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الحرب العالمیة الثانیة ھي الصراع األكثر دمویة في القرن العشرین، خاضھا ما

یقارب ثالثین دولة، وكان لھا دور كبیر في تغییر المعالم السیاسیة والجغرافیة في
العالم، حیث عملت الدول المشاركة لتسخیر جمیع إمكانیاتھا االقتصادیة والعسكریة،

والمالیة، لتحقیق مصالحھا في الحرب، وما كانت النتیجة سوى الخراب والدمار
وإزھاق األرواح.

للطباعةجاھزpdfالثانیةالعالمیةالحربعنبحث
تعد الحرب العالمیة الثانیة واحدة من أكثر الحروب دماراً في تاریخ البشریة،

استخدمت فیھا األسلحة الفتاكة والمحرمة وأحدثت نتائج كارثیة على المستوى العالمي
استمرت حتى وقتنا الحالي، تتباین اإلحصائیات والدراسات حول عدد ضحایاه، إال أن

1939فيألمانیاأعلنتھالألرواح،حصدااألكثرالحربأنھاھوعلیھالمتفق
النازیةألمانیاواستسالمھتلرأحالمبسقوطمیالدي1945عامفيوانتھتمیالدي،

أمام الحلفاء.
ماھي الحرب العالمیة الثانیة

1939لعامأیلولمناألولفيوقعتدولیةحربھيالثانیةالعالمیةالحربإن
فیھاشاركتمیالدي،1945لعامأیلولشھرمنالثانيحتىواستمرتمیالدي،

العدید من الدول العظمى على مستوى العالم، حیث تشكلت في حلفین متنازعین،
وھما المحور، والحلفاء، وقد بلغ عدد المشاركین حوالي مائة ملیون شخص، ونتج

باستخدام الوالیات المتحدةویرتبط ذكر الحرب العالمیة الثانیةعنھا دمار كبیر جداً،
األمریكیة للسالح النووي ضد الیابان وإجبارھا على االستسالم، فضالً عن عدد

ضحایاھا الكبیر.
ماھي األسباب غیر المباشرة للحرب العالمیة الثانیة؟

إن أسباب الحرب العالمیة الثانیة غیر المباشرة تتلخص بما یلي:
توسع الیابان في منطقة منشوریاً في الصین.●
ظھور األنظمة الدیكتاتوریة في العدید من الدول كالنظام الفاشي في إیطالیا●

والنظام النازي بألمانیا.
توقیع معاھدات أقرت شروطا قاسیة على الدول المھزومة في الحرب العالمیة●

األولى، أھمھا معاھدة فرساي مع ألمانیا، والتي  كانت تھدف إلضعاف ألمانیا
عسكریا واقتصادیاً.

اقتصادفيتدھورمنعنھاومانتجمیالدي،1929عامفياالقتصادیةاألزمة●
الدول الرأسمالیة.



فشل عصبة األمم في فرض سیطرتھا على الدول في تنفیذ القرارات الصادرة●
عنھا، حیث لم تنصاع الیابان لقرارت عصبة األمم عندما طلبت منھا االنسحاب

من الصین، ولم تستطع تنفیذ قرار منع التجارة مع الیابان
غزو إثیوبیا من قبل إیطالیا.●
إقامة حلف المحور بین برلین، وروما، وطوكیو.●
اشتعال المواجھة السیاسیة، واالقتصادیة، بین فرنسا وبریطانیا وأمریكا من●

جھة، وألمانیا وإیطالیا والیابان من جھة أخرى.
ما ھي األسباب المباشرة للحرب العالمیة الثانیة؟

إن األسباب المباشرة للحرب العالمیة الثانیة تتلخص بما یلي:
زیادة توتر العالقة بین كل من ألمانیا وفرنسا، وذلك بسبب قیام األخیرة بتعاقد●

عسكري مع اإلتحاد السوفییتي التي عدتھ ألمانیا موجھا ضدھا.
تصمیم ھتلر على استرجاع كامل المناطق التي انتزعت منھ مثل أقلیم بحر●

البلطیق، وبالتحدید ممر دانتزیك ببولونیا بحجة أن غالبیة سكانھ من األلمان،
أما غایتھ األساسیة من ذلك كانت السیطرة على التبادالت التجاریة التي تتم من

خاللھ، وبذلك یكون قد نقض اتفاقیة عدم االعتداء على بولونیا.
بدایة الحرب العالمیة الثانیة

حیثمیالدي،1939عاممنأیلولمناألولفيالثانیةالعالمیةالحرببدایةكانت
الجویةللقواتلوفتوافطرازمنطائرة1300ھتلروأرسلبولندا،ألمانیاھاجمت

معظمكانبینماالبریة،القواتمنملیون1,5ودبابة،2000منوأكثراأللمانیة،
الجیش البولندي من المشاة ویستخدم أسلحة قدیمة، بعد یومین فقط أعلنت فرنسا

وبریطانیا الحرب على ألمانیا كان ذلك بموجب المعاھدات مع بولندا، ونجحت ألمانیا
بغزو غرب بولندا، وبعدھا قام االتحاد السوفییتي بغزو بولندا باالتفاق مع ألمانیا،

لتستسلم بولندا فیما بعد.
أحداث الحرب العالمیة الثانیة

فیما یلي نستعرض أحداث الحرب العالمیة الثانیة وھي كاألتي:
1939عام

شنت ألمانیا الحرب على بولندا، واستولت على دانزیغ وكان ذلك في األول من أیلول
الحربلتبدأاألخیر،اإلنذارھتلروفرنسابریطانیامنكللتنذرمیالدي،1939لعام

بتدمیر سفینة حربیة ألمانیا تسمى األدمیرال غراف سبي، في تفجیر وقع في
األوروغواي بأمر من ھتلر، وسمیت ھذا الفترة بحرب الجلوس.

1940عام



وتتلخص أحداث ھذه الفترة بما یلي:
في ھذه الفترة غزت المانیا كل من بلجیكا، وھولندا، ولوكسمبورغ،.●
وتولى تشرشل رئاسة مجلس الوزراء البریطاني بعد استقالة تشامبرلین.●
اجتیاز المانیا الحدود الفرنسیة مستخدمة الطائرات والدبابات والمشاة، معلنة●

بذلك الحرب على فرنسا، وبریطانیا.
توقیع ھدنة بین ألمانیا وفرنسا في كومبین.●
إطالق قنبلة من إلمانیا على إنجلترا.●
1941عام

وتتلخص أحداث ھذه المرحلة بما یلي:
أعلنت ألمانیا الحرب على البلقان، ودخول الدبابات النازیة إلى أثینا.●
خروج ما تبقى من القوات البریطانیة من الیونان.●
مھاجمة ھتلر لروسیا●
إتفاق روزفلت وتشرشل على المیثاق األطلسي، وتحدید أھداف الحرب من●

خاللھ.
مھاجمة الیابان لقاعدة بیرل ھاربور في الفلبین، ما استدعى دخول الوالیات●

المتحدة الحرب.
1942عام

وكانت أحداث ھذه الفترة كاآلتي:
تسلیم بریطانیا مدینة سنغافورة إلى الیابان.●
نفي األمریكیین الیابانیین والیابانیین من غرب أمریكا إلى مراكز إعادة●

التوطین.
استسالم القوات األمریكیة في شبھ جزیرة باتان في الفلبین.●
استسالم القوات األمریكیة والفلبینیة في خلیج مانیال الیاباني في الیابان.●
تدمیر قریة لیدیس على األلمان.●
1943عام

وكانت أھم أحداثھا كاآلتي:
اتفاق تشرشل مع روزفلت في مؤتمر الدار البیضاء على االستسالم غیر●

المشروط، في منتصف كانون الثاني.
استسالم الجیش األلماني في ستالینغراد، في بدایة شباط.●
إنھاء الحرب في أفریقیا، في الثاني عشر من أیار.●
استسالم إیطالیا في الثامن من أیلول.●



استیالء النازیون على روما.●
إلقاء قنبلتین ذریتین على مدینتي ھیروشیما وناجازاكي، الیابانیتین من قبل●

القوات األمریكیة، بعد رفضا االستسالم.
نھایة الحرب العالمیة الثانیة

إنتھت الحرب العالمیة الثانیة بعد استسالم إیطالیا، والیابان، وألمانیا، واستمرت
الحرب في عدد كبیر من النزاعات المستقرة التي لم تتمكن الحرب العالمیة من حلھا

أشدمنتعدلذلكملیون50و40مابینقتالھاعددوبلغعاما،عشرینلمدة
الصراعات الدمویة على مر التاریخ.

كم دولة شاركت بالحرب العالمیة الثانیة
إنقسمتالعالم،قاراتمختلفإلىتنتميالثانیةالعالمیةالحربفيدولة59شاركت

المحورودولالحرب،منھادولة18خاضتدولة،50وتشملالحلفاءدولبین
الحرب.منھا7دول،9وتبلغ

ما ھي دول الحلفاء:
وھي مجموعة من الدول تحالفت تحت شعار الحد من تجاوزات دول المحور، بدایة
كان یضم فرنسا، انكلترا، وبولندا، ثم شھد أنضام الكومنولث، واالتحاد السوفییتي،

ضد أي أعتداء ألماني، وفیما یلي نذكر ھذه الدول:
الوالیات المتحدة األمریكیة.●
المملكة المتحدة.●
االتحاد السوفییتي.●
فرنسا.●
الصین.●
بولندا.●
كندا.●
أسترالیا.●
نیوزیلندا.●
النرویج.●
بلجیكا.●
الدنمارك.●
ھولندا.●
یوغسالفیا.●
الیونان.●



تشیكوسلوفاكیا.●
البرازیل.●
المكسیك.●
إثیوبیا.●
جنوب أفریقیا.●
الھند●
مصر.●

ماھي دول المحور
إن دول المحور أو ما یسمى بمحور روما، برلین، طوكیو وھي ألمانیا وإیطالیا،

والیابان بشكل رئیسي ولكنھ یشمل مجموعة من الدول وھي:
ألمانیا.●
إیطالیا.●
رومانیا.●
بلغاریا.●
المجر●

آثار الحرب العالمیة الثانیة
فیما یلي نذكر أھم األثار الناتجة عن الحرب العالمیة الثانیة:

أدت الحرب العالمیة الثانیة إلى ظھور قوتین عظیمتین وھما الوالیات المتحدة●
األمریكیة، واالتحاد السوفییتي.

ظھور الحرب الباردة، بین أمریكا، واالتحاد السوفییتي، وسمیت بھذا األسم●
ألنھا  أعتمدت على التخریب السیاسي، والتجسس دون الحرب المفتوحة.

انقسام أوروبا إلى كتلة شرقیة بقیادة االتحاد السوفییتي، وغربیة بقیادة الوالیات●
المتحدة األمریكیة.

إنھاء األستعمار من القوى العظمى، ومنح أندونیسیا استقاللھا من ھولندا،●
واستقالل الھند والفلبین من الوالیات المتحدة األمریكیة.

خروج الشیوعیون منتصرین من الحرب األھلیة الصینیة.●
نتائج الحرب العالمیة الثانیة

تمخضت العدید من النتائج عن الحرب العالمیة الثانیة على الصعید المادي،
اإلجتماعي، والسیاسي، نذكر أھمھا:

النتائج االجتماعیة



خلفت الحرب العالمیة الثانیة عدد كبیر من العسكریین المشاركین في الحرب، ومدني
ملیون40منأكثربلغتقدالبشریةالضحایاأنویذكرللھجوم،تعرضتالتيالدول

إنسان، كانت النسبة األكبر في ألمانیا، االتحاد السوفییتي، یوغسالفیا، إیطالیا، مما نتج
عنھ تراجع الساكنة النشیطة، وانخفاض ملحوظ في أعداد الوالدات، اإلبادة الجماعیة

والمجازر إبادة الھولوكوست.
النتائج المادیة

دمرت الحرب البنى التحتیة لعدد كبیر من المدن، مما أدى النخفاض اإلنتاج بشكل
كبیر، وكان ھناك حاجة لمبالغ مالیة ضخمة إلعادة اإلنشاء، وزیادة دیونھا على الدول

األخرى القتراض المال لتغطیة تكالیف الحرب، كل ذلك كان سببا في إرتفاع
األسعار، وفقر الشعوب، وتعد أمریكا من الدول التي استفادت مادیا من الحرب، حیث

شغلت وآلیاتھا، ومنتجاتھا في تمویل والحصول على الربح.
النتائج السیاسیة

فیما یلي نستعرض أھم نتائج الحرب العالمیة الثانیة على الصعید السیاسي
غیرت الحرب موازین القوى على الصعید العالمي حیث عقد مؤتمر یالطا●

وبوتسدام بین الحلفاء الذي قرر خارطة العالم الجدید.
إضافة إلى  توسع العدید من الدول األوروبیة كاإلتحاد السوفیتي، بولونیا،●

وفرنسا، وبالمقابل تقلص دور دول أخرى كالیابان، وألمانیا والنمسا.
تقسیم ألمانیا إلى أربع مناطق نفوذ ألربع مناطق مختلفة وھي فرنسا، أمریكا،●

بریطانیا، اإلتحاد السوفیتي.
إضافة لتشكیل مجلس األمن، وصندوق النقد الدولي، ومحكمة العدل،●

والجمعیة العامة، وعصبة األمم المتحدة لتخطي مخلفات الحرب.
إنشاء وطن موحد للیھود في فلسطین.●
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نتجت الحرب العالمیة الثانیة عن تطور األنظمة االستبدادیة والعسكریة في كل من
ألمانیا وإیطالیا والیابان، والكساد الھائل في ثالثینیات القرن العشرین، وتمخضت عنھا
خارطة سیاسیة واجتماعیة وإقتصادیة كانت ھي األسوأ، وأثر شاھد علي بشاعتھا من

اندالعھا في أربعین القرن العشرین حتى الیوم.


