صفحة األستاذ شكوة براهيم يف ماديت التاريخ و اجلغرافيا
امل ــادة:اتريخ

املستوى3اثنوي

تدرج أكتوبر  0202أليات التنفيذ

الوحدة التعلمية األوىل  :تطور العامل يف ظل الثنائية الق ــطبية  1989 -5491املـدة  3 :أديب 20 +سا و51د لغات  +ت ر ع /
من إعداد  :أ.شكوة براهيم  /احلصص

الوضعية الرابعة -:من الثنائــية إىل األحادية القطبية.

 ،9اد  3 ،ع ت ج

الكفاءة املستهدفة  :أن يكون املتعلم قادرا على حتديد إدراك التحوالت احلاصلة يف العالقات الدولية بعد احلرب الباردة

اإلشكــالية -:تعد سنة  5491منعرجا حامسا يف اتريخ اإلحتـاد السـوفيايت و الكتلـة اليـرقية و الـر العالقـات الدوليـة ابلتحـو مـن الثنائيـة إىل األحاديـة القطبيـة و فـتا الـا أمـا
اهليمنة األمريكية فماهي عوامل تفكك الكتلة اليرقية  ،املظاهر و مالما هذا التوجه اجلديد يف العالقات الدولية ؟
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من اخلريطة ص  15املستهدفة:

التعرف على

اخلريطة

عوامـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل  تفكك الكتلة اليرقية و سياسة التطويق:

ص 15

تفكك

يعود تفكك الكتلة اليرقية للعوامل التالية :

اليرقية

 طبيعة النظا السياسي املركزي يف أورواب اليرقية و اجلمهورايت .

القطبية ،

53+

الدولية ،

+

أبرز عوامل تفكك

حكومية ،

ص+502

الكتلة اليرقية

املنظمة العاملية 505

اليرعية

1

+ن

املنظمات غري واثئق

94

91د الكتلة

تقومي
مرحلي :

 -5العوامل الداخلية :

جمموعة

املوجه وآاثره االجتماعية وغياب الدميقراطية
 فيل النظا االقتصصادي ّ
 اتساع املساحة و ارتفاع تكاليف احلماية والتنمية .

 تعدد القوميات و األداين و اللغات ( 30قومية) مما سهل على التمرد .
 إصالحات غورابتيوف ( الربوسرتيكا و الغالسنوست).

الدو

املستقلة ،

املصصطلحات عن
بعد :

 *5التمييز بني
أسباب تفكك

الكتلة اليرقية
و اإلحتاد

الربيسرتويكا السوفيايت
،

 -0إبراز مظاهر
الغالسنوس

ت

تفكك الكتلة
اليرقية

النظا
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صفحة األستاذ شكوة براهيم يف ماديت التاريخ و اجلغرافيا
للتجارة ،
سياسة

التطويق +

 أعباء احلرب الباردة( ضخامة نفقات التسلا و التدخالت العسكرية)
 0 oخارجيا .-

+

 oموقــف الــدو الغربيــة يف إضــعاف الكتلــة اليــرقية بتــريلري اإلعــال الغــريب و بــروز

شخصصيات

روانلد ريغان ،

 oتراجع قبضة االحتاد السوفييت على الدميقراطيات اليعبية.

جورج بوش

 - oدور الو أ و املعسكر الغريب يف حصصاره و إاثرة املعارضة داخله ودعمها

األب ،
و بني سياسة

التطويق األمريكية

عرف النظا الدويل
ّ
اجلديد أذكر
مالحمه

انتفاضات شعبية مثل ربيع براغ 5449

صدا حسني

السندات
املرفقة +

91د

o

واثئق

 سياسـ ــة التطويـ ــق  :بعـ ــد زوا اإلحتـ ــاد السـ ــوفيايت رمسيـ ــا  01ديسـ ــمرب 5445

ص-99

عمدت الو أ على تطويق أو روسيا الوريث اليرعي لإلحتاد السوفيايت :
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واثئق

ص-94
14-15
كتاب

اجلغرافيا
2

 oدور الفاتيكان يف حتريض دو أورواب اليرقية على الييوعية . .

 حصصارها حبزا من الدو الرأمسالية الصصغرى اليت ميتـد مـن حبـر البلطيـق ـاال
إىل أفغانستان جنواب

مالما

الدويل

 إقامة قواعد عسكرية يف دو أورواب اليرقية .

اجلديد

رومانيا  ،التييك و السلوفاك .

 مالما النظا الدويل اجلديد و مؤسساته الفاعلة
أ-مالما النظا الدويل اجلديد:

اجلديد ،

النظا الدويل

صندوق

اجلديد املعلنة و

النقد الدويل اخلفية
،

املنظمات

غري حكومية
 ،اليركات
املتعددة

اجلنسيات
 -0.حترير
فقرة حو

االمن و
السلم

 توســيع عضــوية حلــف النــاتو لــدو أورواب اليــرقية مــثال بولونيــا  ،بلغــاراي ،

النظا

الدويل

 -3اهداف

 -اهليمنة األمريكية على العالقات الدولية و النظا األقتصصادي أبمناطها

العامليني يف
ظل القطبية

االحادية
-3التوقيع

على اخلريطة
قمة مالطا ،
ابريس ،

قمة اماأات

-9حترير

مذكرات األستاذ شكوة براهيم تدرج أكتوبر  0202حسب آايت التنفيذ

صفحة األستاذ شكوة براهيم يف ماديت التاريخ و اجلغرافيا
احلضارية و الثقافية

س0

ص00

 -تراجع الدور الروسي يف القضااي الدولية مثل :حرب اخلليج5442

ص03

 -االحادية القطبية بتفرد الوالايت أ بقيادة العامل وفرض هيمنتها اقتصصاداي

السندات

 -حتــو األمــم املتحــدة كــريداة لتحقيــق امليــاريع األمريكيــة أو اليــرعية الدوليــة

واثئق

 -حدوث التقارب األمريكي الروسي يف الكثري من القضااي

+

اّذكر املؤسسات

االقتصصادية و املالية

مقا اترخيي

حو

إنعكاسات

وعسكراي سياسيا

من خال استغال هياكلها ( جملس األمن و املؤسسات املالية )

املرفقة

مؤسسات

الفاعلة

الفاعلة
91د

حل األزمات الدولية وفق املنظور األمريكي مثل القضية الفلسطينية
ّ -

 تراجع التنمية يف الدو املتخلفة وتغذية االضطراابت اليت تعرفها و التدخليف شؤوهنا

ب-مؤسساته الفاعلة:
 - 5املنظمات الدولية  :األمم املتحدة و ما يتبعها من أجهزة ابستغالهلا

إلضفاء اليرعية الدولية على تدخالهتا و حلصصار و ضرب وحماكمة املعارضني و

املتمردين على هيمنتها وكذلك الوكالة الدولية للطلقة الذرية

 - 0املؤسسات املالية و االقتصصادية  :و تتمثل يف صندوق النقد الويل -

البنك العاملي لإلنياء والتعمري  -منظمة التجارة العاملية  -لفرض سيطرهتا على
األسواق ولتحكم يف اقتصصادايت الدو املتخلفة عن طريق اليروط املفروضة عليها
 - 3العسكرية  :ممثلة يف حلف األطلسي  -الناتو  -كريداة عسكرية لفرض

هذا النظا
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صفحة األستاذ شكوة براهيم يف ماديت التاريخ و اجلغرافيا
 - 9املنظمات غري احلكومية  :ابستغال التقارير اليت تصصدرها ( حقوق

-

اإلنسان  .الدميقراطية  .املرأة )كمربر لتدخل

 - 1اليركات املتعددة اجلنسيات  :كوسيلة يف يد الدو الكربى لفرض

هيمنتها على لروات اجلنوب و لنير العوملة

 - 4وسـائل اإلعــال  :لقـد أســهم تطورهـا و ســيطرة الـدو الكــربى ( الــو أ )

عليها يف نير أكـرب لقـيم الغـرب و لثقافتـه و لـنمت االسـتهالك األمريكـي و اسـتبعاد

أي رؤية لقافية أخرى بل وتيويهها عمدا

تقومي مرحلي : -5أبرز انعكاسات النظا الدويل اجلديد على العامل الثالث ساسيا
إنعكاسات النظا الدويل اجلديد على العامل الثالث سياسيا :
 -إنعــدا اإلســتقرار السياســي يف دو العــامل الثالــث - ،تغذيــة النزاعــات و احلــروب

األهلي ــة  -،تثبي ــت األنظم ــة العميل ــة خلدم ــة املصص ــا األمريكي ــة  - ،القض ــاء عل ــى
األنظمة املعارضة للسياسة األمريكية ( العراق  ،سوراي  ،أفغانستان) - ،.التدخالت

العسكرية عن طريق قوات حلف الناتو ( ليبيا ).

تقومي مرحلـي  0كتابـة فقـرة حـو ميـكلة األمـن و السـلم الـدوليني يف ظـل القطبيـة

األحادية

مقدمــة  :القطبيــة األحاديــة نظــا يهــدد األمــن و الســلم العــاملني ابلتصصــرفات األاننيــة
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صفحة األستاذ شكوة براهيم يف ماديت التاريخ و اجلغرافيا
للوالايت املتحدة االمريكية لتكريس النظا الدويل اجلديد و
* القفز على قرارات هيئة األمم املتحدة و هتميش دورها

* التدخالت العسكرية و تغذية النزاعات و احلروب احلدودية
* إحتكار قرارات جملس األمن حبق الفيتو ما يهدد األمن

* الصصراع االمريكي األسيوي .
تقوميات مرحلية

* التنافس يف جما السباق حنو التسلا و التجارب البيولوجية

خامتــة  :يبقــى االمــن و الســلم العــاملني شــعارات ســامية تتغــت دــا الــوالايت املتحــدة

االمريكية .

تقومي مرحلي  : 3التوقيع على خريطة العامل :قمة مالطا  -قمة ابريس -قمة املاأات-
-

 مظاهر تفكك الكتلة اليرقية ( :مظاهر هناية احلرب الباردة )

 التفكك اجلغرايف والسياسي لإلحتاد السوفييت ..5445/50/01
 تراجع الدور الروسي يف العالقات الدولية.

 تراجـ ـ ـ ـ ــع سياسـ ـ ـ ـ ــة التطويـ ـ ـ ـ ــق اخلاصـ ـ ـ ـ ــة ابملعسـ ـ ـ ـ ــكرين(حل حلـ ـ ـ ـ ــف وارسـ ـ ـ ـ ــو
–5445/25/25حل الكوميكون .)5442/24/09

 سقوط جدار برلني  4نوفمرب  5494وتوحيد أملانيا 23أكتوبر .5442

 عق ـ ــد قم ـ ــة مالط ـ ــا (غورابتي ـ ــوف -ب ـ ــوش األب) يف 5442/50/29 - 23
5
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صفحة األستاذ شكوة براهيم يف ماديت التاريخ و اجلغرافيا
واالتفاق على انتهاء الصصراع.

 اإلعالن عن هناية احلرب الباردة رمسيا يف مؤمتر ابريس 5442

 حل االحتاد السوفيايت وظهور روسيا  5445 – 50 – 01كوريـث لـه (عضـوية
جملس األمن  -األسلحة النووية ) و تراجع دورها يف العالقات الدولية.

 انقسا تييكوسلوفاكيا  -5443/25/25تفكك يوغسالفيا

 تبين دو الكتلة اليرقية سابقا نظا اقتصصاد السوق والتعددية احلزبية
 أهداف النظا الدويل اجلديد:

تقوميات الصفية

املعلنة :تتغين الو أ بيعارات سامية أبرزها :

أهداف

نير الدمقراطية و حقوق اإلنسان  -احرتا سيادة الدو و استقالهلا  -حل

الدويل

اخلفية :هذا النظا شكال جديد لكن التصصرفات األاننية للو أ إمرباييل من خال

اجلديد:

:

النظا

النزاعات بطرق سلمية -التنمية  -اليرعية الدولية .

أمركة العامل السيطرة على العامل و منابع الثروات و املوارد الطبيعية  -تكريس

التخلف يف العامل الثالث  -اهليمنة بيىت أنواعها  -االنفراد بقيادة العامل
املوارد املستهدفة

 الربيسرتويكا و الغالسنوست  :كلمتني روسيتني وظفهما ميخائيل غورابتيوف لوصف
سياسته الساعية إىل إدخا اليفافية و الدميقراطية يف تسري أجهزة الدولة السوفياتية و
6
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صفحة األستاذ شكوة براهيم يف ماديت التاريخ و اجلغرافيا
احلزب الييوعي
 الربروسرتيكا  :تعين حتديث اإلشرتاكية إبعادة هيكلة اإلقتصصاد .
 الغالسنوست  :اليفافية و الوضوح يف تسيري أمور الدولة إبدخا الدميقراطية .
 األحادية القطبية  :نظا دويل جديد ساد العامل بعد اهنيار املعسكر الييوعي أصبحت
فيه قيادة و توجيه العالقات الدولية للوالايت املتحدة األمريكية .
 اليرعية الدولية  :جمموعة املبادئ والقوانني اليت حتكم وتوجه العالقات الدولية من
خال هيئة األمم املتحدة وخاصة جملس األمن .
 النظا الدويل اجلديد  :هو جمموعة املبادئ و القيم اليت تسري العالقات الدولية يف
خمتلف الاالت كميثاق ملز للجميع و ابشراف اهليئات واملنظمات الدولية
 جملس األمن  :جهاز أمين تنفيذي هليئة األمم املتحدة يضم  51عضو منهم 21
يتمتعون حبق الفيتو .
 حق الفيتو :النقض وهو حق اإلعرتاض على أي قرار صادر يف جملس األمن دون
اإلدالء ابألسباب حظيت به دو احللفاء يف مؤمتر ايلطا 55- 29فيفري ( 5491
فرنسا  ،بريطانيا  ،و أ  ،روسيا  ،و الصصني اليعبية ) .
 املنظمات غري احلكومية  :هي منظمات خريية عاملية تعرف ابلتمع املدين موظفها
متطوعون تنيت يف كافة امليادين كالبيئة  .حقوق اإلنسان  .اإلغالة  .الرعاية الصصحية
و الطفولة .
 املنظمة العاملية للتجارة  :منظمة عاملية اسست 25جانفي  5441خلفا ملنظمة –
الغات  GATTتعمل على وضع القواعد والقوانني اليت تنظم التجارة وفق قوانني
التباد احلر  .مقرها جنيف بسويسرا
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صفحة األستاذ شكوة براهيم يف ماديت التاريخ و اجلغرافيا
 جمموعة الدو املستقلة  :و هي الدو اليت إنفصصلت عن اإلحتاد السوفيايت  51و اليت
شكلت منها  55دولة رابطة الدو املستقلة  5445روسيا ،وروسيا البيضاء،
وأوكرانيا ،وأرمينيا ،وأذربيجان ،وطاجكستان ،وأوزبكستان ،وتركمانستان ،وقرقيزستان،
وكازاخستان ،ومولدافيا
 سياسة التطويق :سياسة أمريكية ظهرت منذ الثمانينات بعد فيل اإلحتواء لروانلد ريغان
وبعد تفكك اإلحتاد السوفييت حبصصار روسيا الوريث اليرعي لإلحتاد السوفيايت بدو
رأمسالية صغرى و قواعد و توسيع حلف الناتو .

سندات مكملة للوضعية :
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صفحة األستاذ شكوة براهيم يف ماديت التاريخ و اجلغرافيا
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صفحة األستاذ شكوة براهيم يف ماديت التاريخ و اجلغرافيا
تفكك االحتاد السوفيييت إىل  51دولة مستقلة يف  1991وهي:
مجهورايت السالف


بيالروسا



روسيا



أوكرانيا

مجهورايت البلطيق


إستونيا



التفيا



ليتوانيا

مجهورايت األتراك
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كازاخستان



قريغيزستان

الدو املستقلة عن األحتاد
السوفيايت سابقا
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صفحة األستاذ شكوة براهيم يف ماديت التاريخ و اجلغرافيا


تركمانستان



أوزبكستان



أذربيجان

مجهورايت القوقاز


أرمينيا



أذربيجان



جورجيا

مجهورايت أخرى
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مولدوفا رومانية



طاجيكستان
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صفحة األستاذ شكوة براهيم يف ماديت التاريخ و اجلغرافيا
عوامل تفكك الكتلة اليرقية .
السند :25
عاش العامل خال  91سنة حتت وصاية إمرباطوريتني مها الو أ واالحتاد السوفييت هلما طموحات متماسكة  ...إن هذه املرحلة انتهت  ...لقد اهنار االحتاد السوفييت ويعد هذا انتصصارا
جلورج بوش فهو اآلن بدون األخر ،إنه ختل

من قوة عظمى كثريا ما أقلقت نظراءه من رؤساء أمريكا الذين سبقوه ،إذن بقي ألمريكا منافسان اقتصصاداين (الياابن وأملانيا) يف حني مل

يبقى ألمريكا منافس سياسي ابحلجم الذي قد يعارض قراراهتا ،فمنذ قرن مل تظهر قوة بنفس حجم الو أ وهي على وشك السيطرة الكلية على العامل .
السند  :20عوامل تفكك االحتاد السوفييت تعدد القوميات
يبلغ عدد القوميات اليت يزيد عدد سكان كل منها عن مليون نسمة حوايل  30قومية بينها اختالفات لغوية ودينية وعرقية ...شديدة التنافر ال ميكن وضع هذا الرتكيب البيري حتت
حكم مركزي مستبد .
السند  :23اتساع الرقعة اجلغرافية
إن اتساع املسا حة وتنوع األقاليم اجلغرافية وطو احلدود الربية والبحرية هذه العناصر تعترب مجيعا قضااي ومياكل كربى تفرض على السلطة املركزية أعباء لقيلة على ميزانيتها واليت جيب
أن ختصص

مبالغ ضخمة مليروعاهتا اإلمنائية وقواهتا العسكرية ،وأن كل هذه التكاليف على حساب رفاهية السكان .

السند  :29االنغالق السياسي واالقتصصادي
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صفحة األستاذ شكوة براهيم يف ماديت التاريخ و اجلغرافيا
طبيعة النظا املتسم مبركزية التخطيت أي إبعاد املبادرة الفردية ،أي نظا مفروض على التمع ابعتباره جزءا ال يتجزأ من اإليديولوجية السياسية ،فريدى ذلك إىل اتساع اهلوة وتباعدها
بني السلطة واليعب ،كما عرف االقتصصاد السوفييت ركودا ملحوظا ابعرتاف الرئيس غورابتيوف .
السند  :21تقدمي املساعدات اخلارجية ارتفاع النفقات العسكرية.
قامت االحتاد السوفييت بعدة تدخالت عسكرية يف عدة بقاع من العامل  ،وذلك يف إطار الصصراع مع املعسكر الرأمسايل ،وكانت هذه التدخالت بعضها غري مباشر أي بواسطة عمالئه
وحلفائه مثل الزحف الفيتنامي على كمبوداي أو التدخل الكويب يف أنغوال ،ومنها ما كان تدخال مباشرا مثل غزو أفغانستان ، 5454وقد أدى ذلك إىل إرهاق اخلزينة والتدهور
االقتصصادي .
كما هيا  :الوجيز يف التاريخ ص 94-91
السند :24مسامهة الغرب يف إضعافه
 ...أما العامل فنعرض عليه تعهدا جديدا ووعدا متجددا،ستبقى الو أ قوية كي حتمي السال ،إن اليد املمدودة قد تتحو مع السيف إىل قبضة ضاربة ،وهذه القضية الضاربة قد
نستعملها بفعالية كبرية .
خطاب جورج بوش عند توليه السلطة جانفي . 5494
السند  :25إصالحات غورابتيوف
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صفحة األستاذ شكوة براهيم يف ماديت التاريخ و اجلغرافيا
ركز غورابتيوف يف معاجلة مياكل بالده الداخلية (أي االنيغا ابلقضااي الداخلية) وذلك منذ جميئه إىل السلطة كرئيس لالحتاد السوفييت سنة ، 5491حيث أدرك خطورة الوضع
الذي كانت تعييه بالده فطبق سياسة إصالحية عرفت ابلربوسرتيكا (إعادة اهليكلة) :وهي إصالح سياسي واقتصصادي جاء به غورابتيوف سنة  5491يهدف إىل إعادة تنظيم
االقتصصاد وحتسني مستوى املعيية  .والغالسنوست

(اليفافية) اقرتحها غورابتيوف ددف املصصاحلة بني الييوعية والدميقراطية ،أي اعتماد الوضوح وجتنب الضبابية والبريوقراطية

ودعم حرية التعبري .
مظاهر تفكك الكتلة اليرق
السند  :5تفكك االحتاد السوفييت وظهور جمموعة الدو املستقلة.
غورابتيوف يعلن استقالته
مواطنون مواطنات
نظرا للوضع اجلديد الذي طرأ مع ظهور جمموعة الدو املستقلة ،أضع حدا ملهامي كرئيس لالحتاد السوفييت ،لقد أخذت األحداث منعطفا أخر ،فخت التجزئة واالنسداد هو الذي فاز
وهذا ما مل أستطيع قبوله .
خطاب متلفز يو 5445/50/01
السند  :20تفكك الدميقراطيات اليعبية
ختلت أورواب اليرقية عن الييوعية ( ) 5442- 5494فنظمت انتخاابت حرة ،كما لعبت شخصصيات هامة دورا كبريا يف هذه التغريات .
14
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صفحة األستاذ شكوة براهيم يف ماديت التاريخ و اجلغرافيا
* -ليش فاليسيا زعيم نقابة صوليدار نوسك الرافضة للنظا الييوعي يف بولونيا .
* -فاكالف هافل كاتب تييكي وزعيم الثورة اهلادئة املعارضة للييوعية .
* -البااب يوحنا بولس الثاين ذي اجلنسية البولونية والرافض للييوعية واملؤيد للثورة البولونية .
* -الرئيس السوفييت ميخائيل غورابتيوف الذي يؤيد التغريات احلاصلة .
السند  :23سقوط جدار برلني
جدار برلني أقيم يف أوت  5445من طرف أملانيا الدميقراطية بتريكيد سوفييت طوله  51كلم و  592كلم من األسالك اليائكة ،يفصصل بني شطري برلني ومينع أي هجرة من اليرقية
إىل الغربية وهو وضع صورة لعد التقاء الكتلتني فقت ،وبعد سقوط نظا هونيكار مستيار أملانيا اليرقية وعودة العالقات الدولية بعد وصو غورابتيوف إىل السلطة يف االحتاد
السوفييت مسحت بتحطيم جدار برلني يف  5494/55/24ومت حتقيق الوحدة األملانية يف 5442/52/23
السند :29
برلني إهنا الساعة  55ليال ،مت حتطيم أقفا البوابة احلدودية اليت انفتحت على مصصرعيها  ...أالف اللمان اليرقيني ختطوا حلدود حنو الغرب دون تدخل اليرطة  ...وبعد  09سنة من
التمزق ،توحدت مدينة برلني من جديد .
السند  :21موافقة القوى العظمى على وحدة األملانيتني .
املادة األوىل  :أملانيا املوحدة تضم أراضي أملانيا الغربية واليرقية وبرلني بيطريها ،وليس ألملانيا املوحدة أية مطالب على حساب دو أخرى .
15
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صفحة األستاذ شكوة براهيم يف ماديت التاريخ و اجلغرافيا
املادة الثانية  :إن أملانيا املوحدة واالحتاد السوفييت متفقان على تنظيم عملية إنسحاب اجليش السوفييت من أملانيا اليرقية وبرلني اليرقية وذلك قبل سنة . 5449
السند  :24تفكك حلف وارسو
استرينف الرئيس جورج بوش ما بدأه ريغن فكانت اجتماعاته مع غورابتيوف يف مالطا يومي  5494/50/29-23كان لالتفاقيات اليت متت يف هذا االجتماع ألرها يف التخفيف من
امتالك األسلحة النووية املدمرة املهددة للسال ،ويف القضاء على بؤر التوتر اليت كانت تسود العامل ويف احلد من نياط احللف األطلسي وحلف وارسو خاصة وقد ختلصصت معظم
الدو أعضاء حلف وارسو من أنظمتها الييوعية ،واجتهت إىل التخل

من هذا احللف وبدات الدو تنسحب الواحدة تلوى األخرى ليحل رمسيا يف جويلية . 5445

عبد الكرمي غرب  :ملاذا اهنارت الييوعية ص 020-025
السند :25حل منظمة الكوميكون
إن جملس التعاون االقتصصادي املتباد ظهر يف جانفي  5494كرد فعل سوفييت على ميروع مارشا وكانت هذه املنظمة تسعى إىل حتقيق تكامل اقتصصادي بني أعضائها ،لكنها يف
الواقع زادت من تبعية دو أورواب اليرقية االقتصصادية حنو االحتاد السوفييت فتم حل هذه املنظمة يف  5445/24/09إلر إهنيار االحتاد السوفييت .
كما هيا  :الوجيز يف اجلغرافيا ص 01
السند :29مالما النظا الدويل اجلديد  /زوا احلرب الباردة وزوا القطبية الثنائية وظهور القطبية األحادية
سقت االحتاد السوفييت سنة  5445يف سهلة املهمالت ،احلرب الباردة انتهت ،ومل يبقى إال قوة عظمى واحدة وختيل البعض زوا اإليديولوجيات وعم التفاؤ ،لكن النظا الدويل
اجلديد يفرتض أنه يعيد السال وحيميه وينير الدميقراطية ...
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صفحة األستاذ شكوة براهيم يف ماديت التاريخ و اجلغرافيا
لقد أدى اهنيار الييوعية يف االحتاد السوفييت وأورواب اليرقية إىل اختال توازن القوة العاملية لصصا النظا الرأمسايل بقيادة أمريكا اليت أصبحت تتبوأ مركز القيادة العاملية  :السياسية
واالقتصصادية والعسكرية ،وابتت تتصصرف يف املنتظم الدويل كقوة منتصصرة ،حتدد املبادئ واألهداف وتقرر السياسات ،بل هي مصصدر ومركز التفاعالت يف التنظيم الدويل  .حوليات
جامعة اجلزائر :عدد  53ص 542
السند :24بروز القطبية األحادية بزعامة الو ا
حتولت الو أ إىل قوة سياسية بعد احلرب العاملية الثانية ،فاخلطر الييوعي جعلها خترج من عزلتها للدفاع عن العامل الليربايل (الرأمسايل) فهو اليو قوة عظمى فرضت نفسها كعامل
ضروري حلل النزاعات الدولية  ...بيد أن غالبا ما كان هذا الدور حمل اعرتاض شديد من جراء الطابع األحادي للتدخالت األمريكية .
موسوعة القرن ص 944
M/ LAMBIN.HISTOIR.P 189

السند:52

عاش العامل خال  91سنة حتت وصاية إمرباطوريتني مها الو أ واالحتاد السوفييت هلما طموحات متماسكة  ...إن هذه املرحلة انتهت  ...لقد اهنار االحتاد السوفييت ويعد هذا
انتصصارا جلورج بوش فهو اآلن بدون األخر ،إنه ختل

من قوة عظمى كثريا ما أقلقت نظراءه من رؤساء أمريكا الذين سبقوه ،إذن بقي ألمريكا منافسان اقتصصاداين (الياابن وأملانيا) يف

حني مل يبقى ألمريكا منافس سياسي ابحلجم الذي قد يعارض قراراهتا ،فمنذ قرن مل تظهر قوة بنفس حجم الو أ وهي على وشك السيطرة الكلية على العامل .
السند :25امني مصصادر الطاقة واخلامات املمونة للصصناعة األمريكية
امني مصصادر الطاقة واخلامات املمونة للصصناعة األمريكية كحرب اخلليج  5442وغزو أفغانستان  0225والعراق  0223والتحكم يف مناطق العبور الدولية (اختطاف املارينز
األمريكيني للرئيس الباانمي نورييغا الذي حاو سنة  5494التصصدي لسيطرة الو أ على بالده ابعتبارها منفذا اسرتاتيجيا وحيواي يربت بني الواجهتني البحريتني األمريكيتني اليرقية
17
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صفحة األستاذ شكوة براهيم يف ماديت التاريخ و اجلغرافيا
والغربية ) عرب قناة بنما  .كما عملت الو أ على إجياد تسوية للقضية الفلسطينية وفق إسرتاتيجيتها اخلاصة املتمثلة يف تعزيز مستمر ودائم ألمن إسرائيل ابعتبارها قاعدة أمامية ألمريكا
يف جسم األمة العربية واإلسالمية .
كما هيا :الوجيز يف التاريخ ص 99
السند :20وصو حركة عد االحنياز إىل مفرتق الطرق
وصلت حركة عد االحنياز إىل مفرتق الطرق بعد هناية احلرب الباردة وتصصدع املعسكر الييوعي ،عزمت الو ا على تيتيت جهود احلركة ألن الصصراع حتو يف القرن الواحد والعيرين
من اليرق والغرب إىل اليما القوي املتقد املسيحي واجلنوب الفقري املتخلف والذي يدين معظمه ابإلسال .
السند :23مياكل التنمية يف العامل الثالث
لقد عرفت دو العامل الثالث معدالت منو مقبولة وأحياان جيدة يف السبعينات ،لترتاجع بعدها لألسباب التالية :
 اهنيار أسعار البرتو واملواد األولية . اخنفاض قيمة الدوالر لقل فاتورة املواد الغذائية املستوردة بسبب تزايد السكان وتراجع الزراعة . تزايد لقل الديون اخلارجية اليت فاقت  0122مليار دوالر سنة . 0221 االضطراابت السياسية وميكلة األقليات والنزاعات احلدودية خاصة يف إفريقيا .18
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صفحة األستاذ شكوة براهيم يف ماديت التاريخ و اجلغرافيا
 وجود أنظمة تسلطية وفسل جل التجارب الدميقراطية .كما هيا  :الوجيز يف اجلغرافيا ص 94
السند :29الدور اجلديد هليئة األمم املتحدة يف ظل النظا الدويل اجلديد
إن التفرد األمريكي بقرارات األمم املتحدة من جراء استهتارها ابهليئات الدولية ،يعترب تعبريا صادقا على سياسة اهليمنة اليت تنتهجها ،فهي تعمل على تسيري املنظمة الدولية حسب
إرادهتا ورغباهتا وحسب ما تقتضيه مصصلحتها بعد أن انكسرت شوكة االحتاد السوفييت  ...إهنا ابتت تستعمل املنظمة الدولية غطاءا لقراراهتا كما حصصل يف الصصوما ويف البوسنة
واهلرسك ...
حممد منذر  :مبادئ يف العالقات الدولية من النظرايت إىل العوملة .
املؤسسات الفاعلة يف النظا الدويل اجلديد
السند  :21هيئة األمم املتحدة
كان حلم بعض مؤسسي هيئة األمم املتحدة اسيس حكومة عاملية تنظم العالقات الدولية ،وجتنب البيرية حرواب وأزمات ،فلم يتحقق هذا يف النصصف الثاين من القرن  02بسبب
تنافس العمالقني ،أما مع هناية القرن  02وزوا نظا القطبية الثنائية فقد انفردت الو أ برايدة العامل واستغلت هيئة األمم املتحدة وكريهنا مؤسسة أمريكية لتجسيد النظا الدويل
اجلديد .
السند :24
19
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صفحة األستاذ شكوة براهيم يف ماديت التاريخ و اجلغرافيا
شل التنافس بني الو أ واالحتاد السوفييت ألناء احلرب الباردة هيئة األمم ،ليظهر بعد اهنيار الييوعية بصصي

من األمل يطما فيه جعل اهليئة األممية تلعب دورها كحكومة عاملية

حقيقية  ...فتزايد الري الو أ يف هيئة األمم املتحدة اليت استحدلت حق التدخل يف اليؤون الداخلية للدو من خال القرار أألممي رقم ( ) 5445/29/21( 499إن جملس األمن
منيغل جدا ابالضطهاد الذي يعاين منه املدنيون األكراد وظهور موجة انزحني حنو احلدود الدولية يقرر :
 -5رفض هذه املمارسات القمعية يف كثري من مناطق العراق .
 -0مطالبة العراق ابلكف عن مطاردة وقهر األكراد .
 -3قبو العراق بدخو منظمات اإلغالة الدولية إىل املناطق املتضررة .
ومع بداية القرن  05زاد تقزمي وهتميش الو أ هليئة األمم ابحتال اجليش األمريكي للعراق سنة  0223دون إذن أو موافقة من كويف عنان األمني العا هليئة األمم املتحدة آنذاك .
9M/ LAMBIN.HISTOIR.P 18
السند  :25صندوق النقد الدويل والبنك العاملي لإلنياء والتعمري
يف جويلية  5499وحبضور  91دولة بربوتن وودز والية نيوهاميري األمريكية عقد مؤمتر لألمم املتحدة واتفقوا على وضع إطار للتعاون االقتصصادي يستهدف جتنب تكرار كارلة
السياسات االقتصصادية الفاشلة اليت أسهمت يف حدوث كساد كبري يف لاللينيات من القرن ، 02أين عجزت الدو يف احملافظة على ميزهتا التنافسية لفرتة طويلة ،وأدى ذلك إىل تدمري
االقتصصاد الدويل ،إذ تناقصصت التجارة العاملية تناقصصا حادا وكذلك توظيف العمالة ومستوايت املعيية يف بلدان كثرية  ...فتم إنياء مؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد الدويل
:وهو مؤسسة مالية دولي ة أنيري مبوجب معاهدة بروتن وودز بغرض محاية االقتصصاد العاملي مقره واشنطن ،ويعترب مؤسسة مركزية يف النظا النقدي الدويل  ...والبنك العاملي لإلنياء
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والتعمري لقد كان وما يزا الصصندوق والبنك أحد أدوات النظا الدويل اجلديد ،ليس فقت يف توجيه وتسيري النظا النقدي الدويل وإمنا التحكم يف السياسات العامة للدو خاصة
الفقرية اليت تلجري إليها عندما تواجه مصصاعب مالية وعجز يف ميزان مدفوعاهتا .
ميايل كما  :املنار يف التاريخ ص 14-19
السند :25اليركات املتعددة اجلنسيات
تسيطر اليركات األجنبية اليت تتكون يف غالبيتها من شركات أجنلو أمريكية على  42ابملائة من السوق النفطية اليت تيكل منفذا هاما للقوى الصصناعية ،فالو أ حتتل املرتبة األوىل يف
األسواق السعودية والكويتية ،حتتوي منطقة اخلليج وحدها على  42ابملائة من االحتياطي العاملي من النفت و  92ابملائة من جمموع اإلنتاج ،لذا فإن أي توةقف يف لتدفق نفت املنطقة
يعين شلل االقتصصاد العاملي .
حممدصا فركوس  :أزمة اخلليج واملواقف اإلسالمية .
السند :20
يوجد يف العامل  41222شركة هلا نياط يف أكثر من دولة وحتقق رقم أعما إمجايل يقدر بـ  02.222مليار دوالر أي ما يعاد  42ابملائة من الناتج اخلا العاملي وتوظف  11مليون
عامل ،كما ميتلك األمريكيون  49شركة من بني  522شركة متعددة اجلنسيات الكربى يف العامل .
 ...وهي شركات كربى يساهم يف رأمساهلا متعاملون كثريون متارس نياطها يف أكثر من دولة عن طريق االستثمار املباشر يف اخلارج إلقامة شركات فرعية اتبعة لليركة األ ،لقد تغلغلت
اليركات املتعددة اجلنسيات يف دو العامل الثالث بعد احلرب العاملية الثانية متسرتة وراء قناع نقل التكنولوجيا لتطوير الدو املتخلفة ،انطلقت أوىل هذه اليركات من الو أ لتمارس
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نياطها خارج حدود بالدها وبلغ هذا النياط أوجه يف أعقاب احلرب العاملية ال ثانية فريصبا الرأمسا األمريكي يف الوقت احلاضر يسيطر على نياط اليركات املتعددة اجلنسيات
بنسبة  91ابملائة .
LMATHIEµ /L espace mondial P 28
السند  :23املنظمات العاملية غري احلكومية
املنظمات العاملية غري احلكومية هي منظمات عاملية خريية حرة ال تنتمي إىل أية جهة رمسية حكومية وهي من اسيس اخلواص ،وغري اتبعة للدولة ،ومن خصصائصصها الصصفة الدولية
ألعضائها وألنيطتها ،أعماهلا جمانية خريية إنسانية  ،هذا نظراي أما يف الواقع فبعضها ستار للدو الغربية كي تتدخل يف اليؤون الداخلية لدو اجلنوب خاصة اإلفريقية  ،عدد هذه
املنظمات يف تزايد مستمر يقارب  122منظمة يقو العمل فيها على التطوع  ،ومن هذه املنظمات ،منظمة العفو الدولية  ،منظمة السال األخضر ،منظمة إخوة اإلنسان (محاية وترقية
حرية الرأي ومحاية البيئة والدفاع عن حقوق املساجني السياسيني ) ،منظمة شعوب متضامنة ،منظمة أطباء بال حدود ،منظمة الصصليب األمحر الدويل  ،منظمة اهلال األمحر ( منظمات
حيادية مهمتها االهتما والدفاع عن الضحااي يف النزاعات العرقية والدينية والسياسية  ...إلغالة الضحااي وتقدمي املساعدة اإلنسانية .
موسوعة القرن ، 02الروس ص 551

السند  :29وسائل اإلعال واالتصصا
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أدت سيطرة الو أ على نظا اإلعال واالتصصا إىل الرتويج للثقافة األمريكية ،ومنت احلياة األمريكي ،أي سعي أمريكا إلجياد عامل أحادي لنمت احلياة :النمت األمريكي  ،تسخري
العوملة الزاحفة بواسطة نظا االتصصا اجلديدة والسريعة خدمة ملصصا أمريكا (العوملة هي األمركة )  ،سيطرة الو أ على اإلنتاج السينمائي والتلفزيوين  92ابملائة من الربامج من صنع
األمريكيني  /سيطرة الو أ على االتصصاالت العاملية .
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