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بصرف النظر عن التوصيف اللغوي ومقاربته لبعض المفردات ومنها          
النظام العالمي ، فان تاريخ البشرية الموغل في القدم وبخاصة الفترات التي 

، شهدت بشكل او  الجتماعية ومتطلباتهاتكونت معها بعض مظاهر الحياة ا
بآخر محاوالت لتنظيم انماط العيش وآيفية التعامل مع المحيط ، ان آان على 
مستوى العالقة مع اآلخرين او مع الطبيعة او غيرها من القضايا ذات الصلة 
بحياة االنسان اليومية الحيوية ؛ وآما اسلفنا بصرف النظر عن دقة المقاربة او 

 المعيشية الخاصة  آانت - فان محاولة تنظيم االوضاع االجتماعية عدمها ،
البداية للتفكير بنسق او نظام عالقات او بقواعد تحكم المجموعة ومن حولها، 

 .وآذلك في المحيط االوسع الذي تتواجد فيه 
        وان آانت هذه الفكرة هي قائمة واقعيا لما لها من ارتباط في ذهنية 

ان لجهة حب البقاء وتأمين مستلزماته ، فان تطور الحياة وتفكير االنس
االجتماعية وما آلت اليه من مراحل عبر العصور ، قد حدت بالعديد من 
المفكرين الى تصويب افكارهم في الوجهة التي تخدم الجماعة البشرية  عبر 
ي تنظيمها في اطر اجتماعية آانت ام سياسية وفقا لاليديولوجية والمعتقدات الت

 .يرتكزاليها آل منهم
        وعليه فان نظرة سريعة الى الفكر السياسي  في القرون الماضية تظهر 
المالمح العامة التي نظر اليها بعض المفكرين لرؤيتهم للنظام العالمي االمثل 
والسبل اآليلة الى سعادة البشر ورفاه حياتهم وعالقاتهم ، وان آان تضارب 

ئا ظاهرا وبارزا بين هذه االفكار اال ان آل منها سعت االفكار والمعتقدات شي
جاهدة الى اظهار نفسها البديل المالئم والصحيح للحياة الكريمة والرقي 

 .واالزدهار االذي يحلم فيه جميع البشر 
  النظام الدولي ومفاهيمهاصول: اوال 
ظرته   ان القراءة الدقيقة لكتابات الفيلسوف اليوناني ارسطو تظهر ن      

الشمولية الى العالم ، على اعتبار انه آل ال يتجزأ ، ذلك من خالل اشارته الى 
الكون ، رغم انه لم يشر الى النظام آمصطلح ؛ وعليه ان تحليل االمور 
المرآبة ينبغي تحليلها بصفتها الكلية ، وبالتالي ان تجزأتها وتحليل اجزائها 

 .تع بها أمر سيفقدها الكثير من  الخصائص التي تتم
        اال ان عصر النهضة قد اسس للنظرية المعاآسة، واستندت الى قاعدة 
تحليلية للجزئيات التي يتكون منها الموضوع، أي بمعنى آخر عدم األخذ بعين 
االعتبار ما يمكن ان يتم من تفاعل بين األجزاء المختلفة المكونة للموضوع، 

ه النظرية االرجحية حتى القرن وآان غاليليو اول من اسس لذلك وظلت لهذ
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غير ان عجز هذه النظرية عن تفسير بعض المسائل التي ال . التاسع عشر 
يمكن تجزئتها آالقضايا الحيوية والبيولوجية اسهم في العودة الى النظرية  
الشمولية التي اخذت في االنتشار بين مختلف العلوم الطبيعية واالنسانية آعلم 

لم النفس واالجتماع واالقتصاد والسياسة وغيرها من االحياء والطبيعة وع
 )1.(العلوم

        وفي هذا المجال ايضا توصل عالم االحياء االلماني لودفينغ فان 
 الى ما اسماء 1949 عام Ludwig von Bertalanffy)( بيرتانفي 

التي ارتكزت على مجموعة من الفرضيات ) 2(بالنظرية العامة لالنساق 
العلمية القابلة للتطبيق على بعض العلوم بصرف النظر عن طبيعة والقوانين 

ولقد امتد استعمال النظام آمصطلح الى الجوانب . الميزات التي تتمتع بها 
االجتماعية والسياسية واالقتصادية ، أي بمعنى انها لم تعد تقتصر على العلوم 

 الطبيعة الترآيبية الميكانيكية او الطبيعية ، بل وشملت النظم االجتماعية ذات
أي القابلة للتكيف مع بيئتها، وفي مجال العلوم السياسية ساهم آل من 

 )Gabriel Almond – Daivid Easton – Karl Deutsch  (  في اغناء
 Order  والنظام Systemوتنويع التحليل النسقي ؛ آما استخدم مفهوم النسق 
ير تلك العالقات والتوقع ما في تحليل العالقات السياسية الدولية بهدف تفس

 .K (يمكن ان تكون عليه في المستقبل ، اما ابرز من آتب في هذه المجاالت 
Boulding – G . Modelski – J. Singer – M. Kaplan – O. 

Yong – G.Liska – A . Scoot – K. knoor ( وغيرهم. 
توصيف         وعلى الرغم من وجود بعض التباين واالختالف في تعريف و

 ٍ  ، فان هناك العديد من اوجه التشابة ونورد بعض اهم Systemالنسق
 :التعريفات والتعليق عليها

 ) 3" (النسق هوجمع من العناضر المتفاعلة " -
النسق هو عبارة عن آيان عام تترابط عناصره ومكوناته على نحو "  -

 )4" (يجعله يتفاعل ويتبلور في النهاية بشكل متميز عن غيره
سق هو جمع من العناصر المتفاعلة ، والتي تشكل آال يبدو على الن"  -

 ) 5" (انتظام معين 
ما بينها ، أي التي يالنسق هو جمع من العناصر ذات االعتماد المتبادل ف -

ترتبط فيما بينها بعالقات معينة بحيث اذا حدث تغير ما في أي من هذه 
من ثم يتخذ الكل شكال العالقات ، فان بقية العالقات تتغير وفقا لذلك ، و

 ) .6" (جديدا
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بأجزاء متساندة ومتفاعلة فيما بينها على نخو يتحقق به " النسق هو آل  -
 ) .7" (انتظام ذلك الكل 

النظام آما يعربه /         ووفقا لما سبق من تعريفات يمكن القول ان التسق 
ليه بعض الكتاب والباحثين العرب ، بأنه تصور ذهني او منظور يستند ا

الباحث في توجيه بحثه من خالل اطار او شكل مرجعي يستند اليه الباحث 
للتدليل على ظاهرة معينة ، تتمثل في االفتراض االرادي بان هناك ثمة تفاعال 
بين مجموعة من العناصر ، وان هذا التفاعل بين االجزاء يشكل آال يبدو على 

بحسب ديمومة انتظام هذه انتظام معين يصل الى حد النظام ويستمر لوقت ما 
 .التفاعالت 

 ،) 8( الذهني ال يؤيده مفكرون آخرون -        اال ان هذا التصور الفكري
 "وتعتبر هذه النقطة من المواضيع الخالفية بين المفكرين واسست لتيارين  

التيار االول يقول بوجوب ان يكون النظام تعبيرا عن واقع فعلي ،  -
ن ال يستند الى افتراضات معينة للتدليل على وعليه يجب على الباحث ا

 ، بل يجب ان يكون من بين خصائص هذا الواقع شيء معين
ما يصح تسميته او اطالق النسق او ) محسوسا آان ام مجردا( اوذاك

 .النظام علية 
التيار الثاني يرى ان النسق ليس اآثر من مجرد اداة ذهنية فكرية يستند  -

وعليه فان للباحث مطلق الحرية باستخدامه اليها الباحث للتحليل ، 
 ) .9( يدلل عليه هبصرف النظر عن وجود او عدم وجود واقع فعلي ل

        اال ان آثيرا من العيوب تواجه هذا التيار باعتباره غير موضوعي االمر 
الذي يحول دون استخدامه بالشكل الصحيح ، استنادا الى ان أي مفهوم او 

هم الواقع ويساعد في تفسيره  وتوقع االشياء المستقبلية مصطلح يساعد على ف
ومهما يكن من امر ، فان التسق هو تصور ذهني ورغم ذلك فان عناصره . منه

يمكن ان تكون محسوسة أي مادية، او افكار مجردة ، وفي هذا المجال يمكن 
 :تمييز نوعين من االنظمة 

 الطبيعية ، آجسم االنساق المحسوسة او ما يسميها البعض باالنساق -
االنسان والنظام الشمسي ، أي التي تشغل حيزا من الوجود المكاني 

 .والزماني ، أي ان لها وجود مستقل عن ارادة الغير ومالحظاته
االنساق التجريدية والتي تستند الى روابط الواقع ، أي التي تم التوصل  -

طار الى صياغتها من خالل تجريد الواقع الملموس ، وفي هذا اال
يرفض بعض الباحثين تسمية ذلك بالنسق، تحسبا للخلط بين الواقع 
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الفعلي وبين المفهوم االدراآي المعبر عن هذا الواقع او ذاك ، وعليه 
يمكن القول بأن النسق  آمفهوم وآمصطلح هو تعبير عن نسق تجريدي 
او نموذجا للنسق ، وهنا نشير الى ان نماذج االنساق قد ال تعبر عن 

 .قع بكافة جوانبهالوا
االول وهو :         آما  ان هناك تصنيفا آخر لالنساق يميز بين نوعين 

االنساق المغلقة التي ال تتفاعل مع بيئتها، والثاني وهو االنساق المفتوحة التي 
 ).10(تتقاعل وتتاثر مع محيطها وبيئتها 

 ما هية النظام الدولي : ثانيا 
من التعريفات ، والتي آانت بمجملها ترآيزا على       يمكن االستناد الى عدد 

عالقات الدول فيما بينها وما تشكل من تفاعالت وتأثيرات بينها، وفي بيئتها 
 :الدولية ، ونذآر فيما يلي اهمها

النسق الدولي هو جمع من الدول التي تتفاعل مع بعضها ومع بقية الوحدات " -
 ).11" (او الالعبين الفاعلين في النسق

النسق الدولي هو جمع من الكيانات السياسية المستقلة المتفاعلة مع بعضها  " -
 ).12". (بصورة منتظمة ومتكررة 

النسق الدولي هو مجموعة من الوحدات السياسية المتدرجة لجهة القوة  " -
والمتفاعلة في عالقاتها على نحو يهيىء التزان قواها والنتظام عالقاتها ، 

لدولية من جهة وبما يحول دون هيمنة أي من هذه الدول بعيدا عن الفوضى ا
 ) . 13". (على ما عداها ، مكونة امبراطورية عالمية من جهة اخرى 

        ان التدقيق في تلك التعريفات تقودنا الى استنتاجات عدة تتعلق بعناصر 
 .النسق وتفاعالته وميزان القوى بين عناصره

 عناصر النسق -1
سق الدولي من مجموعة عناصر تمثل الوحدات السياسية أي         يتكون الن

الدول ، على ان تتوافر في الدولة عدة خصائص لكي تكون فاعلة في النسق 
 :الدولي ، وأبرز هذه العناصر هي 

ان تكون لها شخصية معنوية على المستوى الدولي تمكنها من ممارسة  -
 .حقوقها والتزاماتها الدولية بفاعلية

ة بالقدر الكافي من القوة التي تمكنها من اتخاذ مواقفها تمتع الدول -
 .وقراراتها بحرية او بمعزل عن أي ضغوط خارجية 
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ان تكون قادرة على التفاعل مع محيطها ، وان تكون قادرة على التأثير  -
في مجريات العالقات الناجمة عن مواقفها والتزاماتها ، وآذلك القدرة 

 . لغير وتفاعالتهالكافية للتاثير في نشاطات ا
        وفي مجال عناصر النسق الدولي انقسم آتاب العالقات الدولية بين مؤيد 
ومعارض القتصار الدول فقط او ضم عناصر اخرى ؛ ففي حين يرى  بعض 

ان النسق الدولي يمكن ان يضم منظمات اقليمية  ودولية ، ) 14(الكتاب 
ير حكومية وصوال الى وشرآات متعددة الجنسية، ومنظمات ومؤسسات غ

االفراد؛ يرى اآلخرون ان عناصر النسق الدولي يجب ان يضم الدول القومية 
باعتبارها الوحيدة القادرة في النهاية على انخاذ القرارات والمضي فيها دونما 
الرجوع الى أي مرجع آخر، ومن وجهة نظرهم ايضا ، ان تلك المنظمات 

هما عظم شأنها العتبارات آثيرة من والشرآات غير الحكومية هي قاصرة م
بينها افتقادها للسيادة ، وعدم تمكنها من اتخاذ القرارات بصورة ذاتية دون 

 ) .15. (الرجوع الى المتنفذين فيها
        اما لجهة قوة االعضاء في النسق ومدى تاثيرها في التفاعالت ، فهي 

 سائد هنك قوى بطبيعة األمر مختلفة بحسب قوة آل عضو ، ففي آل نسق
مختلفة في حجمها وامكاناتها وتأثيراتها في النسق ذاته او في باقي اعضاء 
النسق، فهناك دوال تؤثر في تسيير النسق الدولي آالواليات المتحدة األميريكية 
في العقد األخير من القرن العشرين وما تاله، وهناك دول قوية لكنها غير 

في النظام آفرنسا واليابان مثال في نفس قادرة على ممارسة اشكال تأثيرية 
الحقبة، وهناك دوال تتمتع بقدرات معينة تتذبذب بين عالقات االقطاب األخرى 
وهناك دوال ضعيفة تنتظر تقرير مصيرها ووضعها في النسق وفقا لتوازن 
القوى بين االقطاب في النسق الدولي ، آالدول العربية على سبيل 

 )  16". (هيرارآية النسق الدولي"ى بالنسق الدولي ويسمى تدرج القو.المثال 
وهو ما يتعلق بصورة ) Structure(         آما ان لكل نسق دولي بنية 

ترتيب االجزاء المكونة للنسق الدولي في زمن معين ، أي بمعنى عدد العبي 
،ولمالحظة البنية على عناصر ) 17(النسق الدولي وتوزيع القوى فيما بيتهم 

 .ان تستمر لفترة زمنية معينة النسق 
 : تفاعالت النسق الدولي– 2 

        ان النظر الى النسق الدولي آاطار جامد للعالقات الدولية تبقى نظرة 
 ان آان بين اعضاء النسق -ناقصة ومجتزأة ، باعتبار ان العالقات الدولية 

 الروابط  هي سلسلة من–ذاته او عالقاتها بين الدول والمنظمات واالنساق 
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او )  (Linkages,Interactions, Transactionsوالتفاعالت والمعامالت 
، وتتخذ هذه التفاعالت شكال معينا ) 18(سلسلة من االستجابات والمنبهات 

ومتكررا بسبب وجود مجموعة من قواعد العمل والنظم التي تتحكم بتفاعالت 
 .النسق 

 لدراسة االنساق ان آانت اقليمية او         ويعتبر التفاعل ، الخاصة الجوهرية
ان العالقات بين الدول ال تخضع :" ، وبهذا المعنى يمكن القول ) 19(دولية 

ألية مبادىء عامة ، وانما تشكل من خالل المصالح والقدرات الوطنية لمختلف 
 ) .20"(اعضاء النسق 

عتها منها ،         وتتأثر التفاعالت في العديد من المتغيرات في شكلها وطبي
عدد االقطاب واالغضاء في النسق، وطبيعة العالقات بين النسق ذاته وما 

 صراعيا ، والتحالفات السائدة بين –يغلب عليه ان آان طابعا تعاونيا ام خالفيا 
  .  سقاعضاء الن

 : توازن النسق الدولي   -3
تؤدي الى  التي يمكن ان تتم بين اعضاء النسق ، يمكن ان ان التفاعالت        

توازن معين في زمن معين بين اعضائه ، االمر الذي يؤدي الى انتظام 
 ) :21(العالقات بين النسق في تلك الحالة، ويمكن ان يطهر في شكلين 

تحقق التوازن من خالل التأثر المتبادل بين اعضاء النسق من خالل  -
رغم موضوع يتتطلب موقفا معينا، و الفعل ورد الفعل على اية قضية او

انه من الممكن ان تكون المواقف متباينة او حتى متناقضة تجاه قضية 
معينة ، اال انه من الممكن ان يبقى شكل النسق آما هو دون تغيير ، 

في هذه الحالة، االتزان  على اتزان  النسق ) G. Liska( ويطلق 
 Static  (الساآن ، أي االتزان الذي ال يغير في طبيعة وشكل النسق 

equilibrium ( وهو ما يتوافق مع االنساق الطبيعية ونادرا ما يتوافق
 ) .22(مع االنساق االجتماعية بحسب رأية وهذا ما نؤيده 

حقق التوازن عبر تغير هيكل النسق وصور توزيع القوة بين اعضائه، ت -
آأن يؤدي فعل معين الى تغيير بنية النسق وهيكله ليعود التوازن مرة 
اخرى، ومثال ذلك ان يزداد او ينقص عدد االقطاب في النسق ، وهذا ما 

، ويظهر ذلك على سبيل ) 23(التوازن الحرآي ) Liska(يطلق عليه 
عد الحروب ، آتغير صورة النسق من التعددية الى الثنائية بعيد المثال ب

 . الحرب العالمية الثانية
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        وفي هذا االطار يمكن التمييز بشكل واضح بين التوازن في االنساق 
الطبيعية والتوازن في االنساق االجتماعية ، ففي االول تظهر االنساق واضحة 

وحة وغير واضحة في احيان آثيرة لما ومغلقة ومحددة ، فيما الثانية مفت
تتداخل فيها الكثير من العوامل واالعتبارات غير الدقيقة في حساباتها او 

 . توقعها
        وفي معرض التحدث عن توازن النسق يجب التنبه الى الفرق ما بين 

ان نسقا يعد مستقرا ، عندما تتم مواجهة اية " التوازن واالستقرار ، اذ  
 يتعرض لها توازن هذا النسق او توازن أي من انساقه الفرعية اختالالت

بواسطة عمليات تصحيحية تستهدف منع التعديل في هيكل النسق او في نمط 
ويميز الباحثون في العالقات الدولية بين نوعين من التوازن، ). 24"(تفاعالته

ل وهو ما يرتب عن حدوث اختال)  Stable equilibrium(التوازن المستقر 
في التوازن ، حدوث افعال تؤدي الى اعادة التوازن الى ما آان عليه؛ 

وهو ما يرتب حدوث ) Unstable equilibrium(والتوازن غير المستقر 
 ).25(تغير في صورة النسق الى اشكال جديدة

        ان االستقرار في النسق الدولي يعتبر ظاهرة تتجلى في وقت معين وهي 
 العوامل وآما اسلفنا ان أي تغيير في صورة توزيع القوة مرتبطة بالعديد من

بين النسق او في بيئته، سيؤدي بالضرورة الى اختالل توازنه ، ويحدد 
)Scott( عدة عوامل الختالل توازن النسق ابرزها )26 :( 

ظهور النزاعات والصراعات بين اعضاء النسق واتساعه بحيث  -
 .يصعب السيطرة عليه 

في االهداف التي على اساسها قام الحلف او التكتل وما التغير الواضح  -
 .ارساه من نسق،او اتمام اهداف النسق

انسحاب عضو رئيس من النسق، خصوصا اذا ما  آان سيؤدي الى  -
 .اختالل واضح بين اعضائه 

 .استغالل نسق فرعي ضمن النسق العام لتحقيق اهداف خاصة به -
 الدولية هي عملية مستمرة، اال ان ما         ان اختالل التوازن في االنساق

يميز أي نسق دولي عن آخر ، هو مدى تكيفه مع المتغيرات الحاصله فيه او 
فهناك من االنساق سرعان ما  في  محيطه ، او مدى االستجابة لهذه التغيرات ،

تنهار حين مواجهتها ألي تغير حتى ولو آان ثانويا، وهناك من االنساق تكون 
رضها ألزمات معينة وتتجلى قوتها وفعالية ادائها حين تعرضها فاعلة حين تع
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وتعود قدرة هذه االنساق على التكيف او االستجابة لهذه .لتهديدات خارجية
 ) :27(المتغيرات الى العديد من االسباب أبرزها 

الطبيعة التي يتسم بها النسق، لجهة تجانس او عدم تجانس اعضائه ،  -
 . ، ومرآزية التوجيه فيه درجة التعاون بين اعضائه

مدى التغير الحاصل لجهة قوته ومداه وسرعته ، ومدى دقة وعي  -
 .االعضاء لهذا التغير واتفاقهم على سبل مواجهته بسرعة وفاعلية

الكفاءة المتاحة آلليات التعاون واعادة االنتظام للنسق ، من خالل  -
 .عمليات االتصال واتخاذ القرارات المناسبة

عدم قدرة النسق الدولي على االستجابة للمتغيرات ، يعني انهياره         ان 
وظهور شكل جديد اذا آان هناك حد ادنى لمبررات وجوده بين اعضائه،االمر 
الذي يستدعي اجراء العديد من الخطوات العملية الستمراره ولو بأشكال 

ءات عدة اجرا ) Scott(مغايرة نسبيا عما آان عليه، وفي هذا الصدد يذآر 
 ) :28(أبرزها 

 .   زيادة او انقاص عدد أعضاء النسق-
 .   تعديل االهداف او وضع اهداف جديدة-
 .ايجاد وظائف جديدة -
 .تعديل وتطوير آليات العمل المتاحة بين اعضاء النسق  -
 .زيادة درجة مرآزية االتصاالت بين اعضاء النسق -

 
  النسق الدوليصور: ثالثا 

ع االنساق الدولية وفقا للمعيار الذي يلجأ اليه الباحث في         يمكن تمييز انوا
اشهر من ) 29 ( (M . Kaplan)هذا المجال ، ويمكن اعتبار مورتون آابال ن

 :صنف وحدد خصائص االنساق الدولية ، وابرزها
 : معيار عدد االقطاب في النسق – 1
ق التي وهي االنسا) Multipolar systems(   االنساق متعددة االقطاب -

 .تضم اآثر من قطبين 
 )Bipolar systems( االنساق ثنائية القطب -
  المعيار الجغرافي– 2 
والتي تضم في عضويتها عددا ) Regional systems( االنساق االقليمية -

من الدول التي تشترك فيما بينها بالعديد من المظاهر السياسية والثقافية 
 .حد ، وتعتبر متمايزة عن محيطهاوالحضارية وتقع في نطاق جغرافي وا

 9



 .التي تشمل مجتمع الدولة الواحدة) National system( االنساق الوطنية-
، التي تضم في عضويتها جميع دول ) Global system( االنساق العالمية -

 .العالم، وفقا لشروط انظمتها األساسية
  معيار الوظيفة-3
 .ادية االفليمية او الدولية االنساق االقتصادية ، آالتجمعات االقص-
 . االنساق االمنية ، آاالحالق العسكرية ونظم الدفاع-
  المعيار االيديولوجي– 4
    Liberal system  االنساق الليبرالية-
 Communist system االنساق الشيوعية -
  معيار التجانس- 5
  التي يشترك اعضاؤها فيHomogeneous system  االنساق المتجانسة -

 .قيم واحدة في بناء آياناتها السياسية 
 التي تضم اعضاء Heterogeneous system االنسلق غير المتجانسة -

 .تعتمد في آياتانها السياسية ايديولوجيات وقيم متباينة وختى متصادمة
  معيار االستقرار – 6
 التي تضم اعضاء يسود االتفاق بينهم Stable systems االنساق المستقرة -
 .ى قواعد العالقات والتفاعالت عل
 التي يسودها غياب االتفاق Revolutionary systems االنساق الثورية -

بين االعضاء على القواعد السلوآية، وحيث يظهر التنافر وعدم االعتدال في 
 ,المواقف، مما يؤدي الى عدم االستقرار وفرط عقد النسق

  معيار التأثير في عملية صنع القرار– 7
  التي تضم الدول االآثر تاثيرا Dominant systemsاالنساق المسيطرة   -

في تسيير النسق العالمي ، بمعنى انها قادرة على التاثير به دون ان يتمكن احد 
 .من التاثير بها 

 االنساق الهامشية او التابعة التي تضم دوال محدودة القدرات في التاثير ، -
 .ات الحاصلة على الصعيد الدوليوالتي غالبا ما تنصاع للمتغير

 )30( معيار عدد االعضاء وقواعد العالقة والتوازن – 8
 Unit vito system نسق الوحدة المعترضة -
 Herarchical  system النسق التدرجي الهيرارآي -
  Universal system التسق العالمي -
 Tight bipolar system الفطبية الثنائية المحكمة -
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 Loose bipolar systemة الثنائية المفككة  القطبي-
  Balance of power system نسق توازن القوى -
 )31(  معيار البنى االجتماعية في دول النسق- 9
 Industrial system النسق الصناعي -
 Agrarian system النسق الزراعيِ -

  معيار االستقرار او االضطراب-10
الذي اعتمد ) Rosecrance) 32عيار روزآرانس         وقد استند الى هذا الم

المنهج االستقرائي في مالحظة احداث التاريخ الديبلوماسي االوروبي ما بين 
 : ، حيث مّيز بين نوعين من االنساق 1960و 1740

 النسق المستقر حيث تستطيع منظومة القواعد والعالقات التي تضبط الوضع -
الى ادنى مستوياته، اذ اشار الى داخل النسق وخارجه من خفض الصراع 

 :خمس صور لالنساق تندرج ضمن هذا االطار وهي 
  .1789 -1740 القرن الثامن عشر –أ 

 .1822 – 1814 االتفاق االوروبي –ب 
 .1848 – 1822 االتفاق القصير -ج 
  1890 – 1871 االتفاق البسمرآي –د 
 .1960 – 1945  ما بعد الحرب العالمية الثانية -ه 
 االنساق غير المستقرة وهي التي تغلب فيها عوامل الصراع القواعد المنظمة -

 :لعالقات النسق، وأشار الى اربع صور هي 
 .1814 – 1789 النسق الثوري –أ 

 .1871 – 1848 االتفاق المتعثر –ب 
  .1918 – 1890 القومية االمبريالية –ج 
 .1945 1918 العسكرية الشمولية –د 
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