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س؛ مما أدى إلى ألن الدول التي ُفرضت عليها الشروط القاسية في معاهدة فرساي كأملانيا عانت من اإلحباط واليأ
التفاف الشعب األملاني حول قائٍد يثأر لهم ويعيد مجدهم

.وتقسيمها الى دويالت صغيرة (املانيا)تقطيع اوصال األمم املهزومة 
منعت من بناء جيش مسلح 

تحملت وحدها مسئولية الحرب 

.وضح كيف يمكن اعتبار معاهدة فرساي سببا من أسباب الحرب العاملية الثانية

؟(جانستزو ستوارت»ما هي األسباب التي دعت إلى ظهور الفاشية حسب ما كتبه 

سوء األحوال االقتصادية
تفش ي البطالة والتضخم
بالخذالنشعور الجنود السابقين 

...استبعاد املجتمع من البرملان



االقتصادية( م1929)أزمة -ب

؟الراسمالبيةالدول لدياقتصاديةازمةحدوثعللي
االقتصاديامليدانفياألفرادنشاطمنللحدالدولةتدخليرفض
بضائعهم،تسويقإمكانيةإلىالنظردون أرباحهملزيادةاستثماراتهمتوسيعإلىالرأسماليون فسعى

استيعابه،عناملحليةاألسواقوعجزاإلنتاجمضاعفةإلىأدىممامصانعهم؛فياآللةفأدخلوا
.رالكبيانتاجهااستيعابأجلمناألخرى؛الدول بضائعأمامأسواقهاإغالقعلىأقدمتاألوروبيةالدول أنكما

: بم تفسري حدوث فوض ى اقتصادية في الواليات املتحدة االمريكية 
زيادة فائض اإلنتاج بشكل كبير، 

فاختلت العالقة بين العرض والطلب،
نتيجة إلغالق الدول األوروبية أسواقها أمام بضائعها-



ي فشلت الحكومات الديمقراطية ف
تحقيق طموحات شعوبها بسبب 
ما فرض عليها في معاهدات 

ر ؛ أو بسبب تنك  (كأملانيا)الصلح 
كإيطاليا)لها دول الجوار

دفع ذلك الشعوب إلى البحث عن 
بدائل عن طريق إنشاء أحزاٍب لها 
إيديولوجية قومية متطرفة، 
كالحزب الفاش ي في إيطاليا، 
والحزب النازي في أملانيا

الحكومات الديمقراطية حقق لم ت
ما وعدت به الشعوب، فاتجه 
العالم إلى حل مشكالته 
باستخدام القوة

ظهور األنظمة الديكتاتورية وتوسعها ؟  : عللي 



:بعض مظاهر استخدام القوةأمثلة على 

.م1935أقدمت إيطاليا على احتالل أثيوبيا عام •

.م1937قامت اليابان بغزو الصين عام •

.أعلنت أملانيا رفضها شروط فرساي وتوسعت في بناء جيش ضخم•

.السوديتم كال من النمسا وأجزاء من تشيكوسلوفاكيا وإقليم 1938ضمت أملانيا إثر معاهدة ميونخ عام •



ح-د التحالفات العسكرية وسباق التسل 
ل وإنشاء تحالفات عسكرية وسياس ية سخرتها لتحقيق سعت الدول ذات األنظمة املتشابهة في قارة أوروبا وخارجها إلى التكت 

الت املعادية .أهدافها املشتركة ولحماية نفسها من التكت 

هذه التحالفات من أمثلة 

.م1936برلين عام -التقارب بين أملانيا وإيطاليا لتكوين محور روما•

.تشكل حلف مضاد للشيوعية بين أملانيا واليابان انضمت إليه إيطاليا•

.م1939توقيع فرنسا وبريطانيا ملعاهدة صداقة مع االتحاد السوفييتي عام •





فشل عصبة األمم في تحقيق أهدافها-ه

إال أنها لم تحقق حيث كانت عصبة األمم تهدف إلى تحقيق السالم العاملي واألمن املشترك بين جميع بلدان العالم،
.النجاح املطلوب في حل األزمات الدولية؛ مما أدى إلى اندالع الحرب العاملية الثانية

(األزمة البولندية)السبب املباشر : ثانًيا

 بولندا الذي انُتزع منها في أعقاب الحرب العاملية األولى، ولكن  ( دانزنغ)م إعادة ممر 1939طلبت أملانيا من بولندا في عام 
.رفضت ذلك بشدة مستندة إلى دعم فرنسا وبريطانيا

م باجتياح أراض ي بولندا، وردت بريطانيا على ذلك1939نتيجة لذلك فاجأ هتلر العالم في صبيحة األول من سبتمبر 

تيلة الحرببإعالنها للحرب على أملانيا، ثم تبعتها فرنسا، فاتسع نطاق الحرب بدخول عدد من الدول، واشتعلت ف

.العاملية الثانية



(املرحلة األولى )مجريات الحرب

.استخدم األملان الحرب الخاطفة واستولوا على النرويج في شمال أوروبا•
ت فيها حكومة احتلت أملانيا بولندا والدنمارك والنرويج والسويد وفنلندا وهولندا وبلجيكا وفرنسا، حيث أقام•

(.حكومة فيش ي)موالية لها 
.الحتالل األملانيفرًّ الجنرال الفرنس ي ديغول إلى بريطانيا، حيث استطاع تكوين حكومة فرنسا الحرة ملقاومة ا•
.هجمت أملانيا باتجاه االتحاد السوفيتي ودول أوروبا الشرقية•
.هجمت القوات اإليطالية واألملانية على قوات بريطانيا في مصر•
.احتلت القوات اليابانية دول الهند الصينية وكوريا والصين•
ة الحرب إلى في جزر هاواي؛ مما أدى إلى دخول الواليات املتحدهاريرقصفت اليابان القاعدة األمريكية في بيرل •

.م1941جانب الحلفاء في عام 



املرحلة الثانية
م 1942توازن القوى 

ز عام  :م باآلتي1942تميَّ
.صمود بريطانيا في مواجهة الهجوم البحري والجوي األملاني•
(.ميدواي)انتصار الواليات املتحدة على اليابان في معركة •
.نجاح الجيش السوفييتي في وقف التقدم األملاني •
.تحرير األراض ي السوفييتية ثم بلدان أوروبا الشرقية•
.انتصار الجيش البريطاني على الجيش األملاني في معركة العلمين وأبعدوه عن حدود مصر•
(.عملية املشعل)إنزال قوات أمريكية في املغرب في اتجاه تونس •



املرحلة الثالثة
انتصار الحلفاء 

:م انقلب ميزان القوى لصالح الحلفاء من خالل1943مع بداية عام 

ا على إجبار قوات إنجليزية وأمريكية مع قوات فرنسا الحرة ألملاني-١
.االستسالم في تونس

.نغرادستاليانتصار االتحاد السوفييتي على األملان في معركة -٢
لنظام انتقال الحلفاء إلى صقلية فإيطاليا، ونجاحها في إسقاط ا-٣

.الفاش ي وتحرير شمال إيطاليا
هذه خريطة تبي ِّن انتصارات الحلفاء في المرحلة الثالثة من الحرب العالمية الثانية



(.أسد البحر)تحرير فرنسا في عملية -٤
.غزو أملانيا من قبل الجيش السوفييتي من الشرق -٥
.م1945مايو من عام 8القضاء على النظام النازي واستسالم أملانيا في -٦
.انتصرت أمريكا في املحيط الهادي وجنوب شرق آسيا-٧
م 1945أغسطس من عام 8و 6قيام الواليات املتحدة األمريكية في يوم -٨

نيتين، مما أدى إلى بإلقاء قنبلتين ذريتين على مدينتي هيروشيما وناكا زاكي اليابا
. استسالم اليابان



نتائج الحرب : ثالًثا
نتائج الحرب

ما هي نتائج الحرب العاملية الثانية؟ 
النتائج البشرية واالقتصادية واالجتماعية والعلمية-١
.قتل وجرح عشرات املاليين من البشر من عسكريين ومدنيين•

.انتشار األوبئة واألمراض•

.تدمير املباني واملصانع وشبكات املواصالت وغيرها•

مها إلىظهور اختراعات علمية وتقنية استفادت منها البشرية فيما بعد، مثل القنبلة الذرية التي أدى استخدا•

.مقتل أعداد كبيرة من املدنيين في الدول املتحاربة•



نتائج سياسية 

• تمت محاكمة القادة النازيين
• برزت أعظم قوتين في العالم هما 

م النظ ام االتحاد السوفييتي الذي تزع 
كية االشتراكي، والواليات املتحدة األمري

.التي تزعمت النظام الرأسمالي

تغيير خريطة اوروبا 
السياسية 

• بعودة جميع دولها إلى حدودها 
القديمة

• بولندا التي توسعت على حساب 
.أملانيا

• ) انقسام المانيا الى دولتين 
ية المانيا الشرقية وألمانيا الغرب

)

المنظمات الدولية 

: منظمة األمم المتحدة 
1945تأسست عام 
مقرها نيويورك

االمن والسلم : أهدافها 
الدوليين ،احترام حقوق 

االنسان ،
تعزيز التعاون الدولي 
: جامعة الدول العربية 

1945تأسست عام 
مقرها القاهرة ،

تعزيز التضامن بين :هدفها 
الدول العربية المستقلة 



ن االختالفات ثم ،أقرأ الخريطة التي امامك .ة الثانيةألوروبا بعد الحرب العامليالسياسية التي ظهرت على الخريطة بي 

.التفيالتوانيا،استونيا،دول علىالسوفييتياالتحاداستحواذ:أواًل 
.برلينمدينةفيهاتقعوالتيأملانيامنالشرقيةلألراض يالسوفييتياالتحاداحتالل:ثانًيا
.شمالهاالواقعةاألراض يعلىرومانيااستحواذ:ثالًثا
.لهااملجاورةالغربيةالدول قبلمنأملانيامنالغربيالجانباحتالل:رابًعا

.أملانياجهةمنلهااملجاورةاألراض يعلىبولندااستحواذ:خامًسا



انتهت المراجعة 


