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(األسباب و النتائج(الحرب العالمیة الثانیة 

:مقدمة

فرنسا ، إنجلترا ، الوالیات ( و دول الحلفاء ) ألمانیا ، إیطالیا ، الیابان ( دارت الحرب العالمیة الثانیة بین دول المحور 1945–1939في الفترة 
ل و نتائج ھذه الحرب؟فما ھي أسباب و مراح) . المتحدة األمریكیة ، اإلتحاد السوفیاتي 

:أسباب الحرب العالمیة الثانیة
:ساھمت مخلفات معاھدات الصلح و األزمة االقتصادیة في توتر العالقات الدولیة

ل لھذا تأسست في الدو. فرض الحلفاء على الدول المنھزمة في الحرب العلمیة األولى معاھدات الصلح التي تضمنت قیودا ترابیة وعسكریة مالیة *
.األخیرة أحزاب قومیة متطرفة من بینھا الحزب النازي األلماني بقیادة ھتلر

و النظام ) 1933( قیام أنظمة دیكتاتوریة توسعیة عرفت بالفاشیة منھا النظام النازي األلماني 1929من مخلفات األزمة االقتصادیة لسنة *
فرنسا ، بریطانیا ، الوالیات المتحدة ( یة و السیاسیة بین األنظمة الدیمقراطیة الكبرى باإلضافة إلى حدوث المواجھة االقتصاد. العسكري الیاباني 

. (ألمانیا ، إیطالیا ، الیابان( و األنظمة الفاشیة ) األمریكیة 

:عجلت السیاسة التوسعیة لألنظمة الفاشیة و عجز عصبة األمم باندالع الحرب العالمیة الثانیة

:اشیة خالل الثالثینات سیاسة خارجیة توسعیة یمكن تحدیدھا على النحو اآلتياتبعت األنظمة الف*
.التوسع الیاباني في منطقة منشوریا وباقي أجزاء الصین-
الغزو اإلیطالي إلثیوبیا-
.التوسع األلماني على حساب النمسا و تشیكوسلوفاكیا و بولونیا في إطار ما عرف باسم المجال الحیوي-
( طوكیو ، و تدخلت ألمانیا و إیطالیا في الحرب األھلیة اإلسبانیة -روما–محور برلین : األنظمة الفاشیة تحالفات عسكریة من أبرزھا عقدت*

.التي آلت إلى قیام نظام فاشي جدید بزعامة فرانكو) 1936-1939
و أصبحت تمثل دول الحلفاء و البلدان . ھجتھا األنظمة الفاشیة عجزت عصبة األمم عن وضع حد لسیاسة التسلح و التوسع و التحالفات التي ن*

.الموالیة لھا بعد انسحاب الدول الفاشیة منھا

:مراحل الحرب العالمیة الثانیة

:حققت دول المحور توسعات كبرى1942–1939في المرحلة 
فرنسا ، ھولندا ، بلجیكا ، ( الشمالیة ، ومجموعة من دول أوربا الغربیة اتبعت ألمانیا أسلوب الحرب الخاطفة ، فتمكنت من احتالل بلدان أوربا*

و انطالقا من لیبیا ، ھاجمت القوات األلمانیة و اإلیطالیة مصر و . و اإلتحاد السوفیاتي و باقي دول أوربا الشرقیة ، وبلدان البلقان ) اللیكسمبورغ 
.تونس

المحیط ( و جزر المحیط الھادئ ، وقصفت القاعدة العسكریة األمریكیة في بیرل ھاربور بجزر ھاواي استولت الیابان على بلدان جنوب شرق آسیا*
.فتدخلت الوالیات المتحدة األمریكیة في الحرب إلى جانب الحلفاء) . الھادئ 

:انقلبت الحرب لفائدة الحلفاء1945–1943في المرحلة 

حیث نظم الجیش السوفیاتي ھجوما مضادا انطالقا من مدینة ستالینغراد ، فتمكن من : أخذ الحلفاء یحققون انتصاراتھم األولى 1942منذ أواخر*
بإفریقیا في نفس الوقت أنزل الحلفاء قواتھم . ثم انتقل إلى السیطرة على بلدان أوربا الشرقیة . تحریر األراضي السوفیاتیة من االحتالل األلماني 

.والقضاء على النظام الفاشي بھا) 1944(الشمالیة فاستطاعوا استرجاع مصر و لیبیا و تونس واالستیالء على إیطالیا 
.و باقي بلدان أوربا الغربیة) 1944( كما أنزل الحلفاء جیوشھم في منطقة نورماندي وتقدموا لتحریر فرنسا 

و القضاء على النظام ) 1945ماي ( و انتھى األمر باستسالم الجیش األلماني . و أراضي ألمانیا بدأت جیوش الحلفاء في غز1945منذ مطلع *
.النازي

و لجأت إلى إلقاء القنبلة الذریة على مدینتي . في نفس المرحلة ، طاردت القوات األمریكیة الجیش الیاباني في المحیط الھادئ و الشرق األقصى *
.بانتصار الحلفاء1945و بذلك انتھت الحرب في شتنبر . ام الیابان على االستسالم ھیروشیما و ناكازاكي إلرغ
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:نتائج الحرب العالمیة الثانیة
:خلفت الحرب ع الثانیة خسائر بشریة و مادیة جسیمة

وسجل اكبر . وبین و األرامل والیتامى ملیون ، باإلضافة عشرات مالیین الجرحى و المعط50قدرت الخسائر البشریة للحرب ع الثانیة بحوالي *
.عدد من الضحایا في اإلتحاد السوفیاتي ، و الصین وبولونیا و ألمانیا و الیابان

وبالتالي تراجع الناتج الوطني الخام في الدول المتحاربة . دمرت الحرب المباني و المصانع و شبكة المواصالت وعطلت األراضي الزراعیة *
.ت األمریكیة التي ظل اقتصادھا سلیماباستثناء الوالیا

:تغیرت الخریطة السیاسیة بأوربا بعد الحرب ع الثانیة

ألمانیا الغربیة الرأسمالیة ، و ألمانیا : و بعد ذلك تجزأت إلى دولتین .قسمت ألمانیا و عاصمتھا برلین بین الحلفاء1948- 1945في الفترة *
.النمسا و عاصمتھا فییناكما تم تقسیم. الشرقیة االشتراكیة 

.و ضم إلى أراضیھ بلدان استونیا ، لتونیا ، لتوانیا. أنشأ اإلتحاد السوفیاتي أنظمة اشتراكیة موالیة لھ في أوربا الشرقیة *

:حلت ھیأة األمم المتحدة محل عصبة األمم

واعتمدت على . و تعزیز التعاون الدولي و احترام حقوق اإلنسانتأسست ھیأة األمم المتحدة التي استھدفت ضمان السلم العالمي1945في سنة 
باإلضافة إلى مؤسسات مختصة كمنظمة الصحة العالمیة ، و . الجمعیة العامة ، و مجلس األمن ، و محكمة العدل الدولیة : أجھزة داخلیة منھا 

.منظمة الشغل الدولیة ، و صندوق النقد الدولي

:خاتمة

.ئر البشریة و المادیة ، أثرت الحرب ع الثانیة على العالقات الدولیةإلى جانب الخسا
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