
 

 

 الوضعية التعليمية األولى

 (ثنائية قطبية)بروز الصراع وتشكل العالم 

 : اإلشكالية

كيف تشكل العالم نتيجة بروز قوتين . أدت الحرب العالمية الثانية إلى تغيرات وتحوالت جذرية في العالقات الدولية 

 ؟ وماهي مظاهر الصراع بينهما ؟ جديدتين على الساحة الدولية

 : 5491تحول موازين القوى بعد 

و ظروف الحرب العالمية ( بريطانيا وفرنسا)ساهم زوال الدكتاتوريات الحديثة وتراجع مكانة الدول االستعمارية 

المتحدة التي قادت العالم الرأسمالي واإلتحاد  الثانية في بروز القوتين الجديدتين اللتان تزعمتا العالم وهما الواليات

السوفياتي الذي قاد العالم اإلشتراكي وسعى كل طرف إلى فرض نظامه في العالم فنشأ صراع بينهما استمر إلى 

 .نهاية الثمانيات من القرن الماضي ميز العالقات الدولية خالل هذه الفترة عرف بالحرب الباردة

 2روز القوتين بعد الحرب العالمية العوامل التي ساهمت في ب

 : الواليات المتحدة االمريكية-5

  المساهمة الفعالة في الحرب و تواجدها العسكري خاصة في أوربا الغربية و المحيط الهادئ و امتالكها في

 نهاية الحرب للقنبلة الذرية التي مثلت وسيلة ردع أمام الدول األخرى

  من ظروف الحرباستفادتها المادية و االقتصادية 

  عدم تعرض أراضيها ومنشاتها االقتصادية للدمار 

 زوال الدكتاتوريات الحديثة و تراجع مكانة القوى االستعمارية 

 : االتحاد السوفياتي-2

برز كقوة نتيجة مساهمته الكبيرة في القضاء على النازية وتواجده العسكري في أوربا الشرقية مما جعله يستعمل 

 .كوسيلة ضغط هذا الوضع 

 الحرب الباردة

مصطلح يعبر عن الصراع غير المسلح و حالة التوتر بين المعسكر الغربي بزعامة الواليات المتحدة و المعسكر 

الشرقي بزعامةاالتحاد السوفياتي و قد استخدمت في هذا الصراع كل وسائل الضغط ما عدا المواجه العسكرية 

طرف يسعى للحصول على مكاسب مادية و معنوية وكان لتوازن القوى بين المباشرة بين الطرفين بحيث كان كل 

  .الطرفين دور كبير في عدم تجاوز كل منهما للخطوط الحمراء واستمر ذلك حتى نهاية الثمانينات من القرن الماضي

 معايير تشكل العالم

اسياسيواتاريخي-أ

  حدود بعض الدول وما رافقها من تهجير ماليين األشخاصتغيير خريطة أوربا نتيجة التعديالت التي أحدثت على 

 فقدان الدول األوربية لمكانتها الدولية و بروز قوتين جديدتين هما الواليات المتحدة و  تغير موازين القوى الدولية

 .االتحاد السوفياتي و قيام صراع بينهما للهيمنة على العالم ميز العالقات الدولية بعد الحرب

 األنظمة الديكتاتورية القضاء على.  

 ظهور هيئة األمم المتحدة. 

  2ح ع انتشار الحركات التحررية بسبب تراجع االستعمار التقليدي و ترتب عن ذلك استقالل بعض الدول بعد 

اقتصاديا-ب



 

 

 ا لدمار الشديد الذي مس المدن و الهياكل القاعدية و المنشئات االقتصادية  انهيار االقتصاد األوربي وإفالسه بسبب

مما أدى إلى شل النشاط االقتصادي لبعض الدول خاصة ألمانيا ولم تسلم من هذه الوضعية حتى الدول المنتصرة 

 بحيث تراجع إنتاجها االقتصادي بنسب متفاوتة وخرجت مدينة للواليات المتحدة بأموال باهظة 

 ستفادة الواليات المتحدة من ظروف الحرب اقتصاديا حيث كانت الممول الرئيسي للحلفاء فزاد إنتاجها االقتصادي ا

 .من الذهب العالمي   % 08بدرجة كبيرة و استحوذت في نهاية الحرب على 

  نظام مالي دولي جديد بمقتضى اتفاقية بروتن وودز  إنشاءمحاولة سيطرة الو م على االقتصاد العالمي من خالل

 والتعمير  لإلنشاءصندوق النقد الدولي والبنك العالمي  إنشاءالتي انبثق عنها  5499

 فة الجمركية والتجارة ياالتفاقية العامة للتعر انشاءGATT   5491 أكتوبر 08في

اجتماعيا-ج

التيخلفتهاالحربالعالميةخاصةاألوضاعمعالجة
 - مليون شخص معظمهم من االتحاد السوفياتي و ألمانيا و بولونيا 18مقتل حوالي.         

 خلفت الحرب ماليين الجرحى و المعطوبين و المشوهين باالظافة إلى  عدد كبير من األرامل اليتامى و المشردين. 

  البطالة على نطاق واسعأدت الحرب إلى انتشار الفقر البؤس و. 

  أوربا أعمارالحاجة إلى إعادة  

 علمياوتكنولوجيا-د

ظهرت أثناء الحرب عدة اختراعات ساهمت استخداماتها السلمية في خدمة البشرية بعد الحرب أبرزها الرادار الذي أصبح ال 

كما تطورت . من غزو الفضاء فيما بعد غنى عنه في المالحة الجوية و البحرية بعد الحرب و الصاروخ الذي مكن اإلنسان

من جهة أخرى تعتبر الحرب العالمية الثانية  .األبحاث الذرية التي استخدمت في جانب منها ألغراض سلمية بعد الحرب

 أرضية لثورة علمية جديدة مكنت اإلنسان من تحقيق تطور كبير جدا في مختلف الميادين بعد الحرب

 : نطبيعة العالقات بين المعسكري

ميز العالقة بين المعسكرين طابع الخالف و العداء في إطار الحرب الباردة و التنافس و التوتر المستمر و كان من 

و رغبة  األمريكيةضمن ابرز مظاهرها سياسة ملء الفراغ و سياسة االحتواء التي مارستها الواليات المتحدة 

 .الم االتحاد السوفياتي في السيطرة و زيادة نفوذه في الع

 : االستراتيجية الخاصة بكل معسكر

 : المعسكر العربي (5

و الذي تضمن تقديم مساعدات مالية للحلول التي يهددها خطر  5491مارس52صدور مبدأ ترومان في : سياسيا- أ

 الشيوعية 

والذي كان يهدف ظاهريا إلى إخراج أوروبا من أوضاعها  5491جوان1صدور مشروع مارشال في : إقتصاديا- ب

 .االقتصادية و االجتماعية المتدهورة قصد حمايتها من الخطر الشيوعي 

و  5494إنشاء سلسلة من األحالف العسكرية لمحاصرة المد الشيوعي المتمثلة في الحلف األطلسي سنة : عسكريا- ت

 و الذي أصبح يسمى فيما بعد الحلف المركزي  5411ثم حلف بغداد عام  5419حلف جنوب شرق آسيا سنة 

تبنى االتحاد السوفياتي إستراتيجية قامت على ردود أفعال على مبادرات المعسكر الغربي : عسكر الشرقيالم (2

 : و تمثلت فيما يلي

مكتب اإلعالم )و الذي كان من ابرز نتائجه إنشاء الكومنفورم  5491صدور مبدأ جدانوف في سبتمبر : سياسيا- أ

  5491أكتوبر  1في ( الشيوعي

  5494جانفي  21إنشاء منظمة الكوميكون للتعاون و التبادل االقتصادي في : اقتصاديا- ب

  5411كرد فعل على سياسة األحالف الغربية في ماي " وارسو"إنشاء حلف : عسكريا- ت



 

 

لم يكتف المعسكران بالمبادرات سابقة الذكر بل كان كل طرف يقوم بكل ما يراه ضروري في صراعه مع الطرف اآلخر حيث 

ومبدأ بريجنيف  استمرا لسباق نحو التسلح و التدخالت العسكرية و تدعيم الحركات  5411إيزنهاور عام ظهر مبدأ 

 .التحررية 

أدت ظروف ما بعد الحرب العالمية الثانية في بروز الخالف بين القوتين جديدتين و الذي سرعان ما تطور لينتهي : الخالصة

نتيجة المبادرات التي قام بها كل طرف و هذا ما أدى إلى حدوث أزمات دولية في  5491قطيعة بينهما تجسدت في سنة  إلى

 مناطق مختلفة هددت السلم العالمي


