
 
 

 جامعة واسط
 

616 

 

 مجمــــــــة كميــــــــة التربيــــــة 
 المؤتمر العممي الدولي الحادي عذر

 2019/ نيدان 

 دور السشيج التاريخي في رسع العالقات الدياسية الجولية
 )دراسة في مخحمة القصبية الثشائية ػػ أنسػذجا (

 
 أ.م اسراء احمد جياد      أ.م.د خمود دمحم خميس                              

 الجامعة المدتنررية كمية العموم الدياسية /             جامعة واسط      لقانون /ا كمية     
 

 أ.م.د ستار شدهان
 طجامعة واس كمية القانون /

 
 المقدمة 

لقج ارتبصت العجيج مغ دراسات العالقات الجولية والسيسا الدياسية بالسشيج التاريخي فمػال التاريخ لسا تع 
عمى الرعيج االنداني وبكل مفاصميا االندانية والتي تكػف بيغ البذخ رسع ومعخفة اي عالقة 

والسعشػية بيغ الجوؿ وبالتالي ىشالظ ارتباط وثيق بيغ العالقتيغ فالسعشػية ال يسكغ اف تقـػ وتدتسخ لػال 
 البذخية .

سعشى فالبج مغ القػؿ اف دراسة العالقات الجولية كانت مقرػرة اساسا عمى العالقات بيغ الجوؿ ب
الدياسات الخارجية لمحكػمات ومع ذلظ كانت الجوؿ ىي االشخاص الػحيجة في العالقات الجولية ،اال 
اف السجتسع الجولي والحياة الجولية تحػال جحريا بعج نياية الحخب العالسية الثانية لتحج مغ الجور 

 السقرػر عمى الجولة فقط في العالقات الجولية .
الجولية محجودا برفة اولية بجراسة الدياسات الخارجية والعالقات بيغ واذا كاف مجاؿ العالقات 

اشخاص الحياة الجولية فأنشا نججىا تستج مغ الجانب االخخ الى العػامل الدياسية واالقترادية 
واالجتساعية التي تؤثخ عمى العالقات الجولية والى مجسػعة االحجاث الستشػعة والستذابكة وفي الحقيقة 

العالقات الجولية السعاصخة عمى ضػء عجد كاؼ مغ العمـػ الدابق تجسيعيا ليحا تػصف  فاف تذابظ
 بالتاريخ الجبمػماسي ،القانػف الجولي ،الجغخافية االقترادية ،االيجيػلػجيا .
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: تحاوؿ ىحه الجراسة اثبات فخضية مؤداىا )ىشالظ عالقة ججلية وارتباشية وثيقة  بيغ التاريخ الفرضية 
 ع مدار العالقات الجولية عمى مدخح  الدياسة الجولية( ومدألة رس
 االشكالية 

ومغ خالؿ دراستشا سػؼ نقـػ بتدميط الزػء عمى ىحا الجور الحي يقـػ بو السشيج التاريخ في دراسة 
االحجاث وتصػراتيا والتي ال يسكغ ألي باحث في العالقات الدياسية او االقترادية اف يتجاوز السشيج 

في بحثو ،لحلظ تع اعتساد االشكالية التالية في البحث والتي تبمػرت بالتداؤؿ التالي   :ػ ما التاريخي 
ىي ججلية العالقة بيغ مفيـػ او مرصمح التاريخ ومرصمح العالقات الجولية وبسجاالتيا السختمفة  

ما ىػ دور )الدياسية واالقترادية واالجتساعية والثقافية والعدكخية (ألعزاء السجتسع الجولي، و 
 التاريخ في رسع  تمظ العالقات ؟

 االهداف من الدراسة 
وىشا التداؤؿ الحي يصخح نفدو ما ىي االىجاؼ مغ استخجاـ السشيج التاريخي لجراسة العالقات الجولية 

 وىشا يسكششا اف نجرج بعزا مشيا متجدجة باالتي :
لى السعخفة السػضػعية لألحجاث الجولية اف دراسة العالقات الجولية مغ خالؿ السشيج التاريخي تيجؼ ا

السعاصخة التي تكػف العالقات الجولية وذلظ عغ شخيق تحميميا وايزاحيا والبحث عغ اسباب وجػدىا 
 وتصػر اىسيتيا .

اف الجراسة تمظ سػؼ تدسح بافتخاض االحتساالت الخاصة بتصػر ىحا الحجث والشتائج التي يسكغ اف 
ساالت مفيجة وضخورية لمجياز الجبمػماسي التابع ألي حكػمة تتختب عميو وتكػف ىحه االحت

ولمسشطسات الجولية ولمسختريغ في التحميل في الجساعات السيشية والسذخوعات الكبخى التي يتعيغ 
عمى السجيخيغ فييا اتخاذ القخارات االكثخ مالئسة لكي تحقق او تحافع عمى مرالح ىحه الجساعات او 

 السذخوعات .
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 االول : اطار نظري ـ مفاهيمي )جدلية العالقة بين التاريخ ومدار العالقات الدولية (المبحث 
اف االشار الشطخي السفاىيسي  ألي مػضػع كاف ىػ عبارة عغ اعصاء  نبحة تعخيفية عغ السػضػع 

مغ السخاد دراستو ،ونحغ ىشا في اشار دراسة دور السشيج التاريخي في رسع العالقات الجولية البج لشا 
دراسة السػضػع ضسغ ىحا السبحث ضسغ مصمبيغ :االوؿ االشار السفاىيسي لمسرصمحات الخئيدية 
وىي )التاريخ ومرصمح العالقات الجولية (والسصمب الثاني يعالج ) ججلية العالقة التي تخبط بيغ 

ني والحي التاريخ ورسع العالقات الجولية( ،وألجل التػصل الى معخفة دقيقة فيسا يخز السبحث الثا
يشاقر الكيفية التي  سارت بيا العالقات الدياسية الجولية بيغ الػاليات الستحجة االمخيكية واالتحاد 
الدػفيتي تحت ما سسي بحقبة الحخب الباردة حيث كانت ىاتيغ الجولتيغ ىسا القصبييغ الخئيدييغ 

 الستحكسيغ بالعالع 
 )المعنى والمرطمح (التاريخ والعالقات الدولية : المطمب االول
:التاريخ ،التداؤؿ الحي يصخح نفدو ماذا نعشي بكمسة التاريخ ؟ ىل ىػ مرصمح  المحور االول

افتخاضي اـ وقتي يشتيي بانتياء كل لحطة او ثانية مغ الدمغ وما  يتػلج عغ المحطات التي نصمق 
ػاقف االيجابية والدمبية؟ عمييا المحطات التاريخية التي مزت وانتيت ؟ ىل سجمت تمظ المحطات الس

اـ انيا مخت وحخؼ عمييا حدب زعساء او قادة التاريخ او مجوني التاريخ ؟وتداؤالت كثيخة قج ال 
تشتيي في اشار ىحه الجراسة ولكششا سػؼ نقف عمى بعس السرصمحات التي تفيجنا وتػضح لشا 

 السفيـػ الحي نحتاج اليو في دراستشا ىحه .
، الساضي ىػ تدجيل ووصف وتحميل األحجاث التي جخت في التاريخ اريخ :فساذا نعشي بسفيـػ الت

 بالسدتقبل والتشبؤ الحاضخ ، لمػصػؿ إلى حقائق وقػاعج تداعج عمى فيعايجةمح عمى أسذ عمسية
،فالتاريخ ىػ حكاية الساضي االنداني وتدجيل مباشخ لو ويذسل كل السرادر الستشػعة مغ الكتب 

ة الدجل الدمشي والسرادر ،فالتاريخ يسكغ برػرة او اخخى محاولة الزبط في البيانات بيجؼ دراس
لألحجاث بشاءا عمى دراسة نقجية لمسرادر السختمفة مع محاولة ايجاد تفديخات ألسبابيا وفييا يتع جسع 

 (1السعمػمات التاريخية مغ السقاالت السختمفة )

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84
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كسا اف التاريخ ىػ القياـ بجراسة تعتسج عمى حقائق الساضي وتتبع سػابق األحجاث، ودراسة ضخوؼ 
يخية وتفديخىا فسشيج البحث التاريخي ىػ مجسػعة الصخؽ و التقشيات التي يتبعيا الدياقات التار 

الباحث و السؤرخ لمػصػؿ إلى الحقيقة التاريخية، و إعادة بشاء الساضي بكل وقائعو و زواياه، وكسا 
 كاف عميو زمانو و مكانو تبعا لحلظ، فالسشيج التاريخي يحتاج إلى ثقافة واعية و تتبع دقيق بحخكة

الدمغ التي تؤثخ برػرة مباشخة أو غيخ مباشخة عمى الشز التاريخي، ليحا وجب ارتباط السشيج 
بسدتػيات الشقج في كل مخاحمو السسثمة في التفديخ والتأويل والتشقيح والحكع نطخا لعشايتو الجادة بالشز 

 .كخؤية واقعية تختبط بالدمغ والعرخ
ريخي ىي فرل جسيع الشساذج التفديخية البديصة التي اشادىا وىحا يعشي اف احج السدايا في البحث التا

التاريخ العالسي ،خالؿ قخوف فسغ )ىيخودوت ( الحي اراد اف يػضح ويعمل حخوب السيجيظ بالرجمة 
الثقافية اليػنانية والفارسية الى تػسيجيج الحي عارض القمق مغ صحة الػقائع في وصفو لحخوب 

ديخات الذاممة لمتاريخ وجسيع الشساذج التفديخية قج ابصمت عغ شخيق البيمػبػنيد ،فكانت جسيع التف
 ( 2التصػرات السعخفية اعساال تاريخية.)

فالحقائق والػثائق ليدت في حج ذاتيا تاريخا، وإنسا ىي شيادة تذيج عمى جدء مغ المحطة التاريخية 
وقج تكػف ىحه الذيادة مديفة، ولحا يشبغي مقارنتيا بذيادات أخخى بيجؼ الػصػؿ لمحقيقة الف 

ىا بدبب الحقائق التاريخية لسخحمة معيشة تخزع دائسا لمتغييخ والتعجيل، وكحلظ لححؼ بعس عشاصخ 
السرالح، أو بغية إخفاء ما ال يتالءـ مع الفاعميغ في التاريخ ، ليحا وجب عمى السؤرخ وىػ يجوف 
كتاباتو التاريخية أف يتعامل مع الشرػص والػثائق بحياد، واف يبحث في عالقة تمظ الشرػص 

اتو التاريخية بأصحابيا لتػفيخ بعس السػضػعية ويتفاعل مع الػقائع التاريخية بسػضػعية في كتاب
واالبتعاد عغ الحاتية التي تجعل مغ الشز التاريخي يخزع لمتأويل ليتالءـ مع مشيج السؤرخ في 

 الكتابة. 
أنو خبخ  »والتاريخ أيزًا عمع يبحث في الػقائع والحػادث الساضية. وحقيقتو كسا قاؿ )ابغ خمجوف(: 

صبيعة ذلظ العسخاف مغ األحػاؿ، مثل عغ االجتساع اإلنداني الحي ىػ عسخاف العالع، وما يعخض ل
التػحر والتأنذ، والعربيات، وأصشاؼ التغمبات  لمبذخ بعزيع عمى بعس، وما يشذأ عغ ذلظ مغ 
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السمظ والجوؿ ومخاتبيا، وما يشتحمو البذخ بأعساليع ومداعييع مغ الكدب والسعاش والعمـػ والرشائع، 
 ( 3«)اؿوسائخ ما يحجث في ذلظ العسخاف بصبيعتو مغ األحػ 

 وهنا البد من التمييز بين مرطمحي النهج التاريخي و المنهج التاريخي وقد يتوافق معه .
فالشيج التاريخي  يقرج بو السدار السعتسج في دراسة جدء معيغ مغ "واقع الساضي" ، ويتع في ثالثة 

 مخاحل:
يتع إال إذا تع استيعابو  وىػ مختبط بعسمية الفيع، حيث أف" تعخيف السعصيات التاريخية ال :التعخيف

في إشار مذخوع لألستعساؿ   حيث أف الفيع ىػ فعل يقـػ فيو الستعمع بمقاء واكتذاؼ البشية والسعاني 
واألفكار الستزسشة في الجعامة أو الػثيقة ، و التػصل إلى السعاني، يتع عغ شخيق تجسيع السعصيات 

حكع عمييا أو تأكيجىا، أو نفييا وبذكل أدؽ ىػ إعصاء والتحميل والسقابمة والسساثمة والسقارنة ، دوف ال
 .معشى لمسعصيات التاريخية الستشاولة واإلحاشة بيا

ىػ الجػاب عغ سؤاؿ لساذا ؟و يتأسذ عمى تأويل السعصيات التاريخية السجروسة وىػ يتصمب :التفديخ
فالتسييد بيغ حجث سابق معالجة السعصيات ، والقياـ بسيارات عقمية متدمدمة إليجاد دالئل تفديخية 

وآخخ الحق ، وبيغ الدبب والشتيجة ، وبيغ العاـ والخاص يتع عغ شخيق الػصف والسساثمة والسقارنة 
والبخىشة ونسيد في األشكاؿ السعتسجة في التفديخ بيغ: التفديخ بالشدق، والتفديخ بالقاعجة السصخدة،  

 . االتجاىات التخابصات، الحخكات العسيقة
ب السشياج ىػ عسمية تدتجعي إيجاد العالقة ، والخابط بيغ الجدئي و الكمي والجدئي و حد:التخكيب

 .االنتقاؿ مغ الخاص إلى العاـ
إف عسمية التخكيب تشتيي بالسؤرخ إلى بشاء أحجاث ووضعيات يقـػ بتأليفيا في إشار سخد مشدجع 

ييا الخبط بيغ الجدئي والكمي  وتخكيب واضح بسعشى آخخ إف مخحمة التخكيب ، ىي السخحمة التي يتع ف
بعج إيجاد الحخكات العسيقة واالتجاىات والعالقات والتخابصات بيغ الخاص والعاـ ،  وىحا لغ يتع إال

 . في إشار حخكة دورا نية مدتسخة لمتػصل إلى مقػالت ججيجة تجيب عغ اإلشكالية السصخوحة
خا سػاء فيسا يتعمق بالتاريخ القجيع اـ بالتاريخ لقج تقجـ التاريخ في البحث عغ حقيقة االحجاث تقجما كبي

السعاصخ وتفدح شخؽ التحميل لمسادة التاريخية مثل االشالع عمى السحفػضات والػثائق ومجسل 
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االعساؿ الخاصة حػؿ فخضية ما او فتخة محجدة تفدح السجاؿ اماـ السعارؼ السختارة لمػصػؿ الى 
االنداني اف يتذكل مغ ججيج كحقيقة متالشية مغ اعساؽ الحقائق التاريخية فيل يكفي ليحا االثخ 

 الدمغ ؟
 المحور الثاني :العالقات الدولية )المعنى والمفهوم (

لقج ضمت العالقات الدياسية الجولية حتى نياية القصبية الثشائية شجيجة االرتباط بالسشصق التاريخي في 
عخفة الشسصي التقميجي باعتباره عاجدا عغ ادراؾ تصػره ،بيج اف تيارا امخيكيا  قج راح يترجى لسشيج الس

صمب عالع الدياسة الجولية حتى انتيى االمخ لبخوز مجرسة السحافطيغ الججد في الػاليات الستحجة 
وىع اصحاب التيار الجارؼ بااللتداـ الشيائي بسفاىيع االمخكة ومشيجيتيا في الييسشة عمى العالع بخمتو 

ا التيار فاف السشيج الشسصي سيطل يؤدي دورا مخمػقا  في الشطخية ورغع ىحا التحجي مغ جانب ىح
 ( 4العامة لمعالقات الجولية.)

لقج تػافق معطع السخاقبيغ عمى تعخيف العالقات الجولية كسجاؿ لمتعاوف او السػاجية فيسا وراء البحار 
فانو ال يػجج في مقابل ذلظ تػافق عمى الصبيعة العسيقة ليحه العالقات وال عمى القػى التي تجيخىا 

ا يكػف نػعيتيا وجػىخ ،فجراسة العالقات الجولية قج تذخذمت وتكاثخت بدبب اختالؼ الباحثيغ عمى م
 ( 5مػضػعيا وعمى اشار تفديخي عاـ يدسح بتشطيع البحث فييا)

وقج سعى عمساء التاريخ الستئشاؼ العسل بأساليب التفديخات الذاممة لمتاريخ مغ خالؿ التػضيح 
الجوري لسريخ الحزارات والثقافات لعرػر )فيكػ ( الثالثة )العرخ االليي وعرخ االبصاؿ وعرخ 

ف (ثع عرػر ) اوغػست الثالثة )الالىػتية  والسيتافيديقية او ما وراء الصبيعة ثع عرخ االندا
الػضعية (ػ ثع مخحمتا سبشدخ االثشتاف )عرخ االكخاه، ثع عرخ الحخية ػ ثع عرخ التزامغ 
الستعاقباف لجوركيميع الخارجي والجاخمي ػ والثقل الشػعي لػفاسػر ،او راتدؿ وسالسل كارؿ ماركذ ػ 

سجتسع البجائي ،العبػدية او الخؽ ،االقصاعية ،الخأسسالية ،فاالشتخاكية ػ واقخب اليشا ،نياية التاريخ )لػ ال
)ؼ ،فػكػياما( ،وصجاـ الحزارات  لػ )س ، ىانتغتػف (وسيكػف لعمساء التاريخ السختريغ اسبابيع 

ييغ مغ الحيغ يبحلػف عمى الجواـ بال شظ كي ال سخخوا مغ االجياؿ سػاء اكانػا مؤرخيغ اـ سياس
جيػدىع لتأويالتيع الذاممة مغ اجل الجفاع عغ الدببية ػ أي العالقة القائسة بيغ العمة والسعمػؿ ػ 
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السحافطة عمى السعشى نفدو في مختمف اشكالو والسشيجية ويجب اف يؤسف عمى خيبة األماؿ مغ 
 (6ا لمتاريخ )التػضيحات الحزارية الخالرة او االقترادية او ايجيػلػجيا (خالر

اف مخصصي الدياسة مثميع في ذلظ مثل السؤرخيغ يعتسجوف عمى الحاضخ الستصػر لكشيع خالفا 
لمسؤرخيغ يجخوف حػارا متػاصال مع السدتقبل وتؤثخ الستغيخات السدتقمة ذات التأثيخ في االحجاث 

رػرات السدتقبمية التي الستشامية الػاحجة مشيا في االخخى تأثيخا ممسػسا اضافة الى تأثيخىا في الت
يعتشقيا صانعػا الدياسة ػ تمظ الترػرات التي يشبغي ليا اف تتصػر دوما اذا ما اريج ليا اف تكػف ذات 
فائجة وىي بجورىا اذا ما شخعت الجواويشيات باستخجاميا قج يكػف ليا تأثيخ عسيق تحجيجا في ىحه 

ؽ تفاعميا الستدع بالحخكة والعالقات القائسة الستغيخات التي تدعى الدياسات الحكػمية جاىجة الستبا
بيغ مخصط الدياسة والسدتقبل وبيغ التفديخ والحقيقة االخحة في الطيػر والساضي ىي بأيجاز وصف 
لمعالقة بيغ السؤرخ والساضي ما عجا اف الشتيجة ال حجود ثابتة ليا ،زد عمى ذلظ اف مدؤوليات 

كبيخا عغ مدؤوليات السؤرخيغ ،ففي الدياسة الخارجية  مخصصي الدياسة تختمف في شبيعتيا اختالفا
غالبا ما تؤثخ السدؤوليات في قزايا ليا عالقة بالحياة والسسات ،ونتيجة لحلظ فاف مخصصي الدياسة 
يعسمػف بكل قػة لسجخد استباؽ التصػرات واالستجابة لمستالحق مشيا وحتى في تمظ الحالة فاف مغ 

يل واحداس السخء باألحاشة احداس محجود الى ابعج الحجود وضسغ ىحا السحاؿ االلساـ بأغمب التفاص
الدياؽ يشطخ مخصصػ الدياسة )السدؤولػف اماـ مػضفيغ مشتخبيغ  وىػالء بجورىع مدؤولػف اماـ 
ناخبييع (الى مفاىيع السدتقبل الخيالية نطخة يذػبيا الححر ويخكدوف عمى التصػرات التي تدتصيع 

 الدياسة استغالليا . 
لحا يسكغ القػؿ وما استقخت عميو التقاليج العمسية باستحالة تفديخ الػاقع بجوف العػدة الى التاريخ لفيع 
العػامل التي حكست حخكة التصػر في مخاحميا التي اكتسمت بالفعل ،لكغ مجى حزػر التاريخ 

ة كانت اـ كشسػذج يسكغ تكخاره في السدتقبل ىػ مػضػع ججؿ كبيخ في العمـػ السختمفة ،شبيعي
اجتساعية لكشو بالخغع مغ ذلظ يبجو حاضخا بكثافة في خصاب القػى الفاعمة في كمتا العسميتيغ 

 (7التصػريتيغ ،وكحلظ في االجتيادات التي تعشى باستذخاؼ الديشاريػىات السدتقبمية السحتسمة .)
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سات الخارجية ػ ومغ خالؿ تمظ الجراسة سيتع اصجار احكاـ تقػيسية عمى القخارات وعمى الديا
 لمحكػمات ،وبالصبع فاف تمظ االحكاـ ستعتسج عمى عجد مغ السعاييخ ومشيا .

 ػ الفاعمية الفشية في نتائجيا 
 ػ القخار الحدغ او الدياسة الحدشة 

 ػ فاعمية الدمع واالمغ الجولييغ نتيجة التعاوف الجولي وتقجـ السجنية .
يخي ألجل تحميل الحجث الجولي السعاصخ تكػف بحاجة وبالتالي فاف الجراسة باستخجاـ السشيج التار 

 لمسخور بعجة مخاحل اىسيا:
 ػ وصف الحجث وتصػره ػ وضع الحجث في سياقو ػ البحث عغ اسباب وتفديخ الحجث .

 واالمثمة عمى ذلظ كثيخة مشيا :
اليابانيتيغ سشة  ماىي االحتساالت التي كانت متختبة عمى استيجاؼ مجيشتي ىيخوشيسا وناكازاكي

 بالقشابل الحرية . 1945
حيغ وضعت القػاعج االمخيكية في العالع بحالة   1973اكتػبخ  25التػتخ االمخيكي الدػفيتي في 

تأىب بسشاسبة الشداع العخبي ػ االسخائيمي وبدبب تيجيج االتحاد الدػفيتي بالتجخل في نداع الذخؽ 
التيجيج بالتجخل السباشخ لالتحاد الدػفيتي في الشداع ..... االوسط وما ىي االسباب والتفديخات ليحا 

 واالمثمة كثيخة حػؿ ىحا السػضػع .
كسا يتع االعتساد عمى  نطخية مدتػيات التحميل والتي تعج مغ اىع الصخيق السعتسجة بيغ دارسي 

قات الجولية العالقات الجولية لمتعامل مع تعجدية الفػاعل والعسميات ونصاقات التأثيخ داخل العال
وبالتالي فيي تقـػ بػضع اشار لمترشيف والتفديخ استشادا الى معيار وحجات التحميل او معيار 
العسميات التي مغ شانيا االجابة عمى سؤاؿ لساذا والف شبيعة الطػاىخ االجتساعية ومشيا الجولية تتدع 

تالي تطل محاوالت الجسع بيغ بالتعقج فاف االرتكاز الى عامل تفديخ واحج ىػ امخ مخل مشيجيا وبال
السدتػيات السختمفة لمتحميل )السدتػيات الكمية كالشطاـ الجولي ،او نطسو الفخعية او السدتػيات 
الجدئية كالجولة او الفخد صانع القخار ( امخ يخنػ اليو باحثػ العالقات الجولية رغع اشكاليتو بيشسا  قج 

 (8احج مشيا.)يزصخ الػاحج مشيع الى التخكيد عمى مدتػى و 
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المبحث الثاني :العالقات الدياسية االمريكية ـ الروسية  خالل مرحمة القطبية الثنائية )الحرب 
 الباردة ( 

في البجء البج مغ القػؿ بانو عمى الخغع مغ االستقاللية التي اكتدبتيا العالقات الجولية تجريجيا مشح 
ة ومغ خالؿ اتباعيا لتيار السثالية وصفية ومعيارية نياية الحخب العالسية االولى فقج بقيت ىحه الجراس

عمى غخار مثيالتيا مغ الجراسات التي جخت في القخوف الدابقة في نصاؽ القانػف الجولي او في مجاؿ 
الفمدفة الدياسية ويكسغ الذاغل االساسي لمباحثيغ في تجشب الحخب وفي تاميغ عالقات دولية سمسية 

اضح لمحقيقة بحلظ تيجؼ دراسة العالقات الجولية الى تصبيق عسمي وذلظ بارتكازىع عمى تحميل و 
 ( 9فػري.)

وعمى مجى اربعيغ عاما كاف الجارسػف في مجاؿ العالقات الجولية يفكخوف ويترخفػف في اشار صػرة 
لمذؤوف الجولية عالية التبديط واف كانت ججا مفيجة ىي نسػذج الحخب الباردة وفييا كاف العالع مشقدسا 

مجسػعة مغ السجتسعات الغشية ندبيا والجيسقخاشية اساسا وتقػدىا الػاليات الستحجة االمخيكية  بيغ
،مشغسدة في نداع ايجولػجي شامل وسياسي واقترادي وبعس االحياف عدكخي مع مجسػعة اخخى 

لثالث مغ مجتسعات شيػعية افقخ نػعا ما ويقػدىا االتحاد الدػفيتي ووقع معطع ىحا الشداع في العالع ا
الحي كاف مكػنا مغ بمجاف فقيخة عادة وتفتقخ الى االستقخار الدياسي حيث لع يدتصع نسػذج الحخب 

 (11الباردة اف يفدخ كل شيء يقع في مجاؿ الدياسة العالسية )
وال يتفق عمساء الدياسة عمى تحجيج تاريخ زمشي دقيق لبجاية ىحه الحخب ونيايتيا ،فيخجعيا البعس 

وىػ تاريخ ميالد الذيػعية والتي نتج عشيا نطاـ مشاقس لمشطاـ الغخبي ،ىحا الشطاـ  1917الى العاـ 
الحي ستتبمػر تػجياتو فيسا بعج اساسا لمرخاع بيغ عقيجتيغ وقػتيغ متشاقزتيغ ويخجعيا البعس الى 

الختالؼ فتخة الحخب العالسية الثانية ذاتيا ،فالتحالف السفخوض بيغ االتحاد الدػفيتي والغخب لع يمغ ا
االيجيػلػجي كسا اف االختالؼ حػؿ تختيبات ما بعج الحخب قج بجأ اثشائيا لكغ االختالفات ازدادت حجة 

 حيغ اتزح اختالؼ الشػايا والسرالح بيغ القػتيغ وشعبت مشاشق الترادـ بيشيسا.
يعشي عمى وجو التقخيب و  1971ػ  1945اف مفيـػ الحخب الباردة يشرخؼ لػصف الفتخة ما بيغ عاـ 

السفيـػ حخب الجعاية والتشافذ الدياسي واالقترادي والتيجيج باستعساؿ القػة والتي قامت بيغ الغخب 
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بدعامة الػاليات الستحجة االمخيكية والكتمة الذيػعية بدعامة االتحاد الدػفيتي وىي حخب اتدست 
انعكذ عمى مجسل دوؿ  بانعجاـ الثقة والذكػؾ بيغ الصخفيغ وسيصخ فييا الرخاع االيجيػلػجي والحي

 ( 11العالع.)
اف الحخب الباردة كانت السشافدة االشج خصػرة ومخارة وامتجادا في الدمغ بيغ القػى العطسى في 
التاريخ الحجيث ،ولقج اضحت الفتخة االشػؿ تساديا زمشيا لمتحخر مغ حخب القػى الكبخى في التاريخ 

بيا ىحا اـ لع يػافق وسػاء حتى قبل السخء بالصخؽ  الحجيث وسػاء وافق السخء عمى الػسائل التي حجث
التي حرل بيا اـ لع يػافق فالحقيقة البديصة ىي اف الحخب الباردة تسخس عشيا بالفعل سالـ شػيل 
االمج ػ اما ما اذا كاف يسكغ لمدالـ الصػيل اف يتجاوز في بقائو نياية الحخب الباردة فتمظ مدألة اخخى 

ة اشياء عجة لكثيخ مغ الشاس كانت تقديسا لمعالع الى معدكخيغ متعادييغ ،لقج مثمت الحخب البارد
،كانت استقصابا  ألوربا عسػما وأللسانيا عمى وجو الخرػص الى دوائخ نفػذ متعارضة  ،كانت 
صخاعا عقائجيا ،البعس قاؿ بيغ الخأسسالية والذيػعية والبعس االخخ قاؿ انو بيغ الجيسقخاشية 

(فالحخب 12افدا عمى كدب والء ما يدسى بالعالع الثالث ولسسارسة الشفػذ عميو.)والدمصػية ،كانت تش
الباردة لع تكغ تعشي بالشدبة لكثيخ مغ الباحثيغ بانيا تتعمق بالفكخ العقائجي اشالقا بل باألحخى كانت 

 تتعمق بتػازنات القػى ومشاشق الشفػذ .
التػازنات كانتا لمسخة االولى في التاريخ  ولقج كاف نطاـ الحخب الباردة الجولي يعكذ حدمتيغ مغ

مدتقمتيغ احجاىسا عغ االخخى الى حج كبيخ ،التػازف الشػوي بيغ االتحاد الدػفيتي والػاليات الستحجة 
االمخيكية مغ ناحية والتػازف الجاخمي داخل حمف االشمدي الحي كانت فعاليتو مغ نػاح ميسة ،فعالية 

تدميع بديادة الػاليات الستحجة مقابل حرػؿ اوربا عمى حساية امخيكا سايكػلػجية مغ ناحية ثانية ،ال
الشػوية ،حيث قامت البمجاف االوربية ببشاء قػاتيا العدكخية الخاصة ال مغ اجل ايجاد قػة اضافية بل 
المتالؾ صػت في قخارات الحمف ػ بصاقة مذاركة في السشاقذات الجائخة حػؿ استخجاـ عامل الخدع 

قامت فخندا وبخيصانيا بتصػيخ قػى نػوية صغيخة لع تكغ ذات شاف بالشدبة الى تػازف القػة االمخيكي ،ف
 ( 13االجسالي غيخ انيا وفخت مصالبة اضافية بسقعج عمى شاولة قخارات القػى العطسى.)
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فمقج كانت ترػرات الػاليات الستحجة االمخيكية واالتحاد الدػفيتي تختمف حػؿ قزايا اساسية وكانت 
مب مداعيا لمتػصل الى حمػؿ سمسية واعادة تشطيع تمظ االختالفات ،وكاف ادراؾ وجػد تمظ تتص

االختالفات الرػرية اسيل مغ تذكيل سياسة مبشية عمى ذلظ الفيع وقج ساىع عجـ التأكج الستبادؿ في 
 ( 14استسخار السدتػى العالي مغ التػتخ بيغ الجولتيغ العطسييغ.)

ة واالتحاد الدػفيتي الى تجشب االزمات في عالقاتيسا عبخ االمتشاع عغ لقج سعت الػاليات الستحج
التجخل مغ شخؼ واحج بعزيسا في مشاشق نفػذ بعس ػ فسشصقة الشفػذ الدػفيتية في أوربا الذخقية 
ومشاشق نفػذ الػاليات الستحجة االمخيكية في أوربا الغخبية ومشصقة الكاريبي وتعػد خصػرة الرػاريخ 

الى اف االتحاد الدػفيتي كاف مغ وجية نطخ الػاليات الستحجة االمخيكية ال يحتـخ  1962اـ الكػبية لع
مشصقة نفػذ امخيكية وشيجة ،اذف فقج سعيا الى تجشب السػاجية السباشخة بيغ قػاتيسا السدمحة كالتي 

لحاالت التي كاف مغ السحتسل حجوثيا في ازمة الرػاريخ الكػبية وخالؿ ازمات بخليغ الستعجدة ،وفي ا
كانا فييا متعاونيغ تعاونا وثيقا مع جيات متعاكدة في نداع محمي فقج سعيا الى كبح حمفائيسا او 
شخكائيسا ،ذلظ كاف نسط الدياسة االمخيكية والدػفيتية ازاء حمفاء كل مشيسا االوربييغ شيمة فتخة 

الخسديشات حيغ كاف مػاجية الشاتػ وحمف وارشػ وكاف ايزا نسط سياستيسا في شخؽ اسيا في 
لكبح اسخائيل وسعى االتحاد  1967االتحاد الدػفيتي متحالفا مع الريغ بذكل خاص مشح حخب 

الدػفيتي الى كبح شخكائو العخب وقج اتخحا بعس االحياف خصػة اخخى في حث بعزيسا عمى كبح 
زمة مزيق تايػاف شخكاء كل مشيسا وقج فعمت ذلظ القػتاف العطسياف كمتاىسا عمى سبيل السثاؿ في ا

 (15.)1967وفي ازمة الذخؽ االوسط لعاـ  1958لعاـ 
ولقج حجدت الػاليات الستحجة االمخيكية شخيقتيغ رئيديتيغ لسػاجية التيجيجات السحتسمة وىي الحفاظ 
عمى قػات تقميجية كبيخة ججا متسخكدة حػؿ العالع وقخب كل نقاط االضصخابات السحتسمة والثانية ىي 

احتياشي مخكدي اصغخ مذكل مغ قػات عالية الجاىدية تجعسيا وسائل لشقميا بدخعة  الحفاظ عمى
تستمظ حػالي  1976الى حيث تبخز الحاجة الييا ،ولتأكيج ذلظ فقج كانت الػاليات الستحجة في العاـ 

 ( 16دولة .) 32قاعجة ومشذأة عدكخية وراء البحاء تتػزع عمى  311
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يكية الى زرع قػاعج عدكخية في اراضي حمفائيا عمى سػاحل البحخ فقج سعت الػاليات الستحجة االمخ 
الستػسط كي تتسكغ مغ احكاـ الديصخة الكاممة عمى السشصقة وكانت تدعع اف وجػدىا ىػ لتػشيج 
االمغ في الخميج العخبي والبحخ االحسخ والستػسط ،وكانت بجاية استخجاميا الػاسع الشصاؽ ليحه 

أ عشج نياية الحخب العالسية الثانية وأستسخ العسل بيا الى نياية الثسانيشات القػاعج في السشصقة قج بج
مغ القخف الساضي وكانت تعج القػاعج الخكيدة االساسية لمػجػد العدكخي االمخيكي في السشصقة حيث 
تتػزع تمظ القػاعج جغخافيا عمى قدسيغ ،القدع الذخقي في تخكيا ،اليػناف ،الكياف الرييػني ،وتزع 

 سجسػعة الثانية قػاعج ايصاليا ،البختغاؿ، جبل شارؽ والسغخب .ال
اف االىتساـ بالبحخ الستػسط لع يقترخ عمى الػاليات الستحجة االمخيكية بل شسل االتحاد الدػفيتي 
والحي اىتع بشفذ الجرجة فعجت مشصقة شخؽ البحخ الستػسط ذات اىسية ستخاتيجية حيػية نطخا لقخبيا 

ة ،حيث قامت مػسكػ بتػسيع حجود قجراتيا العدكخية الى الحج الحي يمبي مغ حجوده الجشػبي
احتياجات اىتساماتيا الدياسية الصسػحة الى ما خمف حجود حداميا االمشي الحيػي وقج مكشت الثػرة 
التقشية العدكخية القيادة الدػفيتية مغ تشسية قجراتيا العدكخية ىحه برػرة محىمة وسعت بالتالي مغ 

أىب الدتخاتيجي الدػفيتي وبحلظ اصبح لالتحاد الدػفيتي وجػد سياسي وعدكخي مباشخ في مجى الت
 ( 17البحخ الستػسط متسثال بأسصػؿ حخبي دائع .)

فقج كانت تتػفخ لجى الػاليات الستحجة االمخيكية جسيع االسباب السدتسجة مغ التاريخ والجغخافيا 
الدياسية التي تسكشيا مغ تجعيع االتحاد االوربي والحيمػلة دوف اندالقو الى نػع مغ الفخاغ الجيػسياسي 

ترادية والجفاعية اف حيث كاف مغ شأف امخيكا اذا ما فرمت عغ اوربا عمى االصعجة الدياسية واالق
تربح جيػسياسيا جديخة في عخض البحار السذاشئة ألوراسيا كسا اف مغ شاف اوربا نفديا اف تتحػؿ 

 (18الى كياف تابع لمشفػذيغ االسيػي والذخؽ اوسصي )
فسا ىي السخاحل التي مخت بيا العالقات االمخيكية ػ الدػفيتية خالؿ مخحمة الحخب الباردة والتي يسكغ 

 ػ مخحمة الػفاؽ  1986ػ  1972() 1968ػ  1955() 1955ػ  1945سيا الى عجة مخاحل وىي )تقدي
والتي  1945ومؤتسخ يالصا  1943والتي بجات مع مؤتسخ شيخاف  (1911ـ  1991المرحمة االولى )

انصػت السباحثات خالؿ ذلظ السؤتسخيغ عمى شعػر باألمل بذأف التخاتيب الجولية التي ستحكع 
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بيغ االربعة الكبار )الػاليات الستحجة االمخيكية ،االتحاد الدػفيتي ،بخيصانيا ،السانيا ( فكاف العالقات 
لخوزفمت دور كبيخ في اقامة جدػر التفاىع مع االتحاد الدػفيتي ،فانجفعت بعجىا الػاليات الستحجة 

تػقيع الػاليات  نحػ التفكيخ عغ خصاءىا في العدلة بعج الحخب ،وتمظ  االنعدالية امتجت مغ تاريخ
 8وحتى اعالنيا الحخب عمى الياباف في  1919يػليػ  28الستحجة االمخيكية معاىجة فخساي في 

عقب يـػ واحج مغ ىجـػ االخيخة السفاجىء عمى االسصػؿ االمخيكي في بيخؿ  1941ديدسبخ 
 (19ىاربخ.)

ػات الالحقة حتى نذػب لكغ حيغ متابعة الدياسة الخارجية لمػاليات الستحجة االمخيكية في الدش
الحخب العالسية الثانية يتع كذف الشقاب عغ اف الػاليات الستحجة االمخيكية لع تشعدؿ بالفعل عغ 
الدياسة الجولية سػاء فيسا يتعمق بتأكيج ىيسشتيا القارية في االمخيكيتيغ او حتى فيسا يتعمق بالعسل 

بيغ امبخاشػريات القارة العجػز وخالؿ  عمى ضساف استقخار الدياسات االوربية وخفس فخص الرخاع
ىحه الفتخة حخصت الػاليات الستحجة االمخيكية عمى السذاركة بذكل مشتطع في اجتساعات عربة االمع 
،كسا قاد عجد مغ مذخعييا الحيغ عارضػا اقخار معاىجة فخساي ما عخؼ بسؤتسخ واششصغ البحخي في 

حي انتيي بتػقيع )اتفاقية القػى الخسذ البحخية (بيغ وال 1922وحتى فبخايخ  1921الفتخة مغ نػفسبخ 
كل مغ الػاليات الستحجة االمخيكية والسسمكة الستحجة والياباف وايصاليا ،وىي االتفاقية االولى في التاريخ 
الحجيث التي تتزسغ اجخاءات لزبط التدمح وخالصة القػؿ اف كثيخا مغ الذػاىج التاريخية يثبت اف 

لدياسة الخارجية االمخيكية خالؿ فتخة ما بيغ الحخب العالسيتيغ االولى والثانية لع يكغ ادعاء انعدالية ا
اكثخ مغ اسصػرة ،وتخجح شػاىج كثيخة كحلظ في محاولة استجعاء ادعاء االنعدالية ىحه ليدت اال 

ية محاولة ألحياء تمظ االسصػرة ومغالصاتيا السفاىيسية لمتأثيخ في مػاقف الشاخبيغ ومذاعخ الخذ
الستعارضة لمديصخة عمييع سػاء خذية البعس مغ مديج مغ التػرط االمخيكي خارجيا مع ما يراحب 
ذلظ مغ تفاقع االعباء وتدايج التيجيجات او خذية البعس االخخ مغ اف االنعداؿ عغ الدياسة العالسية 

 سيؤدي الى اضخار كبيخ بسرالح الػاليات الستحجة حػؿ العالع.
لستحجة االمخيكية نذػء االمع الستحجة وكاف ذلظ اعتخافا مشيا باف مرالحيا فشاصخت الػاليات ا

االقترادية واالمشية اصبحت ذات افق عالسي ،وبدبب تصػرات السػقف الدػفيتي في أوربا الذخقية 
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بعكذ السػقف االمخيكي اتجاه السانيا والحي انقدع الى قدسيغ ،قدع يؤيج بعثخة السانيا وحخمانيا مغ 
بشاء قػتيا والقدع االخخ ال يؤيج ذلظ انجفعت الػاليات الستحجة ألجل تعػيس السػقف الدػفيتي اسباب 

مغ خالؿ الزغػشات االقترادية ،خاصة بعج اف تقجـ االتحاد الدػفيتي بصمب لشيل قخض امخيكي 
،فػضعت الػاليات الستحجة شخوشيا لسشحو القخض  ،فكانت الغاية اخزاع االقتراد  1945في عاـ 

الدػفيتي الى االقتراد العالسي عبخ انتسائو الى البشظ الجولي ونطاـ الشقج العالسي ،اال اف االتحاد 
بخصتو الخسدية لبشاء االتحاد الدػفيتي ذاتيا ،  1946الدػفيتي رد عمى الفعل الدػفيتي بأعالنو عاـ 

ا بخيصانيا فانيا اختارت وىحا الخد جاء الجل تثبيت اقجامو في مشاشق نفػذه وخاصة شخؽ اوربا ،بيشس
 شخؽ الستػسط فشاشجت الػاليات الستحجة لمتحالف معيا الجل الػقػؼ ضج التػسع الدػفيتي الجغخافي 

وبعج اف اخفقت السداعي الدػفيتية لمتقخب مغ الػاليات الستحجة االمخيكية وكحلظ عجـ اتفاؽ الصخفيغ 
ر الدالح الشػوي فعدمت عمى اف ال تتخمى عغ بذاف مدتقبل اوربا ،سعت الػاليات الستحجة الى احتكا

الدالح الججيج اال بعج تختيب االوضاع الجولية وبالذكل الحي يتشاسب مع السرالح االمخيكية عالسيا 
اذاعت الػاليات الستحجة االمخيكية عغ خصتيا في وضع الصاقة الحرية تحت الخقابة  1946،ففي اذار 

لخصة تجدج في اف )تحتفع الػاليات الستحجة االمخيكية بدالحيا الجولية )باسع خصة باروخ ( وفحػى ا
الشػوي في حيغ تجخي رقابة دولية عمى نذاشات الجوؿ االخخى ،حتى يتع التثبت مغ عجـ امتالكيا 
لمدالح الججيج ،لكغ االتحاد الدػفيتي رفس الخصة االمخيكية وفدخىا عمى انيا محاولة لألبقاء عمى 

 حجة لالسمحة الججيجة في الػقت الحي يحـخ مشو االتحاد الدػفيتي .احتكار الػاليات الست
فقج عػلت الػاليات الستحجة االمخيكية  في مػاجيتيا لالتحاد الدػفيتي مصمع الحخب الباردة عمى 
سياسة الجوالر والقشبمة الحرية مع مخاقبة االحجاث في اوربا الذخقية وبمجاف اوربا الغخبية والسدتعسخات 

نية والفخندية واليػلشجية وفي اسيا، فكانت الػاليات الستحجة تدعى الحتػاء الدػفيت في مشاشقو البخيصا
فتقجمت بخيصانيا بخسالة الى الحكػمة االمخيكية تححرىا بعجدىا السالي   وعغ  1947حتى جاء عاـ 

لستحجة االمخيكية باف االيفاء بالتداماتيا في الذخؽ االوسط والبحخ الستػسط ، فأنحرت الخسالة الػاليات ا
البجيل ليحل محميا سيكػف االتحاد الدػفيتي في حالة تمكػء الػاليات الستحجة االمخيكية ،فاستجابت 
الػاليات الستحجة لمخسالة البخيصانية ،فدعت الى تقجيع مداعجاتيا السالية والعدكخية لميػناف ،فكانت 
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العرابات وىػ االمخ الحي ادى الى احتجاج القػات البخيصانية تعيغ الحكػمة اليػنانية ضج حخب 
االتحاد الدػفيتي ضج التجخل البخيصاني فكانت االمع الستحجة السحفل الجبمػماسي لمسػاجية فدارعت 

اعمغ الخئيذ االمخيكي  1947الػاليات الستحجة عالنية لمػقػؼ الى جانب تخكيا واليػناف ،ففي اذار 
جيغ تحت غصاء ايجيػلػجي )الجفاع عغ الذعػب الحخة االبقاء تخوماف عغ مذخوع امخيكي لسدانجة البم

عمى الجيسقخاشية ،مقاومة االضصخابات الجاخمية السقاط نطع الحكع ،الترجي لمتجخل مغ الخارج ( 
 فكاف ذلظ ردا امخيكيا ومحاولة لسشع انتذار الشفػذ الدػفيتي باي شخيقة كانت .

يات الستحجة االمخيكية باتجاه اتخاذ االجخاءات العدكخية وىحا يعشي اف السبجأ كاف ايحانا مغ الػال
لسشاصخة الشطع الدياسية غيخ الذيػعية كسا اف ىحا السبجأ أوكل الى الػاليات الستحجة االمخيكية ميسة 
الجفاع عغ اوربا الغخبية والسشاشق ذات الرمة باالمغ االمخيكي ،مغ مشصمق اف مذخوع مارشاؿ كاف 

مغ مدتقبل دمج االقتراد الدػفيتي مع اقتراديات دوؿ شخؽ اوربا وبالتالي  يشصػي عمى قمق دفيغ
سيكػف خصخا امشيا عمى أوربا والػاليات الستحجة االمخيكية في الػقت نفدو ،فجاء الخد الدػفيتي 
باعالف مبجأ )مػلػتػؼ ( والحي اعاؽ بػلشجا وجيكػسمػفاكيا  مغ االنزساـ الى الجوؿ االوربية 

 ى مذخوع مارشاؿ .لالنزساـ ال
لمسرادقة عمى معاىجة شساؿ االشمدي  1949وبالسقابل تقجـ مجمذ الذيػخ االمخيكي في تسػز 

،فكاف لمحمف افق عدكخي في سياؽ الحخب الباردة وبسػجبو قجمت الػاليات الستحجة معػنة عدكخية 
مت الػاليات الستحجة مميار دوالر لتعديد القػات السدمحة لجوؿ حمف االشمدي ،وقج استكس 1،3بقيسة

في مػاجية  1951االمخيكية التخاتيب الجفاعية العدكخية والتي اضيفت الييا تخكيا واليػناف عاـ 
 االتحاد الدػفيتي خالؿ الحخب الباردة كسا اممتيا استخاتيجية االحتػاء .

ة سياسية في بخليغ وخالؿ ىحه السخحمة اتخحت القصبية الثشائية شكميا الثشائي ،فاحتكع الصخفاف الى ازم
تعمسا مغ خالليا اف الديصخة عمى االزمات حاجة ماسة ولكغ ميسا بمغت درجة ضبط الشفذ والربخ 
فقج يشتيي في اوربا ،فالػاليات الستحجة االمخيكية انذات تختيباتيا االقترادية قبل العدكخية ،فانقحت 

يؤدي الى الزغط عمى الدػفيت ولكغ  اوربا مغ االنييار الجاخمي ولكغ احتكارىا لمقػة الشػوية لع
بسداحات اخخى كانت التصػرات تعػد الى السشافدة بيغ الػاليات الستحجة واالتحاد الدػفيتي ،فكدب 
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تحت اسع اتفاقية  1951االتحاد الدػفيتي تأييج دوؿ ججيجة كالريغ التي عقج معيا اتفاقية نياية عاـ 
 311سداعجة الستبادلة فقجـ االتحاد الدػفيتي مبمغ مقجاره الرجاقة الدػفيتية ػ الريشية ،لمتحالف وال

 مميػف دوالر كقخض لمريغ كسا وافقت الدػفيت عمى مج الريغ بالسدتذاريغ .
الى قدسيغ ،القدع الذسالي يجعع مغ قبل الدػفيت والجشػبي فكاف  1949اما كػريا فانقدست بعج عاـ 

،كسا سعت الػاليات الستحجة االمخيكية لكدب ود وتأييج  يجعع بالسداعجات السالية والعدكخية االمخيكية
الياباف ضج السج الذيػعي ،فالحخب الكػرية فخبت بيغ الريغ واالتحاد الدػفيتي اال انيا ابعجت بيغ 
الػاليات الستحجة االمخيكية والريغ ،فالقشاعة الريشية تخسخت باف الػاليات الستحجة ىي الخرع 

 8يات الستحجة االميخكية مغ جية اخخى وقعت اتفاقية سالـ مع الياباف في الخئيدي لمريغ ،لكغ الػال
،مغ دوف اشخاؾ االتحاد الدػفيتي ،فأعصت الياباف لمػاليات الستحجة حق وجػد قػاتيا  1951ايمػؿ 

وقػاعجىا عمى االراضي اليابانية ،كسا وقعت خالؿ تمظ الحقبة حمفا مع )نيػزيالنج واستخاليا ( السدسى 
)االندوس( فقج استحكست القػة االمشية االمخيكية عمى السحيط اليادي في مػاجية الريغ  بحمف

 واالتحاد الدػفيتي .
اما في مشصقة الذخؽ االوسط وشساؿ افخيقيا واجيت الػاليات الستحجة االمخيكية السج التحخري 

شمدي في مػاجية ،فالدياسة االمخيكية كانت تخصط لخبط دوؿ الذخؽ االوسط بتحالف لو صمة باأل
االتحاد الدػفيتي .وألجل اف تقف الػاليات الستحجة بػجو تػسع الشفػذ الدػفيتي سعت النذاء حمف 

وقع في مانيال عمى مشطسة جشػب شخؽ اسيا والحي ضع )الػاليات  1945ايمػؿ  8)الدياتػ ( في 
،الباكدتاف ،الفمبيغ ( فتػسعت دائخة الستحجة االمخيكية ،فخندا ،بخيصانيا ، استخاليا ،نيػزيالنجا ،تايالنج 

االمغ االمخيكي بعج اتفاقية الدياتػ جغخافيا فالبعج الجغخافي كاف يتقخب مغ غخب اسيا والذخؽ االوسط 
ليتالقى مع جشاح حمف االشمدي عشج البحخ االبيس الستػسط في عقجة تخكيا والحي كاف يتػقف كحلظ 

 الذخؽ االوسط . عمى مػقف االقصار العخبية وغيخىا مغ دوؿ
ومغ حيث السعشى فاف االلتداـ االمخيكي اصبح يتعجى الجفاع عغ الجوؿ االعزاء في مشطسة حمف 
جشػب شخؽ اسيا في وجو أي اعتجاء خارجي فحدب بل مداعجة الحكػمات عمى مقاومة محاوالت 
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كخي وااليجيػلػجي داخمية وخارجية يشطسيا الجوؿ السػالية ،فحمف )الدياتػ( مثل الصػؽ الحراري العد
 لحمفائيع في جشػب شخؽ اسيا .

اف الػفاؽ لع يؤدي الى تغييخ حاؿ العالقات االمخيكية ػ الدػفيتية ( 1999ـ  1990المرحمة الثانية )
خالؿ ىحه السجة ،فالػاقع الجولي الحي افخزه الػفاؽ اقتخف بخرائز متشاقزة ولشتحكخ ازمة الرػاريخ 

قج افزت الى تحػؿ في مجركات كل مغ الجولتيغ الػاليات الستحجة واالتحاد  1962في كػبا عاـ 
زيسا ،فتمظ االزمة اكجت لصخفييا اف صخاعيسا اف لع تتع الديصخة عميو فانو قج الدػفيتي حياؿ بع

يفزي الى انجالع الحخب العالسية الثالثة ومغ ىشا جاء الػفاؽ الجولي في جانب مشو تعبيخا عغ ىحا 
االدراؾ ، وسػاء اسيست االسمحة الشػوية في اشاعة االستقخار اثشاء الحخب الباردة اـ ال فصبيعة 

تغيخت ،فأزمة الرػاريخ الكػبية كاف ليا عسػما اثخ يتدع بالتعقل  1965تشافذ الشػوي بعج العاـ ال
عمى الصخفيغ كمييسا ،وانفق االتحاد الدػفيتي امػاال شائمة في مدعاه لتحقيق التػازف الشػوي وىػ 

الحخب في جشػب  والػاليات الستحجة التي التدمت التداما شجيجا بتػسيع 1971ىجؼ حققو بحمػؿ العاـ 
شخؽ اسيا رغبت في تحاشي الرجامات مع مػسكػ ،وفي اوائل الدبعيشيات غيخ تصػراف اخخاف 
السشافدة الدػفيتية ػ االمخيكية اذ تػصمت القػتاف العطسيتاف الى شكل مغ السياسخة الدياسية العامة 

الػاليات الستحجة فخص في أوربا مغ خالؿ اتفاقيات حػؿ وضع بخليغ واتفاقيات ىميدشكي فقج خفزت 
الرخاع مع الريغ بسباشخة الػفاؽ مع )بيكيغ( وعمى نحػ متدامغ مع ىحه التصػرات ولخبسا بدببيسا 
فاف مجى حجوث التيجيجات الشػوية قج تزاءؿ ،وانتقل بيا السكاف مغ نقاط مختفعة القيسة كبخليغ وكػبا 

يا الشػوية تحطى في اوربا باىتساـ ،مع الى مشاشق اقل حيػية في العالع الثالث ،وما زالت القزا
احتجاـ الشقاش حػؿ نذخ اسمحة مدخح االحجاث الججيجة خالؿ الثسانيشات لكغ ذلظ كاف مغ حيث 

 ( 21االساس تشافدا سياسيا لع يكغ أي مدؤوؿ يعتقج انو سيقػد الى تيجيج بالحخب الشػوية .)
اد الصخفيغ باف مرالحيسا متذابكة في كل ولقج قادت حخكة التشافدية في الحخب الباردة الى اعتق

مكاف تقخيبا ،فكانت سياسة االحتػاء الغخبية تختكد عمى اف أي مكدب تحققو الذيػعية سيقػد الى 
مديج مغ الخدائخ الغخبية في اماكغ اخخى في حيغ كاف الدػفييت  يخوف باف عمييع مج يج العػف الى 

  (21القػى السزادة لمغخب في ارجاء الكػف .)
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كسا أختدؿ ستخاتيجيػ جيل الحخب الباردة بل الغػا تقخيبا ولفتخة وجيدة التػتخ التاريخي في التفكيخ 
االمخيكي بيغ السثالية والقػة ففي عالع تديصخ عميو قػتاف عطيستاف  تسيل متصمبات االيجلػجية 

ييا السكاسب في والتػازف الى االنجماج وتربح الدياسة الخارجية لعبة ذات مجسػع صفخي تتخجع ف
 (  22جانب الى خدائخ في الجانب االخخ .)

 (1999ـ  1999المرحمة الثالثة )
عمى الخغع مغ اف الجيسقخاشية كانت دوما جدءا مغ تشافذ القػى العطسى واضحت حقػؽ االنداف 

رت عشرخا ىاما في البخنامج الغخبي بعج اوائل الدبعيشات فاف الخرػمة الدػفيتية ػ االمخيكية تسحػ 
جػىخيا حػؿ سباؽ التدمح الشػوي وكاف ذلظ يعػد الى حج بعيج الى القجرة التجميخية اليائمة لألسمحة 
الشػوية والى االسمػب السباغت الحي بسػجبو وضعت القشبمتاف الحريتاف المتاف القيتا عمى ىيخوشيسا 

حج ما الى حالة تزارب وناكازاكي نياية سخية ومطفخة لمحخب العالسية الثانية اال انو يعػد الى 
السشافدة عمى األسحمة ،حيث حافطت الػاليات الستحجة االمخيكية  لعجد مغ الدشػات عمى احتكار 
لألسمحة الشػوية لتفاجأ في نياية االمخ ،عشجما فجخ الدػفييت الستخمفػف تقشيا اوؿ سالح ذري ليع 

 (23.)1949عاـ 
ػتيغ العطسييغ أنحاؾ مع وصػؿ ادارة جسيػرية الى وقج ادت ىحه االسذ التقميجية لمعالقة بيغ الق

الى دخػؿ الخئيذ االمخيكي انحاؾ )رونالج ريجاف( في مػاجية سياسية  1981البيت االبيس عاـ 
وعدكخية وايجيػلػجية مع قادة االتحاد الدػفيتي بذكل خمق ما اصبح يعخؼ بالحخب الباردة الججيجة 

لتي جاء بيا )غػرباتذػؼ ( قج شجعت )ريجاف ( عمى الجخػؿ غيخ اف السفاىيع والدياسات الججيجة ا
في مخحمة ججيجة مغ العالقات مع االتحاد الدػفيتي وقبل وصػؿ غػرباتذػؼ الى الكخمميغ لع يعقج 
ريجاف شػاؿ مجة واليتو الخئاسية االولى أي لفاء قسة مع زعساء االتحاد الدػفيتي اال انو في ضل 

مؤتسخات قسة مع غػرباتذػؼ في واششصغ وجشيف ومالصا وريكيافيظ  التػجيات الججيجة عقج خسدة
ومػسكػ ،تشاولت اعقج ممفات العالقات بيغ القػتيغ أنحاؾ وىػ ممف التدمح االستخاتيجي وقج ميجت 

لخفس االسمحة االستخاتيجية بيغ غػرباتذػؼ  1مفاوضات الخئيديغ الى تػقيع معاىجة ستارت 
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قبل خسدة اشيخ مغ تفكظ  1991يػنيػ  31يجاف جػرج بػش في والخئيذ االمخيكي الالحق لخ 
 ( 24االتحاد الدػفيتي .)

،حيغ تػلى الدعامة في االتحاد  1985وىحا يعشي اف مقجمات انتياء الحخب الباردة بجأت عاـ 
الدػفيتي )غػرباتذػؼ (والحي جاء مدتيجفا احجاث تغييخ كبيخ في سياسة االتحاد الدػفيتي وتػجياتو 

دة الشطخ في السقػمات الخئيدية لدياستو الجاخمية والخارجية وذلظ مغ خالؿ مفيـػ )الجالسشػست واعا
والتي تعشي الذفافية والبيخوستخيكا ( وتعشي البشاء الججيج وادى اعتساد ىحه السفاىيع كعشاصخ مػجية 

مع الػاليات الستحجة لمدياسة الدػفيتية الى اعادة تقييع االسذ التقميجية لعالقة االتحاد الدػفيتي 
 االمخيكية والتي كانت تقـػ عمى التشافذ والسػاجية .

في الػقت نفدو كاف لألسمحة الشػوية إباف الحخب الباردة عجد مغ التأثيخات السيسة مشيا ، اف 
التيجيجات الشػوية جخت في عجد مغ ازمات القػتيغ العطسييغ السستجة  مغ كػريا وبخليغ الى مزائق 

ػبا ،وعسج الدعساء االمخيكيػف مخات اكثخ مغ السدؤوليغ الدػفييت الى االكخاه الشػوي تايػاف وك
واغمب ما كانت التيجيجات تػجو  1945وجاءت معطع تمظ التيجيجات في العقجيغ االوليغ بعج عاـ 

عشجما تكػف السرجاقية الدياسية السحمية عخضة لمتحجي او عشجما يكػف الخصخ يتيجد الحمفاء 
ف بحاجة لسا يكفل الحساية السجعسة وغالبا ما ادعى السحممػف االستخاتيجيػف باف نسػ ويكػنػ 

السخدونات الشػوية الجبارة والتيجيجات مغ آف الخخ باستخجاميا كبحت الصبيعة العدكخية السغامخة 
وحالت دوف وقػع حخوب شاممة في اورب االكثخ مغ خسدة واربعيغ سشة ،اف ليحه الججلية بعس 

حػؿ ما اذا  1مغ الترجيق اال اف فاعاليتيا تزاءلت بفعل التفكيخ الخسسي السذػش والستشاؽالحع 
كانت االسمحة الشػوية يسكغ في أي وقت مغ االوقات المجػء الييا وما ىي الطخوؼ السدػغة ليا 

 ( 25ونػعية الشتائج التي تتسخس عشيا .)
يجافع عشيا احيانا اعتسادا عمى اف الػاليات اف نطخية الحخب الباردة عمى اعتبارىا وسيمة مددوجة 

الستحجة االمخيكية واالتحاد الدػفيتي كانا بخغع كل شيء يديصخ كل مشيسا عمى الحمف الخاص بو 
سيصخة تامة ،اال اف القػمية وىي حذ العرخ الدياسي االشج فعالية تحجت سمصة القػتيغ العطسييغ 

خخوف مػسكػ وتحجى ديغػؿ وايجف واخخوف واششصغ واوضحت مشح البجاية تقخيبا ،اذ تحجى تيتػ وما وا
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التجخبة ايزاحا كافيا مجى محجودية القجرة عمى الديصخة عمى الحكػمات العسمية التي تعتسج عمييا 
اعتساد تاما لجية الجعع االقترادي والعدكخي ومع استبعاد كػف الحكػمات العسمية اسخى لمقػتيغ 

 (  26بيسا لتربحا اسيختيغ لعسالئيسا .) العطسييغ ،فغالبا ما آؿ االمخ
فساذا حققت الحخب الباردة ؟اف الحخب الباردة كانت الدبب في حرػؿ مػجة العشف الكبيخ والتي 
اشتسمت عمى كمف ىائمة وىجدت مغ آف ألخخ بالخخوج مغ الديصخة لع يكغ ىػ االحتػاء في اوروبا 

تفاضات االجتساعية الجحرية في العالع الثالث ،انيا بل الخوابط التي كانت قائسة بيغ الذيػعية واالن
كانت السحاولة لمديصخة عمى مثل ذلظ التغييخ االجتساعي وبخاصة في السشاشق السدتعسخة سابقا 
،وىي التي حػلت الحخب الباردة مغ نداع حػؿ التػجو الدياسي ألوربا الذخقية الى صخاع كػني ،لقج 

تحجة االمخيكية في العالع الثالث ىػ اف االتحاد الدػفيتي كاف السميع كاف التبخيخ الخسسي لمػاليات الس
الخئيذ لسثل ىحا التغييخ وانو سػؼ يكػف ىػ السدتفيج االوؿ مشو كانت تمظ ىي الريغة السدتخجمة 
لتدػيغ التجخالت الدخية مشيا او العمشية ،وكاف ضسغ مجاالت الشفػذ السعمشة ذاتيا وبػجو خاص )في 

يػرية الجومشيكاف وبشسا وغػاتيساال والدمفادور والبخازيل والتذيمي وكحلظ في افخيقيا واسيا كػبا ( وجس
 (   27وبخاصة في انغػال والكػنغػ الدابق وانجونيديا وكػريا وفيتشاـ.)

ومع اف الحخب الباردة أديخت عمى العجيج مغ الجبيات وكمفت أثسانا باىزة في السرادر واالرواح 
قيت مع استثشاء واحج اساسي ضسغ حجود اعتبختيا الػاليات الستحجة االمخيكية واالتحاد البذخية فقج اب

،فكانت مػاجية  1962الدػفيتي مقبػلة ،اف ذلظ االستثشاء كاف بالصبع ازمة الرػاريخ الكػبية لمعاـ 
 اوشكت اف تربح كارثة نجست عغ سػء تقجيخ.

اخخ جغخاسياسي واف الشطخية االعتبارية )الذيػعية اذف فالحخب الباردة كاف ليا بعجاف ،بعج عقيجي و 
الثشػية( أتت بشطخة اعتبارية ثشػية مزادة لمذيػعية ،فكل شخؼ ندب لالخخ اىجافا ال محجودة تؤوؿ 
في نيايتيا الى الديصخة العالسية اضافة الى اف مجسػعة السبادىء العسمياتية لكل شخؼ ،كانت 

اريخي عمى السجى الصػيل ،وبحلظ يفتخض وجػد فتخة ال محجودة تدتذخؼ تحقيق شسػحاتو )او قجره الت
لمرخاع ،لكغ عمى الخغع مغ اف الصخفيغ وضعا ترػرا لرخاع غيخ محجود االجل واف قخارات الدياسة 
كانت ذرائعية تقـػ عمى حداب السخاشخ والكمفة والخبح ،وكاف ىشالظ دوما سػء التقجيخ الحي قج يكػف 
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خح في االعتبار التدامغ التاريخي لمحخب الباردة ونرف القخف االوؿ مغ العرخ حيشيا خصيخا اذا ما ا
الشػوي كسا اضافت االسمحة الشػوية عغ شخيق تيجيجىا بقاء الحزارة العالسية تػتخا كبيخا الى الحقبة 

(  اف التاريخ ومغ 28ولع تكغ لالخصار اية سابقة عمى االشالؽ وبعيجة عغ ادراكيا ادراكا تاما.)
سشو تاريخ العالقات الجولية تحخؾ الى االماـ حخكة ال ىػادة فييا والحخب الباردة كانت حجثا ىاما ض

 لكغ كانت ليا جحورىا في التاريخ الدابق في الدمغ.
 

 الخاتمة
خالصة القػؿ اف التدمدل الشدبي لعالقات القػى يحجد نصاؽ السسكغ مغ غيخ السسكغ في تقخيخ 

لمجولة ال تحجد فقط شبيعة اىجافيا الخارجية وانسا الييا يخجع تقخيخ ما اذا كانت االىجاؼ والقػة الشدبية 
قػة الجولة في حالة تسجد او تجىػر وليذ مغ قبيل السرادفات اف اقػى دوؿ العالع ىي التي تحاوؿ 

جة مج نفػذىا ونقل اسمػبيا الى غيخىا مغ الجوؿ وىػ ما انصبق عمى الدياسة العالسية لمػاليات الستح
 االمخيكية واالتحاد الدػفيتي خالؿ مخحمة الحخب الباردة .

اف الحخب الباردة كسفيـػ ومجسػعة مغ االفتخاضات اشج ضيقا في مجاليا العقيجي بيغ الذخؽ 
والغخب ،فال صمة ليا مغ الػاجية االساسية في الحقيقة بالشقاش التقميجي والحخب الباردة بعيجا عغ 

دـ بيغ الذخؽ والغخب فقج عسمت بالػاقع عمى تعسية الشقاش التاريخي بيغ كػنيا مطيخا واحجا لمترا
ىحيغ الشطاميغ االجتساعييغ االقترادييغ وتذػيييو وتاخيخه بشفذ الصخيقة التي اخخت فييا حخوب 
الدالالت الحاكسة في القخنيغ الدادس عذخ والدابع عذخ وشػىت تسخس الخأسسالية الحجيثة مغ 

 ى واالقصاعي .نطاـ العرػر الػسص
لقج عسل االمخيكيػف و الدػفييت ضسغ اشار الرخاع العقيجي عمى ادارة الحخب الباردة عمى اعتبارىا 
صخاعا جغخاسياسيا عمى نحػ اكثخ بالشدبة لدياسة تػازف القػى التقميجية مغ كػنيا صخاعا شبقيا او 

الع وقج تسيدت بعس السشاشق نطخية احتػاء ردع كػني ،فالسرالح الكػنية تعجدت مشاشقيا في الع
باىسيتيا بالشدبة لمدياستيغ االمخيكية والدػفيتية ،فكاف الشريب االكبخ لسشصقة الذخؽ االوسط حيث 

ارتبصت الدياسة االمخيكية بالسشصقة بخابصة امغ السػارد واالمغ القػمي االمخيكي نفدو وارتبصت بأوربا  
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تبايشت رؤية القػى العالسية واالقميسية لتكػيغ الذخؽ باالمغ االقترادي والعالقات الدياسية وىشا 
االوسط مع الخؤية العخبية وحجع السرالح والتحالفات االمخيكية مع دوؿ الذخؽ االوسط وىػ ما كاف 
يدتجعي وقفة لمتحميل والتفديخ ،فمقج كاف اىتساـ الػاليات الستحجة االمخيكية كقػة عطسى وحيجة 

شطخية )نيكػالس جػف سبيكساف ( والحي قاؿ )بارتباط االرض بسشصقة الذخؽ االوسط يخزع ل
بالدياسة في عشرخىا الحخكي وبالتالي تاميغ الجولة عمى ضػء العػامل الجغخافية واف دراسة مػقع 

 الجولة بالشدبة لمعالع ىػ امخ ضخوري لػضع الدياسة الخارجية ليا واقامة عالقاتيا الجولية (
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