
 

  :الرابع  المبحث
  مســاعي االنفراج الـــدولي

  
  الكفاءة المستهدفة

 . إبراز صيغ تفاهم العمالقين السوفياتي واألمريكي لتجنب المواجهة الساخنة-  

 شرح دوافع جنوح الكتلتين الشرقية والغربية إلى السلم في المجاالت السياسية- 
 .واالقتصادية والعسكرية

 .التي أحاطت بسياسة التعايش السلمي توضيح الظروف الدولية - 

  
  

  تصميم الدرس
 

 البحث عن صيغ التفاهم 
 

 عوامل الجنوح إلى السلم 
 

  الظروف الدولية السائدة 
  
  
  
  



 

  : عزيزي الطالب 
شهدت الساحة السياسية الدولية تنامي بؤر التوتر و األزمات التي كادت أن تدفع بالكتلتين الشرقية 

  .نها لم تحدثوالغربية إلى المواجهة، لك
  تُرى ماهي صيغ التفاهم التي حالت دون المواجهة ؟

  و لماذا جنح اإلتحاد السوفياتي والواليات المتحدة األمريكية إلى التعقل
  و تبني طريق السلم ؟

  و كيف كانت الظروف الدولية السائدة آنذاك ؟
  

  : البحث عن صيغ التفاهم -
  

مبدأ حتمية الحرب إلى التعايش ن الشيوعي و الرأسمالي من انتقلت العالقات الدولية بين المعسكري

  .و الذي ُعرف باالنفراج و التقارب.  كصيغة تفاهم ضرورية لتجنب حرب عالمية ثالثةالسلمي،
و كان الزعيم السوفياتي نيكيتا خروتشوف أول من تبنى رسميا مفهوم التعايش السلمي أثناء انعقاد 

، و مارسه فعليا بعد وفاة ستالين 1956 فيفري 14ي السوفياتي في المؤتمر العشرين للحزب الشيوع
1953. 

 أكتوبـر 24    و تبنته أيضا هيئة األمم المتحدة بمناسبة الذكرى الخامسة و العشرين لتأسيسها في 
إمكانية وحتمية التعايـش سلميا بين الدول ذات :  " ، و قامت بتعريفـه أيًضا على أنـه 1970

  ".اسية      و االجتماعية المتناقضة األنظمة السي
 رئيس الحكومة الهندية 1954التي وقعها سنة " اتفاقية التبت " و كان التعايش السلمي، حسب بنود 

جواهر الل نهرو و الوزير األول الصيني شوان الي إلنهاء خالفهما حول منطقة التبت الحدودية بين 
  :البلدين،  يقوم على المبادئ التالية 

  .حترام المتبادل للسيادة اإلقليميةاال -
 .عدم التدخل في الشؤون الداخلية ألية دولة -

 .عدم اللجوء إلى القوة أو التهديد باستخدامها -

 .التسوية السلمية الدبلوماسية لألزمات و النزاعات الدولية -

 .واجب الدول في التعاون مع بعضها البعض -

  
  
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

فاشتقاق   لغوية للتعايش، التي هي األصل بالرجوع إلى الداللة ال"
عاشوا على األلفة : االصطالح، نجد في المعجم الوسيط، تعايشوا 

وإذا دقّقنا في مدلوالت مصطلح ...والموّدة، ومنه التعايش السلمي
الذي شاع في هذا العصر، والذي ) COEXISTENCE(التعايش 

ية والغربية اللتين ابتدأ رواُجه مع ظهور الصراع بين الكتلتين الشرق
كانتا تقسمان العالم إلى معسكرين متناحرين قبل سقوط سور برلين 
وانهيار االتحاد السوفياتي، ـ نجد أن البحث في مدلول هذا المصطلح 
يقودنا إلى جملٍة من المعاني ُمَحمَّلٍة بمفاهيَم تتضارب فيما بينها، 

سياسي، : ول ولكن يمكن تصنيفُها إلى مستويات ثالثة المستوى األ
إيديولوجي، يحمل معنى الحّد من الصراع، أو ترويض الخالف 
العقائدي بين المعسكرين االشتراكي والرأسمالي في المرحلة السابقة، 

 يفتح  أو العمل على احتوائه، أو التحكُّم في إدارة هذا الصراع بما
دكتور ال                                          ..."قنوات لالتصال

 ،اإلسالم        و التعايش، عبد العزيـز بن عثمان التويجري
المنظمة اإلسالمية للتربية و العلوم   و الثقافة  منشورات

ISESCO،1998 

قال مالينكوف أحد القادة الثالث في اإلتحاد السوفياتي        
إن  :" ...1953 مـارس  5بعد وفـاة سـتالين فـي          

الحكومة السوفياتية ستستمر على طريق تدعيم السلم،       
وليس ثمة خالف ال يمكن أن يحل بالطرق الـسلمية،          
وعلى أساس من االتفاق الحر، وهذا ينطبـق علـى          
عالقاتها مع الدول بما فيه الواليات المتحدة  األمريكية       

."  

 2لوثيقةا

 1الوثيقة

 جيورجى مالينكوف



 

  :نفراج الدوليعوامل اال -  
 
  

لقد توفرت كافة شروط و عوامل الجنوح إلى السلم عند المعسكرين الشرقي و الغربي، و تجنب اندالع 
الحرب العالمية الثالثة، بعد وصول العمالقين السوفياتي و األمريكي إلى حافة الهاوية و التصادم؛ و 

  :أبرز تلك العوامل هي 
و وصول قيادة  1953مارس  5في ) الرجل الحديدي ( الين  وفاة القائد السوفياتي جوزيف ست-

 مالينكوف التي نددت بالحكم الفردي و السياسة - بولغانين –جماعية معتدلة ضمت الثالثي خروتشوف 
  .الستالينية القمعية 

أمام منافسه 1952  نوفمبر 4 فوز الجنرال ديوايت آيزنهاور في االنتخابات الرئاسية األمريكية في  -
  .المتشدد هاري ترومان، الذي أمر بضرب اليابان بالقنبلة الذرية

  
  
  
  
  

                                    
  
التوازن العسكري بعد امتالك القوتين اإلتحاد السوفياتي والواليات المتحدة األمريكية و حلفائهما  -

 .نوويةالكبار أسلحة الدمار الشامــل المتمثلة في القنبلتين الذرية و ال

  
  
  
  
  
  
  

 

 أيزنهاور مالينكوف   خروتشوف-بولغانين 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
 إفالس الخزينة السوفياتية بفعل اإلنفاق الضخم على غزو الفضاء والسباق نحو التسلح ، و مصاريف -

االستخبارات في إطار الحرب الباردة ،ومساعداتها للديمقراطيات الشعبية الشيوعية الواقعة في أوروبا 
  .الشرقية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 التجارب النووية

 الغزو السوفياتي للفضاء التسلح السوفياتي

مـان  و في نداء تلفزيوني إلـى ترينشتينألبرت  أقال  
 قـد كـان مـن   ل" سـبق  رئيس الواليات المتحدة األ

مر أن يكون سباق التسلح من قبيل       المفروض أول األ  
. اليوم ذا طابع جنوني صبحأولكنه . التدابير الدفاعية

ألنه لو سارت األمور على هذا المنوال فسيأتي يـوم          
   "أثر للحياة على وجه البسيطة يزول فيه كل

 www.bakaloria.com: المرجع



 

  1989  - 45النووي  أثناء الحرب الباردة أعضاء النادي  : 1جدول 

  القنبلة النووية  القنبلة الذرية  الدول
 1952 1945  الواليات المتحدة األمريكية

 1953 1949  اإلتحاد السوفياتي

 1957 1952  بريطانيا

 1968 1960  فرنسا

 1966 1964  الصين الشعبية

-48دة إلى صراع ساخن كأزمة برلين األولى  تصاعد بؤر التوتر التي كادت أن تحّول الحرب البار-
  .1953-50، والحرب الكورية 1949

 تمرد بعض أعضاء المعسكرين على القوتين الكبيرتين اإلتحاد السوفياتي و الواليات المتحدة -
  .األمريكية، و هو ما تسبب نسبيا في ضعف الكتلتين

( ، و ما و تسي تونغ 1948) وسالفيايوغ(فقد انسحب من المعسكر الشرقي كل من جوزيف بروز تيتو 
  .1962) ألبانيا ( ،     و أنور خوجة 1959) الصين الشعبية 

  1966. كما قرر الرئيس شارل ديغول انسحاب فرنسا من حلف شمال األطلسي  
 ضغط هيئة األمم المتحدة، و حركة عدم االنحياز، و المنظمات غير الحكومية كمنظمة الصليب -

   GreenPeaceم األخضر الدولي،  و السال

  
  :الظروف الدولية السائدة -

                                                                                 
  :أحاطت بسياسة التعايش السلمي عدة ظروف دولية سياسية واقتصادية كانت من أبرزها 

م الثالث المتخلف في خمسينيات القرن العشرين بخصائصه ومشاكله االجتماعية و  تشكُل العال-
االقتصادية و الثقافية، و كان المفكر االقتصادي الديمغرافي الفرنسي ألفريد سوفي وراء وضع مصطلح 

، و الذي كان يقابل الطبقة الثالثة في 1952 أوت 12 في )فرانس أبسرفاتور(العالم الثالث في مجلة 
  .1789لمجتمع الفرنسي قبل ثورة ا
جماهيرية صاغتها الطبقة  مطالب) 1789جويلية  14ثورة ( تماماً كما وجدت في فرنسا إّبان الثورة "

-Tiers العالم، عن مطالب العالم الثالث ، فإننا نستطيع أن نتكلم اليوم، على صعيد Tiers-Etatالثالثة
Monde."   



 

تمر بلغراد األول تأسيس حركة عدم االنحياز في مؤ -
،  دولة25، بحضور 1961 سبتمبر 1بيوغوسالفيـا في 

وكان اللقاء التمهيدي للحركة في المؤتمر األول للشعوب 
- 18 آسياوية بباندونغ في جاوة االندونيسية أيام –اآلفرو 

  . بلدا29ضور بح 1954أفريل  24

  
  
  
  
لة حديثا بعدم الميل ألحد  المعسكرين قد جاءت حركة عدم االنحياز لحماية سيادة الدول المستق و

                                           .و التمسك بالحياد اإليجابي الشرقي أو الغربي،
 تــصاعد المــد التّحــرري وتراجــع    -

االســتعمار التقليــدي فــي إفريقيــا و آســيا 
فقــد شــهدت الــساحة الدوليــة فــي عقــدي 
ــسينيات  ــات         و الخمــ األربعينيــ

ســتقالل عــدة مــستعمرات فرنــسية          ا
  ...و بريطانية و هولندية

  
ــي     ــعبية ف ــورات ش ــدة ث ــدالع ع و ان

ــة   ــورة الجزائريــ ــدمتها الثــ  1مقــ
      1954.نوفمبر

  
  
  
  

                                                              

 مؤتمر باندونغ     

 الثورة الجزائرية



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سياتصفية االستعمار األوروبي  في إفريقيا و آ : 1جدول 
  تاريخ االستقالل  االحتالل  المستعمرة

 1943 نوفمبر 22  فرنسا  لبنان 

  1944 ديسمبر19  إيطاليا  إثيوبيا
  1946  مارس 28  بريطانيا  األردن
  1946 أفريل 17  فرنسا  سوريا 
  1947  جويلية 4  بريطانيا  الهند

  1947  أوت  14  بريطانيا  الباكستان 
 1948  جانفي  4  بريطانيا  برمانيا

 1948  فيفري 10  بريطانيا  سريالنكا

 1949 ديسمبر 27  هولندا  أندونيسيا

 1951 ديسمبر 24  إيطاليا  ليبيا

 1954 جويلية 20  فرنسا  الفيتنام

  1954 جويلية 20  فرنسا  الالوس
  1954 جويلية 20  فرنسا  كمبوديا
 1956  جانفي  1  بريطانيا  السودان

 1956  مارس 2  فرنسا  المغرب

  1954 معركة ديان بيان فو  1956 استقالل المغرب



 

 1956 مارس 20  رنساف  تونس

 1957  مارس  6  بريطانيا  غانا

  
 التي نص 1945 أكتوبر 24 ميالد هيئة األمم المتحدة في -

ميثاقها في مادته األولى على مبدأ الحفاظ على األمن و السلم 
الدوليين، و قد شهدت فترة الخمسينيات التحاق دول المحور 

، وهو ما كان 1956  واليابان 1955بصفوفها كالنمسا و إيطاليا 
يعني نهاية أحقاد الحرب العالمية الثانية بين دول المحور سابقًا و 
الحلفاء، و الذي شّجع أيضا المعسكران المتصارعان الشرقي 
    .الشيوعي و الغربي الرأسمالي على تبني سياسة التّعايش السلمي

  

  كرونولوجية األحداث
 الذي أعتبر اليوم 1945 أكتوبر24 األمريكية في وكتأسيس منظمة األمم المتحدة في سان فرانسيس -

  .العالمي لألمم المتحدة
انهزام الرئيس األمريكي هاري ترومان في االنتخابات الرئاسية أمام منافسه الجنرال أيزنهاور في  -
 .1952 نوفمبر 4

ة  العالم الثالث الذي استخدمه المفكر االقتصادي الفرنسي ألفريد سوفي في مجلحظهور مصطل -
 .1952 أوت 12 بسرفاتوراأل

 .1953 مارس 5وفاة الزعيم السوفياتي جوزيف ستالين في  -

 .1954 نوفمبر 1اندالع الثورة الجزائرية في  -

 18-24انعقاد المؤتمر األول للشعوب األفرو آسياوية في باندونغ بجزيرة جاوة األندونيسية في  -
  1955.أفريل 

 السوفياتي الذي تبنى فيه خروتشوف  سياسة التعايش انعقاد المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي -
 .1956 فيفري 14الّسلمي في 

تبني هيئة األمم المتحدة لسياسة التعايش الّسلمي بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسها في  -
 .1970 أكتوبر 24

  

  



 

  :األسئلة 
  : أسئلة فرعية -

  .ى السلم بّين دوافع جنوح المعسكرين الشرقي و الغربي إل-
 . ناقش صيغة التفاهم التي توصل إليها اإلتحاد السوفياتي و الواليات المتحدة األمريكية-

  . أذكر الظروف التي ساعدت الكتلتين الشيوعية و الرأسمالية على تبني سياسة التعايش السلمي-
  : نص تاريخي -

إن الحكومة  : " ...1953سنة قال جيورجي مالينكوف أحد القادة الثالث في اإلتحاد السوفياتي  -
السوفياتية ستستمـر على طريق تدعيم السلم، و ليس ثمة خالف ال يمكن أن يحل بالطرق السلمية، و 
على أساس من االتفاق الحر، و هذا ينطبق على عالقاتها مع الدول بما فيه الواليات المتحدة  األمريكية 

."  
  : حلّل النص مبرزا ما يلي :المطلوب 
  .صريح مالينكوفظروف ت  - أ
 . أسباب جنوح الحكومة السوفياتية إلى السلم  - ب

  . رد فعل الواليات المتحدة األمريكية على المبادرة السوفياتية-ج
  : تواريخ معلمية -

  1952أوت 12  ، 1945 أكتوبر24:  إليك التواريخ المعلمية التالية -
  1956 فيفري 14 1955. أفريل  18 

  . وّضح انعكاساتها-2/تلك التواريخ بّين طبيعة -1: المطلوب 
 :                                                                                      للمطالعة 

و لقد خّيم على الحياة الدولية، لسنوات عديدة، جو مخيف كان يلوح من خالل سحبه المعتمة شبح " 
ي مجموعه، بيد أن الطريق المسدود الناجم عن جدلية صراع نووي مهدد بتدمير العنصر البشري ف

الحرب الباردة، بكل ما صاحبه من تراكم وتفنن هائل في األسلحة الحديثة، قد أدى إلى اختفاء هذا 
  .الشبح، و فتح الحوار بين الكبار، و السعي إليجاد الحلول الوسطى
   توافق في المصالح المرتبطة بالمستوىو هكذا نشأت بين الدول العظمى عالقات جديدة للتعاون يدعمها

  و في خط متواز بدأت مراكز أخرى متمتعة بقوة. التقني، و العلمي و االقتصادي الذي بلغته هذه القوى
  .نسبية تظهر على المسرح، و تتفنن في وضع المعايير و األنظمة، و تأخذ شكل قوة مستقلة قائمة بذاتها

  عالقات الدولية و تعّززها في ذلك أحداث دبلوماسية ذات أهميةإن هذه المعطيات كلها تساعد على ال
  بالغة، تمثلت في استعادة الصين لحقوقها في منظمة األمم المتحدة، و في اللقاءات المختلفة التي تّمت



 

  وواضح أن. على مستوى القمة بين الشرق و الغرب، و في افتتاح المؤتمر األوروبي لألمن و التعاون
  الجلسةهواري بومدين، ..." استتباب األمنتسي طابعا إيجابيا، حيث يساعد على هذا التطور يك

  .1973 سبتمبر 5االفتتاحية للمؤتمر الرابع لبلدان عدم االنحياز في الجزائر 
  
 


