
 

 

  :إشكايل متهيد

ما  وبروز املعسكرين بني املواجهة اية إىل الثمانينيات أواسط منذ الشرقية وأوربا السوفيايت االحتاد عرفها اليت التحوالت أدت

 حل يف املتحدة األمم دور وتزايد العامل، على وحيد كقطب األمريكية املتحدة الواليات يمنة متيز الذي اجلديد، العاملي بالنظام يسمى

 .النظام هذا اجتاه قوية فعل ردود خلف مما الرتاعات،

 اجلديد؟ العاملي النظام لظهور التارخيي هو السياق فما 

 النظام؟ هذا ومظاهر هي وسائل وما 

 النظام؟ هذا اجتاه الفعل ردود وما هي 

I - الواحدة والقطبية اجلديد العاملي النظام لظهور التارخيي السياق:  

  :االشتراكي للمعسكر قطبيته واية السوفيايت االحتاد تفكك ظروف - 1

 :العوامل هذه أهم ومن اياره، مثة ومن السوفيايت، االحتاد بنية إضعاف يف العوامل من جمموعة سامهت

 التعددية ترفض واحدة إيديولوجية ضمن قسرا خمتلفة وثقافات أعراق ذات مجهوريات ضم على القائمة السوفيايت االحتاد تركيبة �

 .الشعوب وتقمع واالنفتاح

 على عمومية نفقات من% 70 امتصت اليت العسكرية الترسانة بناء يف اإلفراط نتيجة روسيا أصاب الذي االقتصادي االيار �

 .االجتماعية واخلدمات االقتصادية األنشطة حساب

 .للسكان األساسية احلاجيات تلبية حساب على اإلقليمية احلروب متويل �

 .أفغانستان يف ا مىن اليت السوفيايت للجيش املتتالية والسياسية العسكرية اهلزائم �

 اهتمامهم 1985 سنة السلطة إىل وصوله منذ) Mikhail Gorbachev(غورباتشوف  ميخائيل ركز املشاكل تلك وأمام

 على باالنفتاح متيز الذي )واالجتماعي االقتصادي االني يف البناء إعادة( "البريوسترويكا برنامج" تطبيق يف فشرع ،األوضاع إصالح على

) السياسية والدميقراطية الشفافية( "الكالسنوست برنامج" انطالقة أعطى كما ،للسكان االجتماعية بالوضعية والنهوض ،الرأمسالية املبادئ

 تلوى واحدة استقالهلا تعلن السوفياتية اجلمهوريات بدأت فقد اإلصالحات هذه ورغم، لكن واإلعالم التعبري حرية ضمان استهدف الذي

 .م1992 سنة استقالته غورباتشوف وتقدمي ،السوفيايت االحتاد تفكك إىل أدى مما األخرى

  :اجلديد العاملي النظام ظهور يف األخرى الشيوعية األنظمة ايار دور -  2

 النظام وبروز االشتراكي املعسكر بايار عجلت حتوالت عدة م1989 سنة من ابتداء األخرى هي الشيوعية األنظمة عرفت لقد

 :التحوالت هذه أهم ومن اجلديد، العاملي

 هنغاريا حيث ألغت الليربايل، النهج حنو تدرجييا يتجه اهتمامها وبدأ االشتراكي، النهج عن الشيوعية األنظمة من جمموعة ختلي �

 وتبنت  الشعبية اجلمهوريات نظام ألغت هادئة سياسية  بثورة تشيكوسلوفاكيا وقامت واعتمدت الليربالية، االشتراكي النظام

 نفس حصلت وقد ،)سلوفاكيا ومجهورية التشيك، مجهورية( دولتني إىل سلمي بشكل م1993يناير سنة  يف وانقسمت الليربالية،

 .وبلغاريا وبولونيا رومانيا من كل يف التحوالت

  .م1990 سنة األملانية الوحدة معاهدة مبوجب األملانيتني وتوحيد برلني جدار وهدم لينني متثال إزالة �

 .والنمسا هنغاريا بني احلديدي الستار هدم �

  .العامل يف وحيد قطبك للربوز اال للواليات املتحدة األمريكية فسح هكذا

II - ووسائله مظاهره مميزاته :اجلديد العاملي النظام:  

  :العامل على وحيد كقطب املتحدة الواليات هيمنة ومظاهر وسائل -  1

 الواحدة والقطبية الجديد العالمي النظام

https://moutamadris.ma


 وآسيا البلقان ودول األوسط كالشرق العامل من جديدة مناطق يف األمريكية العسكرية التوغالت تزايد يف متثلت :العسكرية اهليمنة �

 بدول النووي التسلح ومراقبة مستقبلية، حلروب االستعداد دف أخرى مناطق يف عسكرية قواعد إقامة عن ناهيك الوسطى،

 .وإيران الشمالية ككوريا أخرى

 عالوة العامل، بدول األمريكية اخلارجية االستثمارات حجم وتزايد بالعامل، النفط مناطق أهم يف التحكم يف متثلت :االقتصادية اهليمنة �

 .الكربى االقتصادية القوى مجيع مع االقتصادي والتعامل نيويورك، كمدينة العاملية االقتصادية العواصم أهم على التوفر على

 اإلعالم كوسائل الوسائل، مبختلف العامل على للهيمنة جديدة تقنيات تبتكر األمريكية املتحدة الواليات أخذت :اإلعالمية اهليمنة �

 السيطرة من متكنت كما العامل، دول باقي على ومتثالا قيمها فرض حنو تتجه أا يعين وهذا ،)... السينما التلفزيون،( املختلفة

  .وثقافيا إعالميا مستعمر جمتمع خلق أجل من األمريكية للربامج الواسع االنتشار يف ذلك وجتلى اإلعالم وسائل على

  :اجلديد العاملي النظام ظل يف املتحدة األمم دور - 2

 مراقبة إىل توصلها ذلك ومن الدولية، الرتاعات مواجهة يف مهما دورا تلعب اجلديد العاملي النظام ظل يف املتحدة األمم أصبحت

 وسامهت الشرقية، وتيمور أفغانستان، :من كل بناء إعادة يف سامهت كما م،2002 وسنة م1995 سنة أنغوال يف النار إطالق وقف تطبيق

 عارضت فقد ذلك م، ورغم2003 سنة وليبرييا العاج وساحل م،1999 سنة كسرياليون األفريقية الدول من العديد يف الرتاعات فض يف

 هذه وأن خاصة هلا، اخلارجية السياسة يعارض لكونه غايل بطرس بطرس املتحدة لألمم العام األمني انتخاب إعادة األمريكية املتحدة الواليات

  .جديدة حتديات أمام املنظمة هذه ما يضع وهو لصاحلها، املتحدة األمم قرارات توجيه حتاول األخرية

  :اجلديد العاملي للنظام مميزة ظاهرة العوملة -  3

 هذه وأصبحت ،اجلديدة الليربالية اإليديولوجية اجتاه يف طريقه يرسم العوملة موضوع بدأ التسعينيات وبداية الثمانينيات اية يف

 إضعاف نتائجها من كان وقد، لالقتصاد السياسة وإخضاع ،والرساميل للسلع بالنسبة احلدود وإلغاء والسوق الرساميل هيمنة تعين الظاهرة

 ناهيك ،االجتماعي أو االقتصادي أو السياسي الصعيد على سواء جمتمع بكل اخلاص اإلطار حتديد معها يصعب درجة إىل والدول االشعوب

 نتيجة ثقافية صراعات وظهور ،البورصات خلاد املالية مالتااملع من% 86 ل العاملي االقتصاد يف املتحكمة الثالث األقطاب احتكار عن

 .الثقايف منوذجه تعميم الغرب حماولة

III  - اجلديد العاملي النظام اجتاه الفعل ردود:  

  :اجلديد العاملي النظام شهدها اليت الدولية الصراعات -  1

 الصراعات، هذه إىل أدت اليت األسباب أهم ومن الدولية، والصراعات املشاكل حدة تفاقم اجلديد العاملي النظام ظل يف العامل عرف

 الوطنية الروح تنامي على عالوة اجلنوب، ودول الشمال دول ما بني السوسيو اقتصادي النمو ودرجة مستوى يف الشاسع الفرق :هناك

 :جند الصراعات هذه أهم ومن ،العامل وجهات دول يف والتجزئة ،االندماج وعدم

 ونزوح التسعينيات خالل الضحايا آالف خلفت أخرى، جهة من والتوتسي جهة من اهلوتو بني أهلية حرب وهي: رواندا حرب �

 .السكان من العديد

 ارتكابو الصرب تدخل حيث ،االستقالل املسلمون األلبان حاول عندما م1990 سنة احلرب هذه اندلعت: كوسوفو حرب �

 .املنطقة احتاللب األطلسي الشمال حلف قوات تقوم أن قبل م1999 سنة حقهم يف جمازر

 .العربية املناطق احتالل يف إسرائيل متادي عن ناتج صراع وهو: اإلسرائيلي العريب الصراع �

 :واإلرهاب التطرف حركات تصاعد -  2

 :الظاهرة هذه إىل املؤدية األسباب أهم من

 .الفقر معدالت ارتفاع �

 .اإلقليمية التوترات استمرار �
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 .اإلنسان حلقوق املستمر االنتهاك �

 .البطالة مشكل تفاقم �

 .الدولية للشرعية العادل غري التقسيم �

 واإلرهاب السياسي والعنف التطرف ظاهرة بروز اجلديد، مما أسفر عن العاملي النظام تناقضات كانت نتيجة العوامل هذه كل

  ).شتنرب 11 أحداث( والعاملية اإلقليمية بأبعاده

  :اجلديد العاملي النظام إزاء واملنظمات الدول بعض فعل ردود -  3

 هلذين االقتصادي فالتفوق السوفييت، االحتاد ايار من استفادة الدول أكثر من كانتا واليابان فأملانيا :العظمى القوى بني اخلالف  �

 احتالل إىل وسعت مصاحلها، على خشيت األمريكيةالواليات املتحدة  ولكن اقتصاديني، كعمالقني بظهورمها يبشر كان البلدين

 .العظمى القوى بني جديدة باردة حرب ظهور ما يعين وهو العامل، نفط على والسيطرة العراق

 :أمهها األسباب، من للعديد نتيجة احلق هذا على احلصول يف جاهدة تسعى فأملانيا :الفيتو حق على احلصول يف أملانيا رغبة �

 .الدويل للمنتظم كبريا تطورا سيشكل هلا احلق هذا منح أن كذلك أملانيا واعتربت العامليني، والسلم األمن حتقيق يف مسامهتها

 نظام ومناهضة العامل، يف والدميقراطية االجتماعية بالشؤون يعىن بورتو يف م2001 سنة تأسس منتدى :العاملي االجتماعي املنتدى �

  .العوملة

  :خامتة

 االقتصادية اهلوة حجم تزايد أمهها اجلديد العاملي النظام ظل يف كبرية حتديات تعرف بدأت الدولية األوضاع أن يظهر وبذلك

 .الشمال ودول اجلنوب دول بني والسياسية والثقافية واالجتماعية
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