تاريخ العالقات الدولية

السنة الثانية جذع مشرك

الحرب الباردة

الحرب الباردة ىي صراع غير مباشر حدث بين القوتين العظمتين في العالم الواليات

المتحدة و اإلتحاد السوفيتي ،منذ منتصف و حتى نياية القرن العشرين و حدثت

فييا مواجيات غير مباشرة في المانيا و الشرق االوسط و فيتنام و افغانستان و كوبا

و كوريا و غيرىا من االماكن.
تعريف الحرب الباردة:

ىي ذلك الصراع األيديولوجي بين المعسكر الشرقي بزعامة االتحاد السوفيتي

والمعسكر الغربي بزعامة الواليات المتحدة األمريكية’,ظير ىذا الصراع بعد نياية

الحرب العالمية الثانية.

وىي كذلك كل صراع ال يصل إلى حد استعمال السالح يييئ لو المعسكرين كل

أساليب الضغط بغية الحصول عمى مكاسب مادية أو معنوية
اسباب بداية الحرب الباردة

من الناحية الفعمية ،بدأت الحرب الباردة حتى قبل أن تنتيي الحرب العالمية الثانية
في ألمانيا والمحيط اليادئ.

فـبعد الحرب العالمية الثانية في عام .1945كان الشك و عدم الثقة ي ِ
سيطران عمى
ُ
العالقات بين الواليات المتحدة و االتحاد السوفيتي عمى مدى عقود .و عاد الشك

إلى الظيور بِ ُم َجَّرد ما أصبح التحالف بين الواليات المتحدة و اإلتحاد السوفيتي ضد
أدولف ىتمر غير ضروريًا
المنافسة بين األيديولوجيات و األفكار في العالم بعد الحرب منعت الرئيس
وبدأت ُ
األمريكي ىاري ترومان و رئيس الوزراا السوفيتي جوزيف ستالين من العمل معاً
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وكان جوزيف ستالين كان ييدف إلى تدمير القدرات الصناعية األلمانية من أجل منع
ألمانيا من إعادة تسميح نفسيا مرة آخرى و أراد من ألمانيا دفع مبالغ باىظة

كتعويضات حرب

و باإلضافة إلى ذلك ،أراد أن ُيقيم ُح ُكومات مؤيدة لمسوفييت في جميع أنحاا أوروبا
الشرقية لحماية االتحاد السوفياتي من أي غزوات في المستقبل

أما الرئيس األمريكي ترومان  ،أراد العكس تمامًا .و قال إنو يعتقد أن التصنيع و

الديمقراطية في ألمانيا وجميع أنحاا القارة يمكنيا أن تضمن االستقرار بعد الحرب

و بسبب عدم القدرة عمى الوصول إلى حل وسط أو إيجاد أرضية مشتركة بين
الطرفين ،اصطدمت القوتين العظمتين المتبقيتين في العالم بشكل قوي

و مع حدوث أزمة برلين ،باإلضافة إلى تأسيس المعسكر الشرقي في الدول

الخاضعة لسيطرة االتحاد السوفييتي في أوروبا الشرقية ،كل ىذا تسبب في أن

مسؤولون السياسة الخارجية في واشنطن أعتقدوا بأن الواليات المتحدة بحاجة لتقييد و
السيطرة عمى النفوذ السوفيتي في العالم ،و ذلك لمنع زيادة انتشار الشيوعية

أحداث الحرب الباردة

في عام  ،1947تعيد ترومان بدعم الدول المحاربة ِ
ضد الشيوعية .و الكونجرس بعد
ُ
ذلك تعيدوا بدفع  400مميون دوالر لمحاربة الثوار الشيوعيين في اليونان و تركيا

و في عام  ،1949أقنع ترومان القوى األوروبية الغربية باإلنضمام إلى منظمة حمف
مكُنيم أن ي ِ
ِ
دافعوا عن انفسيم ضد خطر الغزو
ُ
شمال األطمسي (الناتو) ،حتى ُي ُ
السوفياتي
بعد ان شعر اإلتحاد السوفيتي بالتيديد ،قام االتحاد السوفياتي بعمل ُمعاىدة مماثمة
خاصة بو في أوروبا الشرقية ،و أطمق عمييا إسم " حمف وارسو " ،في عام 1955
الحرب الكورية
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توترات الحرب الباردة بين الواليات المتحدة و االتحاد السوفياتي انفجرت في النياية

في كوريا عندما قامت كوريا الشمالية المدعومة من السوفييت بـ غزو كوريا الجنوبية

في عام 1950

و ألن الرئيس األمريكي ترومان ُمصمم عمى عدم السماح بإنتشار الشيوعية في شرق
آسيا ،قام ترومان ُبمضاعفة اإلنفاق العسكري أربع مرات و أمر الجنرال ماك آرثر
بإستعادة السيطرة عمى النصف الجنوبي من شبو الجزيرة الكورية.

نجح ماك آرثر في أخرج كوريا الشمالية تقريباً وصوالً إلى الحدود الصينية

و عندما شعرت الصين بالتيديد ،تدفق أكثر من مميون جندي من الصين الشيوعية

إلى كوريا ،مما إضطر ماك آرثر إلى التراجع مرة أخرى إلى خط  38الموازي،

والذي قام بتقسيم كوريا الشمالية عن كوريا الجنوبية

و عندما بدأ ماك آرثر في انتقاد ترومان بشكل عمني بسبب عدم رغبتو في استخدام

األسمحة النووية في كوريا ،إضطر ترومان إلقالة أعمى جنرال عنده و ىو ماك آرثر

بسبب العصيان

ظمت قوات الواليات المتحدة راسخة في الخط الموازي  38لمدة عامين آخرين ،و

مات منيم أكثر من 50،000

و أعمن كال الجانبين وقف إطالق النار فقط بعد أن قام الرئيس األمريكي الجديد،
دوايت أيزنياور ،بالتيديد باستخدام األسمحة النووية في عام 1953

غزو خميج الخنازير و أزمة الصواريخ الكوبية

مع بعض التوترات الكالمية  ،و عندما تولى جون كنيدي الرئاسة بعد أن ىزم
ريتشارد نيكسون في اإلنتخابات ،واجو جون كنيدي أكبر تحدي لو في الحرب

الباردة ،و كان ىذا التحدي في دولة كوبا

فعمى أمل إسقاط زعيم كوبا الجديد الموالي لمشيوعية الثورية ،فيدل كاسترو ،قام

كينيدي بإعطاا اإلذن لـ وكالة االستخبارات المركزية بتدريب وتسميح قوة من أكثر

من  1،000من المنفيين الكوبيين وأرسميم لغزو كوبا في ربيع عام  1961في
عممية تُسمى بـغزو خميج الخنازير
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و عندما أصبحت عممية " غزو خميج الخنازير " فاشمة بشكل محرج ،قام كينيدي

بعدة محاوالت اغتيال فاشمة ضد فيدل كاسترو .و حينيا شعر كاسترو بالغضب ،و

لجأ كاسترو إلى االتحاد السوفياتي لمحصول عمى المساعدات االقتصادية و الحماية

وقد استفاد الزعيم السوفيتي خروتشوف من ىذه الفرصة وضع قواعد يمكنيا إطالق
صواريخ نووية من كوبا ضد الواليات المتحدة .و عندما عممت الواليات المتحدة

بيذا ،قام كينيدي بالرد عمى ذلك بـ ُمحاصرة الشعب الكوبي عمى جزيرتو ،مما دفع
الواليات المتحدة و االتحاد السوفيتي الى حافة حرب نووية

المرِعَبة عندما وافق عمى
أنيى الزعيم السوفيتي خروتشوف أزمة الصواريخ الكوبية ُ
إزالة الصواريخ كـ مقابل إنياا الحصار .كما إزال كينيدي الصواريخ األمريكية من
تركيا واتفقا عمى العمل لمحد من توترات الحرب الباردة

و بشكل مأساوي ،تم اغتيال كينيدي في أواخر عام  ،1963في نفس الوقت التي

كانت التوترات فيو تتزايد في فيتنام و التي كانت مسرح الحرب الباردة القادم ،واألكثر

.كمفة

حرب فيتنام

في عام  1965نزلت أول القوات المقاتمة األمريكية في فيتنام الجنوبية لممحاربة ضد
النصف الشمالي الشيوعي في فيتنام و المدعوم من االتحاد السوفيتي .و أكثر من

 2مميون شخص ىمكوا خالل حرب فيتنام  -معظميم من المدنيين

سحبت الواليات المتحدة قواتيا في عام  ،1973وبعد عامين ،إنتصر الجزا الشمالي

الشيوعي عمى الجزا الجنوبي من البالد
إتفاقات و معاىدات جانبية

في عام  1969المفاوضات بين األمم المتحدة و االتحاد السوفياتي بدأت حول الحد

من األسمحة النووية االستراتيجية.و إنتيت المحادثات بـ العديد من المعاىدات في
عام  ،1979ولكن إستمر سباق التسمح بال توقف
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*2أسباب ظيورىا الحرب الباردة:

من بين األسباب التي أدت إلى ظيور الحرب الباردة ما يمي:

-1االختالف األيديولوجي بين الشيوعية والرأسمالية.

-2زوال التحالف الذي جمع بين االتحاد السوفيتي والدول الغربية.
-3اختالف مصطمح الحرية والديمقراطية لدى المعسكرين.
-4انتصار الشيوعية وانتشارىا خارج االتحاد السوفيتي.
-6تصادم مصالح المعسكرين في كثير من القضايا.
-7ظيور التسابق نحو التسمح وتطوره.

 -8شدة العداا الذي يكنو ستألين لمرأسمالية.

-9العداا الشديد الذي يكنو ىاري ترومان لمشيوعية.

-10تصدي الواليات المتحدة لممد الشيوعي بكل قوة.
-11استمرار الصراع الطبقي في بقية دول العالم.
وسائل الحرب الباردة:
من بين الوسائل التي سخرىا المعسكرين لخدمة ىذه الحرب مايمي:

 -1المساعدات االقتصادية والعسكرية :

 -2مبدأ ترومان 1947/03/12:منح مساعدات مالية لكل من اليونان وتركيا بيدف
مساعدتيا عمى مواجية المد الشيوعي السوفيتي.

-3مشروع مارشال 1947/06/05:قدم ىذا المشروع مساعدات مالية لكل الدول
التي تضررت من الحرب العالمية الثانية وقد استفادت منو  18دولة.

-4مبدأ جدانوف 1947/09/22:جاا كرد فعل عمى مبدأ ترومان ومشروع مارشال
من قبل االتحاد السوفيتي وىو عبارة عن تدعيمو لألحزاب الشيوعية والحركات

العمالية في مختمف أرجاا العالم ويرى صاحبو أن العمم مقسم إلى قسمين ىما:
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*معسكر إمبريالي تتزعمو الواليات المتحدة األمريكية

*معسكر السمم والديمقراطية ويتزعمو االتحاد السوفيتي.
األحالف العسكرية :أقيمت األحالف كوسيمة من وسائل الحرب ومن بينيا ما يمي:

-1الحمف األطمسي(الناتو)1949/04/04 :مقره في بر وكسل من بين أىدافو:
-2الحفاظ عمى السمم واآلمن في شمال األطمسي.
-3الدفاع عن كل دولة عضوا فيو.

-4الدفاع عن المصالح المشتركة لمدول األعضاا في الحمف.
-5التصدي لمزحف الشيوعي( ىدف سري).

-6حمف جنوب شرق آسيا 1954/09/06 :كان مقره بانكوك حل في
.1997/06/30

-7حمف بغداد 1954/02/24 :كان مقرع بالعراق وبعد انسحاب ىذه األخيرة منو
عام  1959بعد نجاح الثورة بيا ضد النظام الممكي انتقل مقر الحمف إلى تركيا
واصبح يسمى ب المعاىدة المركزية حل في مارس .1979

-8حمف وارسو 1955/05/14 :ىيئة عسكرية أنشأىا االتحاد السوفيتي كرد فعل
عمى األحالف التي أنشأتيا الدول الغربية تحت زعامة الواليات المتحدة األمريكية

حل ىذا الحمف في .1992/02/25
أسباب ظيور األحالف العسكرية :

-1انقسام العالم إلى معسكرين متصارعين بشكل رسمي عام 1947
-2ظيور القطبية الثنائية.

-3خروج أوروبا منيارة اقتصاديا وسياسيا وعسكريا.

-4فشل دول أوروبا في مواجية الشيوعية كل عمى حدي.
-5تطمع امريكا واالتحادالسوفياتي إلى الييمنة العالمية بعد خروج أوربا منيارة من
الحرب العالمية الثانية.
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الدعاية اإلعالمية:

-1وتشمل السمعية منيا والمرئية والمكتوبة…

-2الجوسسة :وقد لعبت خالليا األجيزة السوفيتية واألمريكية دو ار كبي ار
خاصةk.G.B ,…..C.I.A

-3االنقالبات العسكرية:كما وقع في العديد من أرجاا من العالم.

-4إثارة الحروب اإلقميمية  :مثاليا الثورة األىمية في الصين ..الفيتنام …

-5االرتباطات التكنولوجية :ىيمنة شبو مباشرة بالوسائل العسكرية خاصة.
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