
 

  :المبحث الخامس 
  من الثنائية القطبية إلى األحادية القطبية

  
  الكفاءة المستهدفة

 . تبيان عوامل تفكك المعسكر الشيوعي وانهيار االتحاد السوفياتي-  

 كشف مالمح النظام الدولي الجديد ومؤسساته الفاعلة االقتصادية والـسياسية- 
 .واإلعالمية والعسكرية

  
  

  تصميم الدرس
  

 كتلة الشرقية وسياسة التطويقتفكك ال 
 

 مالمح النظام الدولي الجديد ومؤسساته الفاعلة 
 

 الحلف األطلسي 
  

  
  
  



 

  :عزيزي الطالب 
       تََصفّْحتَ معنا المباحث األربعة الخاصة بالوحدة التعلمية األولى حول بروز الثنائية القطبية التي 

دوام الحال " لتفاهم ومساعي االنفراج؛ و لكن  سنة، و ما صاحبها من أزمات دولية، و صيغ ا44دامت 
  "من المحال

      فقد أسدلت الثنائية القطبية ستارها لتعّوضها األحادية القطبية التي سميت بالنظام الدولي الجديد 
  ترى ماهي أسباب نهاية الثنائية القطبية ؟
  و ماهي مالمح النظام الدولي الجديد ؟

  

  :ة التطويق تفكك الكتلة الشرقية وسياس -
  

 البـاردة الحـرب    إنهـاء  و  و لم يتجاوز نصف قرن،     يوعي،الشّ عوامل لتفكيك المعسكر   اجتمعت عدة 
    . كانت العوامل الذاتية الداخلية من أبرزهالعّل وبسياسة التطويق ال المواجهة، 

                                   :العوامل الداخلية 
 و نظريـا،  العمـال و الفالحـين     طبقة يطرةسعلى   القائمة ةيكتاتورّيالّد ةيوعّيالشّ األنظمة طبيعة -1

 االخـتالف الحق فـي     و ةالحزبّي عدديةالتي منعت التّ   يوعي عمليا، و  األعضاء القياديين في الحزب الشّ    
 و عبيـر التّ جمع و كـالتّ  ةات األساسيّ الحرّي و ة،قمع المبادرات الفرديّ   و الحزب الواحد،  بنهجها سياسة 

  ...    لمعتقدا
 دول أوروبا الشرقية بالكتلة الشيوعية، فقد و وفياتي،الّساإلتحاد بعض جمهوريات  إلحاق طريقة -2

نظام موسكو  هاضّم و احتلهاالتي  )ليتوانيا ليتونيا، ،استونيا(  كدول البلطيق الثالث و التهديدكانت بالقوة
 هي األخرى... رقيةالشّ ألمانيا و تشيكوسلوفاكيا و كالمجر و الثانية، العالمية الحرب أثناء 1940 سنة

  .استفتاء شعوبهااستشارة و دون  رقيةالشّ بالكتلة عنوةً  االلتحاقأجبرت على
دون تحقيق  للحيلولة ارسو و     حلف  وفياتي والّس الجيش األحمر انتهجهاالتي  ةالقمعّي ياسةالّس –3 

التي مورست في  و منتخبة، حكومات ديمقراطية قامةإ و        ،االنفصالفي  آمال شعوب المعسكر
  ...  1968ة تشيكوسلوفاكيبراغ ال و ، 1956المجربودابست في  ،1953 رقيةالشّ بألمانيا برلين

  
  
  
  



 

 شعوب اإلتحاد السوفياتي

  
  
 
  
  
  
 

                                        
  عدم تجانس شعوب دول المعسكر-4 
  وفياتي،ــــالّس يوعي كاإلتحادالشّ 
  لوفاكيا ـــوتشيكوس وغوسالفيا،وي 

.                                                                                     وتاريخا رقا ولغةـع وودينا

  
رقي على المعسكر الشّ في ةيوعّيالشّ األنظمة جزـع –5

                                                    اق   ـاتي الغذائي نتيجة إرهالذّ  االكتفاءتحقيق
والتسابق ح التسلّ الباهظة من أجلميزانيتها بالتكاليف 

المساعدات إلى   إضافةالباردةالفضائي في إطار الحرب 
أوروبا  الممنوحة للديمقراطيات الشعبية في االقتصادية

  مليون40 التي كانت تكلف السوفيات وحرب أفغانستان

   .1979-1988الشيوعي سنوات يومًيا فترة االحتالل دوالر
  
  
  
  
  
  

  1956ابست أحداث بود

  1968أحداث براغ 

 الجيش األحمر السوفياتي



 

  بتشجيع   الباردة،بإطار الحردورالمعسكرالغربي، في  -6
  أمن  عمل على زعزعةوال يوعية،للشّ المناوئة العناصر

  أنظمة وأجهزة  باستخدامرقية الشّ دول الكتلةواستقرار 
                                        ... والحصار االقتصاديغرضة،ــالم عايةوالّد س،التجّس

-1985(غورباتشوف ميخائيل  ظهور الزعيم السوفياتي -7
ي أ البيروسترويكا، و الغالسنوستا  بسياسته،)1991
إلى انهيار ت التي أّد ،ترتيب البيت الجديد إعادة و فافيةالشّ

 ابع والّس المؤتمر الذي دعا في و، يوعيالشّ المعسكر
 ةوالتعددي يمقراطيةي الّدتبنّ ضرورة إلى  1990  جويلية2 يوم وفياتييوعي الّسللحزب الشّ العشرين
   .الحزبية

 (1979-1988) أفغانستانوفياتي في  الجيش الّسانهزام -8
  .آالف جندي 110 وجود المهين رغم و انسحابه

ـ       ياسّي اشتداد الخالفات السّ   -9   عة بـين دول المعـسكر م
جوزيـف بـروز    اإلتحاد السوفياتي كيوغوسالفيا في عهد

 أثناء حكـم زعيمهـا    1959ين الشعبية، والّص1948تيتو
خـالل حكـم أنـور    1962  سنة  ماوتسي تونغ، و ألبانيا

  .خوجة
  
  
  
  
  

  :مالمح النظام الدولي الجديد ومؤسساته الفاعلة 
  
  

الذي تتحكم  القطبية نظام األحاديةكان إنشاء النظام الدولي الجديد أبرز نتائج نهاية الحرب الباردة ، فهو 
 في الساحة الدوليـة، بعـد زوال        الوحيدة القوة العظمى اليات المتحدة األمريكية، التي أصبحت       الو هفي

  . في ظل الثنائية القطبية اإلتحاد السوفياتيمنافسها السابق
  

 انسحاب السوفيات



 

  
 
 
 
 

  
  
  
  
  

  و كان الرئيس األمريكي السابق جورج بوش
  الذي األب هو مؤسس النظام الدولي الجديد

  كّرس العولمة، وحّول الصراع األفقي 
  إلى عمودي )  غرب-شرق (اإلديولوجي 

                                                                                    . ) جنوب-شمال( اقتصادي 
  عيةـكان قد أشار إليه في خطابه بمقر الجم و

   1991   سبتمبر 13في  نيويوركبلألمم المتحدة   العامة
الذي  و لرخاء،ا و يتسم بالديمقراطية و الحرب الباردة، إن العالم مقبل على نظام جديد يهجر {: بقوله 

 لكنه تجمد بسبب الحرب الباردة وضع ميثاق األمم المتحدة، ينبغي أن يقوم على المثل التي على أساسها
{.  
  :  مالمح النظام الدولي الجديد -أ

  :الكثير من مالمحه و بوادره و هي برزت  و قد
وروبا الشرقية كحل ومنع األحزاب الشيوعية في بعض دول أ(ة الشيوعية  تراجع اإليديولوجي-

  ).كالمجر
  .)2003كتجاوزها في قضية الغزو األمريكي للعراق سنة  (تقلص دور منظمة األمم المتحدة -
 و الحرب الباردة نهاية إثر أن فقدت أهم مبررات قيامها بعد االنحياز حركة عدم تراجع  تأثير -

 .                                           تصدع المعسكر الشيوعي المساند للحركات التحررية في العالم الثالث

 األبجورج بوش 

القواعد األساسية المميزة لجماعة بعينها،     التقاليد وكافة التنظيمات و(النظام الدولي هو    
روابط  شأ داخل إطارها من عالقات و     أتباعها في تنظيمها لما ين     التي وافقت على قبولها و     و
 و        نطاق دراسته يشمل أنشطة عديدة من جوانب العالقات الدوليـة، كالمعاهـدات،              و

  ). جانب المنظمات الدوليةإلىالقنصلية،  العالقات الدبلوماسية، و
  األمريكيةالنظام الدولي الجديد والواليات المتحدة ،  جبر حافظمعبد العظي

  1الوثيقة



 

  .األمريكية في كافة المجاالتاإلمبريالية تعاظم هيمنة  -
حجم  و المتخلف، من حيث الدخل الوطني الخام، بين العالمين المتقدم واالقتصادية الفوارق  زيادة -

 مليار1242 تنامي ديون العالم الثالث التي قفزت من -الغذائي اإلنتاج  كمية و ة،ـالتجاري المبادالت
النظام  عهد بداية خالل فترة( سنة مليار1700  إلى )أيام الحرب الباردة في أواخر ( 1988 سنة دوالر
  .)الجديد الدولي

 ومداخيلها1993  سنة  شركةألف 37 الجنسيات التي وصل عددها الشركات المتعددةدور   تصاعد-
التي  الصين الشعبية فيها بما القارات الخمس، في أقطار التي فتحت فروعها و ر،دوال مليار 5500

 .بالنظام الشيوعي تمسكها استمراررغم  ،1992 سنة شركة 500  يهاـ فاستثمرت
 15و قيام                          1992 جانفي 1 انهيار اإلتحاد السوفياتي و نهايته رسميا في -

  .أهمها روسيا، أوكرانيا، و كازاخستانجمهورية على أنقاضه 

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :املرجع



 

  2الوثيقة 

ــوش األب     ــورج بـ ــاة جـ ــن حيـ ــة عـ ــست   : لمحـ ــي مساشيـ ــد فـ ولـ
)MASSACHUSETTS(1924         ،كان عضوا في الحزب الجمهوري، تولّى مناصب دبلوماسية ،

هد رونالد ريغن، ثم    ، و شغل منصب نائب الرئيس في ع       CIAو ترأس وكالة المخابرات األمريكية    
، و لكنه 1989 جانفي 20 ، ليتولى مهــــــامه في1988نوفمبر8 في . أ.م.أنتخب رئيسا للو

  .فشل في االنتخابات الموالية
  

  :مؤسساته الفاعلة 
ارتبطت بالنظام الدولي الجديد عدة مؤسسات دولية حكومية وغير حكوميـة فـي الميـادين الماليـة،                 

  : و العسكرية، وهي االقتصادية، اإلعالمية
  

  : صندوق النقد الدولي -
  هيئـةهو وكالة متخصصة من وكاالت 

  دة ــمعاه  األمم المتحدة، أنشئ بموجب
   بوالية1944 جويلية 1وودز في بريتون

 ديسمبر 27نيو هامشير األمريكية، وبدأ عمله رسميا في 
  واشنطن، . أ.م. الوالصندوق في عاصمة  ويقع مقر،1945

   . بلدا184بلغ عدد أعضائه وقد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://www.mokatel.com/openshare/indexf.html 



 

  
  : المنظمات غير الحكومية الدولية -

هي هيئات خيرية غير تجارية عالمية متخصصة تعرف بالمجتمع المدني، و يعمل فيها مجانا موظفون               
من كافة دول العالم، و هي تنشط في كافة الميادين ذات الطابع اإلنساني كالبيئـة، حقـوق اإلنـسان،                   

  ...رعاية الصحية، وجهود اإلغاثة في حاالت الكوارث الطبيعية كالزالزلال
 قبلت هيئـة األمـم المتحـدة        1968 ماي 27و باقتراح المجلس االقتصادي و االجتماعي األممي في         

عمل األمم المتحدة و ترويـج المعرفة م  بدع "عضوية المنظمات غير الحكومية الدولية بشرط أن تتعهد         
   ".وفقا ألهدافها و مقاصدها و لطبيعة و نطاق اختصاصهـا   و أنشطتها      و أنشطتها،بمبادئها     

 منظمة أبرزهـا منظمـة العفـو الدوليـة          1500 المنظمات غير الحكومية الدولية   و قد ناهز عدد هذه      
Amnesty         في ميدان الرعاية الـصحية، و        بال حدود  المتخصصة في مجال حقوق اإلنسان، و أطباء  

  . في قطاع البيئةGreen Peaceم األخضرالسال

  
  
  

    أهداف صندوق النقد الدولي           

 تشجيع التعاون الدولي في الميدان النقدي -1

اإلنتاجيـة    وفي تنمية المـوارد ...تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية،  -2
 .                                         دان األعضاءلجميع البل

 وتجنب التخفيض التنافسي في قيم      …العمل على تحقيق االستقرار في أسعار الصرف         -3
 . العمالت

 وعلى إلغاء القيود المفروضة     …المساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعدد األطراف          -4
          .لميةوالمعرقلة نمو التجارة العا على عمليات الصرف

بـضمانات   تدعيم الثقة لدى البلدان األعضاء، متيحاً لها استخدام موارده العامة مؤقتاً  -5
 كافية، كي تتمكن من تصحيح االختالالت في موازين مدفوعاتها

  العمل وفق األهداف المذكورة آنفاً، على تقصير مدة االختالل في ميزان مـدفوعات  -6

 .  البلد العضو والتخفيف من حدته

  صندوق النقد الدولي تأسيس اتفاقية المادة األولى في      



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
المنظمات غير الحكومية الدولية هي هيئات خيرية عالمية تضطلع بجمع التبرعات من مجموعة "

وتكون  .متنوعة من المصادر، شاملة عموم الجمهور، بهدف مساندة مشروعات في بلدان العالم النامية
الرعاية الصحية، أو : نظمات متخصصة، حيث تركز على مجاالت بعينها، مثلهذه المنظمات أحياناً م

الزراعة، أو جهود اإلغاثة في حاالت الطوارئ، أو البيئة، أو التعليم، أو تنمية المجتمعات المحلية، أو 
  .اإلقراض األصغر، أو مزيٍج من هذه المجاالت
  : وتشمل أمثلة هذه المنظمات على سبيل المثال

  )المملكة المتحدة( ActionAid ونة العملمنظمة مع 
  )الواليات المتحدة(هيئة كير الدولية  
  )أيرلندا(العالمية  Concern Worldwide منظمة 
  )سويسرا( Helvetas منظمة 
  )إسبانيا( Intermon منظمة 
  )النرويج(المنظمة النرويجية للمساعدة الشعبية  
  )فرنسا (Groupe Développement منظمة 
  )فرنسا(ء بال حدود منظمة أطبا 
  )المملكة المتحدة(منظمة أوكسفام  

 السالم األخضر العفو الدولية أطباء بال حدود

 3الوثيقة



 

  )المملكة المتحدة( PLAN International منظمة 
  )الواليات المتحدة(صندوق إنقاذ الطفولة  

2007البنك الدولي  :لمرجعا )سويسرا (Terra des Hommes اإلنسان ألرض الدولي االتحاد

  : الشركات المتعددة الجنسيات -
 التـسويق و  التصنيع وأعمال ورشات عمل ميدانية تمارس ، و هي الوظائف ات المتعددةالشركتعرف ب
، و تملك فروع في القارات الخمس، و ينتمي معظمها لدول العالم المتقدم، خاصـة الواليـات                 التشغيل

 ألـف فـرع    170 ألف شركة  لها 37 المتحدة األمريكية و اليابان واإلتحاد األوروبي، و قد بلغ عددها       
   . أجنبي، و بشكل خاص في الجنوب المتخلف

 األمريكيـة، و    ExxonMobilو أهم هذه الشركات تعمل في قطاع المحروقات كشركة إكسون موبيل            
 Allianz األلمانيـة  آليـانز   اليابانيـة، و البنـوك كـشركة   Toyota السيارات كـشركة تويوتـا   

Worldwide  و التوزيع كشركة كارفور الفرنسية ...  
  
  
  
  
  
  

  : وسائل االتصال  -
شهدت نهاية القرن العشرين قفزة تكنولوجية في مجال وسائل االتصاالت و تقنية المعلومات التي لم تعد              
تعتمد على الهاتف و الفاكس و البريد العادي و غيرها بعد دخول شبكة االنترنت الـساحة اإلعالميـة                  

  .  رةبقوة، و التي حّولت العالم إلى قرية صغي
نافـذتها الويـب     ضـخمة  عبارة عن شبكة حاسوبية      ،)NET (و اختصارا تعرف بالنت   و االنترنت،   

(web)و يتم عبرها االتصال المباشر،   و غير المباشر ،  
  :و هو يتم بواسطة ،  المتزامن ويسمى:االتصال المباشر -1

  ( Relay-Chat)  التخاطب الكتابي
  ( Voice-Conferencing) التخاطب الصوتي

   (Video-conferencing ) الصورة التخاطب بالصوت و

  :، و يتم بواسطة غير المتزامنهو   :   غير المباشراالتصال 2 - 



 

   رسالة كتابية
  رسالة صوتية: (Voice- mail) البريد الصوتي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   :NATO الحلف األطلسي -
   دولة أثناء الحرب12هو حلف عسكري شكلته 

  بموجب معاهدة شمال األطلسي الموقعةدة البار
   للــدفاع 1949 أفريل 4في واشنطن بتاريخ 

عن أوروبا الغربية الرأسمالية، و لمواجهة المد الشيوعي فـي أوروبـا            
  . عضوا، و مقره عاصمة بلجيكا بروكسل26الشرقية، و هو يضم حاليا

 1989  و قد استمر وجود الحف األطلسي بعد نهاية الحرب الباردة سنة
ليستعمل في إطار   ،  1991 رغم زوال مبررات بقائه إثر انهيار المعسكر الشيوعي و حل حلف وارسو           

   .النظام الدولي الجديد
 1991-2001و كانت الواليات المتحدة األمريكية قد استخدمت الحلف األطلسي في يوغوسالفيا السابقة             

 2003ضد صربيا، و في أفغانستان 

 (E –mail) اإللكترونيالبريد 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

   أعضاء حلف شمال األطلسيجدول 
  التاريخ  األعضاء  

   هولندا- فرنسا– بلجيكا -كندا  – أ.م.الو
   الدانمارك- النرويج- إيطاليا-إيسلندا

  
  الدول المؤسسة

   بريطانيا– لوكسمبورغ -البرتغال

   
 

  4 /4 1949 /  

 1952/ 18/2   اليونان-تركيا 

  1955/ 9/5  ألمانيا

 1982/ 30/5  سبانياإ

  1999/ 12/3   بولونيا- المجر –التشيك 
   ليتوانيا- ليتونيا- استونيا–بلغاريا 

  
  

  الدول المنخرطة

   سلوفينيا- رومانيا -سلوفاكيا
29/3/2004 

  
  
  

  
  

                                
  
  

                                   
  

                        
אא                       



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  كرونولوجية األحداث
                                    1940. جوان 15 -17الثالث في  ضم اإلتحاد السوفياتي لدول البلطيق -
 .1945 ديسمبر 27 بداية عمل صندوق النقد الدولي -

  . 1948 جوان 29 انشقاق يوغوسالفيا عن موسكو -
  .1949 أفريل 4إنشاء حلف الشمال األطلسي في  -
  .1953 جوان 17قتيل في  400قمع مظاهرات عمالية في برلين الشرقية خلف  -

 .  ألف مجري13ومقتل  1956بر  نوفم4أحداث بودابست في  -

  .1959 جوان 20 السوفياتي في –بداية الخالف الصيني  -

  .1961ديسمبر 3 في   ألبانيا الشيوعية تقطع عالقاتها الدبلوماسية مع حكومة اإلتحاد السوفياتي  -

 1968 ماي 30بداية أحداث ربيع براغ في تشيكوسلوفاكيا يوم  -

  .1968 ماي  27 في منظمة  األمم المتحدة يوم  ORGية قبول المنظمات غير الحكومية الدول -

 .1979 ديسمبر 27الغزو السوفياتي ألفغانستان  -

 .1985 مارس 11تولي ميخائيل غورباتشوف مقاليد الحكم في اإلتحاد السوفياتي في  -

 .1988 أوت 10بداية االنسحاب السوفياتي من أفغانستان في  -

  .1989 جانفي 20في بداية عهدة جورج بوش األب الرئاسية  -

  .1989 ديسمبر 2نهاية الحرب الباردة في لقاء مالطا يوم  -

  .1991 جويلية 31حل حلف وارسو الشيوعي في  -

 2002قمة قادة الحلف األطلسي 



 

  .1991 ديسمبر  25استقالة ميخائيل غورباتشوف في  -

  . 1992 جانفي 1إنزال علم اإلتحاد السوفياتي من مقر هيئة األمم المتحدة بنيويورك في  -
 

  :األسئلة 
  :أسئلة جزئية  - 

  . بّين العوامل الذاتية وراء تصدع المعسكر الشيوعي -
  . ابرز مالمح األحادية القطبية-
  . عّرف صندوق النقد الدولي واذكر أهدافه-
  . تحدث عن المنظمات غير الحكومية الدولية-
  

   : تواريخ معلمية- 
  ،  1956 نوفمبر 4، 1949 أفريل 4: إليك التواريخ المعلمية التالية 

  .1989 ديسمبر 2، 1985مارس 1
  . بّين طبيعة هذه التواريخ-:  المطلوب

  . ما هي انعكاساتها على العالقات الدولية ؟-        
  

  : نص تاريخي -
ظهور  فقد تحكمت في نشوء النظام الدولي تحوالت دولية كبرى، مثل نتيجة الحرب العالمية الثانية، و              " 

تحاد السوفيتي، األمر الذي شـكل      اإل الدولية، الواليات المتحدة األميركية، و    قطبين رئيسيين في الساحة     
 طرح مشروع نظام    إلىالذي مهد السبيل      و 1990نظاماً دولياً قائماً على أساس توازن القوى حتى عام          

   "دولي آخر بفعل متغيرات دولية جديدة في الساحة الدولية، أهمها انهيار االتحاد السوفيتي
  أ.م.الوالنظام الدولي الجديد /  ظيم جبر حافظالع عبد

  
  حلّل النص مبرزا ما يلي : المطلوب 
  .عوامل قيام نظام الثنائية القطبية بعد الحرب العالمية الثانية  - أ
 . أسباب انهيار اإلتحاد السوفياتي  - ب

  
  
  



 

  :للمطالعة 
 خلـل   إلىوازن الدولي   بعد غياب االتحاد السوفيتي كقطب دولي مؤثر في السياسة الدولية، تعرض الت           

مثلتهـا الواليـات    ) األحادية القطبية (وبداية عهد   ) القطبية الثنائية (كبير، وكان هذا الحدث إيذاناً بنهاية       
استراتيجيتها المعلنـة فـي العمـل علـى نـشر            المتحدة األمريكية طارحة شعارات ودعوات تتفق و      

ظهر ذلك على لسان الـساسة األميـركيين،          االقتصاد الحر، و   و مبادئ الديمقراطية، وحقوق اإلنسان،    
 علـى منـصة الكـونغرس     1990 جانفي 24يوم  ) جورج بوش (حيث وقف الرئيس األميركي السابق      

أن الواليات المتحـدة تقـف علـى        : ( األميركي، أثناء إلقاء خطابه التقليدي السنوي، وكان أهم ما قاله         
القرن الجديد قرناً أميركيا بمقدار ما كـان القـرن          أبواب القرن الواحد والعشرين، وال بد أن يكون هذا          

وكانت بداية العقد األخير من القرن العشرين نهاية عهد ). الذي سبقه ـ القرن العشرون ـ قرناً أميركياً  
وبداية عهد أقترن بمتغيرات مهمة على الصعيد السياسي، أبرزها ذهاب الواليات المتحدة وفي واليـة               

    ... المناداة بما أسمته النظام الدولي الجديدإلى) جورج بوش األب (الرئيس األميركي السابق
فقد تحكمت في نشوء النظام الدولي تحوالت دولية كبرى، مثل نتيجة الحرب العالمية الثانية، وظهـور                

تحاد السوفيتي، األمر الذي شـكل      قطبين رئيسيين في الساحة الدولية، الواليات المتحدة األميركية، واإل        
 طرح مشروع نظام    إلى والذي مهد السبيل     1990اً دولياً قائماً على أساس توازن القوى حتى عام          نظام

 أنأي   : ( تيادولي آخر بفعل متغيرات دولية جديدة في الساحة الدولية، أهمها انهيار االتحاد الـسوفي             
قات الدولية في الوقت    القاعدة التي حكمت العالقات الدولية في السابق هي غير القاعدة التي تحكم العال            

ـ  . د) (الحاضر فمن أجل أن يكتسب أي ..  )رياض عزيز هادي ـ العالم الثالث والنظام الدولي الجديد 
  : نظام دولي صيغته الدولية يتطلب توافر ما يلي

  .تقاليد مميزة قواعد و  تنظيمات و:أوالً 
  .ت والقواعد دولية توافق على إقرار هذه التنظيماإراداتأن تتوفر : ثانياً 
  .الموافقة الدولية على ما ينشأ عن إقرار هذه التنظيمات: ثالثاً 
توافقها أية أطراف دولية في      ا و ـلم تشاركه  ن الواليات المتحدة األميركية انفردت بإرادة واحدة، و       إ...

         ة العلمية تفجير الثور تنامي و تي، واتبني مشروع نظام دولي جديد، مستغلة ظرف انهيار االتحاد السوفي
  ).الدول النامية(التكنولوجية والتقنية، وتراجع وضعف دور دول الجنوب  و
و، وسباق  سكان من ثوابت السوفيات مواجهة محاولة الهيمنة األميركية العالمية من خالل حلف وار            ... 

التحاد الـسوفيتي   تفكيك اإلى تدهورهم االقتصادي وقاد إلى، إال أن ذلك أدى )تقليدي ـ نووي (التسلح 
  .ومكونات قوته، مما أعطى الفرصة السانحة للواليات المتحدة لتحقيق مشروعها في أمركة العالم



 

الخمـيس   جريدة اإلتحـاد،   ،األمريكيةالنظام الدولي الجديد والواليات المتحدة      /  العظيم جبر حافظ   عبد
  .، العراق 1474:  عدد18/1/2007

 


