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  كلية التربية ابن رشد للعلوم اإلنسانية

  التاريخقسم 



 ة ـــــالمقدم

هذه الحرب احدى مجريات الحرب  1945 – 1939الحرب االمريكية اليابانية 

العالمية الثانية حيث يتناول البحث ثالثة فصول الفصل االول يتضمن االوضاع 

السياسية واالقتصادية للواليات المتحدة االمريكية واليابان والفصل الثاني تضمن 

ية واليابان في الحرب العالمية الثانية ودور كل اشتراك الواليات المتحدة االمريك

منهما على مجرى االحداث اما الفصل الثالث االخير فقد تضمن المعاهدات 

والتحالفات التي نتجت عن الحرب العالمية الثانية , وتم اختيار هذا الموضوع 

ان اليابان نظرا ً للدور المهم والمتميز لكال الدولتين في الحرب العالمية الثانية حيث 

اشتركت في الحرب الى جانب دول المحور اما الواليات المتحدة كانت في بادئ 

واليابان قررت الدخول الى الحرب  سبب توسع المانياباالمر على الحياد ألنها 

العالمية الثانية ولقد تناولنا في البحث اهم المرتكزات لكل من الواليات المتحدة 

 االمريكية واليابان .

 

 

 

 

 

 

 

 



 مة الخات

الحمد هلل الذي وفقنا في تقديم هذاالبحث حيث ان البحث يتحدث عن الحرب 

ومشاركة كل من الواليات المتحدة االمريكية  1945 – 1939االمريكية اليابانية 

واليابان حيث تضمنت الحرب صراع طويل ومرير وادت الى خسائر باالرواح 

قتصادية واالجتماعية حيث ان واالموال واضرار في جميع الميادين السياسية واال

اهم مجريات واستنتاج الحرب العديد من المعاهدات والتحالفات اثناء وبعد الحرب 

على الدول المنهزمة في الحرب ووقعت اليابان العالمية الثانية وفرضت الشروط 

تحت احتالل الواليات المتحدة وحاولت الواليات المتحدة ان تجعل من اليابان دولة 

ية وهذه الحرب غيرت مجرى االحداث في التاريخ حيث كانت بمثابة الحد ديمقراط

الفاصل حيث قررت اليابان بعد خسارتها في الحرب مع الواليات المتحدة بإن ال 

تدخل اليابان في حروب نتيجة فالحق بها من الدمار والخسائر الفادحة التي تكبدتها 

المتحدة فقد برزت قوة لها كيانها الشعب الياباني فاخذت منحى اخر اما الواليات 

 وسيطرتها على بقية االقطار.


