
 

 

 الدولية في ظل الصراع بين الشرق و الغرب األزمات:الوضعية التعليمية الثانية 

 

لم يمنع تجرؤ المعسكرين على المواجهة العسكرية المباشرة بينهما على حدوث ازمات دولية في :  االشكالية

ما هي ابرز هذه األزمات و ما هي انعكاساتها على المعسكرين و على . السلم العالمي  مناطق مختلفة هددت

 .العالقات الدولية ؟

 طبيعة الصراع بين المعسكرين

كان الصراع بين المعسكرين مصلحي نفوذي تجلت ابرز مظاهره في التنافس العلمي واالقتصادي والسباق 

 . ك معظم أرجاء العالم نحو التسلح واكتساب مناطق النفوذ وشمل ذل

 : خارطة األزمات الدولية

حدثت األزمات الدولية في مناطق مختلفة من العالم حيث بدأت في أوروبا لكن سرعان ما برزت أزمات في 

القارات األخرى وكانت تظهر في كل مرة تحدث مشكلة في منطقة ما ويجد أحد الطرفين الفرصة مواتية 

للرد وهذا ما جعل بعض المشاكل كانت تبدو بسيطة تتحول إلى أزمات خطيرة للضغط ويضطر الطرف اآلخر 

 .بين المعسكرين 

   8494 - 8491أزمة برلين 

تمثلت أزمة برلين في الخالف الذي وقع بين اإلتحاد السوفياتي والدول الغربية حول نظام العملة بعد إنفراد 

في القطاع التابع لهما وهذا ما أدى باإلتحاد ( ك األلمانيالمار)الواليات المتحدة وحلفائها بفرض عملة جديدة 

السوفياتي إلى محاصرة القطاع الغربي من مدينة برلين بقطع كل الطرق مؤدية له فكان رد فعل المعسكر 

ورغم  8424ماي  84إلى  8421جوان 42الغربي إقامة جسر جوي لتموين المدينة واستمر هذا الوضع من 

عندما قام اإلتحاد السوفياتي ببناء جدار برلين المحيط بالقطاع  8498ألزمة تجددت سنة رفع الحصار إلى أن ا

 الغربي للمدينة 

 8491 - 8491الحرب الكورية 

ظهرت بوادر األزمة بعد الخالف بين الواليات المتحدة و االتحاد السوفياتي حول مستقبل شبه الجزيرة الكورية 

ي له في القسم الذي يشرف عليه فسارعت الواليات المتحدة إلى حيث سعى كل طرف إلى فرض نظام موال

تنظيم انتخابات في القسم الجنوبي و انسحبت منه فاعتبر الشماليون أن الجنوب منطقة فراغ عسكري فقاموا 

بغزوه فسارعت الواليات المتحدة إلى إصدار قرار من مجلس األمن يبيح لها إنشاء تحالف و التدخل في 

تمكنت من استعادة كوريا الجنوبية و غزو الشمال فتدخلت القوات الصينية و حررت الشمال و الجنوب حيث 

احتلت جزء من القسم الجنوبي لتتمكن الواليات المتحدة بعدها إعادة التوازن و استمر الوضع كذلك إلى أن تم 

فت وراءها ماليين القتلى التي أنهت هذه الحرب دون منتصر و ال منهزم و خل 8491توقيع الهدنة في جويلية 

 .و أبرزت توازن القوى بين القوتين 

  8491 ازمة السويس

بدأت األزمة بعدما أعلن الرئيس المصري آنذاك جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس حيث تدخلت كل من 

عمال القوة بريطانيا و فرنسا و إسرائيل و شنت عدوان ثالثي على مصر فتدخل االتحاد السوفياتي و هدد باست

ضد الدول المعتدية و كان موقف الواليات المتحدة يقوم على وقف العدوان حيث تمت الموافقة على قرار 

لمجلس األمن يقضي بانسحاب القوات المعتدية لتنتهي هذه األزمة باستعادة مصر للقناة و بعالقات دولية جديدة 

 عرفت بموجبها بعض الدول مكانتها في هذا العالم 



 

 

 

 

 8411 (أزمة الصواريخ)أزمة كوبا 

وقد بدأت  8494اكتوبر  41الى  82تتمثل في سلسلة من اإلحداث المتسارعة خاصة في الفترة الممتدة من 

بوادر األزمة بعد توتر العالقة بين الواليات المتحدة والنظام الكوبي الجديد بزعامة فيدال كاسترو الذي قاد 

حيث لجأ بعدها إلى توطيد  8494لواليات المتحدة والذي حقق االنتصار ثورة ضد نظام باتيستا الموالي ل

عالقته مع االتحاد السوفياتي ووصل األمر إلى حد السماح له بنشر صواريخه في األراضي الكوبية التي 

اكتشفت أمرها الواليات المتحدة مما فجر أزمة خطيرة حيث أمر الرئيس األمريكي جون كندي بمحاصرة 

ا بحريا وتفتيش كل السفن المتجهة إليها لكن في آخر المطاف تم إنقاذ الموقف عن طريق اتفاق بين جزيرة كوب

الطرفين يقضي بقبول االتحاد السوفياتي نزع صواريخه مقابل تعهد الواليات المتحدة بعدم االعتداء على كوبا 

 وتفكيك صواريخها في تركيا 

 االنعاكاسات

 : الدوليةعلى المعسكرين و العالقات -/8

 ازدياد حدة التوتر تدريجيا بين المعسكرين  -

 توازن الرعب -

 فشل سياسة االحتواء األمريكية  -

 الخسائر المادية و المعنوية التي تحملها الطرفان في المواجهات التي حدثت بينهما  -

 .بروز معارضة للصراع في المعسكر الغربي  -

 (غزو الفضاء)التكنولوجي االستفادة من التطور العلمي و  -

 على دول الجنوب  -/4

و الذي أكد على الحياد  8499التقارب االفرو اسيوي و الذي تجسد في مؤتمر باندونغ في أفريل عام  -

 .االيجابي 

و التي تبنت بدورها سياسة الحياد االيجابي في عالقة دولها  8498ظهور حركة عدم االنحياز في سبتمبر  -

 .بالمعسكرين 

 .دعم الحركة التحريرية من طرف المعسكر الشيوعي الكتساب المستعمرات القديمة كمناطق نفوذ  -

 (.كوريا’الفيتنام )انقسام بعض دول العالم الثالث  -

 الخالصة 

عبرت األزمات التي حدثت بين المعسكرين عن حدة التوتر رغم أنها لم تتحول إلى مواجهة مباشرة بينهما كما 

 تلفة على المعسكرين و على دول الجنوب تركت آثار مخ

 


