
 

 

 مساعي االنفراج الدولي: الوضعية التعليمية الثالثة 

 : اإلشكالية

فيما تمثلت هذه  .سياسات جديدة تقوم على التهدئة إتباعحتم توازن الرعب و خطورة الصراع على المعسكرين 

 ؟ الظروف الدولية السائدة آنذاكو ؟  وما هي عوامل الجنوح للسلم ؟  السياسات

 : التعايش السلمي-

سياسة جديدة في العالقات الدولية برزت في بداية الخمسينات من القرن الماضي تقوم على إحالل التفاهم محل 

 .يديولوجيات الصراع في العالقات الدولية وحل المشاكل بالطرق السلمية و القبول بمبدأ تعدد اإل

 : االنفراج الدولي -

 أزمةنهاية  أي من 2696إلى  2691الممتدة من  فترةالهي فترة التهدئة التي سادت العالقات الدولية و ميزت 

عمل يثير  بأيتقوم على ابتعاد كل طرف عن القيام  ، من طرف االتحاد السوفياتي أفغانستانغزو  إلى كوبا

توالي  نتيجة خطورة الصراع و العالم  إليهاو هذا من اجل التخلص من حالة الشدة و الضيق التي وصل  اآلخر

 .بين المعسكرين األزمات

 : عوامل الجنوح للسلم -

  .توازن الرعب و بالتالي استحالة تحقيق النصر النهائي ألحد الطرفين  إلى أدىتوازن القوى الذي  -

قيادة جماعية معتدلة في االتحاد السوفياتي و إيزنهاورتغير القيادة في كل من الواليات المتحدة بمجيء  -

 .بعد وفاة ستالين 

  .بروز معارضة للصراع داخل المعسكر الغربي و التخوف من استغاللها من طرف المعسكر الشرقي  -

 بينهما مثل الحرب الكورية األزماتها الطرفان نتيجة تعدد لالخسائر المادية والبشرية التي تحم -

سيوية وآفرظهور دول العالم الثالث و تكتلها وراء فكرة الحياد االيجابي و برز ذلك في مؤتمر الدول األ -

 ( .2692سبتمبر )و في ظهور حركة عدم االنحياز ( 2611 أفريل)باندونغ في 

تمكن االتحاد السوفياتي  أنظهور مجاالت تنافس جديدة انشغلت بها القوتين خاصة غزو الفضاء بعد  -

 . 2619عام ( سبوتنيك)قمر صناعي للفضاء  أول إرسالمن 

 : صيغ التفاهم بين المعسكرين -

 : سياسيا –أ 

 .      تبادل الزيارات و اللقاءات بين زعماء الدولتين  -

 .2691أبرزها وثيقة هيلسنكي  اتفاقياتتوقيع  -

 : عسكريا –ب 

اإلستراتيجية أهمها  ابرزها اتفاقيات الحد من االسلحة االستراتيجية عسكرية معاهداتاتفاقيات وتوقيع  -

 (. 2696     1سالت )و (  2691     2سالت  )

 : علميا –ج 

 .ائية مشتركة التعاون بين الطرفين في مجاالت علمية مختلفة أبرزها القيام برحالت فض -

 : اقتصاديا –د 

 .والذي تجسد بصفة خاصة في التبادل التجاري بين الطرفين االقتصاديبناء جسور للتعاون  -

 

 



 

 

 

 

 

 : هابرزت مظاهر التقارب بين المعسكرين في مجاالت مختلفة ومنذ بداية الخمسينات من**

 2611حل األزمة الكورية وتوقيع الهدنة   -

 2611 جنيفعقد مؤتمر  -

 2611االتفاق على االنسحاب من النمسا  -

  2619حل الكومنفورم  -

 . 2691إنشاء الخط األحمر عام  -

  الظروف الدولية السائدة -

 :تتمثل بصفة خاصة في 

 فرنسا على إقدامو  قطيعة إلىتطور الخالف الروسي الصيني ك بروز بوادر التفكك في المعسكرين -

الغربية في عهد ويلي برانت على االنفتاح على  ألمانيا إقدامو  2699عام  األطلسياالنسحاب من الحلف 

 .الشرق

نهاية فترة  في أو 2691كوبا  كأزمةخاصة التي حدثت في فترة التعايش السلمي  األزمات الدولية -

  .أفغانستان كأزمةاالنفراج الدولي 

 ةاألفروأسيوي منظمة الدول  إطارفيما بينها في  التكتل و التضامنو بروز العالم الثالث كقوة جديدة -

فكرة الحياد  هذه الدول على  خالله أكدت حيثباندونيسيا  2611باندونغ عام  ناء عقد مؤتمرثخاصة أ

 .اإليجابي

الدولية و الذي  العالقاتودورها الفعال في  للحرب الباردةو رفضها  2692بروز حركة عدم االنحياز -

 .2691برز بشكل خاص أثناء مؤتمر الحركة الرابع الذي انعقد في الجزائر  

 

 : الدولي االنفراجمصير  -

وانعدام الثقة هو ما منع من استمرار سياسة التهدئة بين المعسكرين وهذا ما بدأ يظهر  اإليديولوجيإن التعصب 

ثم  SS 20 رات االعابرة  للق صواريخهعلى نصب  2699أقدم اإلتحاد السوفياتي سنة  حينفي نهاية السبعينات 

وكان رد الواليات المتحدة هو نصب صواريخ بيرشينغ في ألمانيا الغربية  أفغانستانبغزو  2696قيامه عام 

وبعث مشروع  2691وتوقيف تصدير القمع لإلتحاد السوفياتي ومقاطعة األلعاب األولمبية في موسكو عام 

 فشوتورباغولم تهدأ األوضاع إال بعد اعتالء ميخائيل  2691عام  نغري حرب النجوم في عهد الرئيس رونالد

 .الدولية العالقاتجديدة في  صفحةاألمر الذي ساهم في فتح  2691عام  لحكم في اإلتحاد السوفياتيا

 : الخالصة -

وانعدام الثقة ولم تنتهي  اإليديولوجيالدولي بسبب التعصب   واالنفراجلم تتجسد كل من سياسة التعايش السلمي 

اإلتحاد السوفياتي في نهاية  بها مرالحرب الباردة نتيجة رغبة الطرفين في إنهائها بل بسبب الظروف التي 

 .وضع جديد في العالم الثمانينات والتي أدت 

 


