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 الدويل النظام بنية
 للدولة اخلارجية للسياسة كمحدد
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ىكلوةىالعلومىالسواسوةى-جامعةىدمشقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

 مدورىالمركزىالوطنيىللبحوثىوالدراساتىالشبابوةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

  مقدمة

–Stoicصؽرةماظـظامماظدوظيمظقلتمصؽرةمحدؼـةمإمناممتؿدمجذورػامإديمصالدػةماٌدردةماظرواضقةم)
Philosophyم(1)انماظؼدمية،مإذمررحوامصؽرةماظدوظةماظعاٌقةمواظؼاغونماظعاٌي.(مسيماظقوغ

ؼرطزماظؿقؾقلمظؾلقادةماًارجقةمعنمعـظورماظـظامماظدوظيماػؿؿاعهمسؾىىماٌلىؿوىماظؽؾىيمظؾؿقؾقىلممممم

Macro Level of Analysis وؼـصبماالػؿؿامماظرئقسمسؾىماظؿغىقااتمسيماظؾقؽىةماظدوظقىةماظى مممممم

وػـىامؼاىارمإديمأنمأيمتغىااتمسيمعزاؼىاماظـظىامماظىدوظيمدىؿ ديمإديمممممممم.مدقادؿفاماًارجقةتـػذمصقفاماظدولم

مم(2).تغااتمسيماظلؾوكماًارجيمظؾدولماظ متؽونمػذاماظـظام

 اظـظام اظدوظيو ادلدردة اظسؾوطقةأواًل: 

بداؼىةممظؼدمبدأماظرتطقزمصعؾقًامسؾىمرؾقعةماظـظامماظدوظيمطعاعلمعلىؿؼلمؼػلىرماظلىؾوكماظىدوظي،معى مممممم

اٌدردةماظلؾوطقةمسيمتطورمدرادةماظعؾىومماظلقادىقةمسيمغفاؼىةماًؿلىقـقاتموبداؼىةماظلىؿقـقاتمعىنماظؼىرنممممممممم

وضدمرطزمػذاماظؿطورماظذيمادؿؿدمجذورهمعنماٌدردةماظواضعقةماىدؼدةمسؾىمطقػقىةمتؼلىقاماظؼىوةمسيمممم.ماٌاضي

مم(3).لاحةماظدوظقةاظـظامماظدوظي،موطقػقةمتأثامػذاماظؿؼلقامسيمدؾوكماظدوظةمسيماظ
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وسؾىماظرشامعنمأّنماظدوظةمتاؽلماظوحدةماظػاسؾةمسيمتاؽقلماظـظامماظدوظي،مبقدمأغفامملمتعدماظالسبم

م–اظوحقدمطؿامطاغتمسؾقهمايالمسيمتـظقاماظعالضاتماظدوظقة،مإذمزفرتمإديمجاغبماظدولمطوحداتمدقادقة

ايؽوعقةمواٌ دلاتمعؿعددةماىـلقاتموحرطاتموضوىماٌـظؿاتماظعاٌقةمواإلضؾقؿقةموايؽوعقةمعـفاموشام

مممم(4)دخؾتمذيقعفامسيمصقغمعؿؾاؼـةمسيماظؿػاسالتمدؾؾًامأومإجيابًا.م–إضؾقؿقةموساٌقة

ػذاماظـظاممتؿػرعمعـهمأغظؿةمأخرىمعؿعددةمتلؿىمباألغظؿةماظػرسقةماظى متؿاىؽلمسؾىىممممموعنمثامصإّن

تماظلقادقةمواالضؿصادؼةمواالجؿؿاسقىة،ماظى مهىدثمبى مممممأداسمإضؾقؿيمتؿعددمخصائصهمسيمضوءماظؿػاسال

وحداتمعؿؼاربةمجغراصقًاموظدؼفامأػدافموعصاحلمعارتطةمورؤىمدقادقةمعؿاابفةمأحقاغًا،موتربطفىامسواعىلممم

أخرىمطاظؾغةمأوماظدؼنمأومايضارةم...موشاػا،مواألعـؾةمسؾىىمذظىعمسدؼىدةمأبرزػىامعىـاًلماظـظىامماإلضؾقؿىيمممممممم

مأوروبة...موشاػا.ماظعربيموغظاممشربم

ومبعـىمآخرمإّنماظـظامماظدوظيمػومذظعماظوساءماظذيمؼضاماظوحداتماظلقادقةم)اظدولموشاػا(،ماظ م

تؿداخلمصقؿامبقـفامبأمناطمعنماظؿػاسالتموضدمتأخذمػذهماظؿػاسالتمذؽاًلمتصارسقًا،موتاؿلمحىاالتماظؿىوترممم

وماظاىؽلماخخىرموػىوماظاىؽلماظؿعىاوغيموؼؿفلىدمممممممواظؿؾوؼحمبادؿكدامماظؼوةماٌلؾقةمأومادىؿعؿالماظعـى ،مأمم

مباالتصاالتمواظؿػاسالتماظؿفارؼةمواالضؿصادؼة...موشاػا.م

 :عػفوم اظـظام اظدوظيثاغقًا: 

ؼعدمعػفومماظـظاممعنمأطـرماٌػاػقامادؿكداعًامسيمذؿىماٌعارفمواظعؾوم،موخاصةمسيمأسؼابمايربم

واظرؤىماظـظؿقةمسيماظـظرمإديمخمؿؾ ماظظواػرماظطؾقعقةمواظؾارؼة،ماظعاٌقةماظـاغقة،مإذممنتماٌـاػجماظؿـلقؼقةم

 واجؿفدمسؾؿاءماظلقادةمطغاػامسيمخمؿؾ ماظؿكصصاتمسيمدؾقلماظؿعرفمإديماٌلؿوىماظدوظي.

عنماٌػاػقاماألدادقةماظ مؼؼىوممسؾقفىامسؾىاماظعالضىاتماظدوظقىة،ماظى ممممممم(ماظـظام)مظؼدمأصؾقتمصؽرة

تفدفمإديماطؿاافمأمناطمعنماظؿػاسلمسيماظلقادةماظدوظقة،موضدماػؿؿتمصؽةمعنمسؾؿاءماظلقادةمبفذهماٌلىأظةمم
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ايقاةماظلقادقةمسيمجمؿؿى معىامظقلىتمدىوىممممممصوضعتمظؾـظامغظرؼةموزػؿفامسيمدرادةماظلقادة،مععؿربةمأّن

 .معنماظؿػاسالتمهقطمبفامغظاماجؿؿاسقةمت ثرمصقفامباؽلمعلؿؿرمطؿؾة

 تعرؼػ اظـظام اظدوظيثاظـًا: 

ررحتماظعدؼدمعنماظؿعرؼػىاتمظؿقدؼىدمعػفىومماظـظىامماظىدوظي،موتـوسىتمػىذهماظؿعرؼػىاتمتؾعىًامممممممممم

،موإذمغظىرمإديماظـظىاممممدتؿاغؾي ػوصؿتان  الخؿالفمآراءمووجفاتمغظرمواضعيمػذهماظؿعرؼػات،موعىنمبقىـفاممم

اظدوظيمسؾىمأغهمسؾارةمسنممنطمظؾعالضاتمب ماظوحداتماألدادقةماظدوظقة،موؼؿقددمػذاماظـؿطمبطرؼؼةمبـقانم

أومػقؽلماظعاملمصؼدمتطرأمتغااتمسؾىماظـظاممعردػىاماظؿطىورماظؿؽـوظىوجيمأوماظىؿغامسيماألػىدافماظلقادىقةممممممم

مم(5)وحداتماٌاؽؾةمظؾـظام.اظرئقلةمظوحداتماظـظاممأومغؿقفةمظؿغامسيمذؽلماظصراعمب مخمؿؾ ماظ

(مبأغهم"سؾارةمسنمطقانمسىاممتؿىداخلمسـاصىرهموعؽوغاتىهمممممSystemوباؽٍلمساممؼعّرفماظـظامم)

مسؾىمدمومجيعؾهمؼؿػاسلموؼؿؾؾورمسيماظـفاؼةمبصورةمأومبُأخرى".

بأغهممنطمعنماظؿػاسالتمواظعالضاتمبى ماظػواسىلماظلقادىقةمذاتماظطؾقعىةممممممعورؼس أؼستوسرصهم

م(6)ظدول(ماظ متوجدمسيموضٍتمحمدد.األرضقةم)ا

صعرصهمبأغهمجمؿوسةمعنماظوحداتماظلؾوطقةماٌؿػاسؾةماظ متلؿىمأممًامأومدواًلممطقـقث ؼوظـدغغأعام

واظ مؼضافمإظقفامأحقاغًامبعضماٌـظؿاتمصوقماظؼوعقةمطاألعاماٌؿقدة،موميؽىنمأنمتوصى مطىلموحىدةمعىنمممممم

م(7)غااتماظ متػرتضموجودمسالضاتمعؿقـةمصقؿامبقـفا.ػذهماظوحداتماظلؾوطقةمبأغفامجمؿوسةمعنماٌؿ

(مصعرصهمبأغهم"سؾارةمسنمجمؿوسىةمعىنماظوحىداتماظى مممممKeneth–Weltz)مطقـقث واظؿزأعام

تؿػاسلمصقؿىامبقـفىا،معىنمغاحقىةمؼؿؽىونماظـظىاممعىنمػقؽىلمأومبـقىان،موعىنمغاحقىةمأخىرىمعىنموحىداتممممممممممممممم

م(8)اظـظام".
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جمؿوسةمضواسىدماظؿعاعىلماظىدوظيماظـىاتجمعىنماظؿػىاسالتمممممممموؼعرفمآخرونماظـظامماظدوظيمباظـظرمإدي

اظدؼـقةمواظلقادقةمواالضؿصىادؼةماياصىؾةمبى ماظؼىوىماظؽىربىموأثرػىامسيماظعىاملمطؾىهمسيمعرحؾىةمتارخيقىةممممممممممم

م(9)ععقـة.

وممامتؼدممميؽنماظؼولمأّنماظـظامماظىدوظيمػىومحمصىؾةماظؿػىاسالتم)اظؿعاوغقىةمعـفىامواظؿصىارسقة(مممممممم

تماظلقادقةماظ مؼؿؽونمعـفاماظـظاممدواءمأطاغتمػذهماظوحداتم)اظدول(مأومشىاماظىدولممماظؼائؿةمب ماظوحدا

مطاٌـظؿاتماإلضؾقؿقةمواظعاٌقةمايؽوعقةموشامايؽوعقة.م

 عؽوغات اظـظام اظدوظيرابعًا: 

موػي:م،ػـاكمسـاصرمرئقلةمؼؿؽونمعـفاماظـظامماظدوظي

تؽىونمدواًل،مطاٌـظؿىاتماإلضؾقؿقىةمواظعاٌقىةمممممموحداتمؼؿؽىونمعـفىاماظـظىام،موظىقسمعىنماظضىروريمأنممممممم-1

واٌ دلاتمذاتماظوجودماٌؿعددم)اظدوظي(مطؿ دلاتماإلسالمماظدوظي،مواظارطاتمعؿعددةماىـلىقة،مطىذظعممم

ماألذكاصماظذؼنمؼؼوعونمبأدوارمدوظقة.

صىادؼةمماظؿػاسالتماظ متـضامب موحداتماظـظامماظدوظي،مدواءمأطاغىتمسيمااىاالتماظلقادىقةمواالضؿمممم-2

مواالجؿؿاسقةمواألعـقةمواظـؼاصقةمأومشاػا.

وجودمضواسدمتـظقامػذهماظؿػاسالتمب موحداتمػذاماظـظامموؼعىربمسىنمػىذهماظؼواسىدمباظؼىاغونماظىدوظيمممممممم-3

واٌواثققمواٌعاػداتمواألسرافماظدوظقةمطققماظلقادةموسىدمماظؿىدخلمسيماظاى ونماظداخؾقىةمظؾىدولماألخىرىممممممم

مواألسرافماظدبؾوعادقة.م

 طقػ ؼؿغري اظـظام اظدوظي؟خاعسًا: 

م:ػـاكماظعدؼدمعنماظـظرؼاتماظ متـاوظتمصعودماظدولماظعظؿىموػؾورفا،موأػامػذهماظـظرؼات
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اظ مرطزتمسؾىمدورماظعصؾقةمسيمضقامماظدوظة،مدواءمأطاغىتمسصىؾقةمورـقىةمأمممممم:غظرؼة ابن خؾدون -أ

،موتـاوظتمتطورماظدوظةموحددتمزيلىةمأرىوارممتىرمبفىاماظدوظىةمعـىذماظـاىوءمممممممم(دؼـقة)مضوعقةمأممإؼدؼوظوجقة

زوالماظعصؾقةموطذظعماألدؾابماالضؿصىادؼةمممابن خؾدونوحؿىماظزوال،موعنمأدؾابماالضؿقاللماظ مضدعفام

م(11).واالجؿؿاسقة

دم،مأّنماظؿغىقامسؾىىمصىعقمممروبرت جتقؾنب ؼرىماظؽاتبمواٌػؽرماألعرؼؽيمم:غظرؼة روبرت جقؾنب -ب

م:ماظـظامماظعاٌيمؼؿامسربمأرب معراحلمػي

م.مأّنماظـظامماظعاٌيمؼعدمعلؿؼرًا،مسـدعامالمتاعرمدوظةمعامأنماظؿغقامعػقدمهلام-

تعؿدمدوظةمعامإديمتغقاماظـظامماظعاٌي،مسـدعامتعؿؼىدمأّنمعىامدىؿقؼؼهمعىنمػىذاماظؿغىقامؼػىوقمعىامدىوفممممممممممم-

م.مختلره

اظعاٌيمسربماظؿود ماظربي،ماالضؿصاديمواظلقادي،موإديمدرجةمالمتؿعىدىممتلعىمدوظةمعامإديمتغقاماظـظاممم-

م.مصقفاماألمثانماٌؽادبماحملؼؼة

،موإذامملمتلىؿط مم(اظلىؿاتقؽوم)مسـدعامؼؿقؼقماظؿوازنمب ماألرباحمواألمثان،متلعىماظدوظةمإديمايػازمسؾىم-

ؼعؽىسمحؼقؼىةمتوزؼى ماظؼىوىمسؾىىممممممموطانمػـاكمعنمؼؿقدىماهلقؿـة،مصإّنماظـظاممظنمؼلؿؼرمإالمسؾىمعقىزانم

مممم(11).اٌلرحماظدوظي

أيمأّنمسؿؾقةماظؿغقامػيمسؿؾقةمتارخيقةمعلؿؿرةمتؿامسؾىىمعراحىلموسيمصىرتةمروؼؾىة،مووجىدمسيمتؾىاؼنممممممم

ععدالتممنومضوةماظدولماظػاسؾةمسيماظـظامماظدوظيماحملركماألداسمسيمسؿؾقىةماظؿغىقامحقىثمؼى ديمذظىعمإديمممممم

وعنمثامتؾدأماٌطاظؾةمبإسادةمتوزؼى ماألدوار،موتىربزمعـىهماياجىةمإديمتىوازنمدوظىيمممممممتؾاؼنمسيمعلؿوؼاتماظؼوةم

تؾاؼنمسيماظـؿوماالضؿصاديمأومثورةمتؽـوظوجقةمأومتراج مسيم:مسدؼدةمعـفامجقؾنبوعصادرماظؿؾاؼنمسـدم.مجدؼد

م.ضوةماظدوظةماظؼائدة
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اعؿدتمإديمأطـرمعىنمعىؽ مسىام،مممممبدرادةماظعالضاتماظدوظقةمظػرتةمأورشاغسؽيضامم: غظرؼة أورشاغسؽي -ج

حماواًلمتػلاماظؿغقامسيماظـظامماظدوظيمعنمجراءمربطمععاؼاماظؼىوةمبلىؾوكماظىدول،موضّلىاماظىدولمإديمصؽىاتممممممم

م:مأرب معنمحقثمعوضعفامسيماظـظامماظدوظي،موػي

م(.مهاولمايػازمسؾىماظـظامماظدوظي)مجمؿوسةماظدولماظؼوؼةماظؼاغعةم-1

م(.متلعىمإديمتغقاماظـظامماظدوظي)ماظؼوؼةمشاماظؼاغعةجمؿوسةماظدولمم-2

م.جمؿوسةمدولمعؿودطةموضعقػةمراضقةم-3

ميؽنمأنمتؽونمع ثرةمإذاماجؿؿعىتمورعىتمبـؼؾىفامخؾى مإحىدىماظىدولممممممم.ماظدولماظضعقػةمشاماظراضقةم-4

م.ماظػاسؾة

مإديمسامم1511مساممظػرتةماعؿدتمعن"مظصعودماظدولماظعظؿىموػؾورفا"ممسيمحبـهم:غظرؼة بول طقـدي -د

أنمػـاكمذؾهمضواغ مهؽامعلاةماظىدولماظعظؿىىموتلىامععظىامػىذهماظىدولمسيممممممممطقـدي،مادؿـؿجم2111

خطواتمعؿاابفةمسيمأثـاءمصعودػاموػؾورفا،موخؾصمإديمأنمػـاكمصؾةمبى ماظصىعودمواهلؾىوطماالضؿصىاديممممم

ؿافدمبأعـؾةمسدؼىدةمعـفىامصىعودممممأليمعنماظؼوىماظؽربىموب مصعودػامواغفقارػامطؼوةمسلؽرؼةمعفؿة،موؼل

م.موطذظعمصعودمبرؼطاغقامسيمأواخرماظؼرنماظـاعنمسارم1631ماظلوؼدمسام

األعىةمػىيمممم–مإنماالغؿؼالمعنمغظاممدوظيمإديمآخرمؼرتؾطمبؿطوراتمطؿقةمباألداسمعـذمأنمصارتماظدوظىةم

اغؿفىماظـظامماظعىاٌيماظىذيمطىانممممصعـدعاماغفارماالهادماظلوصقق ماظلابق،م.ماظوحدةماألدادقةمسيمػذاماظـظام

وطىانمم.موباغفقارمأحدماظؼطؾ موادؿؿرارماخخرمصارماظـظامماظعاٌيمأحادؼىاًم.مػذاماالهادمأحدمضطؾقهماظؽؾاؼن

م.مػذامتغاًامطؿقًامأطـرمعـهمغوسقًا،مسؾىماظرشامعنمأغهماغطوىمسؾىمسـاصرمطقػقةمجدؼدة
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ثالثمدسائامأدادىقة،مإديمجاغىبمسىددمعىنماظرواصىد،ممممممماألعرؼؽقةمسؾى"ماألحادؼةماظؼطؾقة"موؼرتؽزمغظام

اظؼىوةماظعلىؽرؼةممم:موػذهماظىدسائامػىيمم.ماظ متوجدمظهماظغطاءماإلؼدؼوظوجيمواظعؾؿيمٌلاغدتهموتردقخمضواسده

األعرؼؽقة،مواظارسقةماظدوظقة،موعامؼؿصلمبفامعنمتضاعنماظدولماظرأمساظقةمبعضىفامعى مبعىض،مإديمجاغىبممممم

واظعوٌةمطظاػرةموظقىدةمم.مألػدافماالضؿصادؼةمواالجؿؿاسقةمواظلقادقةمظؾـظامماٌعوملتعؾؽةمرأسماٌالمظؿقؼققما

اظؿغاماظدوظيماياصلمبعدماغفقارماالهادماظلوصقق ،مػيموجهمآخرمظؾفقؿـةماإلعربؼاظقةمسؾىماظعاملمهىتمم

ذيمادىؿؿرمأطـىرمعىنمممموطذظعمطانماألعرمسـدعاماغؿفىماظـظامماظعاٌيمعؿعددماألضطابماظم(12).اظزساعةماٌـػردة

ضرنمعنماظزعنمإديمأنموػنمأضطابهماألدادقونماألوروبقونموأغفؽؿفامحربانمساٌقؿانمػائؾؿانمسيمشضىونمثالثىةممم

سؼودمعنماظزعن،مسيماظوضتماظذيمطاغتمصقهماظوالؼاتماٌؿقىدةمواالهىادماظلىوصقق مؼراطؿىانمسـاصىرماظؼىوةممممممم

عاٌيماظذيمأصؾحمحقـؽذمثـائيماظؼطؾقةمبعدمأنمطىانمعؿعىددممموؼربزانمسؾىماٌلرحماظدوظيمظاثامضقادةماظـظامماظ

م.اظؼوىماظؽربى

 :   2001أؼؾول  11بقؽة اظـظام اظدوظي ضؾل أحداث داددًا: 

أحدماحملدداتماظرئقلةمظلقادةماظدولماًارجقىة،مطؿىامأغفىامحمىددمعفىامممممم تعدمبقؽةماظـظامماظدوظيممم

مظعالضاتماظؼوىماظؽربىمع ماظـظاماإلضؾقؿقةموعـفاماظـظامماإلضؾقؿيماظعربي،مواظـظامماظارقمأودطي.م

بعدمايربماظعاٌقةماظـاغقةمدادمغظاممدوظيمجدؼدماسؿؿدمسؾىماظــائقىةماظؼطؾقىة،مإذمتزسؿىتماظعىاملممممم

انمػؿاماظوالؼاتماٌؿقدةماألعرؼؽقىةمممـؾىةمظؾؿعلىؽرماظرأمسىاظي،مواالهىادماظلىوصقق مممىـاًلممممممممدوظؿانمرئقلؿ

وطاغتمغؿائجمايربمضدمرمستماًاررةماظلقادقةمظؾعاملمبأدره،محقىثمتىوزعماظؼطؾىانمممم.مظؾؽؿؾةماالذرتاطقة

طانماطؿاافماظلىالحممإضاصةمإديمذظعم.ماظرئقلانماهلقؿـةماظلقادقةمواظعلؽرؼةموحؿىماالضؿصادؼةمسؾىماظعامل

اظـوويممبامحيؿؾهمعنمضوةمتدعاؼةمػائؾة،مواالدؿكدامماٌؾؽرمظهمسيمػاوذقؿامونازاطيمسؾىىمؼىدماظوالؼىاتمممم

اٌؿقدةمسيماألؼامماألخاةمظؾقربمضدمصاغمباؽلمتػصقؾيموحادامعػىرداتماظـظىامماظعىاٌيماظىذيمدىادمبعىدممممممم

م.منايربموادؿؿرمحؿىمبداؼةماظؿلعقـقاتمعنماظؼرنماظعارؼ
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طاغتمعػرداتماظـظامماىدؼدمػيماالسرتافممبؾدأماظــائقةماظؼطؾقةمظؾعؿالض ماظؾذؼنمضادامايؾػاءمإديم

وطانمػـاكماتػاقمبى ماظؼطىؾ ماظرئقلى مؼؼضىيمبادىؿقاظةمممممم.ماظـصر،مواالتػاقمسؾىمضقاممػقؽةماألعاماٌؿقدة

عىنمإعؽاغقىةمادىؿكداممظحدىؾقةمممممضقاممأؼةمعواجفةمسلؽرؼةمعؾاذرةمع مبعضىفؿامبعضىًا،مٌىامحيؿؾىهمذظىعمممممم

ظؽنمذظىعمالمؼعىأمأنمتؿعطىلماألوجىهماألخىرىمظؾصىراع،مصفـىاكمصىراساتمسؼائدؼىةمواضؿصىادؼةممممممممممم.ماظـووؼة

 .مودقادقة،موخالصاتمسؿقؼةمتؿقؾقمسـدماٌصاحلمواظرؤى

ودونماًوضمسيمخصائصموممّقزاتماظؾقؽةماظدوظقةمسيمصرتةمايربماظؾاردة،مصؼدمطىانماظصىراعمبى ممممممم

اظؼطؾ ماظرئقل مػوماظلؿةماظؾارزةمظؿؾعماٌرحؾة،موطانمغظامماظــائقةماظؼطؾقةمػوماظطاشيمسؾىمصعقدماظؾقؽىةمم

اظدوظقة.موضدمضّلامغظامماظــائقةماظؼطؾقةماظعاملمإديمععلؽرؼن،متؼودمطاًلمعـفؿىامدوظىةمسظؿىىممتؿؾىعمتردىاغةمممممم

وذمايقوؼةمظؽلمعنماظؼوت ماألسظامصقدودػامسلؽرؼةمالمؼوازؼفامدوىماظؼطبماظدوظيماخخر.مأعامعـارقماظـػ

م(13)ععقـةمبدرجةمساظقةمعنماظوضوح،مواظصراعمبقـفؿامظهماألوظوؼةمسؾىمأذؽالماظصراعماألخرىمطاصة.

أعامسيمعرحؾةمعامبعدمايربماظؾاردة،مصإّنمتراج ماالهادماظلىوصقق مسىنماٌواجفىةمعى ماظوالؼىاتمممممم

م15ؾقعةماظـظامماظدوظيمواظؾقؽةماظدوظقة.موع محربماًؾقجماظـاغقةمسيماٌؿقدة،مثّاماغفقارهموتػؽؽهمضدمشّقرمر
األبمسنمبداؼةم"اظـظامماظدوظيماىدؼد"ماظؼائامبصورةممبوش،مأسؾنماظرئقسماألعرؼؽيم1991طاغونماظـاغيم

مم(14)أدادقةمسؾىماالغػرادؼةماألعرؼؽقةمطؼطبمدوظيموحقد.

األدؾقمواصػًامعرحؾىةمعىامبعىدمايىربماظؾىاردة:مممممموزؼرماًارجقةماألعرؼؽقةممطقسـفرمػـريؼؼولمممم

)ودماظوالؼاتماٌؿقدةمغػلفامسيمأوجمضوتفامسيمعوض مداخرمصػيموجهمعامضدمؼؽونمأسؿقماضطراباتمؼافدػام

اظعامل،مصاؾتمسيمتطوؼرمعػاػقامذاتمصىؾةمباظوضىائ ماظـاذىؽة،ماالغؿصىارمبىايربماظؾىاردةمؼغىريمبىاظزػو،ممممممممم

اظـظرمإديماظلقادىةممبـابىةمإدىؼاطمظؾؿىأظوفمسؾىىماٌلىؿؼؾل،موؼغىريماألداءمممممممممواالضؿـاعمباظوض ماظراػنمجيعل

االضؿصاديماٌّذػبمصـّاعماظلقادةمباًؾطمب ماالدرتاتقفقةمواالضؿصادؼة،موجيعؾفامأضلمحلادىقةمظؾؿىأثاممم

م(15)اظلقاديمواظـؼاسيمواظروحيمظؾؿقّوالتماظوادعةماظ مأحدثؿفاماظؿؽـوظوجقاماألعرؼؽقة(.
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ؿغااتماهلقؽؾقةماظ مذفدػاماظـظامماظدوظيمبعدماغؿفاءمايربماظؾاردة،مدصعتمصاغعيماظؼىرارممإّنماظممم

األعرؼؽيمإديمإسادةمتؼوؼاموترتقبمعـظوعةمعصايفاموأوظوؼاتفاماظؼوعقةموأػداصفا،موذظىعمبؿىأثامسىددمعىنممممم

ممم(16)اظعواعل:

فدؼد،موضدمظعبمعصدرماظؿفدؼىدماحملىددممماغفقارماالهادماظلوصقق مواخؿػاءماٌصدرماظواحدمواحملددمظؾؿم-1

اظدورماألداديمسيمصقاشةماالدرتاتقفقةماظدصاسقةمظؾوالؼىاتماٌؿقىدةموحؾػائفىاماظغىربق ،موضىدمأدىمشقىابممممممم

عصدرماظؿفدؼدمإديماخؿػاءماالذياعماالدرتاتقفيماظذيمعّقىزمااؿؿى ماألعرؼؽىيمواظؿقىاظ ماظغربىيمسيمصىرتةممممممم

معؿـوسةمسيمتعرؼ معصادرماظؿفدؼدموأداظقبمعواجفؿفا.مايربماظؾاردة،موإديمزفورماجؿفادات

تراج ماظؿفدؼدمبايربمطعاعلمرئقسمحمددمظلقاداتماظدول،موباظؿاظيمأدىمذظىعمإديمتغّقىرمأوظوؼىاتممممم-2

ماٌكطط ماالدرتاتقفق موصـّاعماظؼرارمسيماظوالؼاتماٌؿقدة.

اساتماظ متعاغيمعـفىامعـىارقمععقـىةمسيممممتغّقرمرؤىموتصّوراتماإلدارةماألعرؼؽقةمباأنماٌاؽالتمواظصرم-3

اظعامل،مصؼدمأدرطتمبعضمعراطزمصـ ماظؼرارماألعرؼؽيمضرورةمتغقاماظؿعاريماألعرؼؽيمع مػذهماظؼضىاؼاممبىاممم

مخيدمماٌصاحلمايقوؼةمألعرؼؽامسيماظعاملموعـطؼةماظارقماألودط.م

األعرؼؽقةماظدوظقة،مصاحملدداتماظـابؿةممازدؼادمأػؿقةماٌرتؽزاتماالدرتاتقفقةماظ متؼوممسؾقفاماظعالضاتم-4

عـلماٌوض ماإلدرتاتقفيمواظـرواتماظطؾقعقةموخطوطماظؿفارةمتدص مدائؿًامظؾؿأطقدمسؾىمأػؿقةماظؾؾد،ماإلضؾىقا،مم

مأوماظؼارةمسيمعـظوعةماظلقادةماظؽوغقةمظؾوالؼاتماٌؿقدة.

مم:مسات اظـظام اظدوظي اجلدؼددابعًا: 

م(17):اىدؼدممبفؿوسةمعنماظلؿاتماظرئقلةماظ مميؽنمتؾكقصفاممبامؼؾيظؼدماتلاماظـظامماظدوظيم

م.ماالغؿؼالمغفائقًامعنمغظامماظؼطؾقةماظــائقةمإديمغظامماظؼطؾقةماألحادؼةمبزساعةماظوالؼاتماٌؿقدةماألعرؼؽقةم-
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ادي،موعنماغؿؼالماظصراعماظعاٌي،مبعدماغفقارماظؿوازنماظدوظي،معنمصراعمدقاديموسلؽريمإديمصراعماضؿصم-

م.مصراعمب ماظارقمواظغربمإديمصراعمب ماظاؿالماظغأمواىـوبماظػؼا

عواصؼةمععظاماألغظؿةماظغربقةماظ متؿادقمبايرؼةمواظدميؼرارقةمسؾىىمختوؼىلماظوالؼىاتماٌؿقىدة،معؿىىممممممم-

تـىاديممادؿكدامماظؼوةماظعلؽرؼةمضدمطلمدوظةمسيماظعاملماظـاظىثمتـاىدمايرؼىة،مأوممممبذاءتموطقػؿامذاءت،م

م.محبقمتؼرؼرماٌصامأومتلعىمالعؿالكماظؼدراتماظذاتقةماظ متلؿحمهلامباظؿغؾبمسؾىمسواعلماظؿكؾ 

ادؿعدادماظعاملماظغربي،موععهمبعضماظدولماظ متؾؿؼيمعصايفامعى معصىاحلماظوالؼىاتماٌؿقىدةمٌلىاسدةممممممم-

م.مذاتمدقادةموذعوبًامأبرؼاءمواذـطنمباؿىمأغواعماٌلاسدات،مسيمسؿؾقاتفاماظعلؽرؼةماظ مادؿفدصتمدواًل

م.ادؿكدامماألعاماٌؿقدةمواٌـظؿاتماإلضؾقؿقةمظؿقؼققمعصايفا،موتفؿقشماظارسقةماظدوظقةم-

ضىدمأخىذتمبػىرضماظعوٌىةمدىؾقاًلمظؾقػىازمسؾىىمػقؾىةممممممممممبقل طؾقـؿونوطاغتماإلدارةماألعرؼؽقةمأؼامم

،م1997مؾ ماظؽؾارماظذيمسؼدمسيمدغػرمسامصػيمع مترمضؿةماظل.مأعرؼؽاموسظؿؿفامطؼطبمعؿػردمبزساعةماظعامل

طؿىاممم(18).بـفىاحماالضؿصىادماألعرؼؽىيمطـؿىوذجمظًخىرؼنممممممبقل طؾقـؿتون تؾاػىماظرئقسماألعرؼؽيماألدؾقم

:م،مظـػلفامباظؼولمسىنماظوالؼىاتماٌؿقىدةماألعرؼؽقىةممممعادظني أوظرباؼتمسقتموزؼرةماًارجقةماألعرؼؽقة،م

م(19)".امغؼ مسؾىمروظـاموغرىمأبعدمممامترىماظدولماألخرىوإغـ..مبأغفاماظدوظةماظ مالمشـىمسـفا"

إّنماهلقؿـةماظ مترغومإظقفىاماظوالؼىاتماٌؿقىدةمممم:م"ظوراغس دوبرزوؼ طدمغائبموزؼرماًارجقةماألعرؼؽقة،م

مم(21)".إّنمأعرؼؽاماظؼوةماظعظؿىمػيمضوةمشامادؿعؿارؼة"مو"م..ماألعرؼؽقةمػيمػقؿـةمشامخطاة

االبىنمممبتوش  ادةماًارجقةماألعرؼؽقةمضدمابؿدأمعـذماألؼىامماألوديمظؿلىؾامإدارةماظىرئقسممموطانماظؿقولمسيماظلق

ممم(21):ووؾىمذظعمسيمدؾلؾةمعواض مأػؿفا.معؼاظقدمايؽامسيماظوالؼاتماٌؿقدة
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االدمقازماظؽاعلمإلدرائقلمودقادؿفاماظعدواغقةمواهماظاعبماظػؾلطقأمبوجىهمخىاصموايؼىوقماظعربقىةمممممم-

م.مبوجهمسام

اٌعـقىةممبؽاصقىةممم(مGlobalWarming)ماالغلقابمعنماتػاضقةمطقوتوماٌؿعؾؼةمباالحؿؾاسمايىراريمم-

م.ماألخطارماظ متفددماٌـاخمواظؾقؽةماظعاٌق 

وػىيماٌعاػىدةماظى مطاغىتمضىدممممممم-اظؿكؾيمسنمععاػدةمايدمعنماظصوارؼخمبعقدةماٌىدىمواظلىقطرةمسؾقفىامممم-

درعم"موادؿؽـافماالغدصاعمسيمدواعةماظؿلؾحماٌفؾع،موبـىاءمعىامؼلىؿىمممم-أبرعتمع ماالهادماظلوصقق ماظلابق

م.موزؼادةمعوازغةماإلغػاقماظعلؽريممبؼاؼقسمعؾػؿة".ماظصوارؼخماظعراضقة

صرضمضقودمسؾىمايرؼاتماظػردؼة،موادىؿعؿالماحملىاطاماالدىؿــائقةمداخؾقىًامظؼؿى مأؼىةمععارضىةمظؾىـفجمممممممممم-

م.اىدؼدموذظعمباداماظؿقصنمضدماإلرػاب

سدمماٌواصؼةمسؾىمحمؽؿةماىـاؼاتماظدوظقة،ماظ متاؽؾتممبواصؼةمأطـرمعنمدؿ مدوظةمواٌعـقةممبالحؼةمم-

اىرائاماٌؿعؾؼةمباإلبادةماظعرضقةمواظؿعذؼبمواغؿفاطاتمحؼوقماإلغلىانموإخضىاعمعرتؽؾقفىامٌلىاءظةمضضىائقةمممممم

اظ ماظؿزعتمبؼقاعفامودخؾىتمررصىًامممواظؿفدؼدمبادؿكدامماظؼوةمضدمإجراءاتماحملؽؿةموععاضؾةماظدولم.مدوظقة

م.مسيمععاػدةمتأدقلفا

إغااءموزارةمظحعنماظورأمعنمأوديمعفاعفامعراضؾةماألجاغبمسيماظوالؼىاتماٌؿقىدةموضىؾطمبصىؿاتمذيقى ممممممم-

اظعربمواٌلؾؿ ماٌؼقؿ مسيماظوالؼاتماٌؿقىدة،مواظؿاىددمبؿفدؼىدماإلضاعىةموشىامذظىعمعىنمعفىامماظؿعلى مممممممممم

م(.أؼؾولم11مأحداثبعدم)مواٌراضؾة

اظؿقؽامبؼراراتماألعاماٌؿقدة،مواظؿقررمعنمإظؿزاعاتمبعضماٌعاػداتمواالتػاضقىاتماظدوظقىة،موالمدىقؿاممممم-م

م(22).تؾعماٌؿعؾؼةمحبؼوقمأدرىمايربموحصاغؿفا
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تؼلقاماظعاملمإديمضلؿ ،مضلامحمبمظؾلالمموضلامعنمأغصارماظارمواإلرػابمواتفاممسددمعنماظدولمبأغفىاممم-

حؾ ماظارمطوغفامتدساماإلرػابمسيمدسؿفاميرطاتماظؿقرؼرمواٌـاضؾ ماااػدؼنمعنمأجىلماظىؿكؾصمممعنم

م.معنمغاماظظؾامواالحؿاللمواظؿففامواظؼؿلمواظؿدعا

ظؼدماختذتماظوالؼاتماٌؿقدةمجمؿوسةمعنماٌواض ماظ مسؽلتمرؤؼؿفامظؾلقادةماظدوظقىةمبعىدمأحىداثمممم

م:ماياديمسارمعنمأؼؾول

رػابمطعدومساٌيمجدؼد،مورؾبمإديمطلمدولماظعاملمحماربةمػذاماظعدومبؼقىادةماظوالؼىاتماٌؿقىدةممممزماإلوبرم-

م.ماألعرؼؽقةمورؾؼًامظؿوجفاتفاموإعالءاتفا

،مومتمهدؼىدماىفىاتماظى متّعىدمإرػابقىة،مممممم"اإلرػىابماإلدىالعيمم"ممّتمولقدمػذاماظعدومهىتمسـىوانممم-

م11موتـظىقاماظؼاسىدةمبؿـػقىذمسؿؾقىاتمممممأدتاعة ابتن الدن  وبدأتماٌواجفةمعى ماتفىامممم.مواظؼائؿةمعازاظتمبعد
وغظاعفامسيمأصغاغلؿانمذرطاءمسيماإلرػابموجرتمععاضؾؿفاممراظؾانوع متـظقاماظؼاسدةماسؿربتمحرطةم.مأؼؾول

م.مبعـ مبإدؼاطمغظاعفاموتدعامضواسدػاموتـظقؿفامسيمأصغاغلؿان

عىنمظىقسمععـىامصفىوممممم)ماظؼوؼةماظ مادؿكدعؿفامسيمأوائلمايربماظؾاردةمأسادتماظوالؼاتماٌؿقدةمهلفؿفام-

م(.مضدغا

بعدمأصغاغلؿانمأخذتماظوالؼاتماٌؿقدةمتعؿلمسؾىماظؼضىاءمسؾىىماًالؼىاماإلرػابقىةمخىارجمأصغاغلىؿان،مممممممم-

موضدممّتماظؾىدءمبفىذامسيمطىلممم.موظؽنمضؿنمدقادةمالمهؿاجمصقفامإديمتدخلمصعؾيمألصرادمعنماىقشماألعرؼؽي

ظؿصىػقةماٌؼاوعىةممممذتارون جورجقىا،موباطلىؿان،مواظػؾىؾ ،موأوزبؽلىؿان،مواظىقؿن.مطؿىامأرؾؼىتمؼىدممممممممم:معن

وضدمطاغتمريؾةمإدرائقلمذردةمظؾغاؼةمارتؽؾتمصقفامجىرائامحىربممم.ماظػؾلطقـقةمباسؿؾارػامحرطاتمإرػابقة

م.مبيمتامتػوقماظؿصورمراصؼهمصؿتمأعرؼؽيمتام،موعواض مطالعقةمعنماالهادماألوروبي،موسفزمسر
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وسيمأثـاءمذظعمطؾهمبدأتمععرطىةمدقادىقةمثؼاصقىةماضؿصىادؼةمضىدمطىلمعىاماسؿىربمإرػابىًاموصؼىًامظؾؿعرؼى ممممممممممممم-

عنماظؼىادةماظعىربماظعؿىلمسؾىىمممممم24/6/2112مرؾبمسيمخطابهمبؿارؼخمبوش حؿىمإنماظرئقس.ماألعرؼؽي

رػابقة،مورؾبمعـفامطىذظعممإزاظةماظؼواسدماًاصةمباظؿـظقؿاتماظػؾلطقـقةماظ متعدمعنموجفةمغظرهمضواسدمإ

توجقهماإلسىالمممبىامخيىدممدقادىؿهمسيمتعرؼى ماإلرػىابموعؽاصقؿىه،مصضىاًلمسىنماذىرتارهمسؾىىماظاىعبممممممممممممم

م.ماإلدالعقة(ماإلرػابقة)ماظػؾلطقأمتغقامضقادتهماظلقادقةموعؼاوعةمايرطات

 خامتة: 

،متؿؿـىلمم2111أؼؾىولمموػؽذامميؽنماظؼولمإّنمأػامخصائصماظؾقؽةماظدوظقةمسيمصرتةمعامضؾلمأحداثم

سيمبروزماظوالؼاتماٌؿقدةماألعرؼؽقىةمطؼطىبمدوظىيمأوحىدمملمؼىؿامتؾؾىورهمبصىورةمغفائقىة،محقىثموجىدتممممممممممم

اظوالؼاتماٌؿقدةمذاتفامأعاممخقارؼن،ماًقارماإلعرباروريماظؼائامسؾىماألحادؼة،مأومخقارمبـىاءمغظىاممدوظىيمممم

وطىلماظىدالئلمممم(23)راطةماألعـقىةمواالضؿصىادؼة.ممعنمخاللماظؿػاػاماظدوظيموضائامسؾىماظؿعىاونماظىدوظيمواظاىممم

واظوضائ متاامإديمأّنمعقلمواذـطنمطانمباواهماًقارماألحاديم"اإلعرباروري"،مإالمأغفامطاغتمتػؿؼدماٌربرم

اظذيمتلؿطق معنمخالظهماظؿصرفمحبرؼةمعطؾؼىةمودونمرادعمظػىرضمػىذاماظؿصىّور،مإديمأنمجىاّءتمأحىداثممممممم

الؼاتماٌؿقدةماظػرصةماظؿارخيقةمإلسادةمػقؽؾىةماظـظىامماظىدوظيممبىامؼؾّؾىيمممممم،مواظ مأسطتماظو2111أؼؾولم

معصايفاموأػداصفا،مومبامؼؽّرسماألحادؼةماظؼطؾقة،موػذامعامدـؿقدثمسـهمسيمدقاقمػذاماٌطؾب.م

 ادلراجع:  

،مصىققػةمعـىربمدؼـىامممماظـظام اظدوظي واظؿؾاس عػفتوم اظرترسقة اظدوظقتة   (،م2115،مإبراػقا)أبراشم-1

م،مماالغرتغت.مم16/8/2115اظورن،م

دبؾوعادقة اظتدول اظعظؿتيف ظ زتل اظـظتام اظتدوظي لتاه اظعتا         (،م1999،مسدغانمحمؿدم)ػقاجـةم–2

 .33،معرطزماإلعاراتمظؾدراداتمواظؾقوثماالدرتاتقفقة،مص1،مطاظعربي
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 A.F.K.Organski and Jacek Kugler , The War Ledgerاغظىر:مممم-م3
(Chicago:University of Chicago Press, 1980) and Waltz,op.cit.    

                                                                                  
أػؿقتة اظؿعتاون الضؾقؿتي ر درادتة ظ اتوغ اظتؿغري ظ عراطتتز       (،م1998،مػىاغيماظقىاس)مماحلتدؼـي م-4

 .م44،مص5،ممبغداد:معرطزماظدراداتماظدوظقة،ماظعددتمادرتاتقفقةدراداماالدؿؼطاب اظدوظير،
،مذؾؽةم37،ماظعدداظـظام اظعادلي اجلدؼد واظعا  الدالعي، رداظة تؼرؼب،مدعقدمسؾدماهلل،مادلفقديم-5

 .2اظـؾأماٌعؾوعاتقة،مصم
 اظـظتتام اظسقادتتي اظتتدوظير درادتتة ظ انبتتول واظـظرؼتتة  (،م1995،مسؾىىدماظؼىىادرمحمؿىىد)مصفؿتتيم-6
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اظـظام اظسقادي اظدوظير درادة ظ انبول واظـظرؼة واخلصائص (،م1995،مسؾدماظؼادرمحمؿد)صفؿيم-7

 .م8عصدرمدابق،مصمادلعابرةر،
 .2صعصدرمدابق،ماظـظام اظعادلي اجلدؼد واظعا  الدالعي، ،مدعقدمسؾدماهلل،مادلفقديم-8
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