  تقوم الليب الية مي المجا  السياسي علن
وح ية العقيد) )الدينية أو السياسية(، وح ية التعبي   الف  ،

)مثف حق التظاه  و اإلض اا(، وح ية التنظيم )التعددية 
 ومسموع ومكتوا(.ال زبية والنقااية(، واإلع م ال   )م  ي 
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المجا   مي  أو التيبيق الماررسي أما النظام الماررسي
قام علن الف   الواحد ران وظامال شموليال مقد   السياسي

وال جف الواحد  ،وال زا الواحد )ال زا الشيوعي( ،)الماررسية(
)ورأن دورو ين ص  مي تمجيد  )زعيم ال زا(، واإلع م الموجا

والتعبي  الموجا والمهيمت عليا مت قبف ال زا  خيايا الزعيم(،
     الشيوعي.

ت تب   االقتصاد  المجا  ومي     
، )مل ية الف د( وتقدي  المل ية الخاصة بال أسمالية، الليب الية

والمنامسة االقتصادية، واقتصاديات السوث )االقتصاد ال   
أ  التي القا م علن الع   واليلب(، وم  ) الدولة حارسة الليف 
يقتص  دورها علن تومي  األمت وإوفاذ القواويت والقيام 

البنية األساسية دون تدخف منها مي النشا  االقتصاد .  بأعما 
 وتنيلق الليب الية مت الشعار الشهي  )دعا يعمف دعا يم (.

 ارتب  التيبيق الماررسي بالشيوعية المجا  االقتصاد  مي  و  
، حي  المل ية مت الشيوعية( أو االشت اكية )تيبيق مخفف

العامة )مل ية الدولة(، واحت ار الدولة لعملية إوتا  وتوزيع 
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السلع والخدمات، وساد الشعار الماررسي الشهي  )مت رف علن 
 قدر طاقتا ول ف مي حدود حاجتا(.

 : مت حي :( العالمية3)

حي  يقع أحدهما مي العالم الجديد  :موقع القيبيت الج  امي )أ(
 )الواليات المت د)(، والثاوي مي أوراسيا )االت اد السومييتي(.

حي  ضم إلن جاوب القيبيت قوى  :شمولية علوية النسق )ا(
 الدرجة الثاوية، باإلضامة إلن العالم الثال .

حي  ران ل ف قيب  :) ( تواجد القيبيت علن المستوى العالمي
حلفا  دا مون( مي أوربا)غ ا أوربا أو حلف  -ثااتة)كتلةدا  ) 

الناتو بالنسبة للواليات المت د)، وش ث أوربا أو حلف وارسو 
مي العالم  امتدادل ف قيب كما ران بالنسبة ل ت اد السومييتي(.

وبالتالي الثال  )بمعنن مناطق وفوذ أو حلفا  غي  دا ميت(، 
ازعامة القيب األم يكي : غ بي اوقسم العالم إلن معسك يت

، وسادت حالة مت التوت  مي وش قي ازعامة القيب السومييتي
ع قتهما )وضعية ال  ا البارد)(، وص اع أيديولوجي، ودعا ي، 

است ل  التي وم اوالت دا مة الستقياا دو  العالم الثال  )
الوضع مي ااتزاز القيبيت ت   شعار أعيني وإال أعياوي 
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.. رف ذل  دون ، وسباث تسلحبالورالة القيب انخ (،وح ا
 ال  ا ال قيقية ايت القيبيت.الوصو  إلن م حلة 

حي  علويتها، مت  باالستاتيكيةتميزت األح ف مي للا  (4)
عصبة أيديولوجية دا مة ، وهي لاه ) ال تلةأصبح العالم بصدد 

)حلف الناتو عصبة ليب الية رأسمالية وحلف وارسو عصبة 
ماررسية شيوعية أو اشت اكية(، تتسم علويتها تبعال لذل  

ال تلة حلف دا م يعمف مي وق  السلم ومي حا  بالثبات، رما أن 
وتنصب اهتماماتها علن رامة المجاالت السياسية  ال  ا،

ا كانت للكتلة دولة مك .والعسك ية واالقتصادية والثقامية وغي ها

ترأسها )الواليات المتحدة بالنسبة إلى كتلة حلف الناتو واالتحاد 

 السوفييتي بالنسبة إلى كتلة حلف وارسو(.

 النسق الدولي أحاد  القيب

 حقبة ما بعد ال  ا البارد) –النظام العالمي الجديد 
 مولد النسق الدولي أحاد  القيب:

هناك تبايت مي مواقف الم لليت حو  البداية ال قيقية للنسق 
 الدولي أحاد  القيب علن الن و التالي:
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جورباتشوف إلن السلية ميخا يف )أ(يعتب  البعا أن وصو  
هو البداية ال قيقية للنسق  1985مي االت اد السومييتي عام

الدولي أحاد  القيب أو النظام العالمي الجديد أو م حلة ما بعد 
ال  ا البارد) أو زمت العولمة. حي  دعا الزعيم السومييتي 

 )إعاد) البنا ( الب يست ويكاالجديد اوذاك إلن سياستي 
؛ وبالتالي (أو الشفامية المصارحة أو المكاشفة) الج سنوس و 

مقد اوش ف بإعاد) البنا  الداخلي وت ك دمة السياسة الدولية 
 ل ي تقود الواليات المت د) العالم منف د).

( دون اكت اث يذر  1989ووممب   9)ا(سقو  حا   ا ليت )
إعاد) توحيد  إلن مت جاوب االت اد السومييتي علن و و أدى

وتأكيد هيمنة قيب وحيد علن العالم هو الواليات ألماويا، 
المت د). ويعتب  البعا انخ  أن هذا ال دث هو المي د 

)الحظ تخلي االت اد  ال قيقي للنسق الدولي أحاد  القيب
السومييتي عت حليفا التقليد  الع اث مي أزمة غزو ال وي  

1990 /1991). 
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 مي صيف وارسو ) ( تف   االت اد السومييتي: بعد تف   حلف
وإع ن العديد مت الجمهوريات السوميتية اوفصالها عت  1991

وأعلت عت االت اد السومييتي رض  جورباتشوف لألم  الواقع 
 25وزوالا مت الخارطة الدولية مي  تف   االت اد السومييتي

. وي ى البعا الثال  أن هذا هو المولد 1991ديسمب  
 ال قيقي للنسق أحاد  القيب.

  ص الع قات الدولية مي لف النسق الدولي أحاد  القيبخصا

تميز النسق الدولي الجديد بجملة مت الخصا ص م اي ) 
 ، ويأتي مي مقدمة هذو الخصا ص:الخصا ص سابق

العالم و انن و  بصدد وسق دولي أحاد  القيب، يتمثف  أن( 1)
قيبا األوحد و اداهة و مي الواليات المت د) األم يكية، وهن القو) 
التي بات  و ازوا  القيب السوميتي و تنف د اتق ي  مصي  النسق 
الدولي، واإلمساك الجام ع قات القوى داخلا. ومت هنا مقد را  

، مسمن النظام العالمي الجديد البعا ييلق علن هذا النسق
يدار غا يال مت قبف قيب أوحد، وعلن هدى  ال وذل  باعتبارو وسق

مت تصوراتا وتوجهاتا ومصال ا. وعليا ران مت اليبيعي أن 



14 

 

كعملية إرادية غا ية مدار) مت قبف قو) )م  ) العولمة  تسود
مي  (تستهدف م   وهجها علن المستوى العالمي بعينها

كتعبي  عت تلقا ية والية االوفتا  )م  ) العالمية  مواجهة
 (.منذ مج  التاري  واألمم والتواصف ايت الشعوا

( الت اجع ال بي  لظاه ) الص اع األيديولوجي التي سادت 2)
مت شاكلة  )جديد ، وب وز االهتمام بأم ارية القيبيةحقبة الثنا 

ووهاية  The Clash of Civilizationsصدام ال لارات 
مبزوا  االت اد السوميتي  .The End of Historyالتاري   

وتف   دا  تا األيديولوجية الثااتة )حلف وارسو( مي العام 
الجميع عت الماررسية رنظام سياسي ومنه   يوتخل 1991

حيا)، اوتهن و تق يبالو أضخم ص اع أيديولوجي ع ما التاري  
معاص  قاطبة إلن ال دي ، والذ  مي للا اوقسم العالم ال

معسك يت أيديولوجييت أحدهما تقودو الواليات المت د) ويعتنق 
الف   الليب الي، وانخ  يقودو االت اد السومييتي ويعتنق الف   
الماررسي، وبزوا  المعسك  السوميتي وتخليا عت الماررسية  

وتنظيميال  را  األم يكيون وحلفاؤهم يعلنون اوتصارهم أيديولوجيال 
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يال علن معسك  السوميي  الشيوعي ل ي ينفسح المجا  وسياس
صامويف هنتنجتون لص اع م  ى عقا د  جديد أطلق عليا 

م اوسي  موروياما أونا مي حيت اعتب  )صدام ال لارات(، 
وهن الف  ) التي م واها أن اإلوسان قد ، بصدد وهاية التاري 

يب الية تل  أدرك و أخي ال و وم  ال يا) األمثف، والمتمثف مي الل
ال قيقة الميلقة، وذرو)  و مي وظ و و األيديولوجية التي تمثف

التقدم اإلوساوي، وأعلن م احف ال ما  البش ى مي التنظيم 
السياسي واالقتصاد  واالجتماعي والثقامي، وهن رذل  
األيديولوجية التي خ ج  و وران مت اليبيعي و البديهي حسب 

 رأيا أن تخ   و منتص ) مت ص اعها ال هيب مع الماررسية.

م اوتقف السجا  العقا د  مت منيقة الص اع وارتباطال بما تقد    
، صدام ال لاراتاأليديولوجي )الليب الي و الماررسي( إلن منيقة 

)الشيوعية( الخي  األحم  وأاد  ال دي  مي ال  ا الليب الي عت 
)اإلس م(، باعتبار أن اإلس م و الخي  األخل  بال دي  عت 

يت و بات يشكف مي تصور العديد مت المف  يت والساسة ال  بي
العدو الجديد لنم  ال يا) ال  بي بعد ت اجع الماررسية بمختلف 
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تيبيقاتها، وعليا مس عان ما له  مي أمق الف   ال  بي و 
سبتمب  و مصيلح جديد هو  11السيما بعد أحداث 

بمعنن الخوف مت اإلس م.    Islamophobiaاإلس موموبيا
ي ) علن رثي  مت ومي لف أجوا  رهذو بات  الف  ) المسي
الع بية واإلس مية  المف  يت الع ا والمسلميت أن الهوية

، علن اعتبار أن ال  ا إوما يستهدف هذو أض   مي خي 
الهوية بالتشويا واإلقصا  اف وبالسعي إلن طمسها، متدث ال مي 
ذل  ادثار ال  ا علن اإلرهاا حينال، والتدخف لف   الديمق اطية 

)السيما حقوث الم أ)( وحقوث األقليات وقيم حقوث اإلوسان 
 أحياوال أخ ى.

وتنامي  (مشك ت األقليات) ( استش ا  ال  رات الع قية3)
دورها مي عالم ما بعد ال  ا البارد)، إوها ال  رات التي 
شجعها تف   االت اد السوميتي و يوغوس ميا علن السعي إلن 

مت خ    ال صو  لجماعاتها الع قية علن حق تق ي  المصي 
تها وتعب  عت ذاتياتها. إوها لاه ) ادو  مستقلة تجسد هوي

الص اعات الع قية التي بات  م  ل لتدخف القوى الدولية )مت 
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دو  ومنظمات دولية حكومية وغي  حكومية(، وبالتالي اوته  و 
تق يبال و النظ ) التقليدية لتل  الص اعات باعتبارها ش ووَا داخلية 

الص اعات الع قية أذاا  ) ت التدخف ميها.ال يتعيت لآلخ ي
الفارث ايت ما هو ش ون داخلية اليجوز لجماعة الدو  التدخف 

 (ميها؛ وما هو شأن دولي يستوجب التدخف الدولي

( ت اجع مبدأ  )السياد)( و)عدم التدخف مي الش ون الداخلية 4)
للدو ( وت ي  النظ ) إلن ذين  المبدأيت اللذيت طالما حكما 
الع قات الدولية لق ون عديد) تمتد منذ معاهد) وستفاليا لعام 

، حي  ران الم تم ون مي وستفاليا وقتذاك قد أق وا 1648
أوا أن مت شأن إعمالها المبدأيت ضمت عدد مت المبادئ ارت

وااللتزام اها ت قيق االستق ار للبي ة الدولية بعد حقبة مت 
ال  وا الدينية عصف   باستق ار القار) األوربية وأقل  

( اعتب  المبدان 1648ملاجع شعوبها. ومنذ ذل  التاري  )
ضمت اديهيات التنظيم الدولي، ووص  عليهما المواثيق الدولية 

ا ميثاث األمم المت د) الذ  وص اوضو  ال ب ى وعلن رأسه
علن المبدأيت باعتبارهما مت المبادئ األساسية التي تتبناها 



18 

 

المنظمة الدولية رأس  راسخة لع قات سليمة وسلمية ايت 
الدو . غي  أن عالم ما بعد ال  ا البارد) ربي ة ص اعية جديد) 

لش ون شهد و رما أسلفنا اإلشار) و أوماطال عديد) للتدخف مي ا
الداخلية للدو  اويوت بيبيعة ال ا  علن اوتهاكات لسيادات 

ولعف مت أا ز  الدو  التي تم  عمليات التدخف مي مواجهتها.
 أوما  هذا التدخف:

 )أ(التدخف الدولي اإلوساوي.

 )ا(التدخف الدولي لمكام ة اإلرهاا.

 ) (التدخف الدولي ل ماية حقوث اإلوسان واألقليات.

 الدولي لنزع أسل ة الدمار الشامف.)د(التدخف 

 (التدخف الدولي لنش  الديمق اطية ... وغي ها.و)ه

( التنامي المل وم ألدوار العبيت دولييت جدد سوا  ميما 5)
يتصف باالوهماك المباش  رأط اف للع قات والص اعات 
 والتفاع ت الدولية، أو حتن ميما يتصف بالتدخف مي عملية إدار) 

الع قات وهذى الص اعات و التفاع ت. مإلن جاوب تل  أو حف 
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الدو  ر عب دولي تقليد  ا زت بشكف الم  مي هذا الصدد 
 الدولية أدوار رف مت المنظمات الدولية واإلقليمية، و المنظمات

غي  ال كومية، والش رات متعدد) الجنسيات، وال  رات الع قية 
ما يسمن عاا ) القومية، ومنظمات الج يمة المنظمة، و 

بالجماعات اإلرهااية )وعلن رأسها و بيبيعة ال ا  و تنظيم 
 (.، وما يسمن انن اتنظيم داعشالقاعد)

  1998( لهور قوى وووية جديد)، إذ تأكد منذ مايو 6)
ثم روريا  ،الهند و الباكستان للس   النوو  امت ك رف مت 
رما أن هناك شكورال عميقة تساور  (،2006الشمالية )عام

امت ك إي ان لذل  الس   مي الق يب لقوى ال ب ى حو  إمكاوية ا
 العاجف.

مي لف  )ال يف بمكياليت( ( تنامي لاه ) ازدواجية المعايي 7)
اوف اد الواليات المت د) اتق ي  مصي  النسق الدولي )ت ديد ما 
هو متماشي مع الش عية الدولية وما هو مخالف لها طبقال 

 يكية، الحظ الموقف األم يكي مت للمصالح واألهوا  األم
 االوتشار النوو (.
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علن  الت و  الديمق اطي( تنامي المد الليب الي )لاه تا 8)
مقد بات  تسيي  الصعيد االقتصاد  ، أما علن الصعيد السياسي
وت  ي  التجار) الدولية والتخلي عت االشت اكية قيم الخصخصة 

 1995ت مي عام التي وشأمت خ   منظمة التجار) العالمية 
وذل  بيبيعة ال ا  مي لف  وتعتب  الذراع االقتصاد  للعولمة(.

وي حظ أن  او سار وت اجع الماررسية الشيوعية مي العالم.
معظم الدو  الشمولية التي طبق  االشت اكية وخصوصال مي 

بعد ال  ا البارد) إلن الت و   العالم الثال  سارع  مي عالم ما
مبادئ ال أسمالية )الخصخصة(، إما بصور) الديمق اطي وإعما  

 .حقيقية أو شكلية، عت اقتناع أو ت   وطأ) الل و  األم يكية

)أ  الواليات المت د)(  القو) القيبية الوحيد)( استخدام 9)
ألمم المت د) رأدا) قاوووية إلضفا  الش عية علن منظمة ال

ومي أم اوستان  1991الع اث سياساتها العالمية )التدخف مي 
(، وعليا مقد ت ول  المنظمة الدولية عت دورها 2001

الم سوم رم قق لف  ) األمت الجماعي العالمي إلن مج د أدا) 
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لخدمة المصالح األم يكية وال  بية علن المستوى العالمي، علن 
 و و جعف البعا يصفها بإحدى إدارات الخارجية األم يكية.

 خالص حتيايت
 

 


