
 

 من الثنائية إلى األحادية القطبية :التعليمية الرابعة الوضعية

ساهمت التغيرات التي حدثت في اإلتحاد السوفياتي منذ منتصف الثمانينات من القرن الماضي في تفككه ثم  : اإلشكالية

 .انهياره مما فتح المجال للواليات المتحدة لإلنفراد بالزعامة الدولية 

 هي النتائج المترتبة  عنه ؟ ماهي العوامل التي ساهمت في هذا الوضع وما

 : مفهوم األحادية القطبية

نظام تحكمه قوة محورية مهيمنة سياسيا وعسكريا واقتصاديا وهي الواليات المتحدة األمريكية تستقطب دول مؤيدة لها 

 خاصة دول العالم الثالث فهي مجبرة للخضوع  األخرىالدول  أما  الحضاري وهي الدول األوروبية االنتماءبحكم 

 تفكك الكتلة الشرقية وسياسة التطويق

بها ميخائيل  أتىالتي  جديدةالسياسة ال أنبحيث  5891بالتطورات التي عرفها االتحاد السوفياتي منذ  أساساتتعلق 

بروز مشاكل االتحاد السوفياتي  إلى أدت( الغالسنوت و البريسترويكا)الهيكلة  إعادةغورباتشوف القائمة على الشفافية و 

حمل  مماتعدد قومياته البشرية وطبيعة نظام الحكم المركزي و أرجائهوبالتالي صعوبة التحكم في ته شساعة مساح خاصة

لمطالب االستقاللية للجمهوريات مما ساهم تدريجيا في ل باإلضافة   خانقة صعوبات اقتصادية إلى أدتضخمة  أعباءالدولة 

الشرقية التي  أورباوتزامن كل ذلك مع التحوالت التي حدثت في دول  بانهياره األمرو انتهى  إضعاف االتحاد السوفياتي

ما رحبت به الواليات المتحدة و شجعته وعملت كل ما في وسعها و هذا  المعسكر الشرقي االتحاد السوفياتي تشكل معكانت 

دخل العالم في مرحلة جديدة عرفت فبالزعامة الدولية  لالنفرادالمجال  ذلك لها فتح و إسقاطهو  لتطويق االتحاد السوفياتي

 .القطبية  باألحادية

 : ابرز التحوالت التي حدثت في العالم

  نظام رأسمالي  إلىتفكك الكتلة الشرقية و تحول دولها من النظام االشتراكي تدريجيا 

  انتهاء الحرب الباردة 

  زوال االتحاد السوفياتي 

  ألمانياسقوط جدار برلين و توحيد  

  تغير خارطة أوروبا الشرقية و التحاد السوفياتي 

  تأثيراوراثة روسيا لمكانة االتحاد السوفياتي بدرجة اقل قوة و  

 5881م لفرضه في العالم منذ .ظهور بوادر نظام عالمي جديد سعت و  

تنظيم العالقات الدولية وفق  إعادةو يقوم على  5881م لتطبيقه منذ سنة .هو نظام الذي سعت و: النظام العالمي الجديد

و قد  األمريكيةجديدة في مختلف المجاالت السياسية و االقتصادية و العسكرية بما يتماشى مع المصالح  أسسمبادئ و 

م عدة شعارات براقة لهذا النظام لكن تبين مع .ورفعت و األبجورج بوش  األمريكيعن ذلك صراحة الرئيس  أعلن

 غطاء لخداع العالم  إاللم تكن  أنهامرور الوقت 

 : المعلنة األهداف

  المحافظة على االستقرار العالمي من خالل تطبيق مبادئ شرعية دولية 

  احترام سيادة كل دولة واستقاللها و عدم التدخل في شؤونها الداخلية 

  نشر قيم الديمقراطية و احترام حقوق اإلنسان و حق الشعوب في تحقيق مصيرها 

 ئز النظام العالمي إزالة المشاكل العالمية العالقة التي تقف حاجزا أمام ركا 

 القضاء على األنظمة الدكتاتورية المناوئة للنظام العالمي الجديد 

  تحقيق التقدم و االزدهار لجميع الشعوب 

 : (الحقيقية)األهداف الخفية

 م و بقاء هيمنتها الدولية.تقوية دور ريادي لو 

 م .خدمة المصالح اإلستراتيجية للو 

  قوة صاعدة  أليتكوين جبهة واسعة تضم العالم الغربي للتصدي 

  األمريكيةتسوية المشاكل المستعصية وفق المصالح  



 

 زيادة هيمنة الدول الكبرى على ثروات الشعوب المستضعفة بحجة تشجيع االستثمار وحرية التجارة 

 اطية وترقية حقوق اإلنسانزيادة التدخل في الشؤون الداخلية للدول الصغرى تحت غطاء نشر الديمقر 

 الطاقة في العالم عالسيطرة على مناب 

  مالمح النظام الدولي الجديد
  .النووية في الصراع والتسابق نحو التسلح كما كان خالل الثنائية القطبية تراجع دور األسلحة*

  .ذات تفوق عسكري مطلق عالمياانفراد الواليات المتحدة األمريكية بقيادة العالم باعتبارها قوة اقتصادية عظمى *

  .كحلف وارسو مقابل تقوية وتعزيز مكانة وتوسيع حلف الشمال األطلسي تفكيك األحالف العسكرية خاصة االشتراكية*

تواجد عسكري أمريكي في مختلف مناطق العالم في شكل قواعد عسكرية أمريكية وسفن حربية في المناطق حيث مصالح *

  .األوسطأمريكا والغرب كالشرق 

األوبئة  ،الفقر ،األمراض ،ثقل المديونية) تفاقم المشاكل االقتصادية واالجتماعية واألمنية في دول الجنوب*

  (.الجريمة،اإلرهاب،المجاعات

مقابل تزايد الطلب الدولي على خدماتها األمنية واالقتصادية واالجتماعية  تراجع دور األمم المتحدة في حل القضايا الدولية*

  . والتي انفردت بالقرارات الدولية األمريكيةإلنسانية لصالح الواليات المتحدة وا

والذي يعكس هيمنة الواليات المتحدة األمريكية على العالم اقتصاديا وعسكريا  سيادة النظام الليبرالي الرأسمالي *

  .وتكنولوجيا وإعالميا وثقافيا

انظر )الحروب العرقية ومشاكل البيئة والسكان .كالديمقراطية وحقوق اإلنسانظهور انشغاالت وتحديات جديدة للعالم *

  ....المخدرات الجريمة المنظمة.الهجرة(درس التحديات السكانية والبيئية

 : المؤسسات الفاعلة في النظام الجديد

 : النظام الجديد فيتستعين الواليات المتحدة بالمؤسسات و المنظمات الدولية حيث تستعملها كوسيلة ضغط لفرض 

غزو : للدول في الشؤون الداخلية األجنبيةالشرعية للتدخالت  إلضفاء كأداةالمتحدة  األمماستخدام هيئة : الميدان السياسي

 روالعراق و مسالة دارف

 كأدواتصندوق نقد الدولي و البنك العالمي و منظمة التجارة العالمية  استخدامو تتمثل في : الميدان المالي و االقتصادي

  م و حلفائها على الدول الضعيفة من خالل ربط استفادة الدول من خدمات تلك المؤسسات بشروط مجحفة.لفرض هيمنة و

عسكرية لفرض النظام الجديد بقوة السالح و هذا ما يفسر بقاء هذا الحلف  كأداة األطلسياستخدام الحلف : الميدان العسكري

 رغم انتهاء الحرب الباردة 

وشؤون  والديمقراطية اإلنسانوهي منظمات غير سياسية تنشط في عدة مجاالت مثل حقوق :المنظمات غير الحكومية 

 . في التدخل بالشؤون الداخلية تقاريرهاباستغالل المرأة والطفل والبيئة وتستغل هذه المنظمات هذا النظام 

وهو , وهي أداة لالستعمار االقتصادي حيث تستخدم هذه الشركات في استنزاف مقدرات الدول :الشركات المتعددة الجنسيات 

 . ويسهل فرض الحلول عليها, يؤدي إلى إضعافها وإفقارها  ما

االتصاالت في عالم  تطور نظمام ومن أخطر أساليبه في ظل وهي من أهم المؤسسات الفاعلة في هذ النظ: اإلعالموسائل 

من تدفق المعلومات في % 91وكاالت أنباء فقط تسيطر على 4 حيث نجد, اليوم وسيطرة الدول الرأسمالية الغربية عليها 

 .وتكرس هذه النسبة لخدمة المصالح الغربية الرأسمالية ،العالم 

    : االنعكاسات على دول الجنوب

  لمصالحها  و لمصالح الدول المؤيدة لها و  إالم لفرضه ال يستجيب .والتسعى الذي أن النظام  األولىبرز من الوهلة

 : بالتالي ستكون انعكاسات سلبية على العالم الثالث و من ابرز مظاهر ذلك ما يلي

  ليبيا  -بتدخله في شؤون الدول  األطلسيالحلف  تأثيرزيادة-  

 همشت الكثير من دول العالم الثالث فرض العولمة التي. 

 تكريس تبعية العالم الثالث المطلقة للشمال خاصة في الميدان االقتصادي.   

 تهميش القضايا المتعلقة بدول الجنوب. 

 دول العالم الثالث  لىع عففقدان حركة عدم االنحياز لدورها كمدا. 

  

 الحروب و الصراعات في دول الجنوب  إثارة. 

 أوضاعهالكن  أهدافهالدول العالم الثالث  تحققالثنائية القطبية لم تحدث توازن في العالقات الدولية و لم  أنرغم : الخالصة

 .تجعل هذا العالم تابعا لها  أن أرادتحاال من نظام تحكمه قوة واحدة  أحسنكانت 

 


