
األسباب و النتائج:لمیة الثانیة الحرب العا
:أسباب الحرب العالمیة الثانیة

:األسباب غیر المباشرة للحرب العالمیة الثانیة

وقیامھ بتسلیح م 1933ساھمت عدة عوامل في اندالع الحرب العالمیة الثانیة من بینھا وصول ھتلر إلى السلطة سنة -
م1936رینانیا كما ضم إقلیم وإقلیم السودیت وأقام الوحدة مع النمسا اسحب من عصبة األمم سنة 

مم بعد احتاللھا إلثیوبیا العضو اإلفریقي الوحید داخل عصبة األم1936انسحبت إیطالیا من عصبة األمم سنة -
م كما انسحبت بدورھا من 1937یاح لألراضي الصینیة لسنة م وقامت باجت1931قامت الیابان باحتالل منشوریا سنة -

نعصبة األمم وتم تكوین محور ثالثي یضم ألمانیا إیطالیا والیابا
اقام ھتلر باحتالل مجموعة من األراضي كضم النمسا وإقلیم السودیت وھنغاریا وإقلیم تیشن وسلوفاكیا وبلونی-
درتھا على الحد من األطماع األلمانیةعجز عصبة األمم عن فرض مواثیقھا وعدم ق-

:اب المباشرة للحرب العالمیة الثانیةباألس

قام ھتلر باستعادة رینانیا ودخول جیوش األلمان إلى األقالیم الغربیة بعد إقامة فرنسا لتحالف عسكریة مع االتحاد -
1936السوفیاتي سنة 

ة لضمان الموارد الغدائیة وقد اتجھت أنظاره إلى بولونیا التي اجتاحھا رغبة ھتلر في احتالل المزید أراضي أوربا الشرقی-
.م فأعلنت فرنسا وإنجلترا واالتحاد السوفیاتي الحرب على األلمان1939سنة 

ةالمراحل الكبرى للحرب العالمیة الثانی

:خصوصیة المرحلة األولى من الحرب العالمیة الثانیة
جفرنسا والنروی¾ مزید من األراضي داخل أوربا الشرقیة كاحتالل قامت ألمانیا باحتالل ال-
م ھذا األخیر الذي نھج سیاسة 1941م وزحف نحو االتحاد السوفیاتي سنة 1940قام الجیش األلماني بقصف لندن سنة -

ةاألرض المحروق
م وإعالن الوالیات المتحدة األمریكیة 1941دجنبر 7قامت القوات الیابانیة بقصف القاعدة األمریكیة بالمحیط الھادي في -

.الحرب على دول المحور

:تطورات الحرب العالمیة الثانیة في المرحلة الثانیة

ابعد دخول الوالیات المتحدة للحرب العالمیة اتسعت ساحة ھذه الحرب لتشمل عدة قارات كإفریقیا أوربا وآسی
سبسواحل الدار البیضاء وھران والجزائر واتجاھھا نحو تونقامت قوات التحالف بإنزال جیوشھا-
من إغراق ألربع من أكبر حامالت الطائرات الیابانیة في بحر 1942تمكن األسطول األمریكي في یونیو سنة -

)1944أكتوبر ( المرجان كما استعادت القوات األمریكیة الفلبین 
وأمام رفض الیابان لھذا اإلنذار قامت 1945دة للھجوم الحاسم على الیابان في فاتح دجنبر تحدید الوالیات المتح-

غشت وفي 9غشت وإلقاء قنبلة ثانیة على نكازاكي في 6الوالیات المتحدة بإلقاء أول قنبلة نوویة على مدینة ھیروشیما في 
غشت استسلمت الیابان14

:یةأھم نتائج الحرب العالمیة الثان

:النتائج المادیة والبشریة للحرب العالمیة الثانیة

ملیون شخص ما بین عسكریین 102أدت الحرب إلى خسائر جسیمة في األرواح حیث قتل باالتحاد السوفیاتي أكثر من -
اإلنتاج ومدنیین كما أدت إلى خراب كبیر في البنیات التحتیة وارتفاع تكالیف الحرب على الشعوب المتحاربة وانخفض 

.الوطني لھذه الدول

:النتائج السیاسیة في العالم بعد الحرب العالمیة الثانیة

بعد الحرب العالمیة الثانیة تم رسم خریطة سیاسة جدیدة ألوربا على أساس قوتین جدیدتین لقیادة العالم ھما االتحاد -
.السوفیاتي والوالیات المتحدة األمریكیة

دة بدل عصبة األمم أطلق علیھا اسم ھیئة األمم المتحدة ھدفھا تحقیق السلم العادل وضمان جمیع إقامة ھیئة دولیة جدی-
نالحقوق للمواطنی
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