
 

 1945الثاني: العالم المعاصر بعد المحور 

 من الحرب الباردة إلى انهيار االتحاد السوفياتي العالقات الدولية: الدرس األّول:

 المحتوى المعرفي

 

 مقدمة الدرس 

إلى انقسم العالم  الباردة حيثبالحرب  بداية التسعيناتالعالمية الثانية إلى  نهاية الحربسميت الفترة الزمنية التي امتدت من 

 .الواليات المتحدة األمريكية عامة االتحاد السوفياتي والغربي الرأسمالي بقيادةزقطبين كبيرين الشرقي االشتراكي ب

 فماهي أسباب الحرب الباردة؟

 ترة؟الف ماهي خصائص العالقات الدولية خالل هذهو 

I – ظروف نشأة القطبية الثنائية ومظاهرها: 

 ظروف نشأة القطبية الثنائية: ❶

 :المؤتمرات التي عقدوها وهي بروز الخالفات بين الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية خالل  

نفوذ مناطق  أربع تقسيم ألمانيا إلىتم فيه االتفاق المبدئي على  ،1945 فيفريفي  أوكرانيابجنوب  : انعقدمؤتمر يالطا -

للدول األوربية لبناء اقتصادياتها و تحقيق نهضة  ( وتقديم الدعم المادي والسياسيسوفياتية -فرنسية -انجليزية -أمريكية)

ول ح الحلفاء واحترام حقوق اإلنسان .إال انه برزت خالفات بين االتحاد السوفياتي وباقي ديمقراطية تقوم على االنتخابات

 .بولونيا  الذي سيقام في طبيعة نظام الحكم

احترازاته من الطموحات الترابية والسياسية السوفياتية ) بعث أنظمة  ترومانأبدى الرئيس األمريكي : مؤتمر بوتسدام  -

 شيوعية( في أوروبا الشرقية.

 

 
 

 

 

حين تحدث عن ستار أنزله  تشرشلرئيس الوزراء البريطاني  تعبير أطلقه وهو" للستار الحديدي" إقامة االتحاد السوفياتي  -

السوفيات على بعث أنظمة شيوعية بها وأوروبا الغربية ذات األنظمة الحّرة واعتبر السوفيات بين أوروبا الشرقية التي أقدم 

 تشرشل التصرف السوفياتي خرقا صارخا لمقررات ندوة يالطا.

بالحد من انتشار الشيوعية في    1947 مارس: وهو القرار الذي التزم فيه الرئيس األمريكي ترومان في مذهب ترومان  -

 أوروبا ..با والعالم،بعدما تصاعد المد االشتراكي في وأور

( الكومنفورم) اإلعالم الشيوعي" "مكتبرّد االتحاد السوفياتي على مذهب سياسة االحتواء التي اعتمدها ترومان بتأسيس  -

 الذي يهدف إلى توحيد مواقف األحزاب الشيوعية في العالم لمواجهة االمبريالية.

  :ومظاهرهاالقطبية الثنائية   ❷

 أ * البعد اإليديولوجي:

دافعت الواليات المتحدة األمريكية بقّوة على المبادئ الليبرالية أي عن الديمقراطية الغربية  بينما يدافع االتّحاد السوفياتي على 

 اللينينية ويرفع شعار المساواة ويساند األنظمة الديمقراطية الشعبية التي انتصبت في دول أوروبا الشرقية. –الماركسيّة 

 :قتصادي* البعد االب

طبقت الو.م.أ سياسة االحتواء اقتصاديا من خالل "مخطط مارشال" وتقديم مساعدات مالية مكثفة لحلفائها الرأسماليين من  -

 دول أوروبا الغربية ألنها كانت تدرك بأن الرخاء االقتصادي يوقف الزحف الشيوعي على أوروبا.

وضم بلدان أوروبا الشرقية باستثناء  1949( سنة الكوميكون) "مجلس التعاون االقتصادي"بادر االتحاد السوفياتي بتأسيس  -

 ويهدف إلى تحقيق التكامل االقتصادي والرخاء االجتماعي للدول األعضاء. يوغسالفيا

 : العسكري* البعد ج

 

الحلفاء رفضوا االعتراف  حيث اتفق فيه الحلفاء على تصفية المؤسسات النازية ومحاكمة مجرمي الحرب، لكن 1945 سنة جويلية: انعقد في مؤتمر بوتسدام

االتحاد  رومانيا وبلغاريا وبالحدود الغربية التي رسمها مع بولونيا، وفي نفس الوقت رفض بشرعية الحكومات التي أقامها االتحاد السوفياتي في كل من

 ساهمت الجيوش السوفياتية في تحريرها من النازية فاء بمراقبة االنتخابات في دول أوربا الشرقية التيالسوفياتي السماح للحل

 



 والعسكرية وهي بالخصوص:تجسد من خالل تكوين األحالف السياسية 

 من الجانب السوفياتي من الجانب األمريكي

أفريل أو الناتو تكون في * حلف الشمال األطلسي:

وضم إلى جانب الو.م.أ جل بلدان أوروبا  1949

الغربية ثم توسع بانضمام كل من اليونان وتركيا 

 وألمانيا.

وضم كل من االتحاد السوفياتي وبلدان  1955ماي في  ستأس فرصوفيا:حلف  *

 أوروبا الشرقية االشتراكية باستثناء يوغسالفيا. 

تدعمت الكتلة االشتراكية بعد قيام جمهورية الصين الشعبية الشيوعية بزعامة  -

 تي وتوقيعها معاهدة تحالف مع االتحاد السوفيا 1949سنة  "ماوتسي تونغ"

                   

II- من أزمات الحرب الباردة الى التعايش السلمي: 

 األزمات الكبرى للحرب الباردة: ❶

 العمالقين.ظهرت خالل الحرب الباردة أزمات حادة بين الكتلتين هددت السلم وكادت تؤدي الى مواجهة مباشرة بين  

 (1949 – 1948) :حصار برلينأ * 

السوفياتي إغالق جميع قرر االتحاد ,حيث بسبب تصادم المصالح حول تقرير مصير ألمانيا  1948سنة  ظهرت هذه األزمة -

ا.  برلين الغربية ومحاصرتها اقتصادي الطرق المؤدية إلى  

الحصار بعد أن أقامت الو.م.أ جسرا جويّا لتموين القسم الغربي من برلين قرابة سنة كاملة وانتهت األزمة بفك دام الحصار  -

يوعية وألمانيا الشرقية الش بونالرأسمالية وعاصمتها  ةا إلى دولتين هما ألمانيا الغربيواتفق العمالقان على تقسيم ألماني

.برلينوعاصمتها   

 
 لينرحصار ب    

 (1953 -1950) ب * حرب الكوريتين:

و توسع نطاق الحرب بعد ذلك  الرأسمالية كوريا الجنوبية الشيوعية  كوريا الشماليةعندما هاجمت  1950جوان اندلعت في  -

 كأطراف في الصراع.  الصينبقيادة الواليات المتحدة, ثم  األمم المتحدةعندما دخلت 

والعودة إلى حدود ما قبل الحرب خوفا  1953 جويلية 27انتهى الصراع عندما تم التوصل إلى اتفاق وقف إطالق النار في  -

 .(38عرضخط من أن تتحول الحرب إلى نووية )

 تعكس الحرب الكورية البعد الجغراستراتيجي للحرب الباردة واتساع مجالها الجغرافي ليشمل القارة اآلسياوية.       

    
 جنود أمريكيين في قتال شوارع فس سيول       جنود أمريكيين في الحرب الكورية      38 خط عرضتعبر  األمم المتحدةقوات 

                                                                                                                                        التعايش السلمي سياسة االنفراج: ❷  

 أ * دوافع التعايش السلمي: 

 تقوم على، ةتوجها جديدا للسياسة الخارجية السوفياتي وأعلنرئاسة االتحاد السوفياتي خروتشوف تسلم  1953بعد وفاة ستالين 

 ."كندي"وقد وجد التجاوب من الرئيس األمريكي  سياسة التعايش السلمي بين المعسكر االشتراكي والمعسكر الرأسمالي

 ساهمت عّدة دوافع في اختيار المعسكرين لهذا المنهج أهمها:

 هاجس الخوف من قيام حرب نووية مدمرة . -

التي توترت عالقاتها باالتحاد السوفياتي  الصين الشعبيةر قوى نووية جديدة انشقت عن الكتلة التي كانت تنتمي لها مثل ظهو -

 . 1966التي انسحبت من الحلف األطلسي سنة فرنسا و 1962سنة 
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في أكتوبر  "سبوتنيك"السبق التكنولوجي الذي حققه االتحاد السوفياتي في مجال غزو الفضاء بإطالقه ألول قمر صناعي  -

 ) القدرة على ضرب التراب األمريكي مباشرة وبدقة انطالقا من التراب السوفياتي(. 1957

 تزايد مصاريف السباق نحو التسلح على حساب تحسين مستوى عيش السكان خاصة باالتحاد السوفياتي. -

 ب * مظاهر االنفراج:

في مجال السباق نحو 

 التسلح

في المجال العلمي  في المجال االقتصادي سيفي المجال الديبلوما

 والثقافي

                            

وقع العمالقان اتفاقية  -

"عدم انتشار األسلحة 

جويلية النووية" في 

1968. 

إجراء القطبين   -

لمفاوضات الحد من 

االستراتيجي  السالح

عرف  وذلك في إطار ما

 1972سنة   1سالتب

 1979سنة  2سالت و

 

 

 
تحسنت العالقة  -

السوفياتية األلمانية 

على اثر اعتراف 

ألمانيا الغربية بألمانيا 

الشرقية كما تم قبول 

األلمانيتين في منظمة 

 األمم المتحدة.

تعددت الزيارات  -

الرسمية بين القادة 

 السياسيين للعمالقين.

استرجعت الصين  -

عضويتها القارة في 

 المتحدة.منظمة األمم 

       
قبلت الو.م.أ تزويد  -

االتحاد السوفياتي 

بالحبوب ومعدات 

 ..التكنولوجيا المتطورة

 

التجاوب بين  -

العمالقين في مجال 

غزو الفضاء من خالل 

تبادل المعلومات 

وانجاز برنامج بحث 

 علمي مشترك.

تنظيم المؤتمرات  -

أبرزها مؤتمر هلسنكي 

( حول 1975 وت)أ

اإلنسان األمن وحقوق 

والتعاون الدولي في 

 جميع المجاالت.

 

كان االنفراج نسبيا إذ اقترن بأزمات عديدة إن لم يؤثر بعضها في العالقات األمريكية السوفياتية  فاّن بعضها سارع في         

 عودة التوتر بين المعسكرين من جديد.

III- :عودة التوتر وانهيار االتحاد السوفياتي  

 وهي: وهي أزمات إقليمية هددت التعايش السلمي بين القطبينالحروب الطرفية وعودة التوتر:  ❶

  :(1968)براغ  ربيع*أ 

الجيش السوفياتي لمنع  تدخلحاول رئيس تشيكوسلوفاكيا تطبيق سياسة ليبرالية نسبية وإقرار اشتراكية ذات "وجه إنساني" ف

 دون ردود فعل أمريكية قوية. االشتراكيالتغيير السياسي للنظام هذا 

 (:1973 - 1963ب * حرب الفيتنام )

فيتنام الجنوبية المدعمة من الواليات المتحدة األمريكية،وانتهت  دعم االتحاد السوفياتي فيتنام الشمالية االشتراكية للسيطرة على

تكبدت فيها الو.م.أ خسائر فادحة أجبرتها على االنسحاب وانتهت يقارب ثالثة ماليين من الضحايا،  ما األزمة بعد سقوط

 .1975 وتوحيد فيتنام تحت الراية الشيوعية سنةالداخلية للفيتناميين الشماليين والجنوبيين  مصالحةبال الحرب

 توسع النفوذ السوفياتي في أمريكا الالتينية وافريقيا:ج * 

...( "حروب عصابات" ماركسية هددت األنظمة القائمة السالفادور,بوليفيافي عدد من أقطار أمريكا الالتينية )برزت  - 

 الموالية للو.م.أ ونجحت في بعث نظام شيوعي في بعض األقطار بدعم من االتحاد السوفياتي وكوبا.

األنظمة الشيوعية في الوصول إلى الحكم في بعض األقطار امتد النفوذ السوفياتي أيضا إلى إفريقيا حيث نجحت بعض  -

 .الموزميقو أنغوالو أثيوبيا اإلفريقية مثل

 : 1989 - 1979غزو االتحاد السوفياتي الفغانستان *  د

وإعالن الواليات المتحدة األمريكية دعمها االقتصادي عرف االنفراج انكسار كبير اثر الغزو السوفياتي ألفغانستان  -

للواليات المتحدة  وأفغانستان نظرا للخطر الذي يمثله االكتساح السوفياتي على المصالح اإلستراتيجية والعسكري لباكستان

 األمريكية والمعسكر 

 واألقصى. منطقة الشرق األوسطالغربي الرأسمالي ب

 موسكوبالحبوب ومقاطعة األلعاب األولمبية التي نظمتها  URSS كان رد الفعل األمريكي قويا وتمثل في : إيقاف تزويد  -

 حول التخفيف من األسلحة النووية. 1ستارتورفض الكونغرس التوقيع على اتفاقية  1980سنة 

 األوروبية:هـ * أزمة الصواريخ 



المتوسطة المدى بأوروبا الشرقية والوسطى وردت  "20"س س زاد التوتر حدة بين الطرفين عندما ركز السوفيات صواريخ 

في تنفيذ برنامج الدفاع االستراتيجي  1989كما عملت ابتداء من سنة الغربية في أوروبا  "2"برشينغالو.م.أ بنشر صواريخ 

 .جومنحرب الببرنامج  المعروف

             

 
                    جنود أمريكين يحمون ضحاياهم "حرب فيتنام"                                                                        الغزو السوفياتي ألفغانستان

 االتحاد السوفياتي: تصدع الكتلة االشتراكية األوروبية انهيار ❷

 أ * انهيار األنظمة الشيوعية في أوروبا الشرقية:

لونيا : نجحت القوى المعارضة في إجبار الشيوعيين على تنظيم انتخابات حرة أدت إلى إقرار الحريات العامة وفي ب -

 .1990بمنصب رئاسة الجمهورية سنة "الش فاليزا" والتعددية الحزبية وفوز 

دى تعلى "المن انتهت بفوز مرشحين 1990في المجر: أقدم الحزب الشيوعي على حل نفسه وتنظيم انتخابات حرة سنة  -

 الديمقراطي".

 .1990ثم تحققت الوحدة األلمانية رسميا في أكتوبر  1989في ألمانيا: وقع تهديم جدار برلين في نوفمبر  -

في كل من بلغاريا وتشيكوسلوفاكيا ورومانيا أسفرت االنتفاضات الشعبية واالنتخابات عن إزاحة الشيوعيين عن الحكم في  -

 .1989أواخر 

"ميخائيل انهيارات متتالية لألنظمة الشيوعية في أوروبا الشرقية بسبب األزمة االقتصادية واالجتماعية وفشل سياسة           

 التي أدت إلى انهيار االتحاد السوفياتي.غورباتشوف" 

 
 سقوط جدار برلين

 ب * انهيار االتّحاد السوفياتي:

إصالح األوضاع االقتصادية واالجتماعية المتردية في االتحاد  1985الذي وصل إلى السلطة سنة  ميخائيل غوربتشوفحاول 

 السوفياتي واتخذ اإلجراءات التاية:

بالحد من مركزية القرار وتشجيع المبادرة الخاصة  "البريسترويكا"على المستوى الداخلي: اعتمد برنامج إصالح هيكلي  -

 توى عيش السكان.للنهوض باالقتصاد وتحسين مس

 سياسة داخلية اصطدمت بمعارضة القوى المحافظة في جهاز الدولة والمجتمع.       

وأوقف الدعم  أفغانستانعلى المستوى الخارجي: حاول العودة إلى سياسة االنفراج مع الو.م.أ فسحب الجيوش السوفياتية من  -

" من أوروبا الشرقية ووقع اتفاقية "ستارت 20ة وسحب صواريخ "س س المالي لألنظمة الشيوعية في إفريقيا وأمريكا الالتيني

 حول التخفيض من األسلحة اإلستراتيجية. 1987" في ديسمبر  1

استغلت بلدان أوروبا الشرقية هذه السياسة للتخلي عن النظام الشيوعي واالنسحاب من الكتلة االشتراكية كما استغلتها 

الذي أجبر  "بوريس يلتسين"بزعامة  روسيا االتحاديّةجمهوريات االتحاد السوفياتي إلعالن استقاللها تتقدمها جمهورية 

 على إعالن استقالته من رئاسة االتحاد السوفياتي الذي لم يعد له وجود. 1991ديسمبر  25يوم  "غوربتشوف"

 انتهت الحرب الباردة ونظام القطبية الثنائية بانهيار االتحاد السوفياتي         

 خاتمة:

توترا وانفراجا،بسبب التنافس العام  بداية التسعيناتبعد الحرب العالمية الثانية والى  الدولية خالل فترة ما شهد ت العالقات

بداية الذي ساد بين القطبين االشتراكي بقيادة االتحاد السوفياتي،والغربي الرأسمالي بزعامة الواليات المتحدة األمريكية،ومع 

ة الذي تقوده القطبية األحادي االتحاد السوفياتي تفككا كامال ،وعرف العالم نظاما عالميا جديدا يتميز بنظام شهد التسعينات

 الواليات المتحدة األمريكية.
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