
  

  

  :تقدمي إشكايل
 االستعمارية، الدميقراطية األنظمة مبصاحل فاصطدمت االقتصادية، األزمة آثار ملواجهة التوسع سياسة الدكتاتورية األنظمة جت

  .الثانية العاملية احلرب نشبت وبذلك
  احلرب؟ هذه ونتائج ومراحل أسباب أهم هي فما 

 :مراحل بعدة مرت اليت الثانية العاملية احلرب اندالع يف العوامل من جمموعة سامهت
  :الثانية العاملية احلرب أسباب

  :ومنها الثانية، العاملية احلرب الندالع أسباب عدة تضافرت
 :يف وتتمثل ،املباشرة غري أسباب -أ 

 الدول حق يف قاسية شروطا أقرت اليت املعاهدات من العديد توقيع سيتم احلرب هذه اثر فعلى: األوىل العاملية احلرب خملفات �
ـُلصت حيث وماليا، عسكريا أملانيا إضعاف إىل أدت هذه املعاهدة) فرساي معاهدة أمهها من كان( املنهزمة ـُرضت جيوشها، ق  وف

 نظام وظهور الشعب استياء إىل ذلك وأدى جماورة، دول لفائدة منها ترابية أجزاء اقتطاع مع أدائها، عن عجزت مالية غرامة عليها
  ·النازي هتلر

 الدكتاتورية األنظمة تقوية إىل سيؤدي مما الدميقراطية، الرأمسالية الدول اقتصاد تدهور يف هذه األزمة سامهت حبيث: 1929 أزمة �
 .حاجياا واسترياد إنتاجها فائض لتصدير جتارية أسواق على للحصول التوسع لسياسة وجها

 فرساي معاهدة بنود خبرق هتلر سيقوم حبيث هامة تطورات 1939 - 1919 احلربني بني فيما الدولية العالقات وستعرف هذا   
 الصني، مشال منشوريا يف اليابان وستتوسع ،احلبشة ايطاليا ستحتل حبيث التوسع يف ستبدأ الديكتاتوريات بعض أن كما بالده، تسليح بإعادة

 .بينها فيما حتالفات بتكوين وستقوم األمم، عصبة من ستنسحب الديكتاتوريات هذه أن كما
 سيبدأ املاضي القرن ثالثينيات اية فمع الثانية، العاملية احلرب اندالع يف املباشر السبب األملانية التوسعات شكلت :املباشر السبب -ب 
 السوديت إقليم بضم سيقوم السنة نفس ويف ،م1938 سنة باالنشلوس تعرف ما إطار يف النمسا سيضم حبيث التوسعية، سياسته هتلر

 اندالع إىل سيؤدي 1939 شتنرب فاتح يف لبولونيا اجتياحه لكن م،1939 سنة كاملة تشيكوسلوفاكيا بضم يقوم أن قبل التشيكوسلوفاكي
 .واجنلترا فرنسا تدخل بعد الثانية العاملية احلرب

 :الثانية العاملية احلرب مراحل   
 :أساسيتني مبرحلتني الثانية العاملية احلرب مرت

 بغزو األملانية اجليوش متكنت فقد ،احملور دول انتصارات املرحلة هذه شهدت: م1941 م إىل1939 األوىل امتدت من املرحلة �
 م،1941 سنة السوفيايت االحتاد غزو يف والشروع األوربية، الدول ومعظم املتوسط البحر حوض على والسيطرة لبولونيا أملانيا
 قاعدة أهم تدمري إىل اليابان جلأت كما ،مستعمراا عن اجنلترا عزل استهدفت اليت الغواصات حرب املرحلة هذه تعرف كما

 ".هاربور بريل" اهلادي احمليط يف أمريكية
 يف أملانيا فازمت احللفاء لصاحل القوى موازين حتول مرحلة املرحلة هذه شكلت: م1945 م إىل1942 امتدت من الثانية املرحلة �

 ،)وهريوشيما ناكازاكي مدينيت( ذريتني بقنبلتني ضرا بعد اليابان وكذلك إيطاليا م، مث1945 سنة واستسلمت ستالينغراد معركة
 هاربر بول لقاعدة األخرية هذه قصف بعد واليابان األمريكية املتحدة الواليات بدخول احلرب رقعة اتساع املرحلة هذه عرفت وقد

 .الثانية العاملية احلرب من أطوارا ستعرف اليت إفريقيا بشمال احللفاء قوات إنزال املرحلة هذه ستعرف كما األمريكية،
  :نتائج عدة الثانية العاملية احلرب خلفت

 :البشرية النتائج

 )والنتائج الأسباب( الثانية العالمية الحرب
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 واالحتاد أملانيا خصوصا) قتيل مليون 60 من أزيد( املتحاربة الدول صفوف يف القتلى ماليني عن الثانية العاملية احلرب أسفرت
 هلذه كان وقد فيها، استخدمت اليت الفتاكة واألسلحة ،احلرب فترة بطول الفادحة البشرية اخلسائر هذه تفسري وميكن ،واليابان السوفيايت
 اليد يف ونقص اإلعالة ملعدالت ازدياد من رافقهما وما اتمع وشيخوخة الوالدات كتراجع واقتصادية دميوغرافية انعكاسات اخلسائر
 .العاملة

  :االقتصادية النتائج   
 الذي وألفالحي الصناعي اإلنتاج على انعكس مما ،األوربية البلدان من للعديد التحتية البنيات تدمري إىل الثانية العاملية احلرب أدت

 املديونية ارتفاع إىل أدى مما اخلارج، من لالقتراض األوربية الدول مبعظم دفعت الباهظة احلرب تكلفة أن كما ،%50 من بأكثر اخنفض
  .عامة أوربا داخل املعيشة مستوى واخنفاض واألسعار

  :السياسة النتائج
 من جمموعة خالهلا فرضوا مؤمترات عدة احللفاء عقد حيث العاملي، الصعيد على القوى موازين تغيري على الثانية العاملية احلرب أدت

 اخلريطة تغريت كما احلرب، بعد ملا العامل خريطة وضع 1945 يالطا مؤمتر أن كما ،)املقسمة أملانيا باستثناء( املنهزمة الدول على املعاهدات
 :يلي فيما التغريات أهم إمجال وميكن ألوربا، السياسية
 .السوفيايت باالحتاد) لتوانيا ليتونيا، استونيا،( البلطيق دول اندماج �
 .البلطيق حبر اجتاه يف بولونيا توسع �
 .السوفيايت باالحتاد وإلتحاقها الشيوعية إىل الشرقية أوربا دول حتول �
 .وسوفياتية أمريكية بريطانية، فرنسية،: نفوذ مناطق أربع إىل وعاصمتيهما نفوذ منطقيت إىل والنمسا أملانيا تقسيم �
 وحقوق الدميقراطية ونشر العاملي، السلم على للحفاظ األمم عصبة أنقاض على م1945 سنة املتحدة األمم هيئة تأسست �

 .اإلنسان
  :خامتة 

 باستقالهلا احلرب بعد ستطالب ولذلك أوربا، جانب إىل الثانية العاملية احلرب يف واألسيوية اإلفريقية املستعمرات شاركت
  .املتحدة األمم وميثاق املتحدة والواليات السوفيايت باالحتاد طلبها يف مدعمة السياسي،
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