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: لثانیةعوامل المواجھة العسكرية األوربیة ا
 العقوبات المسلطة –مشكلة األقلیات-تغیر خارطة أوربا (نتائج مؤتمر الصلح وتسويات ما بعد الحرب العالمیة األولى :غیر المباشرة

.)على ألمانیا 
و انعكاساتھا 1929األزمة االقتصادية -- فشل عصبة األمم في الحفاظ على السلم الدولي-
1922و الفاشیة في ايطالیا –1933ورية النازية في ألمانیا ظھور األنظمة الديكتات-
رفض ألمانیا تطبیق قرارات مؤتمر الصلح-
) فرنسا و بريطانیا ( ضد دول الحلفاء ) ألمانیا و إيطالیا الیابان ( السباق نحو التسّلح و قیام حلف جديد عرف المحور -

 مما دفع فرنسا و بريطانیا إلى إعالن 1939باحتالل غرب بولندا في أول سبتمبر تلر ھأزمة ممر الدانزينغ في بولندا وقیام :المباشرة
:و قد مرت بالتطورات التالیة2الحرب علیه و بذلك اندلعت الحرب ع 

فرنسا والنرويج¾ أوربا كاحتالل واسعة في أراضيألمانیا باحتالل قیام -
)1941حملة بربروسا ( على االتحاد السوفیتي والزحفم1940بقصف لندن سنة قیا األلمان -
دخـول الحـرب   وإعـالن الواليـات المتحـدة األمريكیـة    1941–12–7بیرل ھاربر قاعدة األمريكیة بالمحیط الھادي على الالیابانيالھجوم والقصف -

.ضد دول المحور 
:أورباعلى 2سات المواجھة العسكرية اانعك
 مناطق نفوذ إلىو تقسیمھا ألمانیاالديكتاتورية و احتالل األنظمةزوال
 تمدد بولونیا ( بفقدان الدول المنھزمة أراضي لصالح الدول المنتصرة ألورباتغییر الخارطة السیاسیة (
 حدوث انھیار اقتصادي و تدمیر وخراب شامل
 نالالجئیو األراملو األيتامجانب ماليین إلىم قتیل 30خسائر بشرية تجاوزت.
 شیوعیة و رأسمالیة( ايدولوجیاالعمالقین مما كرس تقسیمھا ألحدخروجھا مثقلة بالمديونیة و في حالة تبعیة(

:أورباعلى العالم 2سات المواجھة العسكرية اانعك
 جیو سیاسیة التغیر خريطة العالم.
يالطا –طھران –األطلسي( ب و لرسم خارطة العالم بعدھا عقد سلسلة من المؤتمرات الدولیة لتنسیق جھود الحلفاء في الحر–

)بوتسدام 
  خروج الو م أ كأكبر مستفید منھا سیاسیا و اقتصاديا.
 و االتحاد السوفیتي  األمريكیةالى الواليات المتحدة أورباانتقال الزعامة الدولیة من
 و تنظیم العالقات الدولیة األمنبھدف حفظ 1945أكتوبرتأسیس ھیئة األمم المتحدة في .
 تراجع مكانة الدول االستعمارية و ضعفھا
 آسیاو إفريقیاانتشار موجة المد التحرري بین شعوب المستعمرات في
 بروز بوادر صراع الحرب الباردة.

: طبیعة العالقات الدولیة ومظاھرھا بعد المواجھة العسكرية الثانیة 
ما يعرف بالحرب الباردة بین دول المعسكر الشیوعي و إطارواقع التوتر و الصراع االديولوجي في 2ولیة بعد الحرب لقد طغى على العالقات الد

: من خالل في كل المجاالت السیاسیة و االقتصادية و العسكرية المعسكر الراسمالي
تطبیق سیاسة مالء الفراغ تعويضا للدول االستعمارية المنسحبة -
)1956السويس –1950كوريا –1949أزمة برلین ( منھا اتأزمتفجر عدة -
منظمة الكومیكون  –1947مشروع مارشال ( سعي كل معسكر على تقوية نفوذه من خالل تقديم الدعم و تشكیل تكتالت اقتصادية -

القواعد العسكرية وإقامة) 1955رسو او–1949األطلسي( عسكرية األحالفوإنشاء) 1949
و الدعاية المغرضة و التجسس اإلعالمام و سائل استخد-

2ابرز العوامل التي أسھمت في انتصار دول الحلفاء على دول المحور في الحرب ع 4اعتمادا على السند رقم : تقويم مرحلي 
: سندات الوضعیة 

ھتلر و موسولیني                                                    قادة النازية تفجیر قنبلة ذرية
1–

م1954-1815وانعكاساتھا القارية و العالمیة الداخلیة العالقات األوربیة:ة :األولىدـــــــــالوح
و انعكاساتھا على العالقات الدولیة  1945–1939الثانیة المواجھة العسكرية األوربیة :الثالثة ة ــعیــــالوض

القارية و العالمیة تحلیل مظاھرھا واستخالص انعكاساتھا تحديد وأن يكون المتعلم قادرا على:لكفاءة المستھدفة ا
التعلیماتالنزعة االنتقامیة لبعض الشعوب أدت إلى المواجھة العسكرية فما ھي عوامل ھذه المواجھة وانعكاساتھا  :یة  ـــــكــالــــــاإلش

تـــاريخ: ـادة ـالمــ
عت–لغ –أف 2:المستوى 

ساعات....:  المـدة  
الكتاب المدرسي  و النت: لمراجع ا



-

3-4-5-
ستالین –ترومان –تشرشل احتالل ألمانیا وتقسیمھا بین دول الحلفاء                    

 على أال يزيد الجیش كما نصتمن إنتاجھا من خام الحديد% 74ومن سكانھا% 12من مساحتھا و% 12.5خسرت ألمانیا 1919معاھدة فرساي سنة بموجب-: 1السند
.ندي ودفع تعويضات كبیرة للحلفاءاأللماني على مائة ألف ج

 اختالل ھرم كمدن بكاملھا وقد كانت لذلك عواقب ديمغرافیة بسبب استعمال أسلحة متطورة، كما دمرت ملیون50خلفت الحرب أعدادا كبیرة من القتلى أزيد من -:2السند
ألف شخص 66وبعد ذلك بدقیقة واحدة قتل على ھیروشیما 8:15یابان فاألولى تم إسقاطھا في الساعة األعمار ونقص الید العاملة ومن أبرز خسائرھا إسقاط قنبلتین ذريتین على ال

ألفا جرحوا25ألفا قتلوا و39ألفا ألن 383ألفا إلى 422تم إسقاطھا في وسط ناغازاكي، وفي لحظة واحدة انخفض عدد سكان المدينة من فألفا بسبب التفجیر أما الثانیة 69وجرح 
.
 رائب وارتفاع األسعار والض% 50الثلث والصناعي ب المواصالت مما أدى على انخفاض اإلنتاج الفالحي بما يفوق وطرقدمرت الحرب البنیات االقتصادية واالجتماعیة-: 3السند

المتحدة األمريكیة التي أصبحت أكبر قوة اقتصادية كما تراجع الدور االقتصادي ألوربا وتزايدت مكانة الوالياتمالیة مجموعة من الدول التي اضطرت لالقتراض من الخارجوإفالس
.عالمیة

 وأمام رفض ....امت قوات التحالف بإنزال جیوشھا بسواحل الدار البیضاء وھران والجزائر قثم دخول الواليات المتحدة للحرب العالمیة اتسعت ساحة ھذه الحرب بعد -: 4السند
غشت وفي9غشت وإلقاء قنبلة ثانیة على نكازاكي في 6قامت الواليات المتحدة بإلقاء أول قنبلة نووية على مدينة ھیروشیما في األمريكيالیابان اإلنذار



:راحل الحرب العالمیة الثانیةم
:1941ـ 1939) تفوق دول المحور( أ ـ مرحلة التفوق األلماني 

و بذالك بدأت الحرب العالمیة الثانیة 1939ـ 09ـ 01بدأ الھجوم األلماني المفاجئ على بولونیا صبیحة یوم . 1
أعلنت فرنسا و بریطانیا أن أي اعتداء على بولونیا ھو اعتداء علیھما معًا . 2

أعلنت فرنسا و بریطانیا الحرب على ألمانیا 1939ـ 09ـ 03یوم . 3
1939ـ 09ـ 17بدأ الھجوم السوفیتي على المناطق الشرقیة لبولونیا تطبیقا لمعاھدة عدم االعتداء في . 4

ـ 06ـ 10انضمت إیطالیا إلى ألمانیا كحلیف جدید في 1940في احتالل األلماني ھولندي ، بلجیكا ، لكسمبورغ ، ال كن ھدف األلمان كان احتالل فرنسي و الذي تحقق. 5
1940

1940) جویلیة ـ أكتوبر ( قامت الطائرات األلمانیة بقنبلة المدن البریطانیة خاصة لندن و بذالك بدأت معركة بریطانیا بین . 6
1940انضمت إیطالیا إلى ألمانیا ضد القوات بریطانیة في سبتمبر . 7
1940ـ 06ـ 14لنت فرنسا كدولة محتلة من طرف األلمان یوم أع. 8

(احتالل عاصمة فرنسا باریس)
1941كان الھجوم اإلیطالي األلماني ھجوم مزدوج على دول البالغان في افریل .9

( barbaroussaبدأ الھجوم األلماني عل األراضي اإلتحاد السوفیتي بشكل مفاجئ ضمن حملة برب روسا. 10 و بھذا تم نقض معاھدة عدم االعتداء 1941ـ 066ـ 22في )
انضمت الیابان إلى دول المحور و توعدت باحتالل مناطق في المحیط الھادي و جنوب شرق آسیا . 11

) ( paerl harberربربدأ الھجوم الیاباني على المفاجئ على القاعدة العسكریة األمریكیة في المحیط الھادي بیل ھا1941ـ 12ـ 07في . 12
.دخول الیابان الحرب و توسعھا في المناطق اآلسیویة. 13

.19431ـ 1941ب ـ مراحل توازن القوى 
لینغراد أھم بعد فشل الحصار توجھ الجیش األلماني مدینة ستا1941قامت القوات األلمانیة باحتالل أراضي االتحاد السوفیتي و حاولت محاصرة العاصمة موسكو في شتاء 

مدینة اقتصادیة في االتحاد السوفیتي 
.حیث أنھزم فیھا األلمان بالمقابل انتصار االتحاد السوفیتي1943ـ 02ـ 02لتنتھي یوم 1942ـ 01ـ 19بدأت معركة ستالینغراد یوم . 2

أ الحرب حیث تم إعالن . م . اء بعد موافقة الكونغرس األمریكي باإلجماع بدخول وإلى جانب دول الحلف1941ـ 12ـ 08دخول الوالیات المتحدة األمریكیة الحرب یوم . 3
.الحرب على الیابان و حلفائھا

1941إلى 1940فشل الھجمات األلمانیة الحتالل بریطانیا حیث صمد الشعب البریطاني و األسطول في جوان . 4
( ( roumellو انھزام القوات األلمانیة بقیادة رومل1942ـ 10ـ 23انتصار الحلفاء في معركة العلمین یوم . 5

(1942ـ 11ـ 08الجزائر یوم ( نزول الحلفاء بالشمال إفریقیا . 6
نجاح الیابان بسیطرة على سنغافورة و ھونغ كونغ و الفیلیبین . 7

1943ـ 02ـ 02انھزام ألمانیا في معركة ستالینغراد في . 8
حیث تم تخلیص فرنسا و بلجیكا و ھولندا و لكسمبورغ من 1944ـ 07ـ 06نزلة القوات المتحالفة بالقیادة إیزنھاور في فرنسا یوم 1943ـ 09ـ 03لیا في استسالم إیطا. 9

اجتیاح األلماني 
على احتالل عاصمة المنیا برلین ) أمریكا و فرنسا و بریطانیا ( توجھت القوات الثالثة . 10



( على دول البلطیق و على دول أوربا الشرقیة و الوسطى و ساھم في تخلیصھا من االحتالل األلماني في فترة زمنیة ممتدة بین ) جیش األحمر ( یش السوفیتي زحف الج.11
(1945ـ 1944

حیث وقع الجنرال بودل معاھدة االستسالم 1945ـ 05ـ 07استسالم القوات األلمانیة یوم . 12
نھایة الحرب العالمیة الثانیة بنسبة ألوربا 1945ـ 05ـ 08وم إعالن ی. 13

.1: 1945ـ 1943جـ ـ مرحلة التراجع و االنھزام 

1945ـ 08ـ 06ا یوم ى على مدینة ھیروشیملم تقبل الیابان االستسالم فتطوعت الوالیات المتحدة األمریكیة إلنھاء الحرب العالمیة الثانیة من خالل إطالق القنبلة النوویة األول
1945ـ 08ـ 09و إلقاء القنبلة الثانیة على مدینة ناكازاكي یوم 

و بذالك انتھت رسمیا الحرب العالمیة الثانیة 1945ـ 09ـ 02استسالم الیابان سوم . 2

:إنعكاسات الحرب العالمیة الثانیة

مراحل الحرب انعكاسات على العالقات الدولیة

1941ـ 1939التفوق األلماني مرحلة

(فرنسا ـ بریطانیا( ضعف الدول االستعماریة القدیمة . 1
استفادة االتحاد السوفیتي من الحرب العالمیة الثانیة بمعنى قلة خسائره العسكریة. 2

تعدد المصاریف األلمانیة و نمو نزعة االنتقام لدى األلماني . 3
الحرب إلى جانب الحلفاء) أ . م . و( ولتغییر موازین القوى بدخ. 4

1943ـ 1941مرحلة توازن القوى 

انضمام اإلتحاد السوفیتي على جانب الحلفاء بعد قیام األلمان بنقد معاھدة عدم االعتداء. 1
1942ـ 01ـ 14و 1941ـ 12ـ 22الفاعالن عن میالد ھیأت األمم المتحدة ضمن مؤتمر واشنطن المنعقد بین . 2

(الجزائر( نزول قوات الحلفاء على شمال إفریقیا . 3
1943ـ 02ـ 03إعالن الحركة الوطنیة الجزائریة عن بیان . 4

(معركة العلمین( انتقال الحرب العالمیة الثانیة من الساحة األوروبیة إلى المستعمرات الفرنسیة و البریطانیة . 5



م في انتھاء الحرب العالمیة الثانیة تجددت ھزائم األلمانیة مما ساھ. 6

1945ـ 1943مرحل و التراجع و االنھزام 

1945استسالم إیطالیا ثم ألمانیا و في نھایة المطاف الیابان و بذالك انتھت الخرب العالمیة الثانیة سنة .1
ذي نضم العالقات الدولیة بشكل جدید و ال1945جوان 25افریل و 25بین ) أ . م . و ( انعقاد مؤتمر سان فرانسیسكو .2

تغییر الخریطة األوروبیة و إختالف موازین القوى .3
س في الحرب العالمیة الثانیة. أ و إ. م . استفادة الو .4

ظھور القطبیة الثنائیة في ظل الحرب الباردة .5

:نتاج الحرب العلمیة الثانیة
النتائج االقتصادیة 

الزراعي انخفاض اإلنتاج. 1
تحطم المؤسسات االقتصادیة . 2

تخریب السكك الحدیدیة داخل دول األوربیة خاصة . 3
ملیار دوالر 1679أ بمبالغ مالیة طائلة و خیالیة وصلت قیمتھا إلى أكثر من . م . أصبحت الدول األوروبیة مدینة للو . 4

ارتفاع الخسائر المالیة خاصة لدى فرنسا و بریطانیا . 5
(في اإلنتاج الصناعي% 60( ألف مصنع 32خسر اإلتحاد السوفیتي . 6

ألف كلم من السكك الحدیدیة 65فقد اإلتحاد السوفیتي . 7
ملیار روبل 679خسر اإلتحاد السوفیتي حوالي . 8

من ذھب % 80و سیطرتھا على % 75و اإلنتاج الصناعي بنسبة % 25عي بنسبة زاد اإلنتاجھا الزرا« :أ من الحرب العالمیة الثانیة و یتمثل ذالك في. م . استفادة الو . 9
«ملیار دوالر أمریكي11العالمي كما حققت فائض في المیزان التجاري وصل إلى 

النتائج السیاسیة 

تغیر الخریطة األوروبیة نتیجة تقلص حدود بعض الدول العالم أو نزع مستعمراتھا. 1
مة السیاسیة و زوالھا بنسبیة لدول المحورانھیار المنض. 2

1947و استقالل سوریا و األردن و الھند و باكستان 1946و استقالل لبنان 1949انتشار المقاومات في مستعمرات مثل اندونیسیا . 3
1945ظھور ھیأت األمم المتحدة عام . 4

1947ظھور جامعة الدول العربیة . 5
(الثنائیة القطبیة( أ و اإلتحاد السوفیتي في الحرب العالمیة الثانیة . م . استفادة كل من الو. 6
أ و اإلتحاد السوفیتي و الذي یسمى بالحرب الباردة . م . ظھور الصراع اإلیدیولوجي بین الو . 7



تكتل دول العلو الثالث في تنظیم سیاسي یسمى بالحركة عدم االنحیاز. 8
في باریس حیث حملت ألمانیا و حلفائھا كل التعویضات الحرب العالمیة الثانیة 1945سنة انعقاد مؤتمر الصلح. 9

النتائج البشریة 

ملیون قتیل بین مدني و عسكري 50وصل عدد الضحایا إلى . 1
ملیون قتیل 20فقد اإلتحاد السوفیتي حوالي . 2

مالیین قتیل 4فقدت فرنسا حوالي . 3
مالیین قتیل 3والي فقدت الصین خ. 4

وجود المالیین من القتلى و الیتامى و المعطوبین و المفقودین و األرامل إلى جانب مئات الجرحى . 5
انتشار البطالة . 6

(الھجرة اإلجباریة من دول إلى دول أخرى( انتشار مشاكل الالجئین . 7
(المرض ـ الفقر ـ الجھل( انتشار الثالوث األسود . 8


