
 

  المبحث الثاني
  قيادة العالم بقطبية ثنائية

  
  الكفاءة المستهدفة

 .إبراز كيفية انقسام الشمال المتقدم إلى كتلتين شيوعية ورأسمالية  

 . معرفة اإلستراتيجية الخاصة بكل كتلة في الميدان االقتصادي والسياسي- 

.ملء الفراغ   تأكيد طبيعة العالقات بين الكتلتين القائمة على صراع النفوذ و - 
  
  

        

  تصميم الدرس
  

 .انقسام الشمال إلى كتلتين -أ
 .طبيعة العالقات بين الكتلتين -ب

  .اإلستراتيجية الخاصة بكل كتلة
  
  
  
  



 

لقد كان من نتائج الحرب العالمية الثانية انقسام العالم سياسيا، و اقتصاديا، عالم الشمال المتقدم و 
شرقية شيوعية اشتراكية و غربية رأسمالية، وفي مقدمتها اإلتحاد الجنوب المتخلف، تقوده كتلتين 

   الواليات المتحدة األمريكيةالسوفياتي و 
 عزيزي الطالب كيف انساق العالم إلى االنقسام بعد الحرب ؟ ، يمكنك أن تدرس معي ما -فلكي تعرف 

  :يلي 
  

  : انقسام عالم الشمال إلى كتلتين -أ
  

 الربع الساعة األخير للحرب العالمية الثانية، مؤتمر يالطا في اإلتحاد السوفياتي عقد الحلفاء الكبار، في
 بمشاركة الزعيم السوفياتي جوزيف ستالين، و الرئيس األمريكي فرنكلين 1945 فيفري 11 –  4أيام

روزفلت، و الوزير األول البريطاني و نستون تشرشل، و الذي شهد انقسام دول الشمال إلى كتلتين 
 جوزيف بروز الرئيسقية شيوعية، وغربية رأسمالية، بعد اعتراف الحلفاء األنجلوساكسون بحكومة شر

تيتو في يوغوسالفيا االشتراكية، و هو ما كان يعني أن اإلتحاد السوفياتي لم يعد البلد االشتراكي الوحيد 
  .في أوروبا و العالم

 
            روزفلت

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 جوزيف بروز تيتو

  
  

 1945 يف مؤمتر يالطاةالزعماء الثالث
ستالين  روزفلت تشرشل



 

  
  
  
  
  
  
  
  

 ستالين في  أوروبا الشرقية نماذج مصغرة لإلتحاد السوفياتي بعد نهاية الحرب العالمية و قد شكّل
 يفصلها  و هي ثماني دول– الخريطة – شكلت وحدة طبيعية ، "الديمقراطيات الشعبية"  الثانية، سّميت

لسابق أطلق عليه الوزير األول البريطاني ا شرقًا، و الذي º11عن أوروبا الغربية الخط الوهمي 
في محاضرته، أمام الرئيس األمريكي هاري ترومان، " الستار الحديدي " تسمية "  ونستون تشرشل"

  1946. مارس 5 األمريكية في فلتون بجامعة
  

 المجر، بولونيا، - سابقا –، رومانيا، ألبانيا، ألمانيا الشرقية - سابقا –و هذه الدول هي يوغوسالفيا 
  .-سابقا  –بلغاريا و تشيكوسلوفاكيا 
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  الديمقراطيات الشعبية
         

  
  

   



 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : طبيعة العالقات بين الكتلتين -ب
  

السوفياتي، و الغربية الرأسمالية بقيادة  الشرقية الشيوعية بزعامة اإلتحاد  العالقات بين الكتلتينكانت 
و غلب عليها الصراع اإليديولوجي الذي الواليات المتحدة األمريكية قائمة  على التّوتر و العداء الشديد، 

لملء الفراغ، استخدمت فيه كافة الوسائل باستثناء لجوء القوتين إلى أسلحة " الحرب الباردة " عرف بـ 
  . الدمار الشامل

   :1946 مارس 5تونمقطفات من خطاب ونستن تشرشل بجامعة فل
 أحمل الكثير من اإلعجاب و من الصداقة للشعب الروسي الباسل و لرفيقي فـي               إني" 

لكن هذا ال يمنعني من واجب استعراض بعـض الوقـائع           ... الكفاح الماريشال ستالين  
 على بحر البلطيق إلـى ترياسـت   سنتينمن . أمامكم تتعلق بالوضعية الحالية بأوروبا   

وراء هذا الخط توجـد     . اتيكي نزل ستار حديدي يخترق كامل القارة      على البحر األدري  
و بودابـست، و   فرصـوفيا، و بـرلين، و بـراغ،     : عواصم بلدان أوروبا الـشرقية      

و كل تلـك األمـم العريقـة         كل هذه المدن الشهيرة،   . و صوفيا            بوخارست،
أصبحت تحـت رقابـة     أصبحت توجد داخل دائرة التأثير السوفياتي، بل أكثر من ذلك           

و متزايــــدة بــــصفة حثيثــــة مــــن طــــرف      موســــعة
  ..................................................موســـــــــــــــكو

 حزب شيوعي في المنطقـة األلمانيـة        تتبيثالروس المنتصبون في برلين يحاولون       
و إذا حاولت الحكومة السوفياتية إقامة حكومـة شـيوعية          ... الواقعة تحت سيطرتهم  

ال أعتقـد أن    ...  لهم في هذه المنطقة فستنجر عن ذلك صعوبات خطيرة جديدة          موالية
رب و التوسـيع    ـروسيا ترغب في الحرب، فما ترغب فيه هو االستفادة من ثمار الح           

 7 يوم الفرنسية، Le Monde جريدة :در: المصدر ..الالمتناهي لهيمنتها و لمذهبها
  . 1946مارس 

  

 1الوثيقة



 

فقد مأل اإلتحاد السوفياتي الفراغ الذي تركته ألمانيا بعد انهزامها في الحرب العالمية الثانية بنشره 
امة أنظمة موالية له في أوروبا الشرقية، و في الدول المستقلة حديثا، فتوغل في الشرق للشيوعية وإق

 إثر موقف 1956األوسط، في سوريا و مصر و اليمن الجنوبي، بعد فشل العدوان الثالثي على مصر 
ل باريس و لندن و ت(الماريشال السوفياتي بولغانين الذي هّدد بضرب عواصم الدول المعتدية الثالث 

  .إن هي لم توقف إطالق النار و االنسحاب من بور سعيد و صحراء سيناء) أبيب
  .كما أقام قواعد عسكرية في كوبا، أنغوال، إثيوبيا، اليمن الجنوبي، فيتنام، كمبوديا، الوس، و مدغشقر
اطق   و حاولت الواليات المتحدة األمريكية أيضا مأل فراغ القوى االستعمارية األوروبية في بعض من

 التي منحت 1954 جويلية 20الهند الصينية و الشرق األوسط، فقد رفضت توقيع اتفاقية جنيف في 
االستقالل للفيتنام الشمالي الشيوعي بقيادة هوشي منه، و تدخلت في الجزء الجنوبي، و أنشأت في 

 1957 جانفي 5، و وضعت مشروع أيزنهاور في 1955 فيفري 24الشرق األوسط حلف بغداد 
  .مساعدة حلفائها في المنطقة األردن و العراقل
  

  :اإلستراتيجيات الخاصة بكل كتلة
  

كانت للمعسكرين الشرقي و الغربي إستراتيجية و سياسة خاصة لتحقيق أهدافهما، و هي إستراتيجية 
اقتصادية و سياسية، و أبرز تلك اإلستراتيجيات كانت مشروع مارشال، والكوميكون، و تدعيم حركات 

  . لتحررا
  :مشروع مارشال 

وضعه الجنرال جورج مارشال وزير خارجية                                                                    
  الواليات المتحدة األمريكية و الـذي ورد في 

  )Harvard(إحدى محاضرته بجامعة هارفرد 
  ، و كان المشروع1947 جوان5في بوسطن يوم 

  و موّجه. أ.م.ن إطار مبدأ ترومان رئيس الو ضم
  . لجميع دول أوروبا بما فيه اإلتحاد السوفياتي

  :أهدافه 
  .إعادة بناء أوروبا التي دّمرتها الحرب العالمية الثانية -
 .توقيف تغلغل المد الشيوعي السوفياتي في أوروبا الغربية -

 .وبا على غرب أورةفرض الهيمنة األمريكية المالية و السياسي -

  جورج مارشال



 

 .قيادة العالم الرأسمالي الحر -

 .تعميم استخدام الدوالر األمريكي -

هبة مجانية،  $   مليار11,8منها    مليار دوالر13,3كان مبلغ الغالف المالي لمشروع مارشال يقدر بـ
 مليار 88، أي بعد خمسين سنة، يعادل 1997أصبح المبلغ سنة (على شكل قرض   $  مليار1,5و 

دولة  16و قد استفادت منه  ،1948-1952 كاملةالمشروع حّددت بأربع سنوات ، و مدة )دوالر
نيا، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا الغربية، و وهي بريطا، قيمته ¾أوروبية رأسمالية، تحصلت خمسة منها على 

  .هولندا، و رفضه اإلتحاد السوفياتي و جميع الديمقراطيات الشعبية الشيوعية
ة المؤّيدة لمشروع مارشال قد عقدت مؤتمرا في العاصمة الفرنسية باريس يوم و كانت الدول األوروبي

  OEEC" المنظمة االقتصادية للمجموعة األوروبية " ، و أّسست 1948 أفريل 16
  توزيع أموال مشروع مارشال على القطاعات االقتصادية: 1الجدول 

 % النسب القطاعات

 32 المنتوجات الغذائية

 19 المواد المصنعة

 14 الصناعة الميكانيكية

 15,5 الطاقة

 19,5 بقية القطاعات

  
  
  

       دمار وخراب 
        في أوروبا

  
  
  
  
  
  
  

  ارشالشعار مشروع م



 

  
  توزيع مساعدات مشروع مارشال على دول أوروبا : 2    جدول 
 المجموع القرض الهبة الدول
 189,8 3 384,8 805 2 بريطانيا
 713,6 2 225,6 488,0 2 فرنسا
 508,8 1 95,6 413,2 1 إيطاليا

 390,6 1 216,9 173,7 1 أملانيا الغربية
 083,5 1 166,7 916,8 هولندا
 706,7 - 706,7 اليونان
 677,8 - 677,8 النمسا

 559,3 68,0 491,3 بلجيكا ولوكسمبورغ
 273,0 33,3 239,7 الدامنارك
 255,3 39,2 216,1 النرويج
 225,1 85,0 140,1 تركيا

 147,5 128,2 19,3 اجلنوبيةايرلندا 
 107,3 20,4 86,9 السويد
 51,2 36,1 15,1 الربتغال
 29,3 5,3 24,0 إيسلندا

  مليون دوالر:       الوحدة Wikipédiaالموسوعة الحرة  :                 المرجع
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    خريطة أوروبا            
  
  

  الدول املستفيدة              
              من مشروع مارشال



 

  
  
 باسم واضعه الجنرال و قد سّمي المشروع الذي أقرته أمريكا لمساعدة أوروبا بمشروع مارشال،" 

و قد وصفت األهداف التي يرمي إليها بأنها معاونة األمم . مارشال وزير الخارجية األمريكية يومئذ
األوروبية على النهوض، و حماية النظم الحرة التي تعيش في ظلها، و إنقاذ المدنية األوروبية بذلك من 

لتي قصدت إليها أمريكا من وضعه، هي معاونة األمم على أن الغاية الحقة أو الغاية األساسية ا. االنهيار
  ...األوروبية على العمل على مقاومة الزحف السوفياتي الشيوعي على أمم الغرب 

لمناسبة طلب ) البرلمان األمريكي(و قد صّرح الرئيس ترومان في بيانه الذي ألقاه أمام الكونجرس 
بأن الغرض ) 1948سنة ( مشروع اإلغاثة األوروبية إقرار اإلعتمادات المالية الضخمة الالزمة لتنفيذ

هو العمل على إنهاض أوروبا و مساعدتها على مقاومة الشيوعية، و كل صور "األساسي من تنفيذه 
الدكتاتورية األخرى، و أن النظم  االجتماعية االقتصادية الحرة التي تعيش أمريكا في ظلها، تتأثر حتما 

األوروبية الحرة، و من ثم كان حرص أمريكا على العمل لتدعيم النظم بوقوع أي انقالب مدمر للنظم 
  ".األوروبية و حمايتها ضد الغزو البلشفي 

   172-173محمد عبد اهللا عنان، المذاهب االجتماعية الحديثة، دار الشروق، بيروت، بدون تاريخ، ص 
  :الكوميكون 

  هو مجلس التعاون والتعاضد االقتصادي الذي
  مجلس المساعدة االقتصادية" بـ  عرف أيضا 

  شكله اإلتحاد السوفياتي بموسكو"  المتبادلة 
   بمشاركة بلغاريا، المجر1949 جانفي 22 في 

رومانيا، تشيكوسلوفاكيا بولونيا، و انضمت إليه ألبانيا في فيفري 
، 1972، كوبا 1962، منغوليا 1950 و ألمانيا الشرقية 1949

  .1978والفيتنام 
، الوس، وإثيوبيا، فغانستانأ، و شاركت 1964وغوسالفيا بالكوميكون كعضو مشارك سنة و التحقت ي
، و قد تّم حل الكوميكون بشكل نهائي بعد مراقبعضو بصفة  1986، واليمن الجنوبي سنة نيكاراغوا

فياتي على و يسيطر اإلتحاد السو 1991/6/28نهاية الحرب الباردة و تصدع المعسكر الشيوعي في 
 من سكانه، و % 70 من مساحة مجلس التعاضد ، و  90 % نسبةالكوميكون بشكل كامل، فهو يمثل 

مقره العاصمة موسكو، و معظم  و  من دخلها الوطني الخام،% 65و األولية، من موارده  90 %
  .مسؤوليه من كبار السوفيات

 2الوثيقة



 

  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : دعم الحركات التحررية -
عرفت نهاية الحرب العالمية الثانية تصاعد الحركة التحررية في إفريقيا و آسيا نتيجة تراجع المكانة 
السياسية و االقتصادية للقوى االستعمارية األوروبية الجاثمة في بلدانها، نتيجة الخسائر البشرية و 

  .االقتصادية التي خلّفتها الحرب العالمية الثانية بين دول الحلفاء خاصة
و قد تزامنت موجة التحرر و ظهور بوادر الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي بزعامة اإلتحاد 

  .1945السوفياتي، و الغربي بقيادة الواليات المتحدة األمريكية سنة 
  ترى كيف كان موقف القوتين الجديدتين من الحركات التحررية ؟

  1953-1964الين، و في عهد نيكيتا خروتشوف ظهر الموقف الجديد لإلتحاد السوفياتي بعد وفاة ست
يدّعم الحركات التحررية في إفريقيا و آسيا و أمريكا الالتينية سياسيا و ماديا و إعالميا، على  الذي أخذ 

  :عكس الواليات المتحدة األمريكية التي نصبت العداء ألغلبيتها، و هذا لعدة أسباب من أهمها 
ة األوروبية، و بدون استثناء، إلى المعسكر الغربي الرأسمالي، و انتماء جميع القوى االستعماري -

هي فرنسا، بريطانيا، بلجيكا، هولندا، البرتغـال، و إسبانيـا، و التي لها مستعمرات في إفريقيـا 
  .و آسيـا و أمريكا الالتينية

 لمواجهة تبني معظم الحركات التحررية لالتجاه اليساري الشيوعي االشتراكي كخيار إستراتيجي -
 االستعمار الرأسمالي الغربي

أهمية المستعمرات بالنسبة للمعسكر الغربي الرأسمالي لما تُشكّله من مورد اقتصادي وموقع  -
 ). موارد أولية، أسواق تجارية، قواعد عسكرية (عسكري 

  .تشجيع اإلتحاد السوفياتي على نشر الشيوعية و مد نفوذه في القارات الخمس -

                   

                       اإلتحاد السوفياتي
  أوروبا الشرقية                                                              

              منغوليا              
  

                                                             
                 الفيتنام                                                     كوبا



 

 الّسوفيات، على سبيل الذكر ال الحصر، الثورة الجزائرية و اعترفوا بالحكومة المؤقتة        فقد دّعم
 في القاهرة بمعية الديمقراطيات 1958 سبتمبر 19 التي تشكلت في GPRAللجمهورية الجزائرية 

  ...في أوروبا الشرقية و الصين الشعبية والفيتنام  الشعبية
ي الفيتنام، كمبوديا، الالوس، أنغوال، الموزمبيق و غيرها، و هو كما َأّيدوا معظم الحركات التحررية ف

  .ما دفع هذه البلدان إلى تبني االشتراكية بعد تصفيتها لالستعمار األوروبي و استعادة استقاللها
وكانت أبرز المواقف السوفياتية التي استقطبت الحركات التحررية والدول المستقلة حديثا هي تهديد 

، بضرب عواصم الدول 1956 نوفمبر 5غانين، أثناء العدوان الثالثي على مصر، ليلة الماريشال بول
بأسلحة الدمار الشامل إن هي رفضت وقف إطالق النار و ) باريس، لندن، وتل أبيب(المعتدية 

االنسحاب من بورسعيد و صحراء سيناء نتيجة فشل مجلس األمن في إيجاد حل سلمي للقضية بسبب 
  . الفرنسي اإلنجليزي، و هو ما كان كافًيا لتوقف العدوانالفيتو المزدوج

  اعتراف بعض دول المعسكر االشتراكي بالحكومة الجزائرية المؤقتة : 3جدول 
 يوغوسالفيا منغوليا الفيتنام الصين الشعبية الــــــدول

 1959/6/12 58/12/15 1958/09/26 1958/09/22 تاريخ االعتراف

 بلغاريا تشيكوسلوفاكيا لسوفياتياإلتحاد ا الــــــدول

 61/03/2 1961/03/25 1960/10/03 تاريخ االعتراف

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  

                                   كاسترو         خروتشوف                   

 قائد الثورة الكوبية كاسترو و–لقاء خروتشوف



 

  كرونولوجية األحداث
 – روزفلت - انعقاد مؤتمر الحلفاء الكبار في يالطا باإلتحاد السوفياتي بمشاركة الثالثي ستالين-

 .1945 فيفري 11-4تشرشل  في 

 مارس 5 الذي قّسم أوروبا في   جامعة فلتون حول الستار الحديدي      خطاب ونستون تشرشل في-
1946.  

حول األمريكية جامعة هارفرد ببوسطن . أ.م. محاضرة الجنرال جورج مارشال وزير خارجية الو-
  .1947 جوان 5 في  )مشروع مارشال(إعادة بناء أوروبا 

 .1949 جانفي 22 إنشاء منظمة الكوميكون -

   1954 جويلية20ال مؤتمر جنيف حول الهند الصينية في  اختتام أشغ-
  .1955 فيفري 24 إنشاء حلف بغداد -
   تهديد الماريشال السوفياتي بولغانين أثناء العدوان الثالثي على مصر-

  .1956 نوفمبر 5 تل أبيب بسالح الدمار الشامل في – لندن –بضرب باريس 
لصّد المد خاص بمساعدة منطقة الشرق األوسط   صدور مشروع الرئيس األمريكي أيزنهاور ال-

  .1957 جانفي 5الشيوعي و الناصري في 
  1958. سبتمبر19برئاسة فرحات عباس في  إعالن قيام الحكومة الجزائرية المؤقتة في القاهرة -

  1960 أكتوبر 3يوم  اعتراف اإلتحاد السوفياتي بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية  -
  

  :األسئلة 
  
  : أسئلة جزئية -1

  . أبرز ظروف وأهداف مشروع مارشال- 
 . بّين الهيمنة السوفياتية على منظمة الكوميكون- 

 . اشرح أسباب الدعم السوفياتي للحركات التحررية في إفريقيا     وآسيا وأمريكا الالتينية- 

  
  : تواريخ معلمية -2

 1947 جوان 5، 1946 مارس 5 : إليك التواريخ المعلمية التالية 

  .1956 نوفمبر5، 1949 جانفي 22
  . بّين طبيعة هذه األحداث-أ: المطلوب



 

  . أذكر انعكاسات هذه األحداث-       ب
   َوقّع على خريطة أوروبا ثماني دول استفادت من مشروع مارشال-

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مارشال المستفادة من مشروع الدروس :للمطالعة 
دين اتشيسون   و،Harry Trumanهارى ترومان  الم جورج مارشال، و اليوم عن ععالمنا يختلف" 

Dean Acheson  التي برنامج مثير إلعادة بناء أوروبا في األمريكي الشعب عندما جندوا 1947 سنة 
 تيودوركتب .  قبضة الشيوعيةفي الثانية وأوشكت على الوقوع العالميةخرجت مدمرة من الحرب 

كان الناس يتضورون جوعا، ومات بعضهم : "  تلك األيامفي أوروبا عن Theodore Whiteهوايت 
أصبح الجميع  اضطر معظم الناس إلى تخزين الطعام، و  إلى السرقة، والبعضمن المجاعة، ولجأ 

 روسيا مقتنعا أن الروس يخططون في عندما عاد مارشال من اجتماعات 1947 يونيووفى ". مخادعين
قدمنا   ووالتأهيل، لإلغاثةألمم المتحدة ا إدارة في دوالر مليارد أنفقنا بالفعل  على أوروبا كنا قلالستيالء

نحو نصف بليون دوالر   والفرنسية،ربع البليون دوالر كمعونة مباشرة للحكومة   ومليارمنحة قدرها 
 ييرمالأعطينا المملكة المتحدة ثالثة   وجوعا، إلطعام األلمان الذين كانوا يموتون األمريكيللجيش 

 ما يزال مصابا بالشلل، فقد كانت مدن األوروبي االقتصاد كانرغم ذلك  و.  دوالرملياروثالثة أرباع 
تلك األيام . المصانع مفتقرة إلى الطاقة  الغذائية تصرف بالبطاقات، والمواد وكثيرة ما تزال مهدمة، 

  .الهاويةروبا من حافة  ننقذ أولكي كانت تستدعى منا أن نسلك طريقا جديدا بالخطرالمحفوفة 



 

 األساس لما أصبح بعد ذلك أنجح هي هارفارد في ألقاها جورج مارشال التي االفتتاحية الكلمة  كانت
قد تضمنت  و. األمم تقوم به أمة بمفردها خارج حدودها نيابة عن غيرها من اإلنسانية للمساعدة برنامج

 التغلب في ننجح لكيأوال، .  هذايومناالهتمام حتى كلمته التاريخية ثالث نقاط أساسية ما تزال جديرة با
 كلما دعت جزئييجب أال تكون على أساس  "مساعداتنافإن " الفوضى اليأس و الفقر و الجوع و"على 

استمر مارشال  و." أال تكون مجرد مادة مسكنة  ناجعا وعالجايجب أن تقدم "بل " األزمات المختلفة
ال بد أن يكون هناك اتفاق بين دول أوروبا حول متطلبات الموقف   "حكومتناقائال أنه قبل أن تتصرف 

فى ختام  و    ."  تقوم به هذه الدول ذاتها حتى تكون مجهودات هذه الحكومة مؤثرةسوف الذيالدور  و
 استخدامها، سيتم التيصنوف العالج   طبيعة المشكلة واألمريكيأن يتفهم الشعب " مارشال طالبكلمته 

 ."كون هناك مجال للعاطفة أو األغراض السياسيةأنه لن ي و

  .2002منتدى الحرية االقتصادية ، ، Gordon O.F. Johnsonجونسون . إف.  أوجوردون
http://www.cipe-arabia.org/files/html/art0803.htm   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


