


:مقدمة
بين دول املحور والحلفاء، من أكبر الحروب التي1945-1939تعتبر الحرب العاملية الثانية 

.عرفتها البشرية، نظرا لنتائجها الكارثية بشريا واقتصاديا
فما هي مراحل الحرب العاملية الثانية؟-
وما أهي أبرز أسبابها ونتائجها؟-



I-مراحل الحرب العاملية الثانية
19391942املرحلة األولى 1)

إلاااى إعااامن بااال مااان بري انياااا وفر ساااا الحااارب ع اااى 1939شاااتنبر 1أدى اكتساااامل أملانياااا لدولاااة بولونياااا  اااي ياااو  
م مااان تمياااهذ  اااحل املرحلاااة بتاقياااا دول املحاااور انتصااااراذ كبيااار ، م ناااته. 1939أملانياااا  اااي الثالااار مااان شاااتنبر 

لاااى عرفاااذ  اااحل املرحلاااة كاااحلد دلاااول ا تاااااد الساااوفيات  الحااارب إ. احاااتمل مسااااحاذ شاساااعة مااان العاااالم
، ودلاااااول الو ياااااذ املتااااااد  كااااحلد إلاااااى جانااااال 1941يونيااااو 22جاناااال دول الحلفااااااء بعااااد ال ااااا و األملااااا    اااااي 

.1941دجنبر 7الحلفاء بعد قصف اليابان مليناء بيرل  اربور 

.1945-1942املرحلة لثانية ( 2
ا  دول سااااا م دلااااول ا تااااااد السااااوفيات  والااااو   أ الحاااارب إلااااى جاناااال الحلفاااااء وك اااار  ال  هاااااذ املفتوحااااة أماااا

بادأ به يماة دي،املحور، إلى تس يل تفوق لصالح دول الحلفاء سواء  ي أروبا أو شمال إفريقيا واملحيط الهاا
واصااال الحلفااااء تقااادمهم  اااي ، 1943إلاااى فبرايااار 1942مااان ناااونبر التاااي اساااتمرذ  اااي معركاااة ساااتالين راد األملاااان 

نظم الحلفاء أكبار أنا ال . 1943ماي 16شمال إفريقيا وتم نوا من طرد القواذ األملانية منها بشكل نهائ   ي 
، وقامااذ 1944يونيااو 6( النورمانااديإناا ال ) ااي الحاارب ع ااى الساااحل الشاامالي لفر سااا للقااواذ العساا رية

 بياااد الياباااان بتاريااار فر ساااا بمسااااعد  قاااواذ شااامال إفريقياااا،  اااي نفاااح الوقاااذ بااادأذ الو يااااذ املتااااد   اااي ت
.لسائر فادحة  ي املحيط الهادي



I-أسباب الحرب العاملية الثانية
معاهدات السالم واألزمة االقتصادية-1
ظهااور  ممااا أدى إلااى. فرضااذ معا ااداذ الصاا ح ع ااى الاادول املنه مااة قيااودا ترابيااة وعساا رية وماليااة -

لااار الاااحي أحااا اب قومياااة مت رفاااة بهاااحل البلااادان،  اااي مقااادمتها الحااا ب الناااازي األملاااا   ب عاماااة أدولاااف  ت
.وجعل ع ى رأس أولوياته تارير أملانيا من ذل معا د  فرساي1933وصل إلى الح م سنة 

ادية ع ااا ذ الح ومااااذ الديمقراطياااة  اااي الااادول األوربياااة والياباااان عااان مواجهاااة املشاااابل ا قتصااا-
ئياة الحماة ساسيافوصلذ إلى الح م أحا اب مت رفاة والتاي ن  اذ 1929وا جتماعية املرتب ة بأزمة 

.مما أدى إلى تعميا العداء بين البلدان الرأسمالية
السياسة التوسعية وفشل عصبة األمم في حل النزاعات الدولية( 2
ة والتااي لاام ت اان لاادى عصاابة األماام القاادر  ع ااى فاارد األماان والساالم الاادوليين وحاال ال هاعاااذ الدولياا-

، وإي الياااا التاااي 1932 شاااأذ بفعااال سياسااااذ توساااعية قاماااذ بهاااا بااال مااان الياباااان ع اااى جار هاااا الصاااين 
ياااااا إعااااااد  تسااااالي  أملان) ، وأملانياااااا التاااااي بااااادأذ  اااااي مسالفاااااة بناااااود معا اااااد  فرسااااااي 1935غااااا ذ الحبشاااااة 

38س غااا و النمساااا ماااار ) وتوساااعه ع اااى جيراناااه  اااي ماااا يعااار  بمسااااحة العااا  ( رينانيااااولاصاااة من قاااة 
(.39وبولندا شتنبر 39وتشي وسلوفاكيا مارس 



II-نتائج الحرب العاملية الثانية
واإلقتصاديةالنتائج املادية والديم رافية 1)

ملياااون قتااايم، أغلااا هم مااادنيين، 50تجااااوزذ الئساااائر البشااارية التاااي للفتهاااا الحااارب العاملياااة الثانياااة -
.  باإلضافة إلى مميين املع وبين وال رحى

ن تضاااااررذ مادياااااا مجمااااال املنااااااطا العاملياااااة التاااااي دارذ بهاااااا معاااااار  الحااااارب، حيااااار لسااااارذ البلااااادا-
.املتااربة ثرواذ كبير  نتيجة الدمار الشديد الحي للفته الحرب

اناذ الادول تد ورذ األوضاع ا قتصادية  اي الادول األوربياة وإفريقياا الشامالية والياباان، فقاد ع-
جي وإلااااى ،ف  ااااأذ إلاااى ا قخااااراد الئااااار املااااالي، وانسفااااد انتاجهااااا ا قتصااااادي األوربياااة ماااان ال  اااا  

ظااارا لقاااو  أماااا الو يااااذ املتااااد  األمري ياااة فقاااد اساااتفاد اقتصااااد ا ن. ال يااااد   اااي فااارد الضااارائل
.إنتاجها وعد  تضرر ا من دمار الحرب



.النتائج السياسية ل حرب العاملية الثانية( 2
باا  إلااى من قتااين، أملانيااا ال ربيااة تاااذ النفااوذ ال ر 1945قساامذ أملانيااا بمقتااااق اتفاااق يال ااا فبراياار •

ضاارب املصاالح و او ماا ع اح تا شاخراب ، الرأسمالي، وأملانيا الشرقية الواقعاة تااذ التاأثير الشار ي 
أداء أملانياااااا وال ربااااا  الرأسااااامالي، كماااااا قاااااااق ا تفااااااق املاااااحكور بااااااإلشاااااخراب باااااين املعسااااا رين الشااااار ي 

.تضرر ا، ون ع أس حتهالتعويضاذ مالية للدول املنتصر  حسل درجة 
  ملناااطا عرفااذ الئري ااة السياسااية ألروبااا ت يااراذ عديااد ، تجلااذ أ مهااا  ااي ضاام ا تااااد السااوفيات•

ر مباشار لهاحل ، باإلضافة إلى مناطا ألرى  ي أروبا الشرقية توجاد تااذ تاأثي(دول البل يا) شاسعة 
سماليةالقو  العاملية ال ديد، التي أصباذ تشكل  هديدا للدول  .األأ

ة منظمااا»أجااال تجااااوز مسلفااااذ الحااارب، والحفااااا ع اااى السااالم العاااال ي أ شاااأذ الااادول العظ اااق مااان •
تشاااكلذ مااان عاااد  أجهااا   التاااي 1945يونياااو 26فار س سااا وبمقتاااااق معا اااد  ساااان « األمااام املتااااد 

كمجلح األمن وال معية العمومية

لوقذ بداية للفذ الحرب العاملية الثانية لسائر بشرية فادحة ودمارا كبيرا، و ي نفح ا: لاتمة
.   رب مرحلة جديد  من العمقاذ الدولية عرفذ بالحرب البارد  بين املعس رين الشر ي وال



الحاااااااااااااااااااارب العاملياااااااااااااااااااااة 
1945-1939الثانية 

باااااااااااااين دول املحاااااااااااااور ودول 
الحلفاء

تمياااااااااااهذ: املرحلاااااااااااة األولاااااااااااى
بتقاااااااااااااااااااااااااد  دول املحاااااااااااااااااااااااااور 
واحااتمل أراياااي شاسااعة
ساااااواء  اااااي أروباااااا أو شااااامال
إفريقيااااااااااااااااااااااااااا أو املحاااااااااااااااااااااااااايط 

الهادي

ذ تميااااااااه : املرحلااااااااة الثانيااااااااة
ببداياااااااااااة تااااااااااااول ماااااااااااوازين 
القاااااااااو  لصاااااااااالح الحلفااااااااااء
بعد دلاول الاو   أ وفشال
املحاااااااور  اااااااي عاااااااد  ج هااااااااذ 

  أ مهااا اناادحار أملانيااا أمااا
السااااااااااااااااااااااوفيات  اإلتااااااااااااااااااااااااد

لفاءوبالتالي انتصار الح

األسباب

ي  ااااملنه ماااة رغباااذ الااادول 
يااا وع ااى رأسااها أملان1مل ع 

 ااااااااااااااااااااااي الااااااااااااااااااااااتسل  ماااااااااااااااااااااان 
معا داذ السم  

ع اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ذ الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادول 
ية الديمقراطية الرأسمال

1929 ااااااااي مواجهااااااااة أزمااااااااة 
ممااااااا فسااااااح امل ااااااال أمااااااا  
أحااااااااااااااااااااااا اب دي تاتورياااااااااااااااااااااااة 

 اى للوصول إلى الح م وع
رأسها الح ب النازي 

ن  ااااااااااااااذ بعاااااااااااااا  الاااااااااااااادول 
ياااااااا سياساااااااة توساااااااعية أملان

وإي اليا واليابان

فشاااااالذ عصاااااابة األماااااام  ااااااي
معال ة األزماذ الدولية

النتائج

سااااااااااااااااااااااااااااااااي ر  ا تااااااااااااااااااااااااااااااااااد 
الساااااااااااااااااااااااااااااااااوفيات  ع اااااااااااااااااااااااااااااااااى 
مسااااااااااااااااااااااااحاذ شاساااااااااااااااااااااااعة 

ة وبداياااااااة ت اااااااون الق بيااااااا
ارد الثنائية والحرب الب

لساااااااااااائر مهولاااااااااااة بشااااااااااااريا 
وماديا واقتصاديا 

سااية ت يار الئري ااة السيا
من جديد  ي أروبا

تأساااااااا ح منظمااااااااة األماااااااام 
املتااااااااااااااااااااد  مااااااااااااااااااان أجااااااااااااااااااال 
الحفاااااااااااااااا ع ااااااااااااااى األماااااااااااااان 

والسلم الدوليين

بشريا وماديا 
واقتصاديا

نتائج 
سياسية

املراحل


