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 المقدمة

يسود الجدؿ في االوساط المختصة حوؿ الصبغة التي يمكف اف تتصؼ بيا      
ىيكمية القطبية الدولية , والنمط الذي يمكف اف يكوف عميو عمى الصعيد المستقبمي 
كما اف الجدؿ والخالؼ ينتقؿ الى الحوار حوؿ عالقة ذلؾ بطبيعة سياسة  القوى 

 الدولي , وفي مقدمتيا الواليات المتحدة االمريكية .الفاعمة والرئيسية في النظاـ 

في السياسة  تأثيراوما دامت الواليات المتحدة مستمرة في ممارسة الدور االكثر 
الدولية , لذا فاف طبيعة النظاـ الدولي والتحوالت التي شيدىا والتي يمكف اف يشيدىا 

ة الساعية الى اعادة صياغة السياسة االمريكي بتأثيرمستقبال , سترتبط بدرجة عالية 
 ىذا النظاـ كجزء مف استراتيجية الييمنة التي تتبناىا .

اف الشيء الميـ والذي يغنينا ىو شكؿ النظاـ الدولي المستقبمي وطبيعتو مف ناحية 
القطبية الدولية , وىيكمية ىذا النظاـ في ضوء البيئة الدولية الحالية واحتماالت 

اؾ العديد مف التحوالت التي يمكف اف تحصؿ في واقع فين االستمرار او التغيير
القطبية الدولية نتيجة لحدوث التغيير في نمو القوة بيف الوحدات السياسية الدولية 

المكونة لمنظاـ الذي يتجسد في صيغة صعود قوة معينة وىبوط قوى اخرى المختمفة 
ئدة بينيا , فضال عف وما يرتبط بيذه العممية مف التغيير في انماط التفاعالت السا

الناجمة جراء الحروب وما يترتب عمييا مف نتائج . لذا فقد ارتبط التغيير  التأثيرات
سيطرت بحاالت النيوض والتراجع بالنسبة لمدوؿ االقوى التي في اي نظاـ دولي 

عمى النظاـ , وذلؾ مف خالؿ استبداؿ القوة المييمنة المتدىورة بقوة مييمنة ناىضة 
مف قطبية  يتضمنووفقا لعوامؿ القوة واالقتصاد والتكنولوجيا . اذا فالنظاـ الدولي وما 

يدعى بالتغيير حيث تجري مف وترتيب لمقوى نظرا لتمؾ االسباب يدور ضمف محور 
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يرات عمى صعيد النظاـ الدولي مف حالة الى اخرى كاالنتقاؿ خالؿ قواعد التحوؿ تغ
 مف ىيكمية قطبية الى ىيكمية قطبية اخرى .

 

 أىمية البحث

تأتي اىمية الدراسة كونيا تسمط الضوء عمى مالمح اليرمية الدولية المقبمة يعدىا 
موضوعا ميما يقع ضمف االختصاص الدقيؽ لمسياسة الدولية والمستقبؿ لمنظاـ 

 ولي بشكؿ عاـ .الد

 فرضية البحث

تقـو الدراسة عمى اساس فرضية مفادىا اف التغيير الذي شيده النظاـ السياسي 
افضت الى زيادة فاعمية  7118الدولي منذ نياية الحرب الباردة والسيما بعد احداث 
مع المرحمة  تتالءـعدة  بأدوارالمنظمات الدولية في مقدمتيا االمـ المتحدة لمقياـ 

 التي بمغتيا النظاـ الدولي .

 منيجية البحث

 االسترشادوالتاريخي استندت الى  استخداـ المنيج الوصفي والتحميميلقد تـ 
 بمعطيات التي تنسجـ المنيجية مع البعد المستقبمي ألطار البحث .

 ىيكمية البحث

تـ تقسيـ عمى ثالث محاور ,سمط المحور االوؿ الضوء عمى النسب السائدة 
والتوجيات التي يتصؼ بيا النظاـ الدولي , في حيف  عالج المحور الثاني 

 .المعطيات القطبية الدولية الحالية ,اما المحور الثالث فقد ناقش بالتفصيؿ 
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 ماىية النظام الدولي -المبحث اَلول :

 تعريف النظام السياسي الدولي -المطمب اَلول :

التي بينيا العديد مف العمماء التعريؼ والمفاىيـ لمنظاـ السياسي الدولي اكثر مف 
الذي يجب عمينا اف نتبنى ىذه المفاىيـ حتى تعرؼ ماذا يعني النظاـ السياسي 

) يظمو يتظمو وتتظما وتتظاما وتتظمو بانيا  يمكف تعريؼ نظاـ " لغة ", الدولي 
 .8فاتتظـ وتتظيـ ( 

اما نظاـ " اصطالحا" ىو اسموب نظاـ حكـ وتستعمؿ الكممة نظاـ احيانا بمعنى 
 7.الشرعية مصطمحات سياسيةسمبي لمداللة عمى حكـ عسكري او حكومة تستقصرىا 

 7.سياسية
بما يفيد تبمورىا يطمؽ عمى الظواىر والعالقات والبنى االجتماعية " Regimeنظاـ "

 4وانتظاميا في القواعد مصالح وقيـ واتجاىات .

" بانيا مجموعة مف العناصر المتفاعمة المترابطة واف اي ظاىرة  sgsremنظاـ "  
تبط كؿ منيا بغيرىا ويؤثر يمكنؾ معالجتيا كنظاـ اي لكؿ مركب مف عدة اجزاء ير 

 3ثيرىا .فيو بتأ

ىو عبارة عف نظاـ اجتماعي يقوـ بعدة أدوار ووظائؼ  -النظاـ السياسي الدولي :
يستبدليا منيا ادارة موارد المجتمع وتحقيؽ متعدد اسناد الى السمطة مخولة او قوة 

                                                           
 . 7114ابف منظور , لساف العرب , جزء الرابع عشر , - 8
 معجـ الوسيط في المغة العربية . - 7
 http : //ar.w 117ص 8991لبناف ,  –بيروت  4عبد الوىاب الكيالي , موسوعة السياسة ,ط - 4

. lk; ped; a.org. 
  .363الميسرة المصطمحات السياسية , اسماعيؿ عبد الفتاح الكافي , موسوعة  - 3
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االمف الداخمي والخارجي في تحقيؽ اكبر قدر ممكف مف مصالح العامة والعمؿ عمى 
 8الحد مف التناقضات االجتماعية .

عرفيا كنيث ولنزا عبارة عف مجموعة مف الواحدات التي تتفاعؿ فيما بينيا مف و 
وحدات الناحية يتكوف مف النظاـ مف ىيكمة او بشاف ,يتكوف مف ناحية اخرى مف 

 7تتفاعؿ معيا .

أما ىذا البحث فترى اف النظاـ السياسي الدولي وجود مجموعة مف القواعد والمعايير 
ؿ العالقات بيف الدوؿ وتحدد مظاىره االنتقاـ والتحمؿ فييا المترابطة التي تحكـ عم

 خالؿ فترة معينة مف الزمف .

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 الشبكة العالمية المعمومات ) انترنت ( الرابط . - 8
د. المييري سعيد عبداهلل , ) النظاـ العالمي الجديد والعالـ االسالمي ( , ـ . رسالة التقريب العدد  - 7

 7,ص77
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 المطمب الثاني

 " التطور التاريخي لمنظام السياسي الدولي "

 8181قاليا الى مؤتمر فينا وستفي عقد معاىدة 8631المرحمة االولى " مف 

 التاريخية بالتطور منذ عقد معاىدة وستقاليابدأ النظاـ السياسي الدولي في مراحمو 
ذا شكمت ىذه العاىدة منطؽ التاريخي مف النظاـ الدولي حيث لـ  8631مف عاـ 

( وكذلؾ معاىدة   8181 -8183يشكؿ منذ تأسيسيا حتى وقت انعقاد مؤتمر فينا ) 
معاىدة بأحد (  تاثر واضح في النظاـ العالمي حيث قامت ىذه  8989فرساي ) 

وال يجب عمى البابا كنيسة لاصالحات البابا الكنيسة ومرادات صالحات داخؿ امف 
 8.التدخؿ في  شؤوف الدولة وكذلؾ نجعت عمى التوضيح مفيوـ الدولة معاصرة 

وافقوا عمى اقرت معاىدة وستقاليا بمبدأ السيادة , وعف ذلؾ الحؿ الذي وقعوا معاىدة 
الداخمية , تولدت  وعدـ التدخؿ في الشؤوف احتراـ الحدود الجغرافية لباقي االطراؼ 

لكف بعض الدوؿ استفادت  انذاؾ قارة اوربا العصرية المؤلفة مف عدد ذات السيادة 
مف المعاىدة اكثر مف غيرىا واصبحت فرنسا قوة عظمى , حازت ىولندا وسويسرا 

التي كالىما عمى االستقالؿ لكف سمبيات المعاىدة انعكست عمى االدارات االلمانية 
 7دمرت الحرب العديد منو باتت دوؿ تتحكـ الى حد بعيد بمصير المانيا.

 

                                                           
ومسار التاريخي , دار الكتاب ترجمة د. فاضؿ جتكر , النظاـ الممكي " تأمالت حوؿ طالئع االمـ  - 8

 . 46 -47,ص7181العربي , بيروت ,
 – www- Ip-a<wolنقطة التحوؿ في تاريخ اوربا , مكتبة براج المراقبة االلكترونية الرابط  - 7

Jw.org  
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بحقوؽ الممكية في يوىيميا والمجر ومف ثـ  ألعراؼوكاف عمى االمبراطور اف يقع با 
والمجر شكميا عمى انيا حقيقة واقعة في ىيكمية االمبراطورية ولقد اتخذت النمسا 

مدة مف جية ونقص السكاف مف جية اخرى انيارت اقتصاديات االمبراطورية المع
والتجارة اثناء الحروب , وكما حصمت فرنسا باستيالء عمى  وكذلؾ تدىور الصناعة

في  –سش كونتشيو والموريف وتحقيؽ ىدؼ ريتيمو الذي كاف االف قد فارؽ الحياة فران
كسر شوكت اؿ مايسبورغ وقد الحدود فرنسا وتمكيف في وحدة فرنسا ودفاعيا , 

بقاء الفوضى خالؿ االدارات عمى االمبراطورية اضافة الى تمؾ المكاسب التي واال
استولت السويد الحقا ليفونيا واستد وأنجر حصمت عميو الدوؿ وكذلؾ حصمت السويد 

باو كاريميا وفمندا واصبحت عدد الدوؿ العظمى باعتبارىا سيدة البمطيؽ حتى مجيء 
وكذلؾ حدد مف حد ود الكنيسة اضطرت الى التراجع بموجب ىذا بطرس االكبر 

اعادة امالؾ الكنيسة واف تعود  اف تتخمى عف قرارالصمح ولقد كاف عمى الكنيسة 
فعفت في , اما بيرونشا لقد  8673الى وضع الذي كاف عميو ممتمكاتيا في عاـ 

ح او الكنيسة الجنوب ولكف في الشماؿ قويت عف ذي قبؿ اعتراؼ الكنيسة باالصال
دوف تغيير جوىري حتى القرف 8631الكمفية يفتت الخطوط التقسيـ الديف التي اقرت 

 8العشريف .

نتيجة مجموعة عوامؿ التي تراكمت وادت الى  8219الثورة الفرنسية عاـ  وانفجرت
في النياية , حيث تغير عف مفاىيـ جديد لمعصر الحديث , كذلؾ أثرت انطالقيا 

 7با بوجو عاـ .و النظـ السياسي والتاريخي والثقافي في فرنسا وكذلؾ اور عمى مبادئ 

                                                           
 httpi // ar.m . wilkipedia . org   (7184- 7182.)الموسوعة الحدة , الرابط . - 8
 www. Uobabylo. Edn.iq 7188- 7182الشبكة الدولية لممعمومات ) انترنت( الرابط   - 7



13 
 

وكانت الثورة فترة مؤثرة مف اضطرابات االجتماعية والسياسية في فرنسا كانت ليا 
با والعالـ الغربي عموما انتيت سيطرة البرجوازية خالؿ التحالؼ مع و تأثيرات عمى اور 

 8نابميوف .

يكوف احد  ستقرار السياسي وبشكؿ مفرط حيث الحيث شكؿ ىذه نتيجة عدـ اال
متوقعا ذلؾ . في االغمب منيا عادت ثمة نوع مف اعادة التنظيـ عمى نطاؽ لـ يسبؽ 

اف شواىد في اوربا منذ انتياء الحروب الدينية مف أسباب قياميا عامؿ السياسي  لو
السياسي  وكذلؾ التدني جانب االجتماعي واالقتصادي والفوضى العارمة في نظاـ

 7الفرنسي .

با عنواف لتمجيد والتوتر وتابعة كاف مفكرو متمميف . و كانت الفترة نابميونية في اور 
المثالي مف اليوناف وروما فجعموا التدبر مساويا لقوة الفعؿ بمعنى انتقاؿ السمطة مف 

في في الحياة االجتماعية والسياسية وكذلؾ قاموا  عيشواجانب رجاؿ الكنيسة الذيف 
تحطيـ النمو والتطور االقتصادي واالجتماعي والثقافي في حياة السكاف اوروبا 

با وكذلؾ مفكريف العصر بالثورات عمييـ مف أجؿ و بأكمميا حيث قاموا السكاف اور 
التخمص منيـ والعايش بصورة الرغيدة حيث انتقؿ الحكـ منيـ الى تحسب عممانية 

العميؿ الى السمطة العالمية , حيث ىذه  ءىؤالفي حكميا الى اوروبا , حيث اقاموا 
الروح العالمية كانت قد جرت قمب اوروبا قوة جديدة بالغة الفحامة , وطرحت قوتيا 

  4.في قضايا التوازف القوى مع العالـ 

                                                           
8 - http// ar .n. wilkiped- org  
  14 -11د. فاضؿ جنكر , مصدر سبؽ ذكره , ص - 7
 19-11المصدر نفسو ,ص - 4
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السياسية وظيور النظاـ  الميبراليةفرنسا تطبيؽ ومف النتائج التي حمت عمى 
الجميوري بدؿ مف الحكـ الممكي مطمؽ وحرية التعبير , , القضاء عمى النظاـ القديـ 
وتحرير االقتصاد مف تحكـ الدولة ومنع الحجز الجمركية الداخمية وتطبيؽ الميبرالية 

 الحقوؽ لزيارة التي يولدف بيا التي ينفي عنداالقتصادية الجانب االجتماعية والغاء 
ورجاؿ الديف ومصادر االمواؿ الكنيسة ومجانبة التعميـ  واألرستقراطييفاالمراء 

 8واالجبار االشخاص عمى التعميـ .

ولكف عمينا اف نتبيف كيؼ اثرت عمى العالـ يسرىا اف الثورة الفرنسية ىي اكبر حدث 
ي في تاريخ العصور الحديثة عممت عمى نشر النظاـ الجميوري البرلماني الديمقراط

الحديث وقد انتشرت في اوروبا افكارىا عف طريؽ الحمالت نابميوف وحمالت 
والعالـ االسالمي عف طريؽ العسكري المشيورة كما انتشرت في الشرؽ االوسط 

الحمالت عمى مصر ولكنيا انتشرت بشكؿ عفوي طبيعي عف طريؽ قوة االفكار 
الحرية ونياية االستبداد  نفسيا وتعميؽ الناس بيا وبخاصة اذا كانت تحمؿ ليـ رياح

مع سقوط الباستيؿ ورغـ الطغياف والعيد القديـ , وانتيت عمميا  8219قد بدأت عاـ 
  7مع انقالب نابميوف واستالمو السمطة وزحاـ االمور طبقات الفوضى الثورية. 8299

 8297وكاف لمثورة اثر بالغ في تحفيز ثورة العبيد في ىاييتي الذي نالوا حريتيـ عاـ 
في ثورتيـ حتى بمغت  استمرواحينما أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية ذلؾ اال أنيـ 

ـ لترفع فرنسا يدىا وتييج العبيد االحرار اما عمى المشرؽ العربي 8117أشرىا عاـ 
ي حيث أربؾ االداء العسكري الفرنسي القوات العثمانية فكاف أثر عسكريا بشكؿ أساس

ىجرة  أيضاالجيش العثماني . وليست وأدرؾ السمطاف سميـ مدى التعمؽ العسكري 
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الفرنسية في طرح واسعة لنخبة المموكية مف مصر .عمى صعيد الفكري أثرت الثورة 
تقاف المتبادؿ فكرة الدستورية ووجود برلماف لمشعب عمى جانب االخر زادت مف االح

بيف الشرؽ والغرب , فنظر العرب لمغزو الفرنسي عمى اف االستعمار وحاربوه رسميا 
 8وشعبيا .

شيد النظاـ السياسي الدولي مرحمة جديدة حيث  8181ومع انعقاد مؤتمر فينا عاـ 
عقد المؤتمر في اجتمع عدد مف السفراء الدوؿ االوربية ترأسو رجؿ الدولة النمساوي 

كاف ىدؼ منيا تسوي العديد مف  8181الى يونيو 8183فترة مف سبتمبر فينا في
اطورية ر بالقضايا الناشئة عف الحروب الفرنسية والحروب نابميونية وتفكؾ االم

المقدسة عمؿ السفراء عمى اعادة رسـ الخريطة االوربية مف اجؿ حؿ سالـ الرومانية 
مف جانب جميع االطراؼ , االمر المثير االىتماـ في مؤتمر فينا ىو لـ يكف مؤتمر 
بالمعنى الحرفي الكممة حيث لـ تعقد جمسة عامة ابدا وكما جدت جميع النقاشات 

   7ووجيا لوجو بيف القوى العظمى .بصفة رسمية 

والنظاـ الدولي في رحمة تبموره وشكمو بالعديد مف الراحؿ والمحطات حيث شكمت 
الدولي بشكؿ  لعالقاتف التطور النظاـ الدولي وتنظيـ امعاىدة فينا مرحمة جديدة م

عاـ وعممت عمى وضع مبادئ الزالت باقية حتى االف , حيث عممت عمى اعداد 
المبادئ التي اقرتيا ىو ) الحياد ( ىو  عممية لتوازف القوى بيف دوؿ العالـ مف أىـ

الزاؿ مستمر حتى االف , وكذلؾ مبدأ تحريـ تجارة الدقيؽ , وحرية المالحة الوضع 

                                                           
( , االصدار االوؿ في سمسمة تجارب 8199 -8219حساف عمراف , الثورة الفرنسية االولى )  - 8

 6/71سمسمة مف التقارير والبحوث عف ابرز االحداث التي اثرت في مسار التاريخ , بيروت , 
 http.//wkipedia-oryالرابط  81-82,ص
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وجيا لوجو  الرؤساءفي االنيار الدولية , كما كما سالت ذكر بأنيا كانت ممتقى 
  8وليس مف خالؿ ممثميف .

مف جانب القارتيف اسيا وافريقيا فاف معظـ االراضي كانت تحت الحكـ االمبراطورية 
العثمانية, االف القوات العثمانية بدأت تحاصر مدينة فينا االف ىذا الحصار لـ 

مناطؽ النفوذ الدولة العثمانية مف يستمر سنة , حيث قامت الدوؿ الكبرى بتقسيـ 
الجديد الى الدولة التي كانت تحت الحاكـ  أجؿ التوسع والسيطرة ونشر االفكار

الدولة العثمانية بالتصمب والجمود  احسبوبسبب ما  آنذاؾاالمبراطورية العثمانية 
 7 الثقافي والفكري .

عمى مدى العيود السابقة ففي غضوف أسابيع انتشرت القوى الكبرى في أنحاء دولية 
 4العالـ .

الحرب عندما قامت امبراطورية النمسا والمجر بغزو مممكة صربيا فأعمنت روسيا 
الحرب عمى النمسا تدخمت المانيا الحرب كحميفة لنمسا ودخمت فرنسا وبريطانيا 

استعممت االسمحة الكيمياوية في الحرب العالمية االولى كما تـ كحمفاء الى روسيا 
لتاريخ حيث كما ذكرنا اف الحرب العالمية قصؼ المدنييف مف السماء ألوؿ مرة في ا

تعد الحرب العالمية االولى االولى شيدت ضحايا بشرية لـ يشيد التاريخ مف قبؿ , 

                                                           
جديد االتحاد , درس في صنع السالـ العالمي ,  8181د . جماؿ سند السويدي , معاىدة فينا  - 8

 884,ص 7186السعودية , 83عدد
 .884د. فاضؿ جنكر , مصدر سبؽ ذكره , ص - 7
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البذرة لمحركات االيديولوجية كالشيوعية وصراعات مستقبمية كالحرب العامية الثانية 
 8قبؿ وحتى الحرب الباردة .

الحرب العالمية االولى الصراع بيف  كما شيد مسرح االحداث الشرؽ االوسط خالؿ
الدولة العثمانية وبيف قوات الحمفاء ولعبت الدوؿ العربية التي شاركت في الثورة 

حتى توقيع  8983يوليو –تموز 71العربية الكبرى دورا ىاما في ىذا الصراع مف 
وكذلؾ  8981نوفمبر  88اليدنة مع بيف االمبراطورية االلمانية وقوات الحمفاء في

يدت المنطقة خمس حمالت شنتيا قوات الحمفاء في االراضي الدولة العثمانية ش
ومالي خالؿ الحرب وىي حممة سيناء فمسطيف وحممة وادي الرافديف وبالد فارس 

   7 عدف واجزاء في االراضي العربية .,كذلؾ عمميات عسكرية ثانوية  بولي

  8983 – 8181المرحمة الثانية 

االستعمار المعاىدات لقد تحرر تميزت ىذه المرحمة بعقد المؤتمرات والمجوء الى 
القانوف الدولي الدولي في مطمع القرف التاسع عشر مف الطابع االوربي عندما اشتمؿ 

عمى الدوؿ التي نالت استقالليا وعمى اسسيا المجتمع الدولي غير الدوؿ االوربية 
ف حقة المسيحية عندما دخمت الميداف العالقات المتفؽ القرف التاسع عشر تحر رم

الدولة العثمانية والصيف والياباف في اوؿ االحداث التي حصمت في الدولية الوؿ مرة 
 8181عاـ واستمر الى  8183فيافي حزيراف عاـ ىذه المرحمة ىو انعقاد مؤتمر 

التي انيارت بسبب  كاف ىدؼ منيا ىو اعادة النظر في التوازف الدولي لقارة اوروبا
بمبدأ  يث اكدت وجية النظر الفرنسية االخذحروب نابميوف واىـ مقررات ح

ورعاياه , المشروعية الذي يعني احتراـ الحؽ الشرعية لمممؾ في السيادة عمى اقميمو 
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وجية النظر بروسيا ىي معارضة لوجية النظر الفرنسية مبينة اف المؤتمر ىو ذو 
ينصب عممو في معالجة التوازف السياسي ورغبات الدوؿ طابع سياسي لذا يجب اف 

اما مف ناحية اخرى لقد انعقد  8المشاركة وقد تبنى المؤتمر وجية النظر الفرنسية .
ما يسمى التحالؼ المقدس بيف روسيا وبروسيا والنمسا بطمب مف القيصر الكسندر 

زفي مؤتمر فينا  8181سبتمبر ايموؿ  76االوؿ مف روسيا وقعتيا الدوؿ الكبرى يـو 
بعد ىزيمة نابميوف في الظاىر كاف اليدؼ غرس القيـ المسيحية مف المحبة السالـ 

الثاني  المانيا وليـ بعد سقوط بسمارؾ ورفؽ امبراطور 7في الحياة السياسة االوربية .
مع زيادة  8191تجديد معاىدة اعادة الضماف مع روسيا حيف انتيت في عاـ 

موجية ضد 8193وتحالؼ 8198اخذ ىذا وفاؽ في عاـ  التقارب روسيا فرنسي
المانيا والنمسا ومف جية اثار مطامع المانية االستعمارية وزيادة قوتيا البحرية 

وىنا بدأت  8913مخاوؼ مف ىذا التحالؼ والتي قامت في اتفاؽ ودي معيا عاـ 
في  طانيا ضد االطماعيفرنسا بذؿ لمساعييا مف احداث تقاريب بيف روسيا و بر 

طانيا مف محاوالت التوسع الروسي في مستعمراتيا و يالمضيؽ التركي و خوؼ بر 
عمى ايتي حاؿ فقد نجحت المساعي الفرنسية في نيايتيا خاصة بعد ىزيمة روسيا 

و اطمئناف بريطانيا الى زواؿ التيديد  8911- 8913اماـ الياباف في حرب عاـ 
لمانيا في الدولة العثمانية في محاولة بناء الروسي لميند يضاؼ الى ذلؾ تزايدا لنفوذ ا

خطر لمصالحيا في  اعتبرتو بريطانيا تيديدسكؾ الحديد برليف بغداد االمر الذي 
الدولة العثمانية و الخميج العربي و ىذا االعتبارات ادت الى عقد معاىدة مع 

 –ة اإلمبراطوري –ىذا التحالؼ الثالثي ) المانيا  8912بريطانية روسيا في اب 
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بدأت الحرب العالمية  8المجر و ايطاليا ( اما الوفاؽ ) روسيا فرنسا بريطانيا ( 
بدأت بتقسيـ اراضي الدولة العثمانية )الرجؿ المريض( حيث  8983االولى في عاـ 

المانيا و حميفتيا النمساوية و الينغارية اما الفريؽ الثاني ىو يتكوف الفريؽ االوؿ ) 
و  8983يوليو  71بدأت الحرب بيف القوة االوروبية في  7.روسيا فرنسا بريطانيا 

كانت تسمى بالحرب العالمية و الحرب العظمى حيث  8981نوفمبر 88انتيت في 
اف خسائر الحرب العالمية االولى تقدر بمالييف مقاتؿ لقا حذفو و تفاقمة معدؿ 

ر و رئيس االصابة بسبب التطور التقني و الصناعي لممحاربيف , اف السبب مباش
مف قبؿ طالب ىو اغتياؿ ولي عيد النمسا و المجر مع زوجتو في قياـ تمؾ الحرب 

, لكف ىذه االزمة السياسية ادة  8983يونيو  71حربي اثنا زيارتيما لسراييفو في 
دولي عمى مدى العقود السابقة ففي غضوف  اسابيع انتشرت القوى الى قياـ التحالؼ 

بدأت الحرب عند ما قامت النمسا و المجر بغزو مممكة   4.الكبرى في انحاء العالـ 
روسيا الحرب عمى نمسا تدخمت المانيا الحرب كحميفة لمنمسا و صربيا فأعمنت 

استعممت االسمحة الكيمياوية في الحرب دخمت فرنسا و بريطانيا كحمفاء الى روسيا , 
لتاريخ حيث كما العالمية االولى كما تـ قصؼ المدنييف مف السماء اوؿ مرة في ا

ذكرنا اف الحرب العالمية االولى شيدت ضحايا بشرية لـ يشيد التاريخ مف قبؿ و 
تعد الحرب العالمية االولى البذرة االولى لمحركات االيديولوجية كالشيوعية و 

   3صراعات مستقبمية كالحرب العالمية الثانية .

 
                                                           

دار اسامة لمنشر و التوزيع عماف االردف  3د. فراس البيطار  الموسوعة السياسية و العسكرية ج - 8
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 إلى نياية الحرب العالمية الثانية  8981المرحمة الثالثة : مف عاـ 

اف مف نتائج الحرب العالمية األولى خرجت الدوؿ في قناعة يجب اف يوجد ىنالؾ 
تكتؿ تكوف  تحتيا الدوؿ مف اجؿ قياـ التعاوف فيما بينيا و تعد عصمة االمـ اوؿ 

اريخ الحؿ النزاعات يالطرؽ منظمة دولية تتفؽ عمييا الدوؿ عمى انشائيا في ت
ة تقميؿ عمميالسممية ونجنب العالـ ويالت الحرب وكانة اليدؼ  مف انشائيا ىو 

سباؽ تسمح العالميو وفؾ النزاعات قبؿ اف تطور لتصبح نزاع مسمح كماحدث في 
الحرب العالمي االوؿ حيث بدات  فكرة نشاة عمى يد الوزير الخارجية البريطاني في 

وكذلؾ تعد  8( وتبناىا بشكؿ كبير الرئيس االمريكي ) ودرود يكسوف ( ) ايدوار غري
ماـ ضتفتح المجاؿ لكافة الدوؿ في االنىيئة االمـ المتحدة منظمة دولية العالمية 

الييا شرط اف يقبؿ في قو وتفرؽ بشكؿ عاـ و لقد كانت االمـ المتحدة اف اوؿ مف 
لدوؿ و حاف االىراؽ ىو الحفاظ عمى وقع ىي الواليات المتحدة االمريكية مف اوؿ ا

خالية مف خوؼ الحرب كذلؾ التعاوف الدولي فيما بيف الدوؿ بحيث  يكوف التعاوف 
في اغمى المجاالت االقتصادية والثقافية واالجتماعية ولمدا اخرى وكذلؾ تحسيف 
وتنسيؽ العالقات فيما بيف الدوؿ وحؿ النزاعات والمشاكؿ بيف الدوؿ حيث تتكوف 

 .7الرداري مف مجمس االمف وكذلؾ االمانة العامة والجمعية العامة  ىيئة
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 ـ . 8919نياية الحرب العالمية الثانية الى نياية الحرب الباردة  -المرحمة الرابعة :

بوصفيا سياسة اتبعتيا الدولتيف العظيمتيف تحت التعاوف بقصد الوفاؽ حدوث 
ترف أيضا بالتطبيع بيف المعسكريف , استرخاء محدد بيف الدولتيف العظيمتيف , ويق

ينطوي ايضا عمى ازالة العداء في العالقات بيف الطرفيف قبؿ الدخوؿ في مظاىر 
الوفاؽ الدولي ال بد مف تحديد أىداؼ الدولتيف العظيمتيف مف الوفاؽ األولى االتحاد 
ف السوفيتي الرغبة في زيادة عوامؿ قوتو في مواجية تيديد الواقع السياسي الصي

 الشيوعية .

ولقد فكر السوفيت في تجنيد تعاوف الواليات المتحدة معيـ لمصمحة صراعيـ مع 
الصيف , في حيف ىدؼ الواليات المتحدة تشجيع السوفيت عمى دعـ أو في األقؿ 
القبوؿ السمبي لجيود الواليات المتحدة التخمص القوات األمريكية في فيتناـ , وكذلؾ 

سوف وكيسنجر إلى اقامة عالقات يمكف اف تكبح عف سعي الرئيس األمريكي نيك
 .8طريقيا تصرفات السوفيت 

وبمناسبة اعالف مبدأ تيكسوف اعمف الرئيس نيكسوف عف  8969وفي تموز مف عاـ 
سياسة ذكر اف العالـ قد تغير الى تغيرات كبيرة في ميزاف القوى االستراتيجي بيف 

احتفاظ الوالايات المتحدة بالنفوذ واالحتكار  الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي , اذا
لالسمحة النووية االستراتيجية لـ يعد قائما منذ نياية الخمسينيات بالنظر المتالؾ 
االتحاد السوفيتي االمكانيات والطاقات لتطوير واستعماؿ الصواريخ العابرة لمقارات 

                                                           
 732سعد حقي توفيؽ , مصدر سابؽ ذكره , ص 8
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يكية عمى االرض , التي يمكف اف تدمر جزء كبير مف الطاقات االستراتيجية االمر 
 . 8زاد السوفيت منـ استعماليـ لمصواريخ النووية العابرة القارات  8961وبعد العاـ 

انتكاسة الوفاؽ أو الحرب الباردة الجديدة استطاع السوفيت تحقيؽ بعض المكاسب 
في أواسط أواخر السبعينات في بعض البمداف العالـ الثالث , ومجيء الرئيس ريغاف 

, تبنيو سياسة التشدد أزاء  8911واليات المتحدة منذ مطمع العاـ الى رئاسة ال
االتحاد السوفيتي وبروز أزمة نزع السالح , وكذلؾ ساىـ في انتكاسة الوفاؽ مدة اخذ 

 .7يطمؽ عمييا الحرب الباردة الجديدة 

اف التطور السمبي الحاسـ الذي يشمؿ التدخؿ العسكري السوفيتي في افغانستاف في 
, أي بعد خمسة شيور مف عقد معاىدة سالت , وقد جاء ىذا التدخؿ  8929عاـ 

لكي يحدث تحوال حادا في فكرة الرئيس االمريكي كارتر , وفي اتجاه الراداتو وجعؿ 
 .4السوفيتية -ىذا العاـ االخير ليذه االدارة بداية سمسمة التراجع لمعالقات االمريكية 

اعتراؼ  8911شتراكي وفي أواسط العاـ انييار االتحاد السوفيتي والمعسكر اال
القيادة الحزبية في االتحاد السوفيتي بأولوية االصالح السياسي عمى االصالح 
االقتصادي , اف االصالح االقتصادي اخذ يتطمب تقميص دور الحزب الشيوعي , 

 ىذه المسألة خطر في االتحاد السوفيتي .

ة ضد غورباتشوؼ حصؿ انقالب مضاد لمسمط 8998آب مف  78-81وفي 
ويمتسيف ولكف االنقالب فشؿ فقد دعى الجيش لمتحالؼ مع الشعب االمتثاؿ االنقالب 

                                                           
, الييئة المصرية العامة لمكتاب  8926-8964السوفيتي  –الوفاؽ األمريكي د. السيد اميف شمبي ,  8

 811-812, ص 8918, القاىرة , 
 761سعد حقي توفيؽ , مصدر سابؽ ذكره , ص 7
 86-83د. السيد أميف شبمي , مصدر سبؽ ذكره , ص 4
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, ودعى العصياف المدني , ولكف االنقالب فشؿ , ولكف كؿ ىذه المتغيرات في 
 .8المعسكر االشتراكي اال اف انييار في ىذا المعسكر أصبح ممكف 
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 الدولية بعد الحرب الباردة تالمتغيرا -المطمب اَلول :

لمي يشير الى انتياء الوجود القانوني الدولة تفكؾ االتحاد والسوفيتي ىو حدث عا
ديسمبر  76يات السوفيتي االشتراكية فحدث التفكؾ في ر القانوني الدولة اتحاد الجميو 

عقب اصدار مجمس السوفيتي االعمى االتحاد السوفيتي االعالف رقـ  8998
.H(837والذي اعمف فيو االعتراؼ باستقالؿ الجميوريات السوفي )انشاء ة السابعة تي,

ديسمبر  71قمة التعامؿ االتحاد السوفيتي قبؿ يوـ مف االعالف في ترابطة الدوؿ المس
قاـ الرئيس االوؿ االتحاد السوفيتي والحاكـ الثامف فتدانشا )ميخائيؿ غور  8998

شوؼ( باعالف استقالؿ في خطاب وجيو الى الشعب السوفيتي عبر التمفزيوف تبا
س اتحاد شار فيو الخطاب الى اف يكسب رئيالرسمي لالتحاد السوفيتي . ا

راكية قدـ القاء واعمف تسميـ كافة السمطات الدستورية بما تشالجميوريات السوفيتي اال
عمى الصعيد  ففييا السمطة عمى االسمحة النووية الروسية الى الرئيس بوريس يمتس

لسابقة بعالقة تي السابقة فقد احتفظت الجميوريات ايالدولي مثؿ تفكؾ االتحاد السوف
الوثيقة مع االتحاد الروسي الذي يمثؿ الخميفة االتحاد السوفيتي وشكمت روسيا 
الجميورية السوفيتي السابعة العدد مف المنظمات القانونية مثؿ مجموعة االقتصاد 
االورو اسيوية , الدولة االتحادية بيف روسيا وبيال روسيا االتحاد الجمركي االوراسي 

 .ف االقتصادية واالمني التعزيز التعاو 

صبحت واشنطف العسكري والثقافي, والعممي , ليضمف ليا السيطرة السياسية بحيث ا
  . يجري في العالـ معينة بكؿ ماتغير نفسيا انيا 

في اجتماع مجمس االمف الذي انعقد عمى مستوى القمة في نيويورؾ يـو 
قائال : نحف المجتمع في طانيا في كممتو االفتتاحية ياشار وزراء بر  48/8/8997

وقت يتسـ بتغير بالغ الخطورة واالىمية منذ سنة واحدة فقد تعدى المجمس التعدي 
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غزو العراؽ الكويت , وواجو مجمس ذلؾ التعدي بنجاح كبير , يفيـ مف ىذا القوؿ 
اف رئيس الوزراء بريطاني , كاف يشير الى اف احداث حرب الخميج قد شكمت في 

 8زة مف عالمات التحوؿ الى النظاـ العالمي الجديد .مجمميا عالقة بار 

وكذلؾ يمكف القوؿ اف الواليات المتحدة االمريكية لـ تكف شيدت مف وراء ادارتيا 
االزمة الخميج الثانية ارساء القواعد "نظاـ دولي" بالمدلوؿ الدقيؽ ىذا المصطمح عمى 

ع البشري الى السالـ واالمف دفاعًا عف الشرعية الدولية او تحقيؽ لتطم –محو ما لنا 
والحرية وسيادة القانوف , عمى حد زعـ الرئيس االمريكي السابؽ جورج بوش وانما 
كانت تستيدؼ في الحقيقة االمر تحقيؽ عدة اىداؼ تعكس مصالحيا الوطنية 
وتييء ليا تكريس ىيمنتيا العالمية في مرحمة ما بعد الحرب الباردة : ويمكف ابرز 

 :ىذه االىداؼ 

فرض معايير وانماط جديد لمسموؾ الدولي : تتخذ اساسًا لمتعامؿ الدولي حيث  -8
اظيرت اف العالـ الثنائي القطب لـ يكف سائر نحو التحوؿ الى عالـ متعدد االقطاب 
وانما يتجو نحو عالـ احادي القطبية تحقؽ ىيمنة االمريكية والتي تحدد الخطأ 

 7والصواب فيما يتصؿ السموؾ الدولي .

االبقاء عمى تماسؾ المعسكر الغربي , والتمكيف االستمرارية انطواء الدوؿ -7
الصناعية الكبرى تحت المواء االمريكي  وذلؾ استمرار النسؽ االحادية القطبية 

                                                           
دولي مف القطبية الشبكية , جديد الراية القطرية , الموقع االلكتروني بف قادة السماء , مستقبؿ النظاـ ال 8

http://www.raya.com  
  -إسكندر عبداهلل , انابوليس بدء مرحمة اـ محطة اخرى : 7

71/88/7112                                         alhayat.com-http://danarchives    
                                                            

http://www.raya.com/
http://www.raya.com/
http://danarchives-alhayat.com/
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بزعامة الواليات المتحدة االمريكية وفي المجاؿ السياسي والعسكري , ويقع ضمف 
 ىذه الحمقة واربع مجموعات .

 وتضـ االتحاد االوروبي . -االولى :* المجموعة 

تكوف مركزىا روسيا وىنا صعب إعطاء صورة مكتممة لما  -* المجموعة الثانية :
ستكوف عميو احواؿ ىذه المجموعة , وقد تحدث في ىذه مجموعة المكونة مف بعض 

 دوؿ االتحاد السوفياتي السابؽ وحمؼ وارسو المنيار .

ا اسـ المجموعة "الصغراء" التي تشكؿ الياباف فييا يطمؽ عميي -* المجموعة الثالثة :
 دور قطب .

وىي تضـ او يطمؽ عمييا اسـ الشرؽ االوسط المنطقة التي  -* المجموعة الرابعة :
تحتوي عمى النفط ويشكؿ الكياف الصييوني في فمسطيف دور القطب فييا اما مراكز 

وطوكيو وتؿ ابيب , وتحاط لندف وموسكو  ىذه الدوائر في الوقت الحاضر , فيي
ىذه االقطاب االربعة بأحزمة مف البمداف الحميفة والصديقة والتابعة المرتبطة مع 

 واشنطف مباشرة .

ومف الواضح اف االستراتيجية االمريكية تستند عمى التفوؽ العسكري عكس ماشاع 
بعد انييار المعسكر الشيوعي عف زواؿ اىمية القوة العسكرية لصالح القوة 
االقتصادية لكف حزب الخميج اكدت عمى مفيوـ العنصر العسكري لضماف النصر 
في اية حرب او القياـ بميمة الردع , وكوف الواليات المتحدة , الدولة التي يحؽ ليا 
التدخؿ في شؤوف العالـ بحد اثبات فشؿ النظاـ االشتراكي يصبح وجود ترسانة 

لضماف الييمنة , وتحدد درجة تفوؽ القوة  عسكرية قوة ومعززة الوسيمة االكثر فعالية
االمريكية بالميزانية , وبشكؿ االنتصار الذي تحققو الواليات المتحدة في مجاؿ 
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التسمح في السوؽ العالمي , والدور الذي تمعبو صادراتيا العسكرية احدى اىـ الحجج 
ب خصوميا الدعائية لصالح تفوقيا العسكري , واحدى الوسائؿ االكثر فعالية ألجتذا

  8ألتخاذ موقؼ درع ذاتي .

 خصائص النظاـ الدولي مابعد الحرب الباردة : 

تطورت العالقات الدولية خالؿ القرف العشريف تطورًا سريعًا نتيجة التقدـ العممي 
والتكنولوجي الذي ادى الى زيادة االتصاؿ والترابط بيف شعوب االرض في المجاالت 

اعية والثقافية , االمر الذي دفع الى تبمور فكرة الوحدة السياسية واالقتصادية واالجتم
االنسانية , وقد تميز النظاـ المعاصر بخاصية االعتماد المتبادؿ التي ادخمت الدوؿ 
في تفاعالت تعاوف وظيفي ألشباع الحاجات المتنامية لشعوبيا , وقد اكد عدـ قدرة 

اىدافيا المتمثمة بتحقيؽ النمو  الدولة ميما بمغت إمكاناتيا مف العيش بمفردىا , ألف
االقتصادي الدائـ والرفاه االجتماعي المستمر ولدت قناعات بمحدودية قدرتيا عمى 

 7انجاز ىذه االىداؼ ما لـ يتـ االعتماد عمى غيرىا .

وقد اوجد نظاـ االعتماد المتبادؿ بشبكة مف المصالح المشتركة , وادخؿ موضوعات 
الدولية كقضايا حقوؽ االنساف والبيئة واالرىاب وغيرىا , جديدة الى اىتماـ العالقات 

باعتبارىا اف ضرورات العيش المشترؾ بيف الدوؿ , تتطمب اف يكوف حؿ المشكالت 
 الدولية المعاصرة دوليًا . ال وطنيًا فقط .

 

 

                                                           
  http://www.alwatan.comاالسرائيمية   –نجيب السعد محمد , العالقات الروسية  8
  http://aawsat.com     84/4/7182شبكة معمومات االنترنت  7

http://www.alwatan.com/
http://aawsat.com/


22 
 

ويمكف تحديد طبيعة النظاـ الدولي لفترة ما بعد الحرب الباردة إسناد إلى اإليعاد 
 : 8آلتيةالرئيسة ا

. انتشار موارد القوة في النظاـ الدولي , ولعؿ المدلوؿ السياسي لذلؾ ىو اىتزاز 8
األساس الموضوعي لمنظاـ الثنائي القطبية ونظاـ القطبية األحادي كذلؾ ال سيما أف 
عدد الدوؿ التي تممؾ عناصر القوة الشاممة في النظاـ الدولي ال يزيد عمى عشر 

 ية السبع بالضافة الى روسيا والصيف واليند .دوؿ وىي الدوؿ الصناع

. تعبر نياية الحرب الباردة عف انتصار النموذج الغربي القائـ عمى القيـ الميبرالية 7
والرأسمالية ىو ما نجح عمى الترويج نمط الحياة الغربية ولقيـ الديمقراطية بوصفيا 

ت المالية واالقتصادية النموذج السياسي األمثؿ لدوؿ العالـ , ىو ما شجع المؤسسا
الدولية مف خالؿ تكثيؼ الجيود وضغوطيا عمى الدوؿ إلتماـ ذلؾ التحوؿ , وىكذا 

 أحدث تغيير في مضموف االىتماـ التقميدي الدوؿ مف وصوؿ حقوؽ السيادة .

. ارتباط وجود نظاـ دولي متعدد االقطاب بوجود عممية استقطاب بيف مركز فيو , 4
حتداـ التناقضات بينيا في المصالح السياسية أواالقتصادية أو ىو ما ال يحصؿ اال با

االيدلوجية أو االستراتيجية , بؿ ىنالؾ دوؿ قادرة عمى احتواء النزاعات التجارية بينيا 
, مما يالحظ مف خالؿ توفير أدوات حميا سمميا بمنظمة التجارة العالمية التي 

 احتوت عمى النزاعات التجارية بينيا .

االمـ المتحدة بدور ميـ في تحقيؽ االستقرار الدولي مف خالؿ ما تصدره  . قياـ3
مف قوانيف , ووضع حموؿ المشكالت الدولية وخاصة تمؾ المتعمقة بحفظ السالـ 

 واألمف الدولييف .

                                                           
 2/88/71112تاريخ الزيارة    .http://www.alwasat.comالشبكة العالمية لألنترنيت :  8

http://www.alwasat.com/
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ولذلؾ أصبح النظاـ الدولي بعد الحرب الباردة أقرب الى االحادية القطبية وتييمف 
لية بقيادة الواليات المتحدة األمريكية األمر الذي أدى الى عميو منظومة الدوؿ الرأسما

حدوث تناقض بيف القواعد القانونية الدولية التي تحكـ التفاعالت الدولية بيف توزيع 
القدرات الشاممة في النظاـ الدولي , ىذا التناقض أوجد حالة مف الفوضى في معالجة 

عدـ مالئمة القواعد القانونية الحكـ  المشكالت الدولية لما بعد الحرب الباردة جراء
التفاعالت الدولية الجديدة وىو ما أسفر عف وجود أزمات عدة في النظاـ الدولي بدت 
فييا الشرعية الدولية التقميدية المستمدة مف القواعد القانونية التي أوجدىا النظاـ 

لتناقضات دفعت القطبية الثنائية عاجزة عف حؿ المشكالت الدولية الجديدة , وىكذا ا
الدوؿ الرأسمالية المييمنة إلى أف تعد ميثاؽ االمـ المتحدة غير صالح لحكـ 

 . 8التفاعالت الدولية الجديدة مع الواقع الدولي الجديد 

ىكذا كرست نياية الحرب الباردة إجماع دولي حوؿ اقتصاد السوؽ وحقوؽ االنساف 
وفقا لمنمط الغربي ليتحوؿ النظامات الى توزيع كوني إلزامي , مف اقتدى بو فسوؼ 
يأخذ نصيبو مف العناية واالىتماـ مف خالقو , فقد عزؿ عف العالـ أصبحت حقوؽ 

 لمعايير لممساعدات ومنح القروض . االنساف فيما مرجعية السموكيات الدوؿ ا

ـ ما أفرزتو مف عالقات بيف العراؽ ودوؿ 8998بعد انتياء الحرب العراقية االيرانية 
مجمس التعاوف الخميجي بداية لخمؽ نواة الوحدة خميجية عربية , وكاف مف الممكف 

ف ىذا يشبو باالتحاد األوربي ومجموعة األوربية السابقة , وكاف مف المتوقع أف يكو 
التضامف الخميجي العربي قوة عمى وقؼ األطماع حسف جوار مع ايراف , ولكف ىذه 
التوقعات جاءت معكوسة تماما عندما أصيب النظاـ العربي اإلقميمي بأسوأ نكسة 
باتت تيدد الوجود العربي بحد ذاتو وىي دخوؿ القوات العراقية الكويت واحتالليا في 

                                                           
 http://studies aljazeera. netالزمور عبدالحؽ , نحو نظاـ عالمي جديد , الرابط :  8
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لقيادة العالـ العربي المنقسـ عمى نفسو , وكاف  , بعدما رشح العراؽ نفسو 8991
تأثيرات كبيرة عمى مجريات الحياة السياسية والعالمية , أثرت في التوجيات السياسية 
, سواء لمواليات المتحدة والقوى العظمى , وبدأ العالـ يعيش الييمنة االمريكية في كؿ 

ة تقميدية ونووية , وفي شيء فيي تشكؿ أعظـ اقتصاد في العالـ وأكبر قوة عسكري
خضـ ىذه التطورات العالمية جاءت أزمة الخميج بعد اجتياح العراؽ الكويت في 

89988. 

 المطمب الثاني

 7118المتغيرات الدولية بعد 

اال واحتدـ النقاش وثار  7118سبتمبر عاـ  88ما لبثت أف وقعت أحداث      
يا وتبايف التعميالت في تفسير الجدؿ حوؿ أسبابيا والعوامؿ التي أدت الى انتاج

تداعياتيا التي طالت بدورىا كافة مجتمعات دوؿ العالـ عمى حد سواء , وقد أدرج 
أحد التقارير الصادر عف مجمس االقتصادي واالجتماعي باالمـ المتحدة أحداث 
سبتمبر فمف تمؾ األحداث , ففي أعقاب تمؾ األحداث أكدت الحكومة األمريكية 

رىاب , ثـ اتخاذ تدابير عدة كاف مف بينيا إصالح النظـ القانونية الحرب عمى اال
بغية التصدي لمتيديدات الجديدة التي يمثميا االرىاب في احداث صورة , وتمت 
اعادة صياغة القانوف المجرة , تركزت عمى تدابير أخرى , تحسيف اآلليات الرامية 

ة الدعـ االنشطة االرىابية إلى ضماف الحد مف تدفؽ الموارد االقتصادية والمالي
 .7وفقياعيا 

                                                           
 8, ص 8998رافد أحمد محمد أميف العاني , الدور العربي في حرب الخميج الثانية  8
 أنيانقو وربيكا أراغاما , حقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية , العولمة وأثرىا عمى المجتمع -ألوكا  7

 81/ 7117الكامؿ بالحقوؽ االنساف , تقرير النيائية المقدـ بقرار المجنة الفرعية , 
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فاف أحداث الحادي عشر مف سبتمبر تمثؿ نقطة التحوؿ في تاريخ العالقات الدولية 
المعاصرة , خاصة في ظؿ انتياج االدارة األمريكية استراتيجية تحويؿ مسار األزمة 

ية والسياسية والمعروفة في عمـ االدارة األزمات , مستفيدة مف ذلؾ امكاناتيا االقتصاد
والتكنولوجية واالخالقية اليائمة , تقرر معظـ الدوؿ العربية واالسالمية واالثار السمبية 
الناجمة عف ىذه األزمة سواء عمى المستوى االستراتيجي واالقتصادي أو السياسي , 
مستفيد كذلؾ مف قدرتيا عمى التأثير المباشر في عدد مف المناطؽ المجربة 

 .8الـ , وفي المنطقة العربية عمى وجو الخصوصوالحساسة في الع

سبتمبر تاريخ ليـو شيد حدثا عالميا وعالميتو ليست نابعة مف كونو أمريكيا 88إف 
بؿ النو استيدؼ رموزا مركزي في النظاـ االقتصادي العالمي , لكوف العالـ شيد بعد 

يمف فييا امريكا وقد المتغيرات السياسية اقتصادية وقانونية ثقافية وغيرىا , كاف المي
تنوعت زوايا مقاربة الحدث وتفسير انو مف الديني والسياسي الى الحضاري والثقافي 

 .7والنفي والبنائي 

 88مع بداية الحممة األمريكية الغربية ضد ما يسمى باالرىاب في أعقاب أحداث 
ف سبتمبر ترى الكثير مف الدوائر االعالمية والسياسية الغربية لبعض المحممي

لمسياسات الغربية , اف تاريخ المؤسسات المجتمع المدني في العالـ العربي 
واالسالمي قد وصؿ الى نيايتو قبؿ أف ينضج ويأخذ امكاناتو عمى المستوى المحمي 
والعالمي , انتيز البعض الفرصة ليشف حممة إعالمية لمجتمعو وسكانو االشكاؿ 

                                                           
سبتمبر عمى  88ينظر في ذلؾ , إصدار مركز الخميج لمدراسات االستراتيجية حوؿ تداعيات أحداث  8

 7117العالـ العربي , 
لجدؿ الديني والسياسي , سبتمبر ا 88الخطيب المعتز , مسألة تجديد الخطاب الثقافي العربي بعد  7

 . 77مجمة التسامح , وزارة االوقاؼ والشؤوف الدينية , عماف , العدد 
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نات المجتمع المدني العربي ظنا منيـ أف العمؿ الخيري باعتباره مكونا رئيسا مف مكو 
 .8ذلؾ يمكف أف يسيـ في االجياز عميو وخالء الساحة الوطنية العالمية منو 

مف خالؿ تداعيات االمريكي عمى العراؽ بامتالؾ السالح  7114أحداث في عاـ 
النووي وأسمحة الدمار الشامؿ وخاصة بعد دخوؿ مفتشو االسمحة التابعوف لالمـ 

, يعمنوف أنيـ اكتشفوا اف العراؽ يمتمؾ صواريخ غير قانونية وىي الصواريخ  المتحدة
كـ( الحد مسموح لباقي اتفاقيات وقؼ اطالؽ النار 811الصمود التي يتجاوز مداىا )

 .7 8998عاـ 

بقيادة الواليات المتحدة , أدى الغزو الى انييار  7114/مارس /71بدء الغزو 
حكومة صداـ حسيف ثـ اعتقؿ بعد خالؿ عممية الفجر االحمر في ديسمبر .كانوف 

, ثـ أعدـ بعد ثالث سنوات , أدى فراغ السمطة بعد سقوط  7114األوؿ مف عاـ 
الطائفي بيف الشيعة والسنة ,  صداـ حسيف سوء ادارة االحتالؿ الى انتشار العنؼ

إلى  7112فضال عف تذمر طويؿ ضد االحتالؿ وقوات التحالؼ , أدت بعد عاـ 
زيادة القوات االحتالؿ في داخؿ العراؽ في أعقاب الغزو , عقد العراؽ انتخابات 

وظؿ في منصبو  7116, أصبح نوري المالكي  7111متعددة االحزاب في عاـ 
الحرب بمقتؿ العديد مف مئات االالؼ مف المدنييف , , تسببت  7183حتى عاـ 

واألالؼ مف الخسائر  العسكرية كانت أكبر نسبة ضحايا نتيجة تمرد الصراعات 
 .4 7112إلى 7113األصمية في ىاييتي 

                                                           
سبتمبر تحديات المجتمع المدني العربي العمؿ الخيري العربي في  88غانـ ابراىيـ البيومي , ما بعد  8

 88, ص 7116ميب الريح , المكتب الدولي لممجتمعات الخيرية واالنسانية , 
 https//av.m.wikipedia.orgالرابط :  76/4/7182العالمية لممعمومات واالنترنيت ,  شبكة 7
 https//av.m.wikipedia.orgالرابط :  76/4/7182شبكة العالمية لممعمومات واالنترنيت ,  4
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شيدت البمداف العربية كذلؾ أحداث أمنية والسياسي أخرى منيا لبناف , وكذلؾ شيد 
العالمية والتي استفاد لبناف منيا بشكؿ أو بآخر , فقد  العالـ أزمة أقتصادية والمالية

 أدت جميع األحداث الداخمية واألقميمية إلى التأثير سمبًا عمى اقتصادية الكمية .

بعدة أزمات كانت أقواىا األزمة العالمية التي  7111تميز ىذه المرحمة بعد عاـ 
ماعية وخاصة عمى البورصة أثرت عمى سياسات األمنية واالقتصادية والثقافية واالجت

العربية حيث قاـ الكثير مف الناس في خميج إلى خسائر في الجانب المادي حيث أف 
الواليات المتحدة لـ تسمـ مف ىذه األزمة وتدىور االقتصادية األمريكي , وحتى 
ألمانيا ودوؿ العالـ بأسرىا أدى إلى تراجع حيث يقوؿ محمموف أف مف الممكف أف 

االقتصادية العالمية الى تكرار االضطرابات التي شيدتيا مصر في تؤدي األزمة 
تسابؽ ىذا العالـ , سبب االرتفاع الكبير في اسعار السمع الغذائية وكذلؾ كافة 
الحاجات اليومية , حيث بدأت عديد مف الدوؿ في قياـ عدة بحوث مف أجؿ 

وكذلؾ المصارؼ  التخمص والخروج مف األزمة كافة الدوؿ األوربية واألمريكية ,
الدولية حيث وضعت خطة االنقاذ المالي األمريكي ىي خطة أصاغيا وزير الخزانة 
االمريكية ىنري يولسوف , تيدؼ الخطة إلى تأميف حماية أفضؿ لممدخرات واألمالؾ 

 .8العقارية التي تعود الى دفع الضرائب وحماية الممكية وتشجيع النمو االقتصادي 

 

 

 

 

                                                           
 https//av.m.wikipedia.orgالرابط :  76/4/7182شبكة العالمية لممعمومات واالنترنيت ,  8



35 
 

 المبحث الثالث 

 األمم المتحدة أنموذجاً 
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 المطمب الثاني 
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 المطمب األول

 التغيير في النظام الدولي وتأثيره عمى اَلمم المتحدة

أدى اختالؼ في النظاـ الدولي مف النظاـ الثنائي القطب الى نظاـ أحادي القطب 
إلى التغير في موازيف القوى , في التوجو الفكري واأليديولوجي وظيور صراعات 
وأزمات جديدة تيدد السمـ واألمف الدولييف وىي أزمات وصراعات تـ احتوائيا مف 

االستقرار في الكثير مف المناطؽ بالعالـ خالؿ نظاـ ثنائي القطب , الذي ساعد عمى 
بضغط مف القوى العظمى , إف التحوالت التي حمت في مختمؼ الجوانب في 
العالقات الدولية , أدت الى التأثير عمى عمؿ المنظمة في عدة جوانب منيا )التراجع 
في استخداـ الفيتو في مجمس األمف( خاصة مف قبؿ روسيا والصيف وعدـ معارضة 

النظر في استخداـ الفيتو في ظؿ النظاـ الدولي الجديد الذي أفرز قوى جديدة  اعادة
وتراجع بعض القوى السابقة ىو يعني قياـ القوى االخرى داخؿ مجمس االمف بتعديؿ 
موقفيا بما يتالءـ مع الموقؼ األمريكي لبعض القضايا وقد تزامف مع ذلؾ إعادة 

 . 8العمومية  تفعيؿ دور مجمس األمف عمى حساب الجمعية

عادة تفعيمو التخاذ القرارات التي تخدـ  وىي تشير الى دور المتزايد لمجمس األمف وا 
المصالح الواليات المتحدة في ظؿ السيطرة الواقعة عمى النظاـ الدولي ومعارضة أي 
قرار يتخذ وال يتالءـ مع مصالحيا , وتعمؿ الواليات المتحدة عمى استقالؿ مجمس 

 . 7ا أداة دولية مؤثرة األمف باعتبارى

                                                           
 821, ص 7112صري , النظاـ العالمي الجديد , بيروت , دار العمـ لممالييف , شفيؽ الم 8
,  872منصور العادلي , القانوف الدولي والسياسة الخارجية الواليات المتحدة والسياسة الدولية , العدد  7

 881, ص 8992يناير 
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أزداد التدخؿ االمـ المتحدة في حؿ الصراعات القومية  8991منذ بداية عاـ 
االقميمية , والنزاعات االنفصالية في الدوؿ التي تشمؿ قوميات متعددة فخالؿ الحرب 
الباردة عممت االمـ المتحدة عمى عدـ التدخؿ في شؤوف الدوؿ األعضاء ممتزمة 

خاصة في األزمات التي ال تأخذ الطابع الدولي , ىو ما أعدتو  7/2بأحكاـ المادة 
باعتمادىا )إعالف حظر التدخؿ في الشؤوف الدوؿ  8961الجمعية العامة عاـ 

)إف أي إجراء مف  8918األعضاء وحماية استقالليـ وسيادتيـ( كما أعدت في عاـ 
نيا الداخمية( شأنو الضغط اقتصاديا عمى الدوؿ يعد تدخال غير مشروع في شؤو 

اختمؼ الوضع , أصبحت االمـ المتحدة ترى أف ىذا حقيا  8991ولكف بعد عاـ 
 .8التدخؿ في ىذه النزاعات 

وكما أف حرب الخميج مثمت حدا فاصال في عمؿ المنظمة مف حيث االختالؼ في 
االسموب والفعالية , فخالؿ المرحمة السابقة لعمؿ المنظمة , عجزت المنظمة عف 

اعات الدولية , حاالت تيديد السمـ الكثيرة التي تعرض ليا النظاـ استدعى حؿ النز 
تدخؿ االمـ المتحدة , نتيجة ظروؼ الحرب الباردة عدـ قدرتيا العمؿ بحرية لضغط 
القوى المسيطرة عمى النظاـ أنذاؾ )الواليات المتحدة , االتحاد السوفيتي( , لذلؾ لـ 

لفصؿ السابع إال في ثالث األولى نقطة انطالؽ تتـ االشارة الى تدابير عمى حساب ا
جديدة لممنظمة في المحافظة عمى الشرعية الدولية , وحماية دولة عضو مف اعتداد 
مف خالؿ القرارات الكثيرة التي تـ اتخاذىا معتمدة عمى الفصؿ الثالث , والتركيز 

تعمؿ مف  عمى تنفيذ , مما أدىش العالـ وظف الجميع أف األمـ المتحدة قد بدأت

                                                           
ي , رسالة دكتوراه )غير سعد قاسـ , تدخؿ االمـ المتحدة في النزاعات المسمحة غير ذات طابع دول 8

 819-811, ص 7118منشورة( , القاىرة . جامعة القاىرة , 
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كما ترجع دور الجمعية العمومية في ظؿ النظاـ الدولي  8جديد إال أف ذلؾ لـ يتـ
 *.7الجديد , وتراجعت قوة الدوؿ النامية مجموعة

نتيجة تفكؾ االتحاد السوفيتي , وانضماـ كثير مف الدوؿ في اوربا الشرقية الى 
الباردة المجموعة الدوؿ عدـ المنظمة , حيث لـ تعد السيطرة كما كانت خالؿ الحرب 

االنحياز , ىو تراجع واضح اثر عمى دوؿ العالـ الثالث لصالح الدوؿ الغربية , مما 
أفقدىا المقدرة عمى التأثير عمى القرارات داخؿ الجمعية العمومية كما كانت يحدث 
 سابقا , عندما استطاعت تمؾ الدوؿ اتخاذ الكثير مف القرارات التي تخدـ قضاياىا ,
أزعج الواليات المتحدة وجعميا تياجـ الجمعية العمومية والتيديد باالنسحاب مف 

 . 4اليونسكو ورفضت تمويؿ نشاطات المنظمة

كما أصبح ىنالؾ ازدواجية في اسموب عمؿ المنظمة لحؿ القضايا الدولية ففي أزمة 
لكثيرة بمغت الخميج الثانية تدخمت االمـ المتحدة بقوة لحؿ االزمة , واتخذت قرارات ا

والضغط بقوة لتنفيذ ىذه القرارات ,  8991( مف آب حتى تشريف الثاني مف عاـ 87)
بينما لـ تالحظ ىذا االىتماـ والقوة في التدخؿ لحؿ الصراع العربي االسرائيمي بالرغـ 
مف وجود قرارات سابقة فرضت عف مجمس االمف , ولـ يتـ تدخؿ لتنفيذىا كما حدث 

دور االمـ المتحدة بالسمبية , والوقوؼ إلى جانب اسرائيؿ بشكؿ  في العراؽ بؿ اتسـ
واضح , ىو دور يمثؿ رغبة الواليات المتحدة االمريكية المسيطرة عمى النظاـ الدولي 
الجديد , كما أف العالـ شيد بعد أزمة الخميج أزمات كثيرة لـ يتـ التعامؿ فييا كما في 

                                                           
, العدد 8991ابراىيـ محمود أحمد , األمـ المتحدة وحفظ السالـ في أفريقا , مجمة السياسة الدولية  8

877. 
والوقوؼ ضد  *ىو عبارة عف تجمع الدوؿ النامية , كتمة عدـ االنحياز في الجمعية العمومية , تكاتفت 7

 قرارات الكبرى , تبنى القرارات التي تخدـ مصالحيا .
أبو العال أحمد , تطورات مجمس االمف في حفظ االمف والسمـ الدولييف , دراسة دكتوراه )غير منشورة(  4

 81, ص8991, االسكندرية , 
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ية المجمس االمف , الواليات المتحدة في تـ العراؽ ىو ما يؤكد معايير االزدواج
 تطبيؽ الشرعية الدولية .

واصبح حؽ التدخؿ مف اجؿ حماية الديموقراطية , واحتراـ حقوؽ االنساف , في ال  
عالميا تراجعت امامو سمطة سيادة الدولة التنفيذية , ومف ىنا اصبحت االمـ المتحدة 

ض النظر عف العرؼ والديف , أو تمجأ الى التدخؿ في الحماية حقوؽ االنساف بغ
انتماء لوطف , كما حدث في العراؽ , لحماية االكراد والشيعة , والصوماؿ بدوف 
مظاىر العولمة في المجاؿ السياسي , عندما تدخمت االمـ المتحدة لحماية الحقوؽ 
االنساف في تمؾ الدوؿ , ىو التدخؿ والمكاف ليتـ لوال وجود رغبة دولية , مصمحة 

عض الدوؿ مف أجؿ مساند طرؼ عمى حساب االخر , مما أدى الى فشؿ لدى ب
 .         8ميمة القوات الدولية وفشؿ التدخؿ الذي قامت بو االمـ المتحدة في الصوماؿ

وتعتبر عممية االمـ المتحدة في الصوماؿ اكبر واقوى قوة تقودىا االمـ المتحدة في 
س االمف عمى تشكؿ قوة مؤلفة مف اطار عمميات حفظ السالـ , عندما وافؽ مجم

 .  7( لألمدادات 1( ألؼ جندي , )71( ألؼ فرد منيـ )71)

كما اصبح منع االنتشار لمسالح النووي ونزع االسمحة , دور أساسيا وميما في ىذا 
النظاـ وتـ التدخؿ مف قبؿ االمـ المتحدة في عدة مناسبات لمنع انتشار األسمحة , 

طمبا قويا مف جانب الدوؿ الكبرى التي تحاوؿ منع الدوؿ عمى أساس أف ىذا اصبح م
االخرى , وحرمانيا مف االستفادة مف التكنولوجيا النووية بحجة تيديد السالـ الدولي , 

                                                           
 877, العدد 8991أحمد محمد سيد , ىؿ االمـ المتحدة لمؿء الفراغ , مجمة سياسية الدولية ,  8
, العدد  7116عبد اهلل األشعؿ , العالـ العربي والشرعية الدولية الجديدة , مجمة السياسة الدولية ,  7

863 
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بالرغـ مف انيا اعطت لنفسيا الحؽ بامتالؾ ىذه التقنية وتطويرىا وتحريميا عمى 
 .8باقي الدوؿ مف اجؿ منع بروز قوي جديد ييدد مصالحيا 

ومف خالؿ استعراض التغير الذي طرأ عمى االمـ المتحدة وآليات عمميا ومياميا , 
نتيجة اختالؼ النظاـ الدولي , نجد أف االمـ المتحدة بقيت عاجزة عف تحقيؽ 
اىدافيا وتحقيؽ السمـ واالمف الدولييف , ولـ يمنع قياـ الحروب واالعتداءات التي 

كاف كما حدث البوسنة واليرسؾ , ولـ تعرضت ليا  بعض الدوؿ , حتى باالم
تستطع الحد مف انتشار االسمحة النووية ومنع بعض الدوؿ الحصوؿ عمى السالح 

 . 7النووي , وعمؿ تجارب مثؿ )اليند وكوريا الشمالية وباكستاف(

وكما بقيت عاجزة عف حؿ الكثير مف األزمات العالمية ولـ تتمكف مف تفعيؿ مجمس 
في حؿ ىذه األزمات : مثؿ الصراع العربي االسرائيمي , الصراع  األمف لمقياـ بواجبو

في البوسنة واليرسؾ , نتيجة تدخؿ الدوؿ الكبرى األعضاء في مجمس األمف , 
استخدـ حؽ الفيتو في إبطاؿ جميع القرارات التي ال تتماشى مع مصالحيا أو 

المجمس ال يتـ مصالح الطرؼ الي يدعمو في ىذا الصراع أي : إف تفعيؿ المنظمة و 
اال اذا كاف ىنالؾ رغبة ومصمحة إلحدى الدوؿ االعضاء في مجمس االمف وليس 

 . 4لتحقيؽ السالـ االمف في العالـ 

 

                                                           
زاءات الدولية في الفصؿ السابع , مف ميثاؽ االمـ المتحدة , رسالة دكتوراه عمى ناجي االعوج , الج 8

 91غير منشورة , جامعة القاىرة , ص
ا , منظمة االمـ المتحدة والمنظمات المتخصصة واالقميمية , القاىرة , دار النيضة أحمد ابو الوف 7

 831, ص8999العربي , 
 8991, اكتوبر 877أحمد ابو الوفا , االمـ المتحدة والنظاـ العالمي الجديد والسياسة الدولية , العدد  4

 17-18, ص
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 المطمب الثاني 

 تدخل األمم المتحدة ألغراض إنسانية

إف مفيوـ المسؤولية الحماية ليس بعيدا كثيرا عف المفيوـ القديـ والمقصود بو التدخؿ 
او التدخؿ ألغراض انسانية , وفكرة التدخؿ القديمة حيث تدخؿ األوربيوف االنساني 

في القرف التاسع عشر بحجة حماية المسيحييف الذيف ادعوا يعانوف اضطياد الحكـ 
العثماني في ذلؾ الوقت , لقد كاف التدخؿ االنساني مثار جدؿ سواء في الحدوث 

ي حالة رواندا , كذلؾ عمميات كما في البوسنة وكوسوفو , أو عدـ الحدوث كما ف
حفظ السالـ في اعادة األمف والنظاـ الى نتيجة سوء الخطيط واالستخداـ المفرط لمقوة 

 .8العسكرية , األمر الذي ادى في النياية الى انسحاب االمـ المتحدة 

كاف االخفاؽ االمـ المتحدة في الحيمولة دوف قتؿ المدنييف في البوسنة اثرت في 
ياسة العامة المحددة لمتدخؿ الغراض الحماية , لقد أثار جدؿ كثيؼ حوؿ مناقشة الس

شرعية التدخؿ العسكري الحمؼ شماؿ االطمسي في اقميـ كوسوفو , ال سيما انو 
 حدث في دولة ذات سيادة دوف موافقة مجمس االمف .

لقد ساىمت في ىذه الحاالت في ظيور مفيـو "مسؤولية الحماية" جاءت في ذلؾ 
 .7توقعات كبيرة باتخاذ ذلؾ جماعية فعالة تحقيؽ انتياء الحرب الباردة  الوقت

ويرى االميف العاـ لالمـ المتحدة السابؽ كوفي عناف في تقرير المعنوف "عالـ أكثر 
أمنا" اف الكوارث االنسانية المتعاقبة في اكثر مف دولة أدت الى تركيز االىتماـ ليس 

                                                           
 عربي .جواد عبدالستار , ستراتيجية بوش العسكرية , القدس ال 8
 تقرير االميف العاـ لالمـ المتحدة "عالـ أكثر أمنا" . 7
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مى مسؤولياتيا سواء تجاه مواطنييا انفسيـ أو عمى حسابات الدوؿ ذات سيادة بؿ ع
 . 8تجاه المجتمع الدولي

لذلؾ فقد ظيرت قناعات بأف المسألة ليست ىي )حؽ التدخؿ( مف جانب دولة بؿ 
ىي "مسؤولية الحماية" التي يقع عمى عاتؽ كؿ دولة عندما يتصؿ األمر بمعاناة 

تصاب الجماعي والتطيير السكاف مف كارثة يمكف تفادييا كالقتؿ الجماعي واالغ
 . 7العرقي عف طريؽ الطرد , االكراه , والترويع والتجويع المتعمد

ىنالؾ ثمة قبوؿ المتزايد لفكرة أف المجتمع الدولي يجب اف يتدخؿ عندما يكوف 
الحكومات ذات السيادة غير قادرة او غير راغبة في حماية مواطنييا مف كوارث مف 

حمؿ المسؤولية الرئيسة عف حمايتيـ , في ىذه الحالة ىذا النوع , رغـ ىي التي تت
يتحمؿ المجتمع الدولي تمؾ المسؤولية مستخدما عددا مف الوسائؿ مثؿ مواجية 
العنؼ عند المزـو , وتمتـز االمـ المتحدة حسب الضرورة بمساعدة الدوؿ في بناء 

 .4نية القدرات عمى حماية سكانيا مف االبادة والجرائـ المرتكبة ضد االنسا

الجرائـ ضد االنسانية ىي جرائـ دولية بطبيعتيا , تضر بطبيعة الحقوؽ التي يتـ 
االعتداء عمييا في ىذه الجرائـ التي ترتكب ضد االنسانية , أصبح مف موضوعات 

 القانوف الدولي العاـ .

                                                           
وليد حسف فيمي , االمـ المتحدة مف التدخؿ االنساني الى مسؤولية الحماية , أنظر شبكة االنترنيت :  8

http://www.dooob.com/?p=12087 
 . 8991المذكرة الختامية لمقمة العالمية الصادرة في سبتمبر  7
, االرىاب الدولي في ضوء أحكاـ القانوف الدولي واالتفاقية الدولية وقرارات االمـ المتحدة  أحمد رفعت 4

 , دار النيضة العربية , القاىرة .
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ولذلؾ فاف ىذه الجرائـ تعد دولية مف تقع بناء عمى خطة مرسومة مف جانب الدولة 
 .8ضد جماعة مف السكاف ذات عقيدة معينة تتمتع بذات جنسية ىذه الدولة 

يختمؼ مدلوؿ مبدأ الشرعية في القانوف الدولي والجنائي اختالفا جذريا عف القانوف 
انوف االخير بأنو )ال جريمة وال عقوبة اال الداخمي الجنائي , فاذا كاف يتعرؼ في الق

بنص( والنص ىو أي قانوف مكتوب صادر عف مشروع , فاف مبدأ الشرعية فيو 
عرضي بحسب االصؿ والدليؿ الذي عمى ذلؾ االساس التجريـ كؿ الجرائـ الدولية 
ىو العرؼ الدولي فجرائـ االبادة والجرائـ ضد االنسانية اساسيا الشرعي ىو العرؼ 

دولي وحتى في حالة وجود معاىدات ومواثيؽ دولية تنص عمى تجريـ ىذه االفعاؿ ال
 .7وعمى عقاب مرتكبييا فال تعد ىذه المواثيؽ منشئة لو 

اف تتبع ما تقدـ يحيمنا الى القوؿ باف مصادر االدعاءات بشرعية معظـ التدخالت 
ومالية , ىاييتي , كانت تاتي مف االمـ المتحدة )حرب الخميج الثانية , األزمة الص

رواندا , تيمور الشرقية , سيراليوف , ... ألخ( أو بناء عمى تحالفات جماعية مثؿ ما 
 .4حصؿ في )كوسوفو , ليبيريا( 

لقد تنامت أشكاؿ التدخؿ وتباينت مجاالتو ودوافعو والجيات التي تقدـ عميو , ورغـ 
ر فييا كافراز كطبيعي الصمت الدولي أماـ ىذه التدخالت التي غالبا ما أصبح ينظ

لمتطورات الدولية الجارية , أو تتحكـ فييا اعتبارات مصمحية بفعؿ ضغوطات 

                                                           
محمد صافي يوسؼ , االطار العاـ لمقانوف الدولي الجنائي في ضوء أحكاـ النظاـ السياسي لممحكمة  8

 الدولية , القاىرة , دار النيضة العربية .
 http://www.echoفوزي او صديؽ , التدخؿ االنساني في مواجية السيادة , شبكة االنترنيت ,  7

oukonlin.com 
حسف نافعة , دور االمـ المتحدة في تحقيؽ السمـ واألمف الدولي في ظؿ المتغيرات الدولية الراىنة ,  4

 11بيروت , ص
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تمارسيا بعض القوى فانيا غالبا تخمؼ نقاشات واسعة بصدد شرعيتيا أو ضرورتيا 
وفي ىذا الصدد فاف التدخالت التي تتـ مف خالؿ االمـ المتحدة تدخؿ ضمف الميثاؽ 

ـ بشكؿ منفرد باعتبار أف ىذه المنظمة ىي اطار دولي لحفظ أكثر مف تمؾ التي تت
 .  8السمـ واألمف 

 االمـ المتحدة وحاالت التدخؿ واستخداـ القوة لالىداؼ االنسانية 

المعروؼ أف القوة ىي احدى الوسائؿ واألدوار التي تستخدميا ادوؿ لتحقيؽ أىدافيا 
العوامؿ تؤثر في بعضيا البعض , مفيوـ القوة شامؿ ويستند عمى مجموعة مف 

)االقتصاد , البشرية , السياسية , العسكرية , ... إلخ( وتعد عامال لتحقيؽ سيادة 
الدوؿ في العالقات الدولية ىنالؾ جممة مف المظاىر المنظمة الستخداـ سياسة القوة 
في العالقات الدولية اىميا التدخؿ المباشر كالحروب والتدخالت غير مباشرة 

 . 7قوبات االقتصادية والسياسية وما يسمى بأسموب الحرب غير المعمنةكالع

إف العديد مف الدوؿ تسعى لمظيور بمظير مف يحتـر القانوف ويمتثؿ االحكاـ وتعمؿ 
عمى تحريـ استخداـ القوة لتبرير سموكيا واخفاء نوع مف الشرعية عميو اف التساؤالت 

 -واالشكاليات القانونية تثار عمى صعيديف :

األوؿ : ىو تحريـ االستخداـ المنفرد لمقوة الذي أقره ميثاؽ االمـ المتحدة والذ ي لـ 
 يعترؼ باي استثناء سوى ما ورد بشأف حالة الدفاع عف النفس .

                                                           
الندوات العدد , جامعة القاضي عياض ,  سعد الركراكي : حؽ التدخؿ والتسييس االنساني , سمسمة 8

 31, ص 8منشورات كمية الحقوؽ , مراكش , ط
7 -Das wald - Beck , Thelegel validity of militayin ttewuation by imvitation of 

the government, By Bil, Vol56,1985 pp18,ss 



45 
 

الثاني : ىو نظاـ االمف الجماعي الذي جعمو ميثاؽ االمـ المتحدة نظاما مؤسسيا 
 .8ؿ بمجمس األمف الدولي رىنا بادارة وادارة واشراؼ سمطة مركزية تتمث

لقد سعى ميثاؽ االمـ المتحدة الى عدـ االقرار اال بصورة واحدة االستخداـ لقوة انفراد 
مف جانب الدوؿ وىي حالة الدفاع عف النفس , وما عداىا فيو متروؾ المطمؽ 
سمطة مجمس األمف , وحتى االستثناء الخاص بالدفاع عف النفس فانو جاء طبيعة 

باتخاذ مجمس االمف لمتدابير التي يراىا مالئمة إلحالؿ السالـ واألمف  مؤقتة يتوقؼ
 .7الدولييف وحفظيما 

لذلؾ فاف استخداـ القوة لمتدخؿ أثارت جدال واسعا كمما تطرح بيف رافض لو باعتباره 
يمثؿ خرقا لمقانوف الدولي وميثاؽ االمـ المتحدة وانتياؾ السيادة , وبيف مف يرى 

رط أف يربط بالدوافع االنسانية حيث يفسر أصحاب ىذا االتجاه أف بضرورة وجوده بش
 .4الصور المؤلمة لالنتياكات المتكررة لحقوؽ االنساف داخؿ ىذه الدولة 

أصدرت األمـ المتحدة وبسبب ىذه الييمنة األمريكية مجموعة مف القرارات التي 
ة لمبدأ عدـ التدخؿ , تؤسس لنوع جديد مف المقاربات تميد لتجاوز المفاىيـ التقميدي

بحيث صدرت في بداية التسعينات مجموعة مف القرارات التي تجسد في مجمميا 
تعامال جديدا في المشاكؿ واألزمات الدولية وبعالقة بمدى التدخؿ , فمثال أصدر 
مجمس األمف قراره ضد العراؽ جاء فيو )إف المجمس منزعج مما تعرض لو المدنيوف 

 أماكف متعددة وفي المناطؽ التي يسكنيا األكراد ...( العراقيوف مف قمع في 

                                                           
8 Secuity Council 249, th , meating , pa, a, 53 
بؿ بكري , مشروعية الحرب في الشريعة االسالمية والقانوف الدولي المعاصر , مصدر سبؽ محمد مق 7

 12ذكره , ص
 92فوزي وصديؽ , مبدأ التدخؿ والسيادة , لماذا وكيؼ ؟ الجزائر , دار الكتاب الحديث , ص 4
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وكما أصدر المجمس وتحت الضغط األمريكي أيضا قراره بخصوص ليبيا جاء فيو 
)إيمانا مف المجمس بأف قمع أي عمؿ ارىابي دولي يعد أمرا ضروريا لمحفاظ عمى 

مال ىو األمف والسمـ الدولييف( ىذه قرارات مف نوع جديد أضاؼ فييا المجمس عا
 .8تيديد األمف والسمـ الدولي حسب التغيير والرغبة األمريكية ...

ويالحظ مف السموؾ األمريكي بالتدخؿ تحت غطاء حماية حقوؽ االنساف بأنو ليس 
جديدا في العالقات الدولية المعاصرة , ولكف الجديد ىو كثافة ىذه التدخالت 

و معمف التدخؿ المباشر مما خمؽ وانتقاليا مف مجرد التدخؿ ألغراض انسانية كما ى
الكثير مف التداعيات خصوصا وأف الدوؿ التي تقدـ عمى ىذا التدخؿ تبرر مف 
موقفيا باالستناد الى القانوف الدولي انطالقا مف تكييؼ بنوده كالتوسع في تفسير مبدأ 
 عدـ التدخؿ أو مع استخداـ القوة أو التيديد باستخداميا في العالقات الدولية حتى
ساد االعتقاد "أف القانوف الدولي قد يكوف أحيانا غطاء لحصوؿ نوعا مف الفوضى 

 .  7الدولية التي ترتدي قناع النظاـ والمشروعية" 

 

 

 

 

 

                                                           
 64ؾ , صبطرس غالي, في مواجية التحديات الجديدة , التقرير السنوي ألعماؿ المنظمة , نيويور  8
جورج سعد : حيف تغدو العدالة الدولية مخرجا لمفوضى , مجمة الوفاؽ العربي , السنة الثالثة , القاىرة  7

 . 92, العدد 
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 الخاتمة 

يمثؿ النظاـ الدولي أحد أىـ العوامؿ المحددة لمعالقات القائمة بيف القوى الدولية      
الكبرى والصغرى . فحرية الحركة التي تتمتع بيا الدوؿ الصغرى تتوقؼ عمى ىيكؿ 
النظاـ الدولي , أو طبيعة العالقات السائدة عمى قمتو , ويمتد ىذا التأثير الى 

ؼ السياسية , فييكؿ توزيع القوة داخؿ النظاـ الدولي تعد العالقة بيف القوى واالطرا
 مف أكثر العوامؿ المؤثرة في مسار العالقات الدولية بيف األطراؼ المتفاعمة .

ويشير مفيوـ النظاـ الدولي الى التفاعالت واألنشطة السياسية الدولية التي ينتج 
ترتكز حوؿ أطر تنظيمية  عنيا بروز أنماط مختمفة ونماج متباينة مف العالقات التي

وىياكؿ مؤسسية معينة , وقواعد سموكية دولية محددة , وىي القواعد التي يمكف أف 
 تتطور مع الوقت وفؽ ما تفضي بو معطيات الواقع وتفرضو متغيرات الظروؼ .

وفي أرىاصات النظاـ العالمي الجديد األخذ بالشكؿ , عبر المتغيرات الجارية فيي 
بما يفتح عمى المشيد المتوقع والمحتمؿ لبنية ىذا النظاـ المقبؿ  ذات منحى سريع ,

, وىو التعدد القطبي المتمثؿ عمى بوجود تيار سياسي عمالي يرفض الييمنة 
األحادية , وقد بدأ عمى شكؿ تحالفات بداًل مف تكتالت , وعمى أساس سياسية 

اجية فمسفة الييمنة القطبية تتخممو دوافع اقتصادية وأمنية وأيديولوجية وثقافية , في مو 
 الوحيدة . 

إف آلية التشكؿ في النظاـ الدولي عمى صعيد القطبية تسير نحو نزوع قوى دولية 
صاعدة بمقومات التأثير السياسي واالقتصادي , وحتى العسكري بنحو مركز السمطة 

مطتيا , العالمية ومنافسة سمطة الواليات المتحدة السائرة نحو القبوؿ بتراجع نسبي لس
 وصواًل إلى مرحمة تتفرؽ فييا القوة المتركزة بيد قوة واحدة .
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 اَلستنتاجات

 . إف النظاـ الدولي يعطي عدة معاني تؤثر عمى اساس العالقات الدولية .8

. تكشؼ متغيرات الدولية اف النظاـ السياسي الدولي ال يكوف في حالة مستقرة دائـ 7
 خاضع لمتغير المستمر .

ر المنظمات الدولية عمى العالقات الدولية مف خالؿ المتغيرات ليا تأثير . إف تأثي4
 مباشر في تقريب وجيات النظر 
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