
 

 

 8 اندزض زقى :

 حصخاٌانًدة انصيُيت : 

        
 : يقديت

حسب خًؼج يؼظى خصائص سابقخها، إال أَها  .يغ َهايت ثالثيُياث انقسٌ انًاضيػسف انؼانى حسبا كىَيت ثاَيت 

 . كاَج أطىل أيدا و أكثس حأثيسا

 فًا هي أسباب هرِ انحسب ؟ و يا يساحهها ؟ و يا أبسش َخائدها ؟

I انخي يسث بؼدة يساحمساهًج يدًىػت يٍ انؼىايم في اَدالع انحسب انؼانًيت انثاَيت  ـ : 

  : أسباب الحرب العالمٌة الثانٌة -1
 : األسباب غٌر المباشرة . أ

توقٌع العدٌد من المعاهدات التً اقرت شروطا قاسٌة فً حق الدول المنهزمة معاهدة فرساي( مما أدى    مخلفات الحرب العالمٌة االولى :
 .  إلى خلق جو من السخط العارم داخل هذه الدول

وصول األنظمة الدٌكتاتورٌة إلى الحكم ، و التً ستلجأ إلى و  ألنظمة البرلمانٌة الدٌمقراطٌةأدت هذه األزمة إلى إضعاف ا: 1929 أزمة   

  .زمةدٌة و االجتماعٌة التً طرحتها األلتجاوز مختلف المشاكل االقتصا توسٌع مجاالتها الحٌوٌة

عادة إم هتلر بخرق بنود معاهدة فرساي بتطورات هامة بحٌث سٌقو ( 9191 -9191) عالقات الدولٌة فٌما بٌن الحربٌنستعرف الو بالتالً  
ن هذه أبحٌث ستحتل اٌطالٌا الحبشة و ستتوسع الٌابان فً منشورٌا شمال الصٌن، كما  ،ن بعض الدٌكتاتورٌات ستبدأ فً التوسعأ، كما تسلٌح بالده

 .تحالفات فٌما بٌنهاستقوم بتكوٌن مم و رٌات ستنسحب من عصبة األالدٌكتاتو

 : مباشرالب سبال . ب
سٌاسته فً تطبٌق  هتلرشرع ، فمع نهاٌة ثالثٌنٌات القرن الماضً السبب المباشر فً اندالع الحرب العالمٌة الثانٌةاأللمانٌة  شكلت التوسعات

التشٌكوسلوفاكً قبل ان ٌقوم بضم تشٌكوسلوفاكٌا  السودٌتفً نفس السنة سٌقوم بضم إقلٌم  ، و(9191سنة  األنشلوس)ضم النمسا ، بحٌث التوسعٌة

 سٌؤدي إلى اندالع الحرب العالمٌة الثانٌة بعد تدخل فرنسا و انجلترا. 9191. لكن اجتٌاحه لبولونٌا فً فاتح شتنبر 9191كاملة سنة 

 مراحل الحرب العالمٌة الثانٌة : -2
إضافة إلى  ،فقد تمكنت الجٌوش األلمانٌة من التوسع فً الجبهة الغربٌة ،شهدت هذه المرحلة انتصارات دول المحور : 9199 – 9191المرحلة االولى   

  .كما ستعرف هذه المرحلة حرب الغواصات التً استهدفت عزل انجلترا عن مستعمراتها ،غزو االتحاد السوفٌاتً

قد عرفت اتساع رقعة الحرب بدخول الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة و  شكلت هذه المرحلة مرحلة تحول موازٌن القوى، و :9199 - 9191 المرحلة الثانٌة   

التً ستعرف أطوارا من الحرب  ،، كما ستعرف هذه المرحلة إنزال قوات الحلفاء بشمال إفرٌقٌاالٌابان بعد قصف هذه األخٌرة لقاعدة بول هاربر األمرٌكٌة

  .العالمٌة الثانٌة

 9191ماي  1تعتبر هذه المرحلة مرحلة زحف و انتصارات دول الحلفاء، و قد انتهت هذه المرحلة باستسالم المانٌا  :9191 - 9199الثالثة  المرحلة  

 وبعدها الٌابان بعد ان ألقٌت علٌها قنبلتان نووٌتان فً كل من هٌروشٌما و ناكازاكً.

II- أسفرت الحرب العالمٌة الثانٌة عن عدة نتائج : 
 
 

 انُخائح انسياسيت انُخائح االقخصاديت انُخائح انبشسيت
  اسفرت الحرب العالمٌة الثانٌة عن مالٌٌن

القتلى فً صفوف الدول المتحاربة ) ازٌد 

لمانٌا و أخصوصا ،ملٌون قتٌل ( 06من 

. و ٌمكن تفسٌر االتحاد السوفٌاتً و الٌابان

ٌة الفادحة بطول فترة هذه الخسائر البشر

ة الفتاكة التً استخدمت سلحالحرب و األ

قد كان لهذه الخسائر انعكاسات  ، وفٌها

دٌموغرافٌة و اقتصادٌة كتراجع الوالدات و 

و ما رافقهما من ازدٌاد  ،شٌخوخة المجتمع

 لمعدالت اإلعالة و نقص فً الٌد العاملة .

  التحتٌة للعدٌد لى تدمٌر البنٌات إأدت الحرب

مما انعكس على اإلنتاج ، من البلدان األوربٌة

الصناعً و ألفالحً الذي انخفض بأكثر من 

% ، كما أن تكلفة الحرب الباهظة دفعت 16

، بمعظم الدول األوربٌة لالقتراض من الخارج

لى ارتفاع المدٌونٌة و األسعار و إمما أدى 

 انخفاض مستوى المعٌشة داخل أوربا عامة.

  ثر مؤتمر إإنشاء منظمة األمم المتحدة على

التً  9191ٌونٌو  10سان فرانسٌسكو 

 .ستحل مكان عصبة األمم

 ٌوٌمكن  ،ر الخرٌطة السٌاسٌة ألورباتغ

 إجمال أهم التغٌرات فٌما ٌلً :

، نخىاَيا  اَدياج دول انبهطيق ) اسخىَيا ، نيخىَيا -

 .( باالححاد انسىفياحي
 .حىسغ بىنىَيا في احداِ بحس انبهطيق  -

نى انشيىػيت إححىل دول أوزبا انشسقيت   -

 وانخحاقها باالححاد انسىفياحي.
حقسيى أنًاَيا و انًُسا إنى يُطقخي َفىذ   -

وػاصًخيهًا إنى أزبغ يُاطق َفىذ : 

 .، أيسيكيت و سىفياحيت، بسيطاَيتفسَسيت
  

 : خاحًت
، هذه القارة التً حكم وربا الدموٌةألتطوى معها صفحة أخرى من صفحات  هكذا انتهت الحرب العالمٌة الثانٌة
 .علٌها التارٌخ أن تكون قارة الحروب بامتٌاز

 

 : د اإلياو ػهي اإلػداديتانًؤسست 

 زشيد نؼخيكاألسخاذ : 
 

 انحسب انؼانًيت انثاَيت

   : يفاهيى و يصطهحاث
: اٌطالٌا ،الٌابانلمانٌاأ دول المحور ،. 

 الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة، االتحاد السوفٌاتً، انجلترافرنسا الحلفاء :دول ،. 

1938 و المقصود بها تارٌخٌا ضم النمسا ،كلمة ألمانٌة تعنً الضم نشلوس :األ. 


