
 

 

1945-1939الحرب العالمية الثانية   
  

: أسباب انحشب انؼانًُت انثاَُت    

  

.حأسسج أحضاب لىيُت يخطشفت يٍ بُُها انحضب انُاصٌ األنًاٍَ بمُادة هخهش *   

وحذثج انًىاجهت االلخصادَت و . و انُظاو انؼسكشٌ انُاباٍَ    (1933 )لايج أَظًت فاضُت يُها انُظاو انُاصٌ األنًاٍَ * 

.انسُاسُت بٍُ األَظًت انذًَمشاطُت انكبشي  و األَظًت انفاضُت    

:احبؼج األَظًت انفاضُت خالل انثالثُُاث سُاست خاسجُت حىسؼُت ًَكٍ ححذَذها ػهً انُحى اِحٍ *   

.انخىسغ انُاباٍَ فٍ يُطمت يُطىسَا وبالٍ أجضاء انصٍُ -   

انغضو اإلَطانٍ إلثُىبُا -   

انخىسغ األنًاٍَ ػهً حساب انًُسا و حطُكىسهىفاكُا و بىنىَُا فٍ إطاس يا ػشف باسى انًجال انحُىٌ -   

.طىكُى - سويا– يحىس بشنٍُ : ػمذث األَظًت انفاضُت ححانفاث ػسكشَت يٍ أبشصها *   

.ػجضث ػصبت األيى ػٍ وضغ حذ نسُاست انخسهح و انخىسغ و انخحانفاث انخٍ َهجخها األَظًت انفاضُت  *   

  

: يشاحم انحشب انؼانًُت انثاَُت   

  

: حممج دول انًحىس حىسؼاث كبشي 1942 – 1939 فٍ انًشحهت   

حًكُج أنًاَُا يٍ احخالل بهذاٌ أوسبا انطًانُت ، ويجًىػت يٍ دول أوسبا انغشبُت  و اإلححاد انسىفُاحٍ و بالٍ دول أوسبا * 

.و اَطاللا يٍ نُبُا ، هاجًج انمىاث األنًاَُت   و اإلَطانُت يصش و حىَس . انطشلُت ، وبهذاٌ انبهماٌ   

.اسخىنج انُاباٌ ػهً بهذاٌ جُىب ضشق آسُا و جضس انًحُظ انهادا *   

  

: اَمهبج انحشب نفائذة انحهفاء 1945 – 1943 فٍ انًشحهت   

َظى انجُص انسىفُاحٍ هجىيا يضادا اَطاللا يٍ يذَُت سخانُُغشاد ، فخًكٍ يٍ ححشَش األساضٍ انسىفُاحُت يٍ االحخالل *  

فٍ َفس انىلج أَضل انحهفاء لىاحهى بئفشَمُا انطًانُت فاسخطاػىا اسخشجاع . األنًاٍَ ، ثى  انسُطشة ػهً بهذاٌ أوسبا انطشلُت 

 )كًاأَضل انحهفاء جُىضهى فٍ يُطمت َىسياَذٌ وحمذيىا نخحشَش فشَسا . يصش و نُبُا و حىَس واالسخُالء ػهً إَطانُا

.و بالٍ بهذاٌ أوسبا انغشبُت  (1944  

  (  .1945ياٌ  )و اَخهً األيش باسخسالو انجُص األنًاٍَ .  بذأث جُىش انحهفاء فٍ غضو أنًاَُا 1945يُز يطهغ * 

 1945و بزنك اَخهج انحشب فٍ ضخُبش . طاسدث انمىاث األيشَكُت انجُص انُاباٍَ فٍ انًحُظ انهادا و انطشق األلصً  *  

. باَخصاس انحهفاء   

  

: َخائج انحشب انؼانًُت انثاَُت   

 يهُىٌ ، باإلضافت ػطشاث يالٍَُ انجشحً و انًؼطىبٍُ و األسايم 50لذسث انخسائش انبطشَت نهحشب ع انثاَُت بحىانٍ * 

.     و انُخايً   

حشاجغ انُاحج انىطٍُ انخاو فٍ انذول انًخحاسبت باسخثُاء انىالَاث األيشَكُت انخٍ ظم الخصادها سهًُا *    

أنًاَُا انغشبُت : و بؼذ رنك  حجضأث إنً دونخٍُ .  لسًج أنًاَُا و ػاصًخها بشنٍُ بٍُ انحهفاء 1948- 1945فٍ انفخشة * 

.كًا حى حمسُى انًُسا و ػاصًخها فُُُا . انشأسًانُت  ،  و أنًاَُا انطشلُت االضخشاكُت   

.و ضى إنً أساضُه بهذاٌ انبهطُك . أَطأ اإلححاد انسىلُاحٍ أَظًت اضخشاكُت يىانُت نه فٍ أوسبا انطشلُت *  

 حأسسج هُأة األيى انًخحذة انخٍ اسخهذفج ضًاٌ انسهى انؼانًٍ و حؼضَض انخؼاوٌ انذونٍ و احخشاو حمىق 1945فٍ سُت * 

باإلضافت إنً . انجًؼُت انؼايت ، و يجهس األيٍ ، و يحكًت انؼذل انذونُت : واػخًذث ػهً أجهضة داخهُت يُها . اإلَساٌ

.يؤسساث يخخصت    
 


