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النظام السياسي الدولي 



 ((أيستنديفيد ))هي مجموعة من االجزاء المتفاعلة

 ا ا   مان االنبشاي مجموعة من الوحدات السياسية المستقلة تتفاعل  فيما بينها .  تظا

((فرانكلجوزيف )

 ثنين من الالعبين أو أكثر ((ماكلالند.)نسخة موسعة لحركة ا

 ين لااا   ي ااامه  نمااا  بي اااي معااا ين ا ين عااادد محااادود مااان الالعبااا بااا مجمااال العال اااات 

(ميرلمارسيل . )ويخ عون لصيغة تنظيمية مال مة 

مفهو  النظا  الدولي

المنظومة  أو المنتظ  أو النسق:  أوال 

SYSTEM



 أن ه ه التعاريف تو ح وجود مسألتين:

1- وجود وحدات في المجتمع الدولي بمختلف االنواع.

2- يا  حركة تفاعل .

 كما ان استمرارها , التفاعالت هي اساس النظا  وانعدامها ينفي وجود النظا

وحدات النظا  )ومصدر التفاعل الر يسي ه  الالعبون . يع ي خاصية للنظا  

(.الدولي 

يتأثر والتفاعالت مصدر السلوك في النظا  الدولي على اعتبار وجود تجربة سابقة

.بها كل الالعبين 

تالي فان التفاعالت تعني الفعل المتخ  من  بل العب معين في العال ة مع وبال

.العب اخر 

التفاعالت في النظا  الدولي



 نااب الدولااة تلز  رد الفعاال ماان الدولااة ( أ)ا  فعاال ماان جا ( ب)ورد  فعاال , (  ب)يساا

(.أ)يعتبر عمل  يدفع باتجاه رد  الفعل من 

 لو ات وفي نفاس ا. باتجاه  تغيير سلوك برد الفعل ( ب)هو ال   دفع ( أ)أ  أن فعل

(.أ)يساه   بتغيير سلوك ( ب)رد فعل 

ا  ساالوك الدولاة االولاى نتيجااة تغيار سالو ر بها تااي يتغيا ياة ال الي فالعمل تا ك الدولااة وبال

ثانية  تسمى باألثر الرجعي أو التغ ية العكسية  .ال

التغ ية العكسية 



مثال  تو يحي عن التغ ية العكسية بين  رفين 



رس  تو يحي مبس  للتغ ية العكسية

فعل  أ تجاه ب
بأ

رد فعل ب تجاه أ



1- ( ب)عناادما ياادفع رد الدولااة  : التغ يااة العكسااية االيجابيااة

لالسااتمرار او التشااديد علااى ساالوكها السااابق لاارد( أ)الدولااة 

.فعل ب 

2- دولااة عناادما ياادفع رد الفعاال لل: التغ يااة العكسااية الساالبية

فعال الدولة أ في التو ف أو تغييار سالوكها الساابق لارد ال( ب)

قا  أ وان المشهد يصبح أكثر تعقيادا الن العاال  لايس دولتاين ف

او ب  باال هااو مجموعااة ماان الاادول تتفاعاال فيمااا بينهااا ويكااون 

.لكل فعل ردود افعال متعددة 

انواع التغ ية العكسية 



1-الشكلحيثمنالتفاعالت:

اال تصاد التعاون,الحرب:مباشرحكوميتفاعل-أ

السياحة:مباشرحكوميغيرتفاعل-ب

ةالتنميبتجاربالتأثر:مباشرغيرحكوميتفاعل–ج)

االعال وسا ل:مباشرغيرحكوميغيرتفاعل–د

الخاصةواالتصاالت

أنواع التفاعالت



2-تفاعالت تعاونية -أ: التفاعل من حيث الم مون

تفاعالت تصارعيه -ب.

3- تفاعالت من حيث الحدة

  ن وتكو, تتراوح حدتها بين الحد األعلى والحد األدنى في سل  ايجابي وسلبي

.التفاعالت غير متساوية في النظا  الدولي 

أنواع التفاعالت



1- المن قة  التي تكون فيها التفاعالت بين الوحدات :  حدود المنظومة.

2- وهي الدول التي تشكل  اع اء المنظومة : ع وية المنظومة.

3- عناصر 3ويقو  على :هيكل المنظومة:

توزيع القدرات -أ.

تكوين المنظومة -ب

الشكل الهرمي للمنظومة -ج.

4- أغراض الوحدات

5- مستوى العمليات الدولية

خصا ص المنظومة 



 تعريف النظا  الدولي :أوال

 النظا  الدولي بأنه دولمانيعرف انتوني:

((  نمو ج لعال ات القوة بين الالعبين الدوليين له القدرة على تأمين القيا

((بالفعاليات المختلفة  بقا لمجموعة من القواعد المكتوبة وغير المكتوبة 

النظا  الدولي 

INTERNATIONAL ORDER



 لااادول القوياااة الح ا ي  ومصااا ا  يعكاااس  ااا تاااي هاااي ,ا  نظااا القوة ال بااا يااادع   ا   وا  نظااا

. رورية لتلك الدول التي تعمل على حماية مصالحها واغرا ها 

-تركة يااة علااى افترا ااات مشاا ا علااى  اعاادة مبن ا بينهاا لاادول تمااارس العال ااات فيماا ا

.و واعد واجراءات 

- د يا تقال تاي والالنظا  الدولي ليس فق  مجموعاة مان الترتيباات  بال هاو جاناب مان ال

يمكن الحفاظ عليها وتبنيها وتحولها او زوال



 الشمولية : اوال

 عد  التجانس : ثانيا

 التفاعل بين الوحدات ورفض العزلة : ثالثا

 انعدا  السل ة الدولية : رابعا

خصا ص النظا  الدولي 



ا وحركاة نتيجاة ا ثاورة النظا  الدولي يشبه المدينة الكونية فالعال ات تازداد اكتظاظا ل

.المستمرة في ميادين االتصاالت والمواصالت 

 ازدياد وسا ل التفاعل  بين الدول.

 الخارجيةتوسع عملية صنع القرار في السياسة

 نماااا  جديااادة للتفاعااال ار ا ياااة ,التجارياااة )انتشااا ثقاف ي,األيديولوجياااة , ال , ة السياسااا

(الخ ,الريا ية 

 لاااى غيااااب ا ادى ا ا وهاااو مااا لااادول وتكثيفهااا ين ا بااا ادل  بااا اد المت بكة االعتمااا يع شااا توسااا

ثابتة فيما يتعلاق  ز الدولاة نتيجاة عاد  القادرة علاى احاداث تباهادافاالولويات ال مييا

ياارة غ أثير كب تاا ا ل  دنيا مااع وجااود وساا لاا ا والسياسااة ا ياا ين السياسااة العل باا ياار وا ااح 

.القوة المسلحة ومحدودية دورها 

الشمولية : أوال 



 دولي لاا ا  ا لنظاا ر ا ا ياا د غياا و ماا ي  وهاا قاا ل ديولوجيات وا ة اخااتالف األياا انس ماان ناحياا متجاا
لدولي  لنظا  ا ل .الى تهديد مستمر 

 لقوة وتدرجها بين دول  وية  ودول  عيفة لتجانس ناتج اي ا من اختالف ا عد  ا

  لادول وتتعد دد كبيار مان ا لدولي الى عا لتجانس اب ا ناتج عن انقسا  المجتمع ا اين ا با
لت ور  لنمو وا .فيما بينها باختالف معدالت ا

 درا مااان ات  ااا لمنظمااا ة حياااث اكتسااابت ا يااا لدول ات ا لمنظمااا ود ا اعلين بوجااا فااا ل ا  ا تناااوع انمااا
لخااص و  ا لنفا درا مان ا ارس  ا ا ان تما اح لها تا ا ا و ما ا وها االستقاللية في ادا ها لوظا فها
ادرة علاى فار ية  ا ل ة سياسا ض على الرغ  من انها ل  تشكل بعد عنصرا من عناصار سا

.ارادتها على اع ا ها 

 لدولي لمجتمع ا .انعدا  المساواة بين اع اء ا

 دولي لا ا  ا لنظا ة فاي ا ة دا ما لا لتجانس هاي حا لة عد  ا واء , حا اوالت احتا الرغ  مان محا با
ا يمكان ان وترات  وما لتا د مان ا ية تزيا اكل اساسا اني مان مشا ل  الزال يعا لعا االزمات فان ا

ليه من انعكاسات سياسية واجتماعية  .ت د  ا

 لداخلياة: اخيرا ات ا ات فاي السياسا ا بسابب االختالفا لدولي يكاون متجانسا لنظا  ا لادول ا ل
لتعارض بين دول كبرى وصغرى وبين اال وياء وال عفاء  وايديولوجياته    فا

عد  التجانس : ثانيا 



يتكون النظا  الدولي من مجموعة من الوحدات والتي تصنف

:الى مجموعتين 

1- الالعبون االساسيون

2- الالعبون الثانويون

وحدات النظا  الدولي 



 الدول:أوال

 الدولااااة هااااي الفاعاااال الاااار يس فااااي السياسااااة الدوليااااة لتمتعهااااا
.سل ة أخرى في الداخل والخارج ألية بالسيادة لعد  خ وعها 

 يستند حق السيادة الى عدة حقوق:

1-( الدوليااةحااق المساااهمة فااي الحياااة ) يجااوز ان تقااو  دولااة ال
.كبرى باالستيالء على دولة اخرى

2-( االستقاللحق ) ة او سال ال تخ اع ألياة  ات السيادة فالدولة
.هي ة اخرى تفرض عليها 

3-(الشخصااااية القانونيااااة )  القاااادرة علااااى التمتااااع بااااالحقوق ا
.والواجبات 

الالعبون األساسيون 



 يمكن اعتماد معيارين لتصنيف الدول:

معيار القوة : أ

التكنلوجي –اال تصاد  -المعيار السياسي: ب

معيار تصنيف الدول 



وكانات , وهي أ وى الدول فاي العاال  :الدول العظمى : أوال
فاااي ظااال نظاااا  الق بياااة الثنا ياااة باااين الوالياااات المتحااادة

وفااااي ظاااال النظااااا  االحاديااااة ,واالتحاااااد السااااوفيتي سااااابقا 
هااا الق بيااة فااان الواليااات المتحاادة تعااد دولااة عظمااى المتالك

الثاااااروات ,حجااااا  الساااااكان , المسااااااحة :عااااادة اعتباااااارات 
واالهااااا   هاااااو امتالكهاااااا , التقاااااد  التكنلاااااوجي ,ال بيعياااااة 

.لألسلحة النووية 

وهااي الاادول التااي ترغااب فااي القيااا:الاادول الكباارى : ثانيااا  
بدور عالمي ولكن  دراتها المحدودة ال تسااعدها علاى ها ا 

بري انيااااا ,فرنساااا ,اال فاااي مجاااال محاااادود مثااال الصااااين , 
.باإل افة الى روسيا االتحادية ,

معيار القوة لتصنيف الدول : أ



ثا ال تلعبانبمقدورهاوليس موحاتلديهاليسدولوهي:المتوس ةالدول:ث
كالدورا ليميادوراتلعبانيمكنهاماالوسا لمنتملكولكنها,عالميادورا

.اال ليميالتركي

بعا مكنيوالتيو عفهابصغرهاتتمتعالتيالدولتلكوهي:الصغرىالدول:را
وحمايةاالستقاللعلىالحفاظمحاولةفيدورهاوينحصرمحليادوراتلعبان

يرمعايعدةالخارجيةالسياسةباستخدا ايستموريسو عو د.واالمنالحدود
:الصغرىالدوللتحديد

العال ش ونفيمتدنيةمشاركة

المنظماتفيالنشا منعاليةمستويات.

الدوليةالقانونيةالقواعددع منعاليةمستويات.

الدوليالنظا فياال وىلعزلتميلالتيوالسياساتالسلوكتجنب.

العال ش ونإلدارةاسلوباالقوةاستخدا تجنب.

الخارجيةالسياسةبنشا االهتما في يقوجغرافيوظيفيمجال

معيار القوة لتصنيف الدول : أ



معيار:أوال ل لعسكر ا لتفر ة:ا لدولبينا لكةا لما لنوو للسالحا لدولا لغيوا را
لكة .اصالما

ا ني ا ار:ث لتوجهمعي لقدرةويرتب :الف ا يا ا الىةاالص ناعياال مارارسالعلىب
.الخارجيالف اء

ا لث ا .يواشتراكرأسمالينمو جينهنالك:اال تصادية_االجتماعيةاالنظمةمعيار:ث

بعا ار:را لتنميةمعي لدولبينالمساواةعد :ا نقسا الىادى دا ل ا لعا نلقسميا
ناميةودولمتقدمةدول

فيةمعيار:خامسا لجغرا اسيةا لجغرافيةالسي ديةوا لالسبعكمجموعة:اال تصا ارا كب
لتي لثمانمجموعةاصبحتا ابلفي,ا لمق ميةللدولتجمعاتهنالكا لنا عةمجموفيا
.77ال

ار:سادسا لتقد معي لعلميا تكنلوجيا ل الودولتكنلوجيامت ورةدولفهنالك:وا
لتكنلوجياتمتلك ا

بعا معيار:سا ل لميةالحرببعدمافترةفي:السياسيا لعا نيةا ا لث لانقس ا لعا 3الى ا
:مجاميع

االنحيازعد دول,منحازةدول,عظمىدول

التكنولوجي –اال تصاد  –المعيار السياسي _ ب

ويقس  الدول الى سبعة مجاميع 



دولعدةبينتعقدمعاهدةبموجب ا مةجماعةوهي

وي د الدولالمجتمعفيالتعاونظاهرةعنيعبرووجودها

هب ات ا ماوجوداتشكل,خاصةهي اتا امةالىتأسيسها

.لهاالمكونةالدولمنيتألف

بالشخصيةلتمتعهااساسياالعباالدولةالمنظمةتعد

.االع اءالدولفوقلسل ةفتتحول,القانونية

هالالمنش ةالدولاتفاقمنوسل تها وتهاالمنظمةتستمد.

سل ةيع يهاماوهوالدوليةللمنظماتالعموميةاالهداف

.االع اءالدولسل ةتقيد وية

الالعبون االساسيون 

المنظمات الدولية كالعب اساسي: ثانيا 



لدوليةالمنظمةتلعبلكي يةالعال اتفيفاعالدوراا لدول بتلعانيجبفانها

موجودغيروهولهاالمكونةالدولارادةعنومستقالمحددادورا

ميدا وغيراستثنا يو عهومستقلة راراتاصداربسل ةالمنظمةتمتعان,

.بهالمعنييناالع اءكلموافقةبعدااليصدرالفهو

بالسيدةالحقتع هاول للمنظمةكاملبشكلسيادتهاعنتتنازلل الدول

.الدولفوقالم لقة

نهيرىميرلمارسيل يةالمنظماتارادتا اا لدول ار يسيفاعالدوراتلعبانا

يةالعال اتفي لدول لدوارادةعنمستقالدوراتلعبانعليهايتعينفانه,ا لا

:على ادرةتكونانيجبوانها,لهاالمكونة

بهاالمحي ةللبي ةالمنظمةاستجابةتمثل راراتالىالمدخالتتحول:اوال.

نيا تأثير:ثا تخا المحي ةالبي ةفيالعكسيةالتغ يةاليةخاللمنال رار وا

مستقل

الالعبون الثانويون 

ثانوياالدولية بوصفها العبا المنظمة 



أنلب,فق الدولبينالعال اتأ ارفيتتحددالالدوليةالعال اتأن

ي لقوال ينالدولغيرمنالم ثرينالالعبينمنمجموعةهنالك

عبينالالانللقولي هبالبعضانورغ ,الثانويينبالالعبينعليه 

فيةالدوليالعال اتوا علكن,الدولمنافسةمنيمكنه الالثانويين

لبونويتغالدولينافسونثانويينالعبينهنالكاناثبت21الالقرن

الالعبينأه هناوسنتناول,االحيانبعضفيمنهاالبعضعلى

:الدوليةالعال اتمسرحعلىالثانويين

1-الحكوميةغيرالمنظمات

2-الجنسياتمتعددةالشركات

3-الو نيالتحررحركات

4-االرهابيةالجماعات

وحدات النظا  الدولي

الالعبون الثانويون/ 2



فقالدولبينالعال اتأ ارفيتتحددالالدوليةالعال اتأن ,
الدولغيرمنالم ثرينالالعبينمنمجموعةهنالكأنبل

 هبيالبعضانورغ ,الثانويينبالالعبينعليه ي لقوال ين
كنل,الدولمنافسةمنيمكنه الالثانويينالالعبينانللقول
العبينهنالكاناثبت21الالقرنفيالدوليةالعال اتوا ع

عضبفيمنهاالبعضعلىويتغلبونالدولينافسونثانويين
مسرحعلىالثانويينالالعبينأه هناوسنتناول,االحيان
:الدوليةالعال ات

1-الحكوميةغيرالمنظمات

2-الجنسياتمتعددةالشركات

3-الو نيالتحررحركات

4-االرهابيةالجماعات

الالعبون الثانويون 



ب ةاوتجمعكلهي:تعريفها ورا منلالستمرار ابلغيرنجوعلىمشكلةحركةا
لىينتموناشخاصجانب لربحبينهامنليساهدافعدةتحقيقلغرضمختلفةدولا .ا

سماتها:

1- لتوجيها ارخارجتأسيسهايت لحكوميا ا

2-لمنظماتاالفراد بلمنبتشجيعا مزدوجةتأسيسهامبادرةتكونانيمكن وا
لدولية .ا

3-ا يةحاالتفي لدولتكوناستثن لمبادرةهيا .تأسيسهافيا

لدولةدورماهيةبين لمنظماتتأسيسفيا لحكوميةغيرا ؟ا

4-لمنظمة لحكوميةالسل ات بلمنتوجيها تتلقىالا لرسميةا .ا

5-لحركاتاالفرادتجمعاتمنتتكون ل ينوا لىينتمونا (فاكثردول3)دولةمناكثرا

6-لربحاليمثل اا .لهاهدف

لفةدولياتهنالك االحمركالصليبالصحةمجالفي,االنسانحقوقمجالفيمخت
لدولي لعملمجالوفيا لنقابيا لدوليا لدوليةاالغاثةمجالوفي,ا .ا

لمنظماتله هويكون نزاعبعدمادولفيجداكبيردورا ل فيدوليدع علىوتحصلا
.عملهامجال

المنظمات غير الحكومية الدولية -أوالا 



فرعيةشركاتتشكلالتيال خمةالشركاتعلىي لقتعبير:تعريفها

أهدافعدةلتحقيقمنتجاتهاوتسوقالصناعيةالبلدانمنعددفي

.الربحأهمها

هابتنشرالتيالفروععددعلىمتعددةومقراتبلدانعدةفيتعمل

اال البلدمععال تهاعلىتحافظلكنها

(تسجيلهاسجلوتحو بهاتأسستالتيالدولة)

لعدةالحدودوراءفيماشركاتهاوتوسيعتشجيععلىاال الدولةتعمل

:اسباب

_ال روريةاالوليةالمواردامدادات مان.

_الخارجفيالو نيالنفو دع فيسياسيةاسباب.

_خارجيةمكاسبعبرالدخلزيادةفيا تصاديةاسباب

ا  الشركات المتعددة الجنسيات -ثانيا



خصا صها:

1-الحكوميغيرال ابععنتعبرخاصةم سساتأنها.

2-الربحتحقيقهدفها

3-للحدودعابرةفهيدولعدةفيتتواجد.

تهافتعددللقرارتنظي مركزتمتلك نهايعنيالمقرا تقلةمسلسل ةتخ عالا

.الر يسبالمقرمتمثلة

مجاالت3فيالشركاته هحج كبرمعرفةويمكن:

1-مبيعاتهاحج  خامة

2-عاملينعدد فيعمالهاعددوصلاالمريكيةموتورزجنرالشركة,فيهاال

.المليونيقاربماالىفترة

3-فشركة,تمتلكهاالتيالفروععددIBMدولة80مناكثرفيفروعلها.

الشركات المتعددة الجنسيات 



منمسلحاكفاحاتشنمعينبشكلمنظمةاالشخاصمنجماعة:تعريفها

 اتمثلهال  شعبهايكونانيجبوال  ,مستقلةدولةتأسيساجل

.الدولةمقوماتبتوفرسيادة

والدوليةاال ليميةالمنظمات بلمناالعترافعلىتحصلانينبغي.

؟لما ا

وموجاتالثانيةالعالميةالحربنهايةبعدبارزاالحركاته هدوركان

السي رةمنللتخلصتهدفكانتوالتيوالثانيةاالولىاالستقالل

االستعمارية

علىركزوال  المصيرتقريرحقعلىم البهافيالحركاته هترتكز

ةالعالميالحرببعد,االستعماريةالسي رةمنالتخلصفيالشعوبحق

..يةالثانالعالميةالحربنهايةبعدالمتحدةاالم فيمكرساواصبحاالولى

ا  حركات التحرر الو ني : ثالثا



فالعنوسا لتعددبسببلإلرهابمحددتعريفهنالكليس

االعمالمرتكبوينتهجهاالتيواالشكالالصوروتباين

.عملياته تنفي فياإلرهابية

منبالعنفتهديداوعمل:بأنهاالرهابهندرسونويعرف

منجوخلقالىيسعونأشخاصمجموعةاوشخص بل

.واالن ارالخوف

بع هااخ االرهابلمكافحةدوليةعملياتعدةجرتو د

ةلمكافحدولي انونهنالكواصبحالحربفيعالميا ابعا

فيالمتحدةاالم دورعلىتركزالدولاخ تانبعداالرهاب

اشكالاحدداعشتنظي علىالحربوتمثل.االرهابمكافحة

المجاله افيالدوليالتعاون

ا  الجماعات اإلرهابية : رابعا



االرهابأسباب

1-يةوجود  

2-الصعبةاال تصاديةاالو اع.

3-السيخيناالنفصاليمثلال اتيللحك تسعىالتياالثنيةاال ليات

.الهندفي

4-معينةدولةبا تصادال ررالحاق.

5-والتأييدالدع علىللحصولاجلهامنيعملالتياالفكارنشر.

الجماعات االرهابية 



أن العنصااار االسااااس فاااي ادوار الالعباااين الثاااانويين  هاااو فاااي

 اادرته  ان يكونااوا وساا ا بااين ماادخالت ومخرجااات والاا   هااو 

وار جوهر التفاعل فاي العال اات الدولياة  وبالتاالي اصابحت ألد

ا اي الالعبين الثانويين  اهمية كبرى ال يمكن تجاهلها او التغ

وتشاااير عااادد مااان الدراساااات الاااى ان عااادد الالعباااين , عنهاااا 

ع الثاااانويين اخااا  بالتزاياااد والتاااأثير فاااي العال اااات الدولياااة  مااا

ال فرة التكنلوجية في القرن الحاد  والعشرين 

 ...... انتهى الفصل الثاني......


