
 

 

  :إشكايل متهيد

 بالسري الصراعات هذه م، وسامهت1929 األزمة االقتصادية لسنة بعد وآسيا أوربا يف الكربى الدول بني الصراعات احتدمت

 . جسيمة واقتصادية بشرية خسائر عنها ترتب م،1945و 1939 ما بني ثانية عاملية حرب حنو بالعامل

 الثانية؟ العاملية احلرب هي أسباب فما 

 منها؟ مرت اليت الكربى املراحل ما هي 

 العامة؟ هي نتائجها ما 

I  - الثانية العاملية احلرب اندالع أسباب:  

  :الثانية العاملية للحرب مباشرة غري األسباب -  1

 :االقتصادية واألزمة السالم معاهدات دور -أ 

 الدول هذه واقتنعت وإيطاليا، واليابان أملانيا من لكل االقتصادية األوضاع تدهور يف م1929 لسنة االقتصادية األزمة سامهت

 أخرى مناطق عدة واحتل م،1931 سنة الصني مشال منشوريا إقليم بغزو قام فقد لليابان فبالنسبة مشاكلها، حلل الترايب التوسع بضرورة

، إثيوبيا غزو على إيطاليا الوقت نفس يف سيشجع ، ماالرتاعات حل يف الدائم عجزها يوضح مما بالتنديد األمم عصبة واكتفت م،1932 سنة

 الضروري احليوي اال سياسة وتطبيق فرساي معاهدة قيود من التخلص م1933 سنة السلطة إىل وصوله منذ هتلر حاول بأملانيا أما

 : التالية اإلجراءات اختذ الغاية هذه ولتحقيق /للرايخ

  .م1936 سنة السار إقليم وضم ،رنانيا إقليم تسليح إعادة �

 .م1936 سنة نفس يف األمم عصبة من االنسحاب �

  .العسكرية اخلدمة إعادة قانون إصدار �

  .م1938 سنة السوديت وإقليم النمسا ضم �

  .م1939 سنة تشيكوسلوفاكيا تفكيك �

 وإيطاليا اليابان من كل مع عسكري حلف بتكوين  القرارات تلك هتلر دعم م1937 سنة األمم عصبة من اليابان وبانسحاب

 . الثالثي باحملور عرف

 : بإسبانيا األهلية احلرب - ب

 منذ وتطورت ،فرانكو بزعامة القوميون ضد اجلمهورية احلكومة فيها تواجهتم 1936 سنة قاسية أهلية حرب بإسبانيا اندلعت

 القوميون انتصارات وتوالت اجلمهوريني وبريطانيا فرنسا أيدتباملقابل  ،وأملانيا إيطاليا مساندة على فرانكو فحصل دولية قضية إىل البداية

 آخر انتصارا بإسبانيا احلرب شكلت وذا ،اسبانيا ديكتاتور فرانكو اجلنرال وأصبح م،1939 مارس يف همييدأ يف مدريد سقطت أن إىل

 .للديكتاتوريات

  :الثانية العاملية املباشر للحرب السبب -  2

 منذئذ وفرنسا بريطانيا من كل حتركت وقد الغزو، لتنفيذ شتنرب فاتح تاريخ وحدد بولونيا غزو على عزمه أبريل يف هتلر أعلن

 وفعال بولونيا، توزيع على االتفاق مع السوفيايت، االحتاد مع االعتداء عدم معاهدة توقيع من هتلر فيه متكن وقت يف االحتمال هذا ملواجهة

  .الثانية العاملية احلرب نار بذلك فاشتعلت أملانيا، على احلرب فرنسا وبعدها بريطانيا فأعلنت شتنرب فاتح يف بولونيا األملانية اجليوش غزت

II - العامة وحصيلتها الثانية العاملية احلرب مراحل:  

  :الثانية العاملية احلرب مراحل -  1

 :كربى توسعات احملور دول حققت) م1942- 1939( األوىل املرحلة يف -أ 

 م1945 – 1939 الثانية العالمية الحرب



 الغرب ففي اخلاطفة، باحلرب عرف ما توسعاته يف النازي اجليش خالهلا استعمل ،)اليابان إيطاليا، أملانيا،(احملور  دول لصاحل كانت

 الشرقية اجلبهة وعلى لندن، مدينة وخاصة الربيطانية املدن قصف ومن واهلولندية، والبلجيكية الفرنسية األراضي يف التوغل من هتلر متكن

 سواء كبرية انتصارات حتقيق من أملانيا حلفاء متكن السوفيايت، كما االحتاد مع معاهدته هتلر ونقض الشرقية، أوربا كل النازية القوات هامجت

 بريل( األمريكية العسكرية القاعدة وقصف اهلادئ، احمليط وجزر آسيا شرق جنوب بلدان على من االستيالء متكنت اليت اليابان أو إيطاليا

  .احلرب إىل الدخول هو األمريكية املتحدة الواليات فعل رد فكان ،)هاربور

 : احللفاء لفائدة احلرب حتولت) م1945-1943( الثانية املرحلة يف -ب 

بدأ و ،م تغري خالهلا جمرى احلرب لصاحل دول احللفاء بعد دخول الواليات املتحدة األمريكية احلرب إىل جانبهم1942أواخر  منذ

  :احملور دول على األوىل انتصارام حيققوناحللفاء 

 استوىل املوالية املرحلة ويف النازي، األملاين النفوذ من أراضيه حترير يف وشرع ستالينغراد، معركة يف السوفيايت األمحر اجليش انتصر �

 .الشرقية أوربا بلدان على السوفيايت اجليش

 اإلجنليزي اجليش انطلق الوقت نفس يف اإليطايل، األملاين النفوذ من تونس لتحرير واجلزائر املغرب يف قوام الغربيون احللفاء أنزل �

 سنة الفاشي بالنظام وأطاحت إيطاليا على واستولت مشاال الغربيني احللفاء قوات تقدمت تونس من وانطالقا ليبيا، لتحرير مصر من

 .م1944

 وهولندا بلجيكا على االستيالء مت ذلك، بعد ،1944 سنة فرنسا حترير من ومتكنوا نورماندي، منطقة يف قوام احللفاء أنزل �

 .والليكسمبورغ

  .م1945 ماي يف األملاين اجليش باستسالم األمر وانتهى األملانية، األراضي غزو يف احللفاء قوات شرعت م،1945 مطلع منذ �

 وللتعجيل اهلادي، احمليط جزر يف الياباين اجليش ملواجهة الكوزل وحبر الكنال وجزر ميدواي جزيرة من األمريكي اجليش انطلق �

 وبالتايل م،1945سنة  غشت يف "ناكازاكي"و "هريوشيما" مدينيت على الذرية القنبلة بإلقاء األمريكية القوات قامت احلرب بنهاية

  .الياباين اجليش استسلم

  : الثانية العاملية احلرب نتائج -  2

 : واملادية البشرية النتائج -أ 

 سنوات، 5 ظرف يفواليتامى  واألرامل املعطوبني ماليني إىل باإلضافة قتيال، مليون 50 إىل والعسكريني املدنيني القتلى عدد ارتفاع �

  .املدنيني من مليون 11 من أزيد بينهم من قتيل مليون 20 إىل لوحده السوفيايت باالحتاد القتلى عدد وصل وقد

  .السكان وتشريد ،العمومية املؤسسات وتدمري ،والفقر البطالة معدالت ارتفاع �

  .)BNP( اخلام الوطين الناتج من املتحاربة األوربية الدول شعوب على احلرب تكلفة نسبة ارتفاع �

 سنة طن مليون 6 إىل م1939 سنة طن مليون 10 من بفرنسا القمح إنتاج تراجع حبيث ،والصناعي الفالحي اإلنتاج تراجع �

  .م1945سنة  طن مليون 25 إىل طن م1939سنة مليون 50 من الفحم إنتاجتراجع و م،1945

 .السوفيايت باالحتاد كوخلوز 100000و ،بفرنسا العقاري الرأمسايل من% 20 من أزيد احلرب دمرت �

 ترهيب قصد املدن قصف وإىل ،احلرب يف استعملت اليت املتطورة العسكرية التجهيزات إىل اخلسائر هذه حجم ارتفاع يعودو

 .هتلر وسياسة ،السكان

 :السياسية النتائج -ب 

 .وبلغاريا كبولونيا املنتصرة للدول الترابية احلدود توسيع �

  .نفوذ مناطق أربعة إىل أملانيا تقسيم �

 .احللفاء طرف من وفيينا برلني ملدينة الرباعي االحتالل �



 .وليتوانيا ،استونيا ،نياالتو أراضي أمهها من أوربا شرق جديدة ألراضي االسوفيايت االحتاد ضم �

  .العامل على السياسية هليمنتها أوربا فقدان �

 .الشرقي واملعسكر ،الغريب املعسكر :متناحرين معسكرين إىل العامل انقسام �

 سنة فرانسيسكو سان مؤمتر مبوجب تأسست  اليت "املتحدة األمم هيئة" الدويل األمن على احلفاظ أجل من دولية هيئة تأسيس �

  .األمم عصبة منظمة أهداف نفس هلا وحددت م،1945

  :خامتة

 عالقات توزيع وأعادت للعامل، السياسية اخلريطة وعدلت الديكتاتورية، األنظمة على قضت الثانية العاملية احلرب أن يتضح هكذا

 .الباردة باحلرب ما عرف حنو بالعامل زجا أن ما لبثا اللذان السوفيايت، واالحتاد األمريكية املتحدة الواليات لصاحل الدولية القوى


