
 مقدمة بحث عن الحرب العالمية الثانية 

تعدّ الَحرب العالميّة الثّانية من أكبَر الصراعات التي حصلت في التاريخ، حيث شملت معظم أجزاء العالم وكان أثرها مدمًرا في العال م بأسره، كما ساهمت في توزيع القوى ُ 

حيث قامت الدّول الرئيسيّة الم شاركة في الحرب بوضع كافة ين المحاربين، حول العالم، فقد خاض هذه الحرب أكثر من ثالثين دولة، كما كانت تحتوي على أكثر من مالي

 .ب دموية بامتيازإمكانياتها وقدراتها الصناعية والعلمية واالقتصادية والعسكرية لخدمة أهداف الحرب، وكانت النتيجة وقوع ماليين القتلى لذلك تعتبر حر

 بحث عن الحرب العالمية الثانية 

فيها ستين دولة ضمن حلفين   م، وهي حرب دولية شارك1945مـ واستمرت حتى عام 1939تعتبر الحرب العالمية الثانية بأنها أحد الحروب الُكبرى التي حدثت في العالم، فقد بدأت منذُ عام  

مليون نسمة، وهي من الحروب التي كانت مدمرة على جميع األصعدة، فقد أثرت بشكل   50عسكريين وهما دول المحور، وقوات الحلفاء، حيث وصل عدد الخسائر خاللها إلى أكثر من 

تمثلين في الواليات المتحدة األمريكية، والصين، واالتحاد السوفيتي، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والذين سلبي على البشرية، حيث انتهت الحرب العالمية الثانية بانتصار دول الحلفاء الم
 .أصبحوا أعضاء بشكل دائم في مجلس األمن الذي يتبع األمم المتحدة

 انيةثالعالمية الالحرب 

لقنابل الذرية في التاريخ مما نتج عن ذلك خسارة العديد من األرواح البشرية، حيُث بدأت  تُعّد الحرب العالمية الثانية هي ثاني الحروب المدمرة التي شهدها التاريخ، فقد شهدت أول استخدام ل 

م أمام قوات الحلفاء واستسلمت، كما أّن هذه  1945  الحرب بهجوم ألمانيا النازية على بولندا، وغزت ألمانيا خالل السنوات الالحقة إحدى عشر بلًدا، ولكنها استسلمت خالل شهر مايو من عام

 .سكان المستقرين فيهالحرب تمثلت في تصّور النّظام النازي وهتلر إلمبراطورية كبيرة جديدة خاصة باأللمان في منطقة أوروبا الشرقية، وذلك من خالل إزالة الا

 سبب الحرب العالمية الثانية 

 :هناك العديد من األسباب الرئيسية التي أدت لقيام الَحرب العَالميّة الثانيَة ومن أهمها ما يلي

 .ظهور حلف جديد يضم دول المحور المتمثلة في ألمانيا وإيطاليا واليابان •

نتصرةسلب ألماني •  .ا كافّة م ستعمراتها في إفريقيا وآسيا، وتوزيعها على الدول الم 

 .م1933م، وانتشار النازية قيس ألمانيا في عام 1922انتشار الفاشية في إيطاليا في عام  •

 .أحداث الحقة للحرب العالمية األولى التي ظهرت على الساحة وعملت على تغيير خريطة العالم •

 .م، والذي كانت بنوده واضحة ضمن معاهدة فرساي1919مانيا خالل عام العقاب المفروض على أل •

عاهدة فرساي، التي اقتطعت أجزاًء من أراضيها •  .تمزق وحدة ألمانيا اإلقليميّة بفعل بنود م 

 .التسويات التي أ بِرمت ما بعد الحرب العالمية األولى والتي غيرت بدورها شكل خريطة أوروبا والعالم أجمع •



 الحرب العالمية الثانية  مشاركة فيالدول ال

دولة فقط، وهي تتمثل بالدول التي تنتمي إلى قارات العالم الست، فقد انقسمت الدول  24ولة، ولكن خاض الحرب منهم د 60شارك في الحرب العالمية الثانية ما يقارب 

 :المشاركة في الَحرب العَالمية الثانية إلى قسمين رئيسيين، وهما كاآلتي

ية، واالتحاد  وهي ت عتبَر المجموعة األولى من الدول المشاركة في الَحرب العَالمية الثانية، حيث ضّمت كل من بريطانيا، والواليات المتحدة األمريك :الُحلفَاء ُدول •

 .السوفيتي

 .كل من ألمانيا، وبريطانيا، واليابان  وهي ت عدّ المجموعة الثانية من الدول المشاركة في الَحرب العَالمية الثانية، فقد ضمن :ُدول الِمحَور •

 آثار الحرب العالمية الثانية

ار عدة، فقد نتج عنها ظهور حقبة جديدة ت عتبَر الحرب العالمية الثانية بأنها عبارة عن صراع عالمي أدى إلى إلحاق الضرر في عدد كبير من البلدان األوروبيّة، حيث كان له آث

 :ومن أهّم هذه اآلثار ما يلي

 .نقسام ألمانيا إلى جزأين ألمانيا الشرقيّة والغربيّةا •

 .مليون  62وقع ماليين الضحايا نتيجة لهذه الحرب، والذين تجاوز عددهم  •

 .وجود أعداد كبيرة من الم صابين، مما ساهم في انتهاك حقوق اإلنسان بشكل ملحوظ، حتى ظهر مفهوم م عسكرات اإلبادة الجماعية •

 .ا على االستقاللالسعي إلى حصولهانهيار اإلمبراطوريّة اإليطاليّة، وانتهاَء قّوة فرنسا وبريطانيا، مّما أدّى إلى تشجيع الشعوب الم ستعمرة من بريطانيا وفرنسا على  •

 .ظهور قوتين كبيرتيِن، حيث تتمثل بالواليات المتحدة، واالتحاد السوفيتي، مما ظهر التنافس بينهما وأدى لقيام الحرب الباردة •

واإليطالي، أّما العراق فقد وقف تغيّرت عالقات الدول العربية مع دول العالم الكبرى، حيث وقفت مصر إلى جانب القّوات البريطانية التي وقفت أمام الغزو األلماني  •

 .إلى جانب ألمانيا، لكنّه تعّرض لغزو بريطاني أدّى إلى تدمير جيشه، وضّمه إلى دول الحلفاء

 نتائج الحرب العالمية الثانية 

تج عن الحرب العالمية الثانية نتائج سياسية ظهرت العديد من النتائج التي لم يقتصر تأثيرها على الدول المشاركة في الحرب فحسب بل على معظم بلدان العالم، حيث ن

 :واقتصادية واجتماعية، ومن أبرزها ما يلي

 .تدمير الكثير من المباني والمصانع وتعطيل األراضي الزراعية، وتدمير شبكة المواصالت •

 .انتشار األمراض واألوبئة بين البلدان التي تضررت من الحرب •

 .ليون عسكري، باإلضافة إلى ماليين األشخاص المدنيينم 17وصل عدد الخسائر البشرية إلى نحو  •

 .تغير الخريطة السياسية في أوروبا بعد الحرب بسبب ظهور دول مثل ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية •

 .م1955، وحلف وارسو عام 1946قيام أحالف وتكتالت دولية، مثل حلف شمال األطلسي، في عام  •



 .ت األمريكية واألوروبية، وتزايد دور الحكومات أكثر، وانتهاء حقبة الكساد العظيمتزاي د دور المرأة في المجتمعا •

بين دول العالم، واحترام  حلت هيئة األمم المتحدة مكان عصبة األمم، وقد تأسست هيئة األمم المتحدة من أجل الحفاظ على السلم واألمن الدوليين، وتعزيز التعاون  •

 .حقوق اإلنسان

 حرب العالمية الثانية خاتمة بحث عن ال

هم مهارات البحث العلمي التي ي عتبر بحث عن الحرب العالمية الثانية بأنه أحد البحوث التاريخية المهمة فهي تتحدث عن أضخم وأكبر الحروب التي مرت على التاريخ، وأ

تكاملة من الحديث حو ندلع وشارك فيه تقريبًا كل  ال الحرب العالمية الثانية، فهي تتمثل بالصراع العالمي الذي يحتاج إليها الباحث عند كتابة البحث، فقد تناولنا وإيّاكم باقة م 

مليون قتيل، ثّم انتقلنا لبيان أسباب الحرب العالمية الثانية، كما   50إلى   40أجزاء العالم المختلفة، حيث نتج عن هذه الحرب والتي تعدّ األكثر دموية في التاريخ ما يقارب 

 .البحث الدول المشاركة فيها واآلثار المترتبة عليها، وفي نهاية سطور المقال تّم التطرق لنتائج الحرب العالمية الثانيةأوضحنا في 

 


