
 

 

  :إشكايل متهيد
 الغريب املعسكر مها متناحرين، معسكرين بني باملواجهة الثمانينيات أواخر وحىت الثانية العاملية احلرب بعد الدولية العالقات متيزت

 واختلفت الثنائية، القطبية بنظام عرف ما إطار يف وذلك السوفيايت، اإلحتاد بزعامة الشرقي واملعسكر األمريكية، املتحدة الواليات بزعامة
  .واالنفراج التوتر بني املعسكرين بني املواجهة حدة

 الثنائية؟ القطبية نظام لربوز التارخيي هو السياق فما 

 األوىل؟ الباردة احلرب وأزمات ومظاهر هي أسباب وما 

  الثانية؟ الباردة واحلرب السلمي التعايش مرحلة عن وماذا 
I - الثنائية القطبية لربوز نظام) التارخيية الظروف( التارخيي السياق:  

  :الثنائية القطبية نظام وبوادر الثانية العاملية احلرب بعد الدولية األوضاع -  1
 نفوذ تصاعد إىل الثانية العاملية احلرب اية بعد وفرنسا بريطانيا يف املمثلة التقليدية األوربية االستعمارية القوى نفوذ تراجع أدى

 واألنظمة النازية ضد العاملية الثانية احلرب خالل حتالفهما املؤقت رغم واالقتصادي، السياسي النظام حيث من متعارضتني جديدتني قوتني
 حماولة إىل تسعى واليت الرأمسالية األمريكية املتحدة والواليات العامل، يف الشيوعي للمد والداعم الشيوعي السوفيييت االحتاد الديكتاتورية ومها

 الذي السوفيييت االحتاد نفوذ مناطق إىل النازية من حتريرها بعد ألملانيا الرباعي التقسيم يف الثنائية حنو التوجه هذا وجتلى الشيوعي، املد إيقاف
 كما بينها، فيما الغريب القسم )الواليات املتحدة األمريكية وفرنسا وبريطانيا( الرأمسالية الدول بينما اقتسمت الشرقي، القسم على سيطر

  .الطريقة بنفس برلني مدينة قسمت
  :الشرقية أوربا يف السوفيايت الشيوعي املد -  2

 اليت الشرقية أوربا دول يف الشيوعية لألحزاب السوفيايت االحتاد مساندة يف املعسكرين بني للصراع السياسية االنعكاسات جتلت
 املد تصاعد وأمام السوفيايت، النظام غرار على فيها اشتراكية أنظمة وإلقامة ،السلطة إىل النازي للوصول االحتالل من حتريرها يف ساهم

 اشتراكي نظام وإقرار الشعوب على للسيطرة املد وسيلة هذا يف رأت اليتاليات املتحدة األمريكية الو فعل ردود جاءت أوربا يف الشيوعي
  .ا

  :مارشال مشروع خالل من األمريكي الفعل رد -  3
 ،"الشيوعية حماصرة سياسة" ب ما يسمى أو ،ترومان مذهب ظهور والعامل أوربا يف الشيوعي املد على األمريكي الفعل رد كان

 سنة مارشال مشروع خالل من احلرب من املتضررة للدول قُدمت اليت الضخمة واالقتصادية املالية املساعدات اإلطار هذا يف وتدخل
 إىل حتما يؤدي مارشال مشروع أن ستالني السوفيايت الرئيس مستشار) Andrei Zhdanov(جدانوف  أندريه م، وقد اعترب1947
 املشروع مواجهة إىل دعا لذلك العامل، على األمريكية االمربيالية فرض وبالتايل الدعم، هذا سيلقى الذي البلد سياسة على تغريات حدوث

 لتعبئة "الكوميفورم"ب  املسمى الشيوعي اإلعالم مكتب إنشاء إىل فصارع ،األمريكية التوسعية املخططات كل وجه يف والصمود األمريكي
  .األمريكي املشروع ضد الشيوعية األحزاب

II - ا  وبعض األوىل الباردة احلرب مظاهرم1953 – 1947(أزما(:  
  :واالقتصادية العسكرية ومظاهرها الباردة احلرب مفهوم -  1

 العاملية احلرب بعدالسوفيىت  واالحتاد املتحدة الواليات بني توجد كانت اليت والتنافس والتوتر الصراع حالةهي  :الباردة احلرب
 أوائل وحىت األربعينيات منتصف يف املباشر العسكري االصطدام تفادي مع الطرق مبختلف مبادئه نشر على طرف كل عمل حيث ،الثانية

 :مظاهرها أهم ومن ،املاضي القرن منالتسعينيات 

 الباردة والحرب الثنائية القطبية نظام
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 من خمتلفة مناطق يف انفوذمه بسط يف منهما كل ورغبة ،املعسكرين بني اإليديولوجي اخلالف عن ناجتة خالفات :السياسية اخلالفات �
 خيالية مساعداتاليات املتحدة األمريكية الو تقدمي ، وكذاالبلقان دول يف نفوذه بسطل السوفيايت االحتاد رغبة ظهرت واليت ،العامل

 .الشيوعي املد من ومحايتها جانبها إىل لكسبها مارشال مشروع إطار يف وذلك ،اقتصادها بناء إلعادة األوربية للدول
 األوربية السوق الغربية الكتلة أنشأت حيث ،املعسكرين بني اقتصادية قطيعة إىل السياسية اخلالفات تطورت :االقتصادية القطيعة �

 .الكوميكون الشرقية الكتلة أنشأت حني يف ،املشتركة
 أبرزها ،وحلفائه السوفيايت االحتاد ضد موجهة عسكرية أحالف تكوين إىل الرأمسالية الكتلة اجتهت :عسكرية أحالف تكوين �

 ".وارسو حلف" االشتراكية الكتلة دول مع وفيايتسال االحتاد إنشاء إىل أدى مما، "األطلسي مشال حلف"
 صنع ومن ،للقارات العابرة الصواريخ تطوير من الطرفان متكن حيث ،التسلح حنو التسابق إىل املعسكرين اجته :التسلح حنو التسابق �

 مواجهة يف الدخول الطرفان تفادي على القائم "الرعب توازن نظام" ب يسمى ما لكذ عن فنشأ ،واهليدروجينية النووية القنابل
  .إفنائها إىل الشامل الدمار أسلحة استعمال يؤدي أن من خوفا مباشرة
  :األزمات بعض األوىل الباردة احلرب ختللت -  2

 :الكورية احلرب ويف األوىل، برلني أزمة يف العظميني بني العالقات على جلية بصفة الرعب توازن تأثري ظهر
الواليات املتحدة  اتفاق اثر وعلى نفوذ، مناطق أربع إىل الثانية العاملية احلرب بعد أملانيا تقسيم مت :م1949 األوىل برلني أزمة �

 السوفيايت االحتاد باملقابل قرر الغربية، برلني ذلك يف مبا مراقبتها حتت الوقعة األملانية املناطق توحيد على وفرنسا واجنلترا األمريكية
 العظميني بني مواجهة إىل تتحول أن األزمة هذه وكادت عليها، حصارا بذلك وفرض الغربية، برلني إىل املؤدية الطرق مجيع إغالق

 ومجهورية برلني ذلك يف مبا أملانيا تقسيم ذلك الغربية، وأعقب برلني على احلصار رفع م1949 ماي يف السوفيايت االحتاد قرار لوال
 .السوفيايت لإلحتاد التابعة) الشرقية أملانيا( الدميقراطية أملانيا الرأمساليني، ومجهورية للحلفاء التابعة )الغربية أملانيا( االحتادية أملانيا

 سنة شطرين إىل ألراضيها السوفيايت األمريكي املزدوج االحتالل اثر على كوريا تقسيم مت :م1953 – م1950 الكورية احلرب �
 بسبب األزمة واندلعت الواليات املتحدة األمريكية، تدعمها اجلنوبية وكوريا السوفيايت االحتاد يدعمها الشمالية كوريا م،1945
 األمم دخلت عندما ذلك بعد احلرب نطاق وتوسع اجلنوبية، كوريا الشمالية كوريا هامجت عندما الكوريتني بني األهلية احلرب
 اجلنوبية كوريا ملساندة املتحدة الواليات تدخلت ، إذالصراع يف أطرافا الصني مث املتحدة األمريكية الواليات بقيادة املتحدة

 حنو بادرة شكل مما ،م1953 يوليوز يف سالم هدنة على التوقيع مت طويلة مشاورات وبعد الشمالية، كوريا ملساندة الصني وتدخلت
  ."السلمي التعايش" تسمى جديدة مرحلة وبداية الدويل، االنفراج الوضع

III  - الثانية الباردة احلرب إىل السلمي التعايش من الدولية العالقات:  
  :م1979 غاية وإىل الستينيات بداية من السلمي التعايش مرحلة الدولية العالقات دخلت -  1

 للمواجهة املفضي التوتر أسباب تفادي على تنبين الدولية للعالقات جديدة رؤيا باعتباره السلمي التعايش برز ستالني وفاة بعد
 نيكيتا" للحكم سياسية قيادات وصول أكثر ذلك على وساعد ،املعسكرين بني الساخنة احلرب نتائج خوفا من الدول العسكرية بني

 العوامل ومن بالواليات املتحدة األمريكية،) Eisenhower" (أيزاور" والرئيس السوفيييت، باالحتاد) Khrushchev" (خروتشوف
 :السلمي التعايش سياسة ج إىل أدت اليت

 .األسلحة تكنولوجيا يف النوعي التطور مع احلرب من املتبادل اخلوف �
 .األمريكي اجلانب من أو السوفيايت اجلانب من ءاسو الدولية العالقات يف واالنفراج للحوار مالية سياسية قيادات بروز �
 .العامل يف للرتاعات الدبلوماسية احللول وتشجيع احلروب ونبذ ،الدويل والتعاون السالم قيم تكريس يف املتحدة األمم دور �
 لتحقيق واالجتماعية االقتصادية باجلوانب االهتمام املفيد من نهوأ ،الطرفني صاحل يف ليس التسلح حنو التسابق بأن العظميني اقتناع �

 .احلرب يف الدخول عوض والتقدم التطور
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 :منها ،مظاهر عدة السلمي التعايش اختذوقد 
 بني والعالقات ،األوريب واألمن ،والنمسا أملانيا وضعية :مثل ،الدولية واخلالفات القضايا بعض ملعاجلة العظميني بني املكثفة اللقاءات �

 ... السالح نزع وقضايا ،والغرب الشرق

 .خروتشوف عهد يف السلمي التعايش إىل السوفياتية القيادة دعوة �
 األحزاب مع املتعاملني املوظفني ضد املارتكية احلملة وقف إىل دعت اليت اليات املتحدة األمريكيةالو طرف من مماثل موقف ظهور �

 .الشيوعية
 أزمة يف باخلصوص ذلك وجتلى ،بينهما السلمي التعايش حدود أظهرت حادة أزمات قيام مينع مل العظميني بني التقارب هذا لكن

 :الفيتنامية واحلرب الكوبية، واألزمة ،الثانية برلني
 إىل أملانيا تقسيم ملشكلة حل إىل التوصل يف الكتلتان فشلت أن بعد م1955 سنة من ابتداء األزمة هذه اندلعت :الثانية برلني أزمة �

 حمايدة، مدينة إىل برلني حتويل مع الدميقراطية أملانيا جبمهورية القانوين االعتراف فرض حاول السوفيايت فاإلحتاد نفوذ، مناطق أربعة
 .م1961 سنة الشرقية أملانيا سلطات طرف من برلني جدار ببناء األزمة وانتهت احلل، هذا األخرى األطراف رفضت بينما

 إلطالق سوفياتية قواعد وجود األمريكية االستطالع طائرات اكتشفت عندما م1962 سنة األزمة هذه انفجرت :الكوبية األزمة �
 شاملة، حرب بشن السوفيات كينيدي األمريكي الرئيس وهدد كوبا حاصرت حيث سريعا فعلها رد فكان بكوبا، الصواريخ

 .بكوبا االشتراكي النظام ديد عن املتحدة الواليات كف مقابل السوفياتية الصواريخ بسحب األزمة وانتهت
 منذ الغريب للمعسكر املوالية اجلنوبية الفيتنام مع االشتراكي املعسكر بدعم حظيت اليت الشمالية الفيتنام تواجهت :الفيتنامية احلرب �

 قوات بتوحيد انتهى األمريكي التدخل لكن م،1965 سنة مباشر بشكل احلرب يف املتحدة الواليات تدخلت مث م،1954 سنة
 الوحل" ب أمسته مما من احلرب، اخلروج من اليات املتحدة األمريكيةالو اضطرت أن بعدم، و1973 سنة الفتنام لشطري الشمال

 وانتهت ،القتلى من ماليني ثالثة من يقرب ما الفيتناميني كلفت أن بعد ،ومعنوية ،ودبلوماسية ،اقتصادية :عوامل لعدة "الفيتنامي
 .م1975واحدة سنة  دولة يف الفيتنام بتوحيد

 من مناطق عدة لتعم العظميني بني مباشرة الغري واملواجهة التوثر بؤر عادت حىت الفيتنام حرب من الصعداء يتنفس العامل يكد ومل
  .الثانية الباردة احلرب وبداية السلمي التعايش يةبنها إيذانا الثالث العامل

 ):م1989 - 1975( الثانية الباردة احلرب -  2
 بلدان من كبري عدد إىل السوفيايت النفوذ امتد أن بعد وذلك الثنائيني، القطبني بني جديد من التوتر إىل الدولية العالقات عادت

 أفغانستان يف تدخل كما م،1976 سنة واملوزمبيق وأنغوال م،1975 سنة ليبيا من كل مع الروابط توسيع على عمل حيث الثالث، العامل
 كل دعم إىل إضافة الدفاعية، باألسلحة والتشاد والسودان والصومال مصر من كل بتزويد م1977 سنة األمريكي الرد وبدأ م،1979 سنة

 قدراما السوفيايت واإلحتاد املتحدة الواليات من كل عززت ذلك مع وازاةاملالثالث، وب بالعامل االشتراكية لألنظمة املناهضة احلركات
 املتحدة الواليات شرعت كما م،1981 سنة من إبتداءا الذرية والقنابل ،احلربية الغواصات تطوير إىل الطرفان توصل  حيث ،العسكرية
 .النجوم حبرب املعروف الربنامج وهو م1989 سنة اإلستراتيجي الدفاع برنامج بتنفيذ األمريكية

  :خامتة
 النفوذ مناطق حول والغربية الشرقية الكتلتني بني بالتنافس متيزت الثانية العاملية احلرب بعد الدولية العالقات أن يتضح هكذا

 .واالستقالل باحلرية املطالبة الثالث بالعامل التحررية احلركات بتصاعد أيضا متيزت لكنها مرات، عدة ثالثة عاملية حبرب العامل وهددت
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