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 هذه الوثيقة متوفرة لمساندة مقرارات الجامعة.

نسخها في نسخ متعددة أو إرسالها بالبريد  ويمنع منعا باتا  

االلكتروني الى قائمة تعميم بدون الحصول على إذن مسبق 

لكن يمكن للمستفيد  للملكية الفكريةلحق القانوني من صاحب ا

الستخدام الشخصي ألغراض أن يطبع أو يحفظ نسخة منها 

  التعلم والبحث العلمي فقط.
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 األوروبي االحتاللآسيا قبيل 

 المقدمة

وهو  2مليون كم 44.579تعد آسيا أكبر قارات العالم من حيث المساحة إذ تبلغ مساحتها 

ية أو سطح االرض الك% من 8.7حيث تغطي نحو ثلث مساحة اليابسة في العالمما يمثل 

 ثلثي عدد سكان العالمنحو ، ويوجد في القارة اآلسيوية حالياً % من مساحة اليابسة30

( من اجمال سكان %60)البالغ اربعة مليار ومائة وخمسون مليون نسمة أي ما نسبته 

 .20 وقدتضاعفسكانآسياأربعمراتتقريباخالاللقرن، العالم

الحدالفاصلبينآسياوأفريقياهوبرزخالسويسوالبحراألحمروالحدالفاصلبينآسياوأوروباينحدرتقليدي

اًخالاللدردنيل،وبحرمرمارا،ومضيقالبسفوروالبحراألسودوجبااللقوقازوبحرقزوينونهراألورا

 إللىمنبعهوجباالألورإللىبحركارابالقربمنكارا،فيروسيا.

. االلشرقيمنآسياعنطريقمضيقبرينغتنفصلسيبيرياعنأميركاالشماليةفيأقصىالشم

 ويحدآسيامنالجنوبالمحيطالهندي

علىوجهالتحديد،منالغربإلىالشرق،خليجعدن،وبحرالعربوخليجالبنغال،ومنالجانبالشرقيمياهالم)

( حيطالهادي

بمافيذلك،عكسعقاربالساعة،وبحرالصينالجنوبي،وبحرالصينالشرقي،والبحراألصفر،وبحراليا

( أوقيانوسيا)وأسترالياأو. و منالشمااللمحيطالقطبيالشماليبان،وبحرأوخوتسكبحربرينغ 

.فيالجنوبالشرقي  

 

إذاكانتأفريقيامهدلألجناسالبشريةتعتبرقارةآسيامهدالحضاراتالقديمةحيثشهدتعدةحضاراتعبرتار

. وكلهامستقلةعنبعضها, يخهاالموغلفيالقدم

. فلقدأظهرتالحفرياتأناالنسانالقديمعاشبآسيامنذآالفالسنين

( بكين) تشيرإليهحفريةجمجمةإنسانبكينالتيوجدتقربمنطقةبيجنجوهذاما

. ألفسنة 500 بالصينوحفريةجمجمةإنسانجاوةبجزيرةجاوةبإندونيسياوعمرهمايرجعإلي

. وهوسلفاإلنسانالعاقل. عاموهمامننوعاإلنسانالمنتصبالذيعاشفيآسيامنذمليون

 عامألف 150 وقداختفياإلنسانالمنتصبمنآسيامنذ

. أقدمحضارةعرفتقامتفيالوديانالكبرىحوألنهارفيجنوبغربآسياوشمالغربالهندوشمااللصين

ورغمتعددهذهالحضاراتلكنسماتهاالحضاريةواحدةفكلهاكانتمجتمعاتزراعيةقامتبتنظيمنظمالري
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وترويضالفيضاناتوغاراتالبدوجعلتهذهالمجتمعاتتعيشفيمدنمسورةللدفاعوتوفرالحمايةللقواداألر

. م.ق3000 نالختراعالمحراثسنةوكا. ستقراطيين

. ضاعفمحصواللزراعةوقلاللحاجةلأليديالعاملة

. ولوفرةاإلنتاجفيالزراعةوالصناعةجعلتهذهالمجتمعاتتلجألتباداللسلعمعالثقافاتاألخرى

( نهريدجلةوالفرات) ففيبالدمابينالنهرين

. م.ق3000بالعراقوشرقسوريايطلقعليهامهدالحضارةبآسياحيثكانتسومرلهاثقافاتهامنذ

فلقدقامالسومريونبالريعنطريقالقنواتواستعملواالبرونزوصنعواآالتهممنالحجرالمصقولوالفخارا

لمشويالمصنوعبالعجلةوالمنسوجاتوبنواالمعابدوالقصورورحلواعليعرباتلهاعجلوأبحروابالمرا

. كب

لموكانلهمتقويمهمالدقيقحيثعرفوامنخاللهالفصولواخترعواالكتابةالمسمارية،التيأصبحتكتابة،عا

. وعبدواالشمسوكانلهمقانونهمالمكتوب. ية

. م.وظلتبالدمابينالنهرينموئالللحضارةحتيالقرنالسادسق

. قبل الميالدوحتيالقرنالسادس, قبل الميالدوهناككانتباباللتيحكمهاالكلدانمنالقرنالسابع

قبل منذالقرنالتاسعحتيالقرنالسابع, وقداستوليعليهااآلشوريونالذينكانواجيرانبالشمال

 .وفيالقرنالسادسأصبحتهذهالبلدانتخضعللفرسيالد،الم

( السند) بواديالهندوس. م.ق 2300 ظهرتحضارةأخرىمتطورةبالهندمنذ

. فيشمالغربالهندوجنوبباكستان

فكماحدثفيبالدمابينالنهرينشقالهنودالقنواتللريوتضاعفتالمحاصيلوتكونتالنظمالسياسيةواالجتماع

. وكانتشوارعهمامستقيمةوبهامياهللشرببالصنابير(موهنجودالرو)وظهرتالمدنوأهمهامدينتا. ية

وكانشعبواديالسنديستخدمونالعرباتالمزودةبالعجالتوينتجونالمجوهراتوالدميوكانلهملغتهمالمكت

. م.ق1500 وخاللعامي. وكانتالهندتتباداللقطنوالمنسوجاتمعبالدمابينالنهرين. وبة

. م.ق1200و

معهمعرباتهمالتيكانيجرهاالخيولوخربواالمدنهناكواستقرواداهمتموجاتمنوسطآسيامنطقةالسندو

. أخيرابوادينهرالجانجيزبشمالشرقالهند

. م.ق900 ومنذ(. كالسنسكريتية) وكانوايتكلمونلغاتهنديةآريةقديمةوهيأقدملغاتهمالموجودة

( انظردولةمدينة) قامهؤالءالمستوطنونبإنشاءالمدنالمستقلة. م.ق500 وحتي

. امطلقاوكانتكلواليةتحكمحكم

 .وكانتالقنواتللريللزراعةقدشقوهاوزرعوااألرزالذيجلبوهمنجنوبشرقآسيا

. م.ق3000 الذييعرفبالنهراألصفرمابينسنتي( هوانجهي) فيالصينقامتحضارةحوضنهر

. م.ق1600و

. ويغزلونخيوطهوينسجونها(الحرير)وكانيضممجتمعاتزراعيةكبيرةوكانأهلهايربوندودالقز

. وكانوايتاجرونفيالحريربواسطةقوافاللجمالعبروسطآسيا
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. م. ق 16 ورغمأنالمجتمعالصينيكانمتقدمااميتركالصينيونسجالتمكتوبةحتيالقرن

. م.ق11 وفيعهدأسرةزواإلقطاعيبالقرن

بسطتنفوذهاعليمناطقبشمالشرقالصينحالياوعليحوضنهريانغتسيوالذيبهأكبركثافةسكانيةبالعالم

. ستعمالألسلحةالحديديةوشقتالطرقوتوسعتفينظمالريوكانتاسرةزوت. حاليا

احد وبدأتالحضاراتالمبكرةتنمووتتفاعللمدة. وظهرتالقوانينوالفلسفةالكنفوشيوسيةفيهذاالعهد

. م600 وحتي. م.ق500 قرنمابينعاميعشر 

. حيثاخذتالدولتتوسعلبسطنفوذهاوتوسيعدائرتهاكمافعاللفرسواإلغريق

 ينالشعوبانتشرتالدياناتالكبرىوالفلسفاتخارجمنابتهاوخاللهذهالحقبةلالتصالوالهجرةب

. م.ق300 عامفي

 عامهزماإلسكندراألكبرالفرسوكونإمبراطوريةإغريقيةامتدتمناليونانحتيالهندوبعدوفاتهبالحمي

. قسمتإمبراطورتيهلثالثممالكوقامملوكهااإلغريقبإدخااللثقافةاإلغريقية. م.ق323

. وكانتالمملكةاآلسيويةاإلغريقيةقدانقسمتلعدةواليات

التيسيطرتعليالتجارةوطرقهامنالشرقللغربومنالشمالللجنوبحيثكانتباداللسلع(بكتريا)منبينهاوالية

. بينهم

فكانالحريرالصينيوالقطنالهندييرسللليونانوروماومنهماكانيرسلآلسياالزجاجوالذهبوالمصنوعات

. األخرى

ةقدوصلتألوسعانتشارلهارغمغزوالبدوالكوشيينلهالكنالثقافةالهيلينيةظلتباقيوكانتالثقافةاإلغريقي

. لغةالمالوالتجارةوالديبلوماسية. وكانتاللغةالهيلينيةفيالقرناألولم. ة

. بعدذلكدخلتالثقافةاإلغريقيةوالرومانيةغربآسياوالسيمافيالقرنالرابعم

 حيثقامتاإلمبراطوريةالبيزنطية

. سكندروهاجمهالرعاةمنآسياالوسطىتأثرتالثقافةالهنديةبثقافاتالغزاةكانشمااللهندغزاهالفرسواإل

. ونجدأنالبوذيةوالهندوسيةقدأّثرتافيالفلسفةاإلغريقية

. وكانشائعافيالقرنالثانيالميالدي. وفيشمالغربالهندظهرنموذجالنحتاإلغريقيالبوذي

 وفيسنة. ولتبنيشمااللهندللبوذيةاستطاعتنشرهافيآسياالوسطىوالصين

ظهرتالعمارةالهنديةأيامحكمإمبراطوريةجوبتافيواديالجنجيزورغمسقوطهافيالقرنالرابعم320

 إالأنهاخلفتحضارتهاحيثبلغتأوجهافيالعمارةوالفن. م

. م،كانأباطرةعهدهانبالصينلديهمطموحاتهم200 وحتي. م.ق 206 عاممنذ

وافاللتجاريفقدبنوانقاطمراقبةحصينةبالشمالفوقسورالصينالعظيموحوافالصحراءلحمايةطرقالق

 سنةوفي. كانالتجارالعربوالفرسوالهنودانوايزورونعاصمةالهانبالصين. ةالطويلةمنغاراتالبدو

. احتلتدولةهانأجزاءمنشمالكورياوأدخلتبهاالثقافةالصينية. م.ق 195

. عام 1000 وبالجنوبدخلتثقافةالصينفيتنامالتيكانقداحتلهاالصينيونلمدة
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وكانتحضارةهانقدشهدتتطورافيصناعةالفخاروالتماثيلوالرسموالموسيقيواألدبالصينيوالسيمابع

. داختراعالصينيينللورق

. وخالاللقرنينالرابعوالسابعالميالديينأصبحالكوريونبوذيينواتبعواالكتابةالصينية

 ومنذالقرنالسابعوحتىالقرن. ومنكوريادخلتالثقافةالصينيةجزراليابان

وتيناثرتافيأحداثآسياوهماظهوراإلسالمفيالقرنالسابعالميالديوانتشارهواكتساحام،شهدتآسياق18

. لمغوللمعظمآسياوتهديدأوروبابالغزوالمغوليالكاسح

 .لكنهمدانواباإلسالموكانوامصدرقوةلهفيآسياوالسيمابعدإقامتهملإلمبراطوريةاإلسالميةبالهند

يين حتى نهاية القرن التاسع ظلت جهات واسعة من آسيا مجهولة تماماً بالنسبة لألوروب

 عشر وبداية القرن العشرين .

ان لعاملي ظهور الدين ، فقد كبير في الكشوف الجغرافية في آسياكان للعرب دور ك

في جنوب شرقي آسيا  نتشاره في هذه القارة وعراقة حركة التجارة العربيةااإلسالمي و

مية اإلٍسال اإلمبراطوريةت حيث امتد جهات شرق وجنوب آسياعرفة دور كبير في م

في الكتب ، وقد ترك الرحالة العرب العديد من المعلومات وشملت رقعة واسعة من القارة

( روبيين في آسيا )مهد األديان السماويةوقد بدأ نشاط األ، والتي تصف أجزاء من آسيا

ن سكان اإلسالم بي النتشاربالتبشير للمسيحية منذ القرن الثالث عشر في محاولة للتصدي 

روبيون بإقامة عالقات تجارية مباشرة مع آسيا بدون وساطة التجار و، كما قام األوسط آسيا

العرب لجلب الحرير المنتج في شرق آسيا وخاصة في الصين واليابان والعاج واألخشاب 

 .د والتوابل من جزر الهند الشرقيةمن الهن

روبيين ومما سمح لأل 1497 فيعاماكتشف فاسكو دي غاما طريق رأس الرجاء الصالح 

إقامة عالقات تجارية مباشرة مع مصادر للسلع األسيوية بعيداً عن األراضي الواقعة تحت 

سيطرة المسلمين وذلك بإتباع الطريق البحري عن طريق الدوران حول أفريقيا للوصول 

 روبيون برحالت استكشافية ومن أهمها رحلةوإلى جنوب شرقي آسيا، وقد قام رحالة أ

( إلى بالد الصين، وقد ترك الرحالة كتباً عن رحالتهم مما  13اإليطالي ماركو بولو )القرن 

 عن قارة آسيا. األوروبيينزاد في تزايد معلومات 

لفترة  لألوروبيينظلت شبه الجزيرة العربية )الجزء من القارة اآلسيوي( مجهولة بالنسبة 

 اختراقارتها واتساع رقعتها وصعوبة درجة حر وارتفاعطويلة من الزمن لشدة جفافها 

صحاريها القاحلة إلى جانب األخطار المحتملة من قبل القبائل التي تسود بينها روح العداء 

روبيين باإلضافة إلى أن معظم شبه الجزيرة العربية تخضع لحكم الدولة ولألغراب من األ

بحب  المدفوعينروبيين واألالعثمانية القوية، ورغم كل هذه العراقيل قام عدد من الرجالة 

المغامرة وكشف المجهول برحالت في شبه الجزيرة العربية وقدموا في كتاباتهم وصفاً 

 .... التاريخ.حد تفصيلياً دقيقاً لعدة مناطق بشبه الجزيرة العربية كانت مجهولة إلى 
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ن السادس روبيين حتى منتصف القروظل الجزء الشمالي من آسيا مجهوالً تماماً بالنسبة لأل

عشر الميالدي ، وقد أخرت عدت عوائق اكتشاف هذه المناطق وأهمها انخفاض درجات 

 الحرارة في معظم الجهات إلى ما تحت الصفر معظم شهور السنة.

روبي انطالقاً من أواخر القرن الخامس عشر واأل االستعمارعانت جهات واسعة من 

روبية تمتلك منذ ولبرتغال أول دولة أ. كانت اعندما وصل البرتغاليون إلى الهند 1498

 إسبانيالكل من  16القرن الخامس عشر مستعمرات في القارة اآلسيوية. وكان منذ القرن 

وفرنسا وبريطانيا وهولندا وألمانيا والواليات المتحدة األمريكية )التي دخلت دائرة الدول 

في وقت متأخر خالل  المتحاربة على اقتطاع أجزاء من القارة اآلسيوية االستعمارية

النصف الثاني من القرن التاسع عشر( وبدأت روسيا سياستها التوسعية في الجزء الشمالي 

في  االستعماريةاليابان بركب الدول  والتحقت، عن طريق البر 16آسيا خالل القرن من 

 .19القارة اآلسيوية في منتصف القرن 

شمل مختلف أنحاء القارة  االستعماري يمكن أن نوجز هذه المقدمة لنشير إلى أن التوسع

روبية واآلسيوية منذ القرن الخامس عشر واستمر إلى القرن العشرين وأن كل القوى األ

 .لها نصيب من المستعمرات في آسيا واآلسيوية حرصت على أن يكون

، ويتزايد عدد سكان آسيا بصورة سريعة عدد السكانتتصدر آسيا قارات العالم من حيث 

معدالت نمو السكان في القارة بصورة تفوق مثيالتها في القارات األخرى  ارتفاعبسبب 

قها يتركز السكان . ففي جنوب القارة وشرتوزيع السكان من منطقة إلى أخرى ويتباين

ن في مناطق أخرى )كثافة سكانية ( بينما ينعدم السكابأعداد كبيرة )كثافة سكانية مرتفعة

توازناً في جهات قارة آسيا غير موزعين توزيعاً جغرافياً م( وهذا يعني أن سكان ضعيفة

، وهناك عدة عوامل من بينها المناخ والتضاريس التي تؤثر في طبيعة القارة المختلفة

 .البشري االستيطاننتاجية وأشكال العمليات اإل

ديان السماوية والعقائد موعة من األجهات القارة المختلفة ميعتنق اآلسيويون في ج

. ويرجع ذلك إلى تنوع الُسالالت البشرية وتعدد اللغات بين سكان آسيا إلى جانب مذاهبوال

اإلسالم  انتشارا، ومن أهم األديان وأكثرها ة القارة وتنوع خصائصها الطبيعيةمساح اتساع

، وتأتي يث رقعة المساحة التي ينتشر فيهاالتي يتصدر األديان المنتشرة في آسيا من ح

اإلٍسالمية من حيث عدد السكان )حوالي مائة مليون  قدمة الدول األسيويةفي م إندونيسيا

ة والتي تأتي ( وتنتشر أقليات إسالمية كبيرة في العديد من الدول اآلسيوية غير المسلمحالياً 

 .مليون مسلم( (80 الصين ( مليون مسلم 90في مقدمتها الهند )

 دة هي الفلبين باإلضافة ال يوجد في آسيا سوى دولة مسيحية واح :المسيحية

 مناطق وخاصة في آسيا السوفياتية المسيحية في عدة  انتشارإلى 
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 وطنوا روبيين والشرقيين الذين استواليهودية: منتشرة بين المهاجرين األ

 .فلسطين في جنوب غرب القارة

 اتساع: تأتي في المركز الثاني بين العقائد الدينية في القارة من حيث البوذية 

خاصة في الجزء  بعد اإلسالم وترتكز هذه العقيدة بصورة االنتشارمساحة 

 .الشرقي من القارة

  وانتشرت تعاليمها بين سكان ي آسيافالهندوسية: من العقائد الدينية القديمة ،

دة شبه القارة الهندية ، وتنتشر في آسيا عقائد دينية أخرى أقل أهمية ومحدو

 .()السيخ في الهند .. االنتشار
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 حدد الدول والمسطحات المائية المحيطة بقارة آسيا
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 حدد دول شرق ووسط آسيا والدول االسيوية المجاورة ألوروبا.

 ا

 ا
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 أ

 ا
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 تشمل القارة االسيوية كافة المناخات 

 ا
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 ا

 أ
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 ا

 ا
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 الهند

( الهند) اسم

مشتقمناندوس،وهيمشتقةمنالكلمةالفارسيةالقديمةالهندوس،منالسنسكريتيةسيندو،منالتسميةالمح

 .ليةالتاريخيةلنهراندوس

من حيث المساحة في العالم ، سابع أكبر بلد )جمهورية الهند( تقع في جنوب آسيا

كيلو متر  مليون 3.287.263الهند مساحة واسعة من جنوب آسيا تبلغ  ؛تحتلالجغرافية

، وتأتي بذلك المركز الثاني بين % من جملة مساحة القارة7كل نسبة وهو ما يشمربع 

، (السوفيات باستثناءاالتحاداحة بعد الصين )الدول األسيوية من حيث اتساع المس

 7,517 ويحدهاالمحيطالهنديمنالجنوب،وبحرالعربمنالغرب،وخليجالبنغالمنالشرق،وللهند

( ميل 4,700) كيلومتر 7,517. خطساحلي(ميل 4,700) كيلومتر

تحدهاباكستانمنالغربوجمهوريةالصينالشعبية،نيبال،وبوتانمنالشمال،بنجالديشوميانمارمنالشر

وتعد الهند ثاني أكبر تقعالهندبالقربمنسريالنكا،وجزرالمالديفواندونيسياعليالمحيطالهندي. . ق

دول العالم من حيث حجم السكان بعد الصين الشعبية إذ تجاوز المليار ساكن حالياً ) 

% من جملة سكان 16)( وتشكل  2012 احصاءفي  1,237,000,000

الهندهيمهدحضارةواديالسندومنطقةطريقالتجارةالتاريخيةوالعديدمناالمبراطوريات،كان.العالم(

. روفةبثرواتهاالتجاريةوالثقافيةلفترةكبيرةمنتاريخهاالطويلتشبهالقارةالهنديةمع

نشأتهناكأربعةأديانرئيسيةهيالهندوسيةوالبوذيةوالجاينيةوالسيخية،فيحينانالزرادشتية،اليهودية،

المسيحيةواإلسالموصلواإليهافياأللفيةاألوليالميالديةوشكلتهذهالدياناتوالثقافاتالتنوعالثقافيللمنط

. قة

نداليشركةالهندالشرقيةالبريطانيةفيوقتمبكرمنالقرنالثامنعشر،ثماستعمرتمنقباللتدريجياارفقتاله

مملكةالمتحدةفيالفترةمنمنتصفالقرنالتاسععشرإلىمنتصفالقرنالعشرين،وأصبحتالهنددولةمستقلةف

 بعدحركةالكفاحمنأجالالستقالاللتيتميزتعلىنطاقواسعبالمقاومةغيرالعنيفة 1947 عامي

أهم مالمحها الجغرافية أن نتفهم حركة التاريخ في شبه القارة الهندية نستعرض قبل 

الث جمهوريات في الوقت ، تضم شبه القارة الهندية ثوالدينية واالجتماعيةوالحضارية 

تي لغة تتفرع على أكثر ئ، ويوجد بالهند أكثر من ماالديش: الهند وباكستان وبنغالراهن هي

من ثالثمائة لهجة وبالهند تسع ديانات أهمها الديانة الهندوسية )الهندوكية ( التي يدين بها 

وبها عدة ماليين ( مليون 90أكبر مجموعة إسالمية في العالم )للسكان كما أن بها نحو ثلثي 

 من المسيحيين وديانات أخرى مثل البوذية والسيخ .
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والدينية المعقدة والمتنافرة لم تشهد الهند  واالجتماعيةالجغرافية والحضارية نتيجة للعوامل 

، اسية شاملة لشبه الجزيرة الهندية( وحدة سيالسادس عشرقبل الفترة الحديثة ) قبل القرن 

البريطاني الذي استغل التنافر بين  االستعمارولم تتحقق وحدة الهند الشاملة إال على يد 

 .الكاملة على شبه الجزيرة الهنديةالوحدات السياسية والعرقية لفرض سيطرته 

 

 األوروبي في الهند االستعمار

 

 البرتغالي للهند االستعماراوال؛ 

لبحث عن طريق يوصلهم إلى اهتم البرتغاليون منذ مطلع القرن الخامس عشر با

التي يسيطر عليها الهند والصين .. ( دون المرور بالبلدان والمناطق الشرق )

روبيين عامة  والبرتغاليين دوافع دينية واقتصادية و، وكان لألالعرب المسلمون

 وسياسية .

تطويق العالم كان البرتغاليون يريدون نصرة المسيحية في :الدوافع الدينية

، وقد بدت هذه مسيحية إمبراطوريةإلسالم وانشاء نتشار اااإلسالمي والحد من 

 ،غرافيةالنزعة الدينية في موقف بابا الكنيسة الدافع وللمشجع لحركة الكشوف الج

ئيسية وراء حركة الكشف الجغرافي والوصول كان الدافع الديني أحد العوامل الر

إلى الهند وسواحل افريقيا الشرقية وسواحل شبه الجزيرة العربية لمحاصرة اإلسالم 

، وبذلك كان العامل الديني محركاً م بعمليات التنصير في تلك البقاعلمسلمين والقياوا

 .روبي للهندوقوياً وراء التطلع األ

 كانت السلع التجارية التي تجلب من الهند وخاصة التوابل: االقتصاديةالدوافع

ولكثرة الطلب ربحاً كبيراً ( تدر على التجار الذين يشتغلون بها والتوابل )البهارات 

، وكان مصدر هذه صراً اساسياً لفن الطبخ األوروبي، ألنها كانت تشكل عنعليها

. ومنذ القرن الخامس عشر أصبحت تجارة التوابل وإندونيسياجارة بالد الهند تال

مصر وبالد الشام بسبب يرة عند مرورها بالمشرق العربي )تجابه صعوبات كب

ة عليها مما أدى إلى ارتفاع وزيادة أسعارها ارتفاع الضرائب الجمركية المفروض

في أسواق أوروبا بصورة ال يمكن احتمالها ولذا ظهرت الرغبة الشديدة لدى 

الهند مصدر  روبيين عامة والبرتغاليين خاصة في إيجاد طريق جديد إلى بالدواأل

 .التوابل والبهارات
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منذ القرن الخامس عشر لتحقيق الدوافع الدينية  االتجاهكانت البرتغال رائدة هذا 

وخفض أسعار التوابل بالنسبة للمستهلك األوروبي عموماُ والسيطرة على  واالقتصاد

ر المتوسط من مدن وموانئ البح االقتصاديل الثقل قهذه التجارة المربحة ومحاولة ن

إلى المدن والموانئ طاليتين اللتين كانتا تحتكران تجارة التوابل ي، جنوة اإل)البندقية

، وبعد عدةمحاوالت نجحت سواحل المحيط األطلسي )األطلنطي(الواقعة على 

طريق لاكتشف فاسكو دي جاما  1497نهاية القرن الخامس عشر البرتغال في 

حيث  رة عالقات تجارية مباش لألوروبيينبإقامةرأس الرجاء الصالح الذي سمح 

إلى الهند عن طريق الدوران حول أفريقيا  (1498) عاموصل البرتغاليون في 

وسيطرت .... التاريخ على مصادر تجارة التوابل والسلع الشرعية وتحويل هذه 

سبباً رئيسياً في محاولة  االقتصاديةمثلت العوامل وقد التجارة إلى أسواق لشبونة 

البندقية  احتكارالبرتغاليين الوصول إلى الهند للسيطرة على تجارة التوابل وكسر 

 .األوروبيالسلع الضرورية للمجتمع  وجنوة اإليطاليتين والسيطرة على هذه

لعبت األسباب السياسية  واالقتصاديةى جانب العوامل الدينية إل: الدوافع السياسية

دوراً هاماً في اهتمام البرتغال بحركة الكشوف الجغرافية مما جعل الحركة تتحول 

 استعماريةإمبراطوريةإلى رغبة في السيطرة على كثير من المناطق وتكوين 

األهداف . كان من بين حار تشمل خاصة الهند الهدف األولالبوراء فيما برتغالية 

المسلمين ( القضاء على نفوذ العرب و)الشرقوبرتغال إلى الهند اسية لوصول الالسي

الية قوية تسيطر برتغاستعمارية  إمبراطورية، وتكوين في جميع البحار الشرقية

، كانت إذن العوامل السياسية ذات أهمية كبيرة في اتجاه على تجارة الشرق

 .ليين نحو الشرق عامة والهند خاصةالبرتغا

الواقعة تحت حكم  ، كانت البالدتغاليون إلى شبه الجزيرة الهنديةدما وصل البرعن

، تعددت رحالت عدد من األسر )مفردها أسرة(، فهناك إمارات إسالمية وهندوسية

، ومن جديد فاسكو 1500، كابرال 1498اما جاسكو دي البرتغاليين إلى الهند )ف

نوية إلى ت سحمالتخلت البرتغال عن إرسال  1505 عام( وفي 1502دي جاما 

( تابع البرتغاليون البرتغالي في الهند )فرانسيسكو دالميدا وجودالهند وعينت نائباً لل

 1530 عام( منذ الجزيرة الهندية وأصبحت مدينة )جوا توسيع نفوذهم في شبه

 .عاصمة للهند البرتغالية

ساحل لم يتوغل البرتغاليون داخل شبه الجزيرة الهندية بل اكتفوا بالسيطرة على 

، ورغم أن البحرية التجارية على طول الساحلالهند الغربي وإنشاء عدد من القواعد 

النفوذ البرتغالي على الساحل الغربي لشبه الجزيرة الهندية لم يتجاوز بعض الجزر 

ومساحات من الساحل لكن البرتغاليين استطاعوا أن يحتكروا تجارة الشرق وأن 
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، وأن ينشئوا عالقات محدودة مع اإلمارات المجاورةت ودية مع بعض يقيموا عالقا

. وكان النشاط ذهم وتجارتهم إلى جنوب شرقي آسياالصين واليابان وأن يمدوا نفو

والتجاري مقترنا بجهود تبشيرية لنشر الدين المسيحي والكاثوليكية من  االقتصادي

كل الجهود  وجدوا ورغمخالل بناء الكنائس والقضاء على العرب المسلمين أينما 

 .لتبشيرية محدودة بين أهالي الهندبقيت نتائج الحمالت ا

تضائل النفوذ البرتغالي في الهند خالل الربع األخير من القرن السادس عشر 

، وسقطت في تلك المنطقة االستعماريةوبية المنافسة القائمة بين الدول األورالحتكار

ألخرى على يد هند الواحدة إثر افي القرن السابع عشر القواعد البرتغالية في ال

 .اإلنجليزالهولنديين ثم 

 

 عوامل تراجع الوجود البرتغالي في الهند

كان النظام اإلداري البرتغالي عاجزاً ولم يكن لدى الموظفين البرتغاليين أي  .1

لجنود ا، فكان لذاتيةشعور بالوالء لوطنهم بل كان همهم خدمة مصالحهم ا

األخالقي وكثرة المظالم  التجارة لحسابهم وتفشي الفساد ونمارسيالبرتغاليين 

 . والرشوة

( أنتج وجود نساء برتغاليات مع البعثات لعدمإن نظام الزواج من الهنديات ) .2

 للدفاع اآلزمةللبرتغال وال النوعية العسكرية  باالنتماءساللة لم يتوفر لها شعور 

 .اإلمبراطوريةعن 

....... في الهند  فقد استخدم  كان سبباً هاماً  يني للبرتغاليينإن التعصب الد .3

تعاملهم مع مسلمي الهند والتعذيب في  واالضطهادالبرتغاليون العنف 

 .والهندوس

 وجود قوة منافسة للوجود البرتغالي وهو وصول االستعمار الهولندي. .4

 

 

 للهند الهولندي االستعمارثانيا؛ 
 

يتغير وأصبح  السادس عشرنهاية القرن  ذفي أوروبا من ىأخذ توازن القو

التجارة ومع  اقتحامتخوض بدورها تجربة  أن روبية األخرىوبإمكان الدول األ

الهولنديون  محاولةو لالبرتغاليين في تجارة التواب ية ومنافسةشبه الجزيرة الهند
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 فعوانئ األراضي المنخفضة لتفادي رنقل مركز هذه التجارة من لشبونة إلى م

عقد كبار  1592عام التي يطلبها التجار البرتغاليون،  االحتكاريةاألسعار 

ثره إنشاء شركة للتجارة مع قرروا على إ اجتماعاالتجار الهولنديين بأمستردام 

خرج اول  1595عام ، وخرج أول أسطول هولندي للتجارة مع آسيا في الهند

أصدر  1602في مارس . ووتوالت الرحالت التجاريةاسطول للتجارة مع اسيا 

الشرقية مرسوماً نص على تأسيس شركة الهندمجلس طبقات األمة الهولندي 

مثل حق عقد التجارة وسلطات سيادية واسعة  احتكارالمتحدة الهولندية ومنحها 

 .ات وامتالك األراضي وبناء الحصونالمعاهدات والتحالف

 

. حققت لهند لصالحهميين واحتكار تجارة اكان هدف الهولنديين طرد البرتغال

شركة الهند الشرقية الهولندية أرباحاً ضخمة منذ السنوات األولى واستمرت 

هولندا عن طريق شركتها في توطيد مركزها التجاري في الشرق األقصى 

نجحوا في  1633 عامإضعاف النفوذ البرتغالي وإبعادهم. وفيوالعمل على 

 .الشرقيةمسعاهم وعينت الحكومة الهولندية حاكماً عاماً على جزر الهند 

استطاع الهولنديين وضع حد للوجود البرتغالي وسيطرو على التجارة في الهند 

ن امتد نشاط الهولنديين التجاري من الهند إلى كل مو 1660منذ عام الشرقية 

دخلوا في منافسة مع التجار  ، أيالصين واليابان وإيران والعراق

 .حربين بينهما اندالعت إلى حد استمرواإلنجليز

 

 لبريطانيا االستعمارثالثا؛ 
 عام( اإلسباني هزم األسطول )األرماداأن ي اإلنجليزياألسطول الحربي  استطاع

من ذلك التاريخ سيدة البحار بدون منازع مما  إنجلتراانطالقاوأصبحت 1588

التجارة مع سيسمح لهل بأن تشرع في مرحلة جديدة تحقق لهل السيطرة على 

 .(إندونيسيابلدان الشرق األقصى )الهند والصين و 

بمرسوم  اإلنجليزيةتأسيس شركة الهند الشرقية  1600شهد آخر يوم من أيام 

 فعةرتالم االحتكاريةاألسعار الشرق وتفادي التجارة في  احتكارملكي منحها حق 

 . التي يفرضها التجار الهولنديون

وتتالت الرحالت إلى شبه  1601يناير  23بدأت رحالت الشركة إلى الهند في 

وعشرون ث وأصبح للشركة ثال.لهندية لجلب التوابل والمنسوجاتالجزيرة ا

على مدن من السيطرة 1690 عاموتمكنت  1647 عاممركزاً تجارياً في الهند 

مكنها من مدراس المراكز التجارية الرئيسية في الهند والتي ستبومباي وكلكوتا و

 .أن تنفذ إلى داخل الهند
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 عام منها الشركة لتوسع نشاطها التجاري انطلقتهيئة تجارية  اإلنجليزأنشأ 

، العربيتد نفوذها إلى الخليج ماإلى ايران إذ أنشأت وكاالت تجارية و1818

. وقدأصبحللشركةالسلطةالعليافيالهندواستكملتسيطرتهاعلىمختلفاألقاليمالهندية

كاملة السلطات تمارس  حكومة أصبحت الشركة عبارة عن 1848 عامفيو

ارية في الهند والبلدان نشاطاتها التج

 وشرعتفيبناءنظامإداريعصرييخدممصالحها.المجاورة

 

 االستعمار الفرنسي في الهند رابعا؛ 
وتمكنت  1664 فيعامية أسست الحكومة الفرنسية شركة الهند الشرقية الفرنس

الشركة من تأسيس مراكز ومستودعات تجارية على السواحل الهندية ) الشرقية 

 .لغربية ( وتجارة محدودة مع الهندو ا

إال  روبية أي نفوذ سياسي في غير المراكز التجارية الساحليةولم يكن للدول األ

التي تمركزت في كبريات المدن الهندية  اإلنجليزيةأن شركة الهند الشرقية 

 . الحهاأصبحت تتدخل في الصراعات السياسية خدمة لمص

 

 (  1947 – 1857)  االستقاللالثورة إلى  الهند من 

 

  1857 عامالثورة الهندية 
نفوذهم، وهي مملكة الك الهندية المستقلة إلى من ضم آخر المم اإلنجليزتمكن 

 وقد نجحت في السيطرة على اإلنجليزية، وتكون شركة الهند الشرقية البنجاب

المؤرخون حول طبيعة هذه  اختلفاتها وقد مختلف الممالك وضمتها إلى ممتلك

؟ البريطاني االستعمار، هل كانت ثورة من أجل استقالل الهند وتحريرها من الثورة

ود مسلمين وهندوس وال التعسف والظلم المسلط على الهنأم كانت مجرد تمرد ضد 

 ؟ اإلنجليزيمن النفوذ  صيهدف التخل

 

 :أسباب الثورة

تها شركة الهند الشرقية بالهند نتيجة للسياسة التي اتبع االقتصاديةاألوضاع تردي .1

ة والتي كانت تهدف إلى استغالل خيرات البالد والقضاء على يالبريطان
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الصناعات الوطنية وانتشار البطالة بين صفوف الموظفين الهنود الذين وقع 

 .عن الوظائف الساميةإقصائهم وإبعادهم 

 

التي كانت تعمل من أجل تنصير  اإلنجليزيةنشاط البعثات التبشيرية  ادامتد .2

أمتد نشاط هذه البعثات التبشيرية إلى المدارس ،الهنود واعتناق الديانة المسيحية

 .تشفيات والسجون واألسواق واإلدارةوالمس

 

ذ سياسة شركة كان الجنود الهنود الذين يمثلون أغلبية الجيش واألداة الفعالة لتنفي .3

يعاملون معاملة مواطنين من الدرجة الثانية ويعانون  اإلنجليزيةالهند الشرقية 

 .وهو ما زاد في سخطهم اإلنجليزييز مقارنة بالجنود والضباط من التفرقة والتم

 

 

 أحداث الثورة 

ثورة بين الجنود الهنود في ثكناتهم العسكرية  1857 مايو 10يوم األحد اندلعت

، وأخذ جاء الهندشمال دلهي ثم انتشرت في مختلف أر (تميرو)في مدينة 

هي الجنود األوروبيين ،وقد نجح الثوار في السيطرة على بعض المدن مثل دل

المجهزة باألسلحة الحديثة والمنظمة  اإلنجليزيةأن القوات لمدة أشهر إال 

 .جنود الهنود الذين قاموا بالثورةأن تستعيد المبادرة وتغلبت على ال استطاعت

 

 عوامل فشل ثورة الجنود الهنود

عدم توفر وحدة الهدف فلكل من المسلمين  1857عوامل فشل الثورة أهم من

اد والتنافس القائم بين أهداف مختلفة أملتها األحقوالهندوس الذين ساهموا في الثورة 

 .الطرفين

لم تكن لها قيادة موحدة تديرها وتنظمها حسب . شمل الثورة كل األقاليم الهنديةلم ت 

 وأهداف واضحة قابلة للتنفيذ .خطة مدروسة 

 .ا ويوجه كل العناصر نحو هدف واحدالثورة إلى قائد يقوده افتقار      

المثقفين الهنود سلبي من الثورة عكس عدم تعاطف الطبقة المثقفة مع كما أن موقف 

 .الثورة بل وقفت منها موقفاً مضاداً 
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فضالً عن حرص البريطانيين على الحفاظ على مصالحهم الكبيرة في الهند  

من الهنود الذين قتلوا عدداً منهم رغم فشل  إمبراطورتيهمواالنتقامواسترجاع هيبية 

 :أهمهاإجابيهأسفرت عن نتائج ا فإنه 1857 ثورة

اقتناع الحكومة البريطانية بضرورة إدخال إصالحات جذرية في أسلوب الحكم  .1

على  اإلنجليزيةلسيطرة شركة الهند الشرقية  البريطاني في الهند فوضعت حداً 

 .الهند

 .للحكومة البريطانية ()وأصبحت الهند تخضع للتاج البريطاني  أي .2

ضواً تحت إشراف البرلمان مكون من خمسة عشر ع يحكمهاعينت مجلس  .3

، على حكومة الهند نائب الملك باسماً مسؤوالً يشرف الذي عين وزير اإلنجليزي

تقسيم الهند إلى واليات مستقلة يرأسها موظفون يتلقون أوامرهم من نائب الملك 

 .في أمور الجيش والمالية ولهم كامل الحرية في التصرف في بقية المجاالت

 1861 عامليزية وصدر قانون جالهنود للعمل في اإلدارة اإلن فتح المجال أمام .4

 .ل إلشراك الهنود في إدارة بالدهمفسح المجا

ة وبقائه روبيين في الجيش وإشرافهم على سالح المدفعيواإلكثار من الجنود األ .5

 .عملية التمرد تتكرر تحت سيطرتهم حتى ال

 .مع الهنديحات لتحسين أوضاع المجتإدخال إصال .6

ستبد بالهند رغم فشلها فقد تمخضت عن إحالل حكم م 1857وبالتالي فإن ثورة 

التي كان همها األول خدمة  اإلنجليزيةلسيطرة شركة الهند الشرقية  ووضعت حداً 

 .البريطانية واالقتصاديةالمصالح التجارية 

 

 الحرب العالمية األولى اندالعلى من نهاية الثورة إالهند

1858 – 1914 

وزير مسؤول بحمل لقب  بدأت الحكومة البريطانية تحكم الهند حكماً مباشراً عن طريق

، وأصبحت حكومة الهند فرعاً من فروع الحكومة المركزية في لندن وزير الهند

، وتحت إنجليزير شؤون كل مديرية موظف تنفيذي وقسمت الهند إلى مديريات يدب

ر كان يعمل موظفون من الهنود حيث احتفظ الكبا اإلنجليزسلطة هؤالء الموظفين 

ف الثانوية في اإلدارة ألنفسهم بالمراكز العليا السامية وتخلوا للهنود عن الوظائ اإلنجليز

 .اإلقليمية
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 احتكاريةاً الهندي وأصبحت الهند سوق االقتصادظلت السيطرة البريطانية كاملة على 

 ئعصناعاتها على حساب البضا ترويجوعملت بريطانيا على اإلنجليزية، للبضائع 

لم تستطع  المحلية الهندية ففرضت ضرائب عالية على المنتجات المحلية الصنع التي

 لرسومدية معفاة من االتي كانت تباع في األسواق الهناإلنجليزيةمزاحمة المصنوعات 

، وفي المجال الزراعي سيطر رٍأس المال البريطاني على المزارع الكبرى الجمركية

للشاي والمطاط والبن وأصبح البريطانيون يملكون المزارع الكبرى وال يتعرضون 

 االحتكار، وشمل ي يرتكبونها في حق العمال الهنودللمحاسبة القانونية على الجرائم الت

 ؛الهندي االقتصادشر معظم مجاالت البريطاني منذ النصف الثاني من القرن التاسع ع

ومؤسسات التأمين والتجارة الداخلية ومسالك التوزيع صناعة وإصالح السفن والبنوك 

ت التجارية والصناعية أصحاب رؤوس األموال الهنود وكالء للشركات والبيوتا وأصبح

 .اإلنجليزية

 

 في الهند تطور الحركة الوطنية 

، وبدأت الهنود بضرورة الدفاع عن مصالحهمبداية الوعي لدى  1857كانت ثورة 

الهندية تنتعش وتعددت الجمعيات اإلصالحية وتنوعت برامجها وانتقلت الحركة الوطنية 

ة وكانت منطقة البنغال المركز مى الطبقة الهندية المثقفة المتعلقيادة الحركة الوطنية إل

الرئيسي للحركة الوطنية ومعقل المعارضة للحكم البريطاني من العوامل التي جعلت 

ز طبقة مثقفة ثقافة شرقية ر التعليم بهذا اإلقليم وبرومنطقة البنغال تلعب هذا الدور انتشا

 . وغربية

ثه على مقاومة بدأت النخبة المثقفة جهودها لتوعية الشعب الهندي بحقوقه وح

مستغلة قانون المطبوعات الذي صدر التجاوزات والظالم. وبدأت الصحف الوطنية )

الوطنية المختلفة التي ( وكذلك الجمعيات التي منح بعض الحرية للصحافة 1873عام 

 .بدأت جميعها حركة توعية وطنيةوانتشرت في مختلف أرجاء البالد 

وشرع في العمل على إزالة كل  1885تأسس حزب المؤتمر الوطني الهندي عام 

 االجتماعيةت الصعوبات التي تعترض الحركة الوطنية والعمل على حل المشكال

 .وتوعية الرأي العام
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 العالمية األولى إلى الحرب العالمية الثانيةالهند من الحرب 

(1914 _1939) 

 

ساهم مئات اآلالف من الجنود . 1914عالمية األولى في يوليو سنة نشبت الحرب ال

ة وأفريقية روبيوالهنود من مسلمين وهندوس في المعارك التي دارت في ميادين أ

ُ عن  وحلفائها على أن يحقق لهم النصر جزءاً من مطالبهم  إنجلتراوأسيوية دفاعا

وإذا كانت بريطانيا وحلفائها قد انتصروا في الحرب . واالستقاللوآمالهم في الحرية 

( بفضل ومساهمة الجنود العثمانية واإلمبراطوريةألمانيا على حساب ولى )العالمية األ

، فقد كان ثير من مساهمتهم فيهاالهنود الك . اغتنملهنود وغيرهم من جنود المستعمراتا

 .على تقرير مصير بالدهمللحرب نتائج 

، وقد سواعدهم م علىتقو اإلنجليزيةاإلمبراطوريةوقد أدركوا أن نود إلى بالدهم جعاد ال

روبية وهم يحملون أفكاراُ عن الديمقراطية وت القتال في البلدان األاهعادوا من جب

قد تفاعلت مع النقاط األربع عشر التي أعلنها والمبادئ الجمهورية وكانت الشعوب 

 تبحأصمبدأ منح الشعوب حق تقرير المصير، وقد كي ولسن وخاصة ريالرئيس األم

الدفاع  فيالفعالة وجوب مكافأة الهنود على مساهمتهم )باإلضافة إلى  هذا المستجدات

، وبدأت الهندالبريطانية على االستعماريةالسيطرة  أنهاء وتحقيق النصر( إنجلتراعن 

حركة مثقفة إلى حركة جماهيرية  المطالبة بالحكم الذاتي وتحولت الحركة الوطنية من

 (.ول الفئات الشعبية للنضال الوطنيدخ)

( 1919مارس  30ء الهند )بداية من أرجا االضطراباتالحرب عمت  انتهاءبمجرد 

كام العرفية( ولكن هذا إعالن األح) المفرط العنفالهنود بكومة البريطانية واجهتها الح

األساليب القمعية لم تزد الشعب الهندي إال ثورة وغضباً على السياسة البريطانية وفي 

لوب سأ، وقد انتهج غاندي اندي زعامة الحركة الوطنيةتلك األثناء تولى المهاتما غ

طلة ، فهو يعتبر أن ساإلنجليزيةإلى عدم التعاون مع اإلدارة المقاومة السلمية فقد دعا 

يفضي عدم تعاون الهنود إلى انهيار . وسالهند تقوم على تعاون جميع أهلهابريطانيا في 

نود إلى مقاطعة . كما دعا غاندي الهالهند في واالقتصاديةاإلنجليزيةالهياكل السياسية 

( وشراء المنتوج الهندي )نسيج وغيرها اإلنجليزية: مقاطعة البضائع إنجليزيكل ما هو 

والمحاكم واإلدارة واستقال عدد كبير من  اإلنجليزيةبالمدارس  اإللحاقعن  واالمتناع

لمحاكم وتوقف المحامون عن المرافعة أمام ا اإلنجليزيةالموظفين الهنود من اإلدارة 

الوطنية التي أنشأها حزب والتحقوا بالمدارس  اإلنجليزيةوترك تالميذ المدارس 

رفع غاندي شعار 1932 عامى التي امتدت إللة العصيان المدني ، وبعد مرحالمؤتمر
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أمام الضغط الجماهيري ومنحت الهنود  اإلنجليزية( تراجعت اإلدارة )أخرجوا من الهند

إلى مناصب القيادة  االرتقاء( الجيش بمعنى تمكين الهنود من مطالبهم مثل )تهنيدبعض 

ما تمكن عدد من . ك1924 عامنشاء بحرية ملكية هندية في عدد من الفرق العسكرية وإ

( اصب العليا في اإلدارة المدنية )بعد الحرب العالمية الثانيةالهنود من الوصول إلى المن

 .طرة على حكومات األقاليم الهنديةمن السي 1939 عاموتمكن حزب المؤتمر 

 

 االستقاللالعالمية الثانية إلى الهند من الحرب 

(1939- 1947) 

أن ال فائدة من المماطلة إنجلتراوأدركت  1945انتهت الحرب العالمية الثانية عام 

بالهند في وقت سيطرت فيه الحركة الوطنية الهندية  اإلنجليزيوالتمسك بالوجود 

 بزعامة حزب المؤتمر على حكومات األقاليم الهندية .

 عام. وقامت في استقاللهالى استعداد لمنح الهند أعلنت بريطانيا في نهاية الحرب أنها ع

إلى الهنود وبالتحديد إلى  اإلنجليزيةبإرسال وفد لدراسة كيفية نقل السلطات  1946

يم حزب )الرابطة سه غاندي إال أن محمد علي جناح زعتي يترأحزب المؤتمر ال

المسلمين في دولة الهندية أغلبية  اندماج( التي تضم مسلمي الهند رفض اإلٍسالمية

( وس وطالب بتمكين دولتين: دولة هندوسية )الهند( ودولة إسالمية )باكستانكانها هندس

: حزب المؤتمر الذي يتزعمه بين الحزبين الرئيسيين في البالدبعد أن فشلت في التوفيق 

قر على اإلنقاص وتقسيم غاندي والرابطة اإلسالمية بزعامة محمد علي جناح الذي ا

لهند وباكستان الغربية )باكستان( وباكستان الشرقية : اى ثالثة كيانات سياسيةالبالد إل

)التي ستصبح فيما بعد بنجالديش( وقد شهدت البالد مذابح كبيرة ضد المسلمين في 

الهند وضد الهندوس في باكستان أسفرت عن هجرة سبعة ماليين مسلم من الهند إلى 

 .يين هندوسي من باكستان إلى الهندباكستان وهجرة ستة مال

عن دولة باكستان  االنفصاللية التقسيم فقد ساعدت الهند باكستان الشرقية على رغم عم

، كما بقيت مشكلة إقليم كشمير الحدودي دولة بنجالديش اسموأصبحت تحمل  اإلسالمية

وقد نشبت حربين بين الهند ين رغم أن أغلبية سكانه مسلمين )المقسم بين الدولت

 .زع عليه( دون حل إلى يومنا هذان أجل إقليم كشمير المتناوباكستان م

 

 (1948 – 1869المهاتما غاندي ) 
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، كان رأس وس(، زعيم سياسي هندي1948 –1869هو هانداسكرمشاند غاندي )

من خالل العصيان المدني الشامل والتي أدت إلى استقالل الهند  االستعمارلمقاومة 

 . أنحاء العالم ة والحربية في جميعوألهمت العديد من حركات الحقوق المدني

تولى قيادة حزب  1915عامعاد إلى الهند  ،جنوب أفريقيافي كان يعمل محامياً 

ر وضمان حقوق ققاد حمالت لتخفيف حدة الف ،1921المؤتمر الوطني الهندي عام 

، قاد نضال بالده من أجل اقتصادياً  تعلى الذا واالعتمادام ديني وطني ئالمرأة وبناء و

التي تتخذ عدة أساليب من  األعنفباعتماد سياسة  اإلنجليزياالستعماراستقالل الهند من 

 .االستعماريةالتعاون مع اإلدارة  والعصيان المدني وعدم واالعتصامبينها المقاطعة 

اسة التمييز يناضل من أجل الدفاع عن حقوق الهنود عندما كانوا يتعرضون لس

. تميزت مواقف غاندي من 1915 عامى الهند عاد إل، عنصري في جنوب إفريقياال

غي المرونة التكتيكية صالبة المبدئية التي ال تللالبريطاني لشبه القارة الهندية با االحتالل

تسبب تنقله بين المواقف القومية المتصلبة والتسويات المرحلية المهادنة عند الحاجة. 

ُ مع خصومه ومؤيديه وحل أحياناً إلى حد التخوين والطعن في  مصداقية نضاله حرجا

، فعلى سبيل المثال تعاون غاندي مع بريطانيا في الوطني من قبل المعارضين ألسلوبه

بناء على طلب من  1918الحرب العالمية األولى ضد دول المحور وشارك في عام 

اشرة في مؤتمر دلهي الحربي ثم انتقل للمعارضة المب الحاكم البريطاني في الهند

التام  باالستقاللوطالب خالل تلك الفترة  1918 -1911 عامين للسياسة البريطانية بي

 قاد حركة عصيان مدني أدت في بعض األحيان إلى صدامات بين 1922 عامللهند. وفي

جن ست . حكمت عليه السلطات البريطانية بالسالهنود وقوات الشرطة البريطانية

 .1924سنوات وأفرجت عنه عام 

الدينية  االضطرابات( حتى سادت 1947أغسطس  16ما إن أعلن تقسيم الهند في )

. وقد تألم ية المسلمة وأدت إلى مقتل اآلالفعموم الهند بين األغلبية الهندوسية واألقل

، وقد تصاعدت حدة التوتر بين المأساوية واعتبرها كارثة وطنية غاندي لهذه األحداث

 – 1947عام ى نشوب حرب بينهما شمير وأدت إلاكستان بشأن إقليم كالهند وب

. ولم تؤد دعوات غاندي إلى إدارة الوحدة الوطنية بين الهنود والمسلمين ودعوة 1948

األكثرية الهندوسية المتعصبة هذه الدعوات خيانة عظمى فقررت التخلص منه وبالفعل 

 نديما غاأطلق أحد الهندوس المتعصبين الرصاص على المهات 1948يناير  30في 

 .عام 78وقتل عن عمر يناهز 

. معوجودنظامبرلمانيديموقراطياتحاديةواليةوسبعةأقاليم 28 الهندهيجمهوريةتتكونمن

. وتمتلكثانيعشرأكبراقتصادفيالعالمفيسوقصرفالعمالتورابعأكبرقوةشرائيةفيالعالم

 1991 وقدحولتهااإلصالحاتاالقتصاديةمنذعام
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الىواحدةمنأكبراالقتصاداتنموا،ومعهذاالتزالتعانيمنمستوياتعاليةمنالفقرواألميةوسوءالتغذية

. نظراًللكثافةالسكانيةالهائلة

تملكالهندمجتمعمتعددالديانات،كماأنهمتعدداللغاتومتعدداألعراقوالهندأيضاهيموطنالتنوعاتفي

 .الحياةالبريةبأنواععديدةمنالمحميات
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للهند من الجوانب االربعة والمسطحات المائية ومواقع أهم مدنها  حدد دول الجوار

 ومظاهرها الطبيعية



29 
 

29 
 

 ا

 الصين

 المقدمة

تقعجمهوريةالصينالشعبيةفيالجزءالشرقيمنقارةآسيا،وعلىالساحاللغربيللمحيطالهادي،تمتدال

 3.7) مليونكيلومترمربع 9.600.000 بالدعلىمساحة

،حيثتتميزجمهوريةالصينالشعبيةيتنوعالمشهدالطبيعيفيالصينبينغاباتوسهوبو(مليونميلمربع

صحارىفيالشمااللجافبالقربمنمنغولياوسيبيريافيروسياوالغاباتشبهاالستوائيةفيالجنوبالرطبقر

. بفيتناموالوسوبورما

التضاريسفيالغربوعرةوعلىعلوشاهقحيثتقعجبااللهيماالياوجبالتيانشانوتشكاللحدودالطبيعية

 فيالمقابلفإنالساحاللشرقيمنالبرالصينيمنخفضوذوساحلطويل. نمعالهندوآسياالوسطىللصي

14,500 

كيلومتريحدهمنالجنوبالشرقيبحرالصينالجنوبيومنالشرقبحرالصينالشرقيالذيتقعخارجهتايوان

 . هيأكبردولةفياسياوثالثاكبردولةفيالعالمبعدروسياوكندا.  وكورياواليابان

 تأسستجمهوريةالصينالشعبيةفيأوألكتوبر

 22 تتألفالصينمنأكثرمن. ،ويحكمهاالحزبالشيوعيالصينيفيظلنظامالحزبالواحد1949

. مقاطعةوخمسمناطقذاتيةالحكمواثنتانمنمناطقعاليةالحكمالذاتيهماهونغكونغوماكاو

(. الهند) عاصمةالبالدهيمدينةبكينتشتركالصينفيحدودهامعأكثردواللعالمسكاناً 

 مليارنسمه 1.338.000.000 دبلغعددسكانهافق

ماعداسكانومنطقهماكاواإلداريةالخاصةوكذلكتايوانومنطقههونغكونغ؛عادتهونغكونغللسيا)

 وبالتاليبقيتمقاطعةهونغكونغالصينيةتحتاالستعمارالبريطانيمن  1996 دةالصينيةعام

( وهيتستغلهاعام 154 ،1996 إلى 1842

 400 اخرىفهيكثافهعاليةفيالمناطقالساحليةالشرقيةوتتجاوزتختلفالكثافةالسكانيةمنمنطقهالى

 56 افرادفيالكلممربعفيالمناطقالغربية،يوجدفيالصينحوال 10 كلممربعوأقلمن/نسمه

(. منمجموعالسكان% 92) اكثرالقومياتالصينيةتعداداً ( هان) قوميهوتعدقومية

 .يتجاوزعددافرادهاالمليوننسمة 18 منها( 55) ويشكلباقيالسكانمناالقلياتالقومية

 .الصينيةالمنطوقةوالمكتوبةاللغةالرسميةللبالد( قوميةهان) تمثللغة

: البوذية

هيالديناالوسعتأثيراًوانتشارافيالصينإلىجانباالسالموالمسيحيةبمذهبيهالكاثوليكيوالبروتستانت

 .ي
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األصفرالخصباالحضارةالصينيةالقديمةإحدىأقدمالحضاراتفيالعالم،حيثازدهرتفيحوضالنهر

 6,000 خالألكثرمن. لذييتدفقعبرسهلشمااللصين

(. المعروفةأيضاًباسمالسالالت) عامقامالنظامالسياسيفيالصينعلىاألنظمةالملكيةالوراثية

 لكنأسرةتشينالالحقةكانتأولمنوحدالبالدفيعام( م.ق 2000 حوالي) كانأولهذهالسالالتشيا

 1911 عامفي( ساللةتشينغ) انتهتآخرالسالالت. م.ق 221

. معتأسيسجمهوريةالصينمنقباللكومينتانغوالحزبالقوميالصيني

شهدالنصفاألولمنالقرنالعشرينسقوطالبالدفيفترةمنالتفككوالحروباألهليةالتيقسمتالبالدإلىمعس

 1949 عامانتهتأعمااللعنفالكبرىفي. كرينسياسيينرئيسيينهماالكومينتانغوالشيوعيون

. سسواجمهوريةالصينالشعبيةفيبرالصينالرئيسيعندماحسمالشيوعيونالحرباألهليةوأ

نقلحزبالكومينتانغعاصمةجمهوريتهإلىتايبيهفيتايوانحيثتقتصرسيادتهحالياًعلىتايوانوكنمنمات

 ..سووجزرعدةنائية

 

 19 التدخالالجنبيفيالصينخالاللقرن

. آخرأسرةاقطاعيهفيتاريخالصين( 1911-1636) كانتاسرةتشينج

. ومنعتالتجارةالخارجية«البابالمغلق» فيأواخرعهدهذهاألسرةُطبقتسياسة

وقدفشلتعّدةمحاوالتللبعثاتالتجاريةاألوروبيةفيمساعيهاالهادفةالىتوسيعالمبادالتالتجاريةبينبلد

. انهاوالصين

. فقدتوقّفالتباداللتجاريوالثقافيبينالصينوالبلداناالخرىوعرقلتقّدمالعلوموالثقافةالصينية

 19 ثيرأوروبافيالصيناليذكرحتىالقرنكانتأ

الميالديبماانالسلطاتالصينيةتحظرالتعاملمعاألوروبيينرغمانصادراتهامنالشايوالخزفوالحري

ركانتترّوجفياسواقاوروباوروسياوالياباناالانالصينالتستوردمنالغربإالبعضالمنتوجاتالقليلة

.  والضرورية

اتهابمعنىاناالوروبيينممنوعينمنترويجمنتووبالتاليكانتقيمهصادراتالصينتفوقبكثيرقيمهوارد

. جاتهمفيالسوقالصينية

. غيرانهذاالوضعسيتغيرمعتزايداهتمامالقوىالرأسماليةاالوروبيةبالسوقالصينية

( البلدالمجاورللصين) صّممتبريطانياالتيتسيطرعلىالهند

؛وأمكنلصّممتعلىاستخدامالقوةإلرغامالصينعلىفتحاسواقهاامامالمنتوجاتوالبضائعاالوروبية

(  مخدراالفيونالىالصين) هاذلكعنطريقادخال

فقدلجأتشركهالهندالشرقيةاإلنجليزيةالىترويجهذاالمخدرعلىنطاقواسعوهومامكنبريطانيامنتع

. ديلكفهميزانهاالتجاريمعالصينوالحصولعلىارباح

وفيالمقابلكانالستهالكاألفيونعلىنطاقواسعآثاروعواقبوخيمهعلىالمجتمعالصينيممادفعالصينالى
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. اتخاذاجراءاتلمنعتجارهاالفيونوفرضعقوباتصارمهعلىالمهربين

 1839 وأصدرتللغرضقانونايمنعاالتجاربهذاالمخدروقامتفي

بحجزوإحراقكمياتاألفيونالتيكانتعلىملكالتجاراالجانبواغلبهمبريطانيونوهوماحرمهممنمورد

. فخميدرعليهمارباحاكبيرهوجعلهميتكبدونخسائر

 .بافياندالعحرباألفيوناالولىوكانتهذهاالجراءاتالصينيةسب

 

 1840 حرباالفيوناالولى

 نشبتبينبريطانياوالصينحربُعرفتباسمحرباألفيون

 .   1840 فيأبريل

 اسبابالحرببدعوىانالصينتقففيوجهالتجارةالحرةكانت 

أن نتائجالحربوقد كانت  أساءتالتعاملمعالرعاياوالتجاراإلنجليزو

 يونيو 19) بتاريخ( نانكان)وأجبرتهاعلىتوقيعمعاهده. تمكنتبريطانيامنهزيمةالصين

 (.تضمنتشروطمجحفةفيحقالصين( 1842

. فرضغرامةماليةعلىالصينكتعويضلألفيونالُمصادر -:نصتاالتفاقيةعلى

 .التنازللبريطانياعنجزيرةهونجكونجو

 .حصلتبريطانياعلىامتيازالدولةاالكثررعايةو.فتحخمسهموانئصينيهامامالتجارةالبريطانيةو

فيإطارالتنافساالستعماريتحركتبقيهالقوىاألجنبيةللحصولعلىنفساالمتيازاتالتيحصلتعليهاانجلت

. را

 وأمامتهديداتهذهالدولرضختالحكومةالصينيةلمطالبهاوأمضتاتفاقيةمعالوالياتالمتحدةبتاريخ

 1844 اكتوبر 24 واتفاقيةمعفرنسافي 1844 يوليو 3

 .جاريةعلىمنحفرنساإقامةإرساليهتبشيريهمسيحيةونصتهذهاألخيرةباإلضافةالىاالمتيازاتالت

 الوصايةاالمبرياليةعلىالصينوتفاقماالوضاع

( 1840) ساهمتاالحداثالتيتعقبتهزيمهالصينفيحرباالفيوناالولى

وفرضمعاهداتالمتكافئةمجحفةبحقالصينومااثارتهمنردودفعلداخليهتمّثلتفيموجهمناالنتفاضا

دخالالجنبيومناستبدادموظفيالدولةساهمتفيتعميقازمهاإلتالشعبيةالتيعّبرتعناستياءالسكانمنالت

مبراطوريةالصينيةالتياصبحتتحتالوصايةالفعليةللقوىاألوروبيةوسيطرتهاالسياسيةواالقتص

. ادية
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لمتقتنعالدوالألوروبيةبماحصلتعليهمنامتيازاتواخذتتمارسكالشكااللضغطللحصولعلىمزيدم

 .نالتنازالتوالتسهيالت

. تيالءالسلطاتالصينيةعلىسفينهقرصنهصينيهترفعالعلمالبريطانياستغلتبريطانياحادثهاس

 (.المخالفة) وامامرفضالسلطاتالصينيةتقديماعتذارواألفراجعنبحارهالسفينة

 

 نإعالنبريطانياوفرنساالحربعلىالصي

 اعلنبريطانياالحربعلىالصينوانظمتفرنسابجانببريطانياانتهتبهزيمةالصينوارغامحكومة

( 1860 اكتوبر 25) ومعاهدهبيكين( 1858 يونيو) علىتوقيعمعاهدهتيانتشين( المانشو)

حصلتالدوالألوروبيةبمقتضىاالتفاقيتينعلىحريةتفعياللتجارةاالوروبيةفيكالرجاءالترابالصين

( المنع)يورفعالحظر

عنتجارةاألفيونوفتحإحدىعشرميناءصينياًجديداًامامالتجارةاألوروبيةومنعالحريةللمبشرينالم

نشرالدينالمسيحيوفرصرقابهعلىماليةالصينحيثاصبحمسؤولبريطانيمفتشاعامللمصالسيحينل

. حالجماركالبحريةودفعغرامةحربية

وفيمقابلهذهالتنازالتالصينيةجعاللنظاماالمبراطوريالذيتمثلهحكومةالمانشوعلىحمايةالقوىاأل

باألسرةالحاجنبيةلحكومةالمانشوالحاكمةمنالتحركاتوحركاتالتمّردالشعبيالتيتستهدفاإلطاحة

 (.أسرةتشينج) كمة

 

 (1895-1894) الحربالصينيةاليابانية

اصبحتاليابانفينهايةالقرنالتاسععشرقّوةصناعيةتتطلعبدورهاالىتوسيعنفوذهاالتجاريوالبحثعنا

 .سواقلبيعمنتوجاتهاالصناعيةومنافسهالقوىاألوروبيةفيمنطقهالشرقاالقصىوخاصهفيالصين

 1894 عاماندلعتالحرباليابانيةالصينية

وانتهتبهزيمةالصينوتوقيعمعاهدهشيمونوسكياعترفتفيهاالصينبحقاليابانفيإقامةمصانعيابانية

) وتخلّيالصينعننفوذهافيكوريا،والتنازلعنجزيرهتايوانوشبهجزيره. علىاالراضيالصينية

 .لليابانوأداءغرامةحربية( تونغ -لياو

 

 (1898-1896) تقسيمالصينالىمناطقنفوذ
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 اعطىاالنتصاراليابانيإشارةاالنطالقللدوالألوروبيةلتتقاسممناطقالنفوذفيالصين

. عام 99 وقداتخذالتقسيمشكلعقودتأجيريهلمدة(. تفادياًللتنافسالذيقديؤديالىتصادمأونزاعات)

( معادن)حصلتكلدولهعلىمنطقهنفوذخاصهابهايسمحلهافيهاباستغاللباطناالرض

منشوروكانتجزيرةشاونتونجمننصيبألمانياوخليجكوإنشاءسككحديديةحصلتروسياعلىمنطقة

( فيجنوبالصين) وانجسوشوان

مننصيبفرنساوالمنطقةالممتدةعلىنهراليانجسيمننصيببريطانيا،وقدكانذلمنعواملقيامثورةالبو

 1897 كسير

باإلضافةالىالسياسةاالستعماريةوعمليةاالستغالللموارداالمبراطوريةالىازمهماليةخانقهابر

زمعالمهاإفالسالخزينةالصينيةواضطرارالصينالدخولفيدّوامةاالقتراضمنالبنوكاالوروبيةو

 .عجزهاعنتسديدديونهاوتنازلهاكضمانلتسديدالقروضعنمداخياللرسومالمصرفية

مقوماتاالقتصادالصينيوعجزالنظامالحاكمعناصالحاالوضاكماأدتسيطرةالقوىاألوروبيةعلى

عوالحفاظعلىسيادةالبالدالىسخطوتذمرالفئاتالشعبيةتحواللىانتفاضةتمثلتفيحركهالبوكسرالتي

 .ضمتتحالفالجمعياتالسريةالمناهضةلسياسةالحكومةولكألشكااللوجوداالوروبي

 

 (1900-1897) ثورةالبوكسير

( شمااللصين) غاندلعتحركةالبوكسيرفياقليمشانتون

( 1897-1896) ضمتفيبدايتهافاّلحينالشمااللمتضررينمنمجاعة

 والفئاتالشعبيةالتيهمشهاالوجوداالوروبي( 1896)وفيضاناتالنهراالصفر

 صغارالتجاروالحرفيينالذينتضرروامنمنافسهالبضائعاألوروبية،الجنود)

:  بوكسيرهمالمالكمين) ،كانتبدايهحركةالبوكسيركحركهفالحية..(المطرودين)

(  تزعمتحركةالبوكسيرجمعيةالفضيلةوالنظمالسرية. الذينيتعاطونرياضةالمالكمة

( الماندران) موجههضدكبارمالّكياالراضي

. وضدكالنواعالضرائبوضداالجانبالذينيعتبرهمالثوارمسؤولينعنتردياضاعهمالمعيشية

عخطوطالتلغرافوالسككالحدياستهدفتحركةالبوكسيركالشكااللوجوداالوروبيفيالصينقامتبقط

ديةالمؤديةالىبيكينوتخريبالمراكزالتجاريةوالمؤسساتالصناعيةونهبمبانيالمبشرينوتعّرضاال

جانبفياقليمشاونتونغالىتصفيهجسديةومعتوّسعالقاعدةالشعبيةللحركةاصبحهدفهااحتالاللعا

 .صمةبكين

مإقليمشانتونغبشعرضتالحكومةالصينيةتحتوطأةضغطالدوالألجنبيةأعمااللتمّرد،وأمرتحاك

نحملهقمعواسعهوتماعدامعددمنكبارمسيريالثورة،غيرانهذهاالجراءاتالحكوميةلمتضعحّداًلل

حركةبلعلىالعكسازدادتقوةوتوسعنفوذهامماجعالسرةتشينجالحاكمةتغّيرموقفهاتجاهالبوكسي
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روتحاوالستغالاللحركةللضغطعلىاالجانبفـلمتبدالفواتالحكوميةأيةمقاومةأثناءزحفالثوارعلى

عاصمةبيكينومهاجمتهملممتلكاتومبانياالجانبواعترفتعالنيهبمشروعيةحركةالبوكسيروقدتال

. كبداالجانبخسائركبيرةفياالرواحوالممتلكاتفيبكين

. عمدتالدوالالوروبيةالتدخلعسكرياللتصديلحركةالبوكسير

. فقداقتحمتالقواتاالجنبيةالعاصمةبيكين

لحيثتّمريومياًإعدامآالفالصينينوتدميرالمناوتعّرضالصينيونعلىامتداداسبوعينألبشععمليةالقت

( ونهبنفائسالقصراالمبراطوري) زلواالحياء

وأرغمتالصينعلىقبولشروطصلحمهينةحيثفرضتالقوةاالوروبيةودفعتعويضاتباهضهبلغتمائ

همليونجنية،وحقإبقاءحامياتعسكريهببكينلضمانحمايةوأمنالرعايااالجانبوحراسهالسفاراتاأل

. جنبية

 .راداالسلحةلمّدةسنتينوأصبحتالعاصمةالصينيةتحتاالحتالالالجنبيالفعليكماتقررحظراستي

 1912 وميالدالجمهوريةالصينية 1911 ثوره

بعدإخمادثورهالبوكسيروهزيمةالصينأماماليابان،استفحلتاالزمةفقدازدادالتدخلفيشؤونالصين

طئالسلطةاالداخليةوحصالالجانبعلىمزيدمناالمتيازاتمكنتهممنالسيطرةعلىاقتصادالصينوتوا

. وكانتأعمااللتمردوالمعارضةتسودكألقاليمالبالد. لحاكمةمعالقوىاالجنبية

 أدركتحكومةالمانشوخطورةالوضعوإلنقاذنفسهاأجرتبعضاإلصالحات

( تكوينمجلساستشاري)

المتصاصالسخطالشعبيالمتزايدوالظهوربمظهرالدولةالحديثةأمامالقوىاالجنبيةلمتشفعهذها

 1910 بماأنأعمااللتمردشهدتتوسعاعام. الصالحاتالمتأخرةللحكومةالصينية

وشاركفيهاالعمالوالفالحيينوممثلوالبرجوازيةالصغرىوامتنعالناسعندفعالضرائبونهبوامخازن

 فيالعاشرمنشهرأكتوبر. طموامصانعاألجانبومتاجرهمالحبوبوقاومواالبعثاتالتبشيريةوح

1911 

بدأتالمرحلةاالولىللثورةبأضرابعامأعلنهالتجاروارتفعتالشعاراتتنددبأسرةتشينجالحاكمةوبال

وجوداالجنبيثمانطلقتالثورةالمسلحةبعدأكثرمنألفيعاممنالحكماإلمبراطوريللبالد،قامتجماعة

براطوريلساللةتشينغالحاكمةالتيظلتلمدةقرنكاملقمنالثوارباإلطاحةبالنظامالحاكموالبالطاإلم

بلهذاالتاريختعانيمنالثوراتالداخليةوالتحكمالدوليفيشؤونهاالداخليةمنقبالإلمبراطورياتاألخر

ى،وأصبحتالتعاليمالكنفوشيوسيةالتيوطدتحكمساللةتشينغللبالدموضعتساؤلباإلضافةإلىانعدا

 40 مناليأسالعاممماأضطرأكثرمنمالثقةالعامبالثقافةالقوميةالذيدفعالبالدإلىحالة

. ،إلىإدمانمادةالهيروينالمخدرة(منإجماليالشعبفيذلكالوقت% 10 حوالي) مليونفردمنالشعب

 منجانبتحالفقادتهثمانيةمنالدواللعظمىفيذلكالوقت 1900 وخاللفترةقمعثورةالمالكمينعام

اواإلمبراطوريةالنمساروسياواليابانوالمملكةالمتحدةوالوالياتالمتحدةوفرنساوألمانياوإيطالي)

( ويةالمجرية
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كانتإمبراطوريةتشينغقدماتتإكلينيكيابالفعلوتشكلتفرقعسكريناستطاعتانتستوليعلىالعديدمنالمد

 أعلننجاحثورة. نومنهاالعاصمةوالقضاءعلىالنظاماالمبراطوريوتكوينالجمهوريةالصينية

.. سنياتسان) واختاروا( 1912فبراير" )ووتشانغ"

( ةبريطانيافيهونكونغواتمدراستهفيالوالياتالمتحدةاالميركيةوهوطبيبمتخرجمنجامع

(. الكومنتتانج)رئيسامؤقتاًللجمهورية،أسسالثوريونالسابقونالحزبالوطني

 1912 وفياألولمنينايرعام

أعلنصنياتسينقيامالجمهوريةبالصينرسمياوأصبحهورئيسامؤقتاللبالدلحينانتخابرئيسايحكمال

 وفيالعاشرمنمارسعام. بالد

وكجزءمناتفاقيةتنازالإلمبراطورعنعرشالبالدتمانتخابيوانشيكايرسمياكرئيسللبالد،،1912

إالأنهقامبحلمجلسالكوميتانجوعطاللعملبالدستوربموجبسلطاتهكرئيسللبالدوأعلننفسهإمبراط

 وراعلىالصينفياألولمنينايرعام

طورياتإالأنهجرهحلفاؤهوأعالنالعديدمنالمقاطعاتاستقاللهاعنالصينوتحولهاإإلمبرا.1916

متناثرةفيأيديأباطرةالحربدفعيوانشيكايإلىالتنازلعنكونهإمبراطوراللصينفيالثانيوالعشرينمنعا

. ثمتوفيألسبابطبيعيةبعدهابفترةوجيزة 1916 م

فبدالمنتوحدهافيدولةواحدةقوية،تفتتالصينإلىدويالتصغيرةتحتواطئةحكمأباطرةالحربلمدةعق

أقصىالجنوبالشرقيمنالبالدفيالفترةالممتدةبيندكامل،كماتمنفيصنياتسينإلىمقاطعةغوانجدونغفي

 .1920و 1917 عامي

 

 1913 مفيالصينكتسلمالحزبالشيوعيالح

 1913 قامالشيوعيونبتشكيلحكومةمنافسهفيجنوبووسطالصينوتسلمماوتسيتونغ

( أتباعالحزبالوطني) قيادهالحزبالشيوعيالصينيوبدأالصراعبينالوطنيين

والشيوعيينأنصارالحزبالشيوعيوقداستمدتالجمهوريةالصينيةاألمورالتنظيميةللحكممناالشت

 1917 وبعدقيامالثورةالروسيةسنة. راكيةالثورية

 - حققتالماركسيةانتشاراواسعافيالبالدوقامكالمنليداجاووشيندوشويبنشرالحركةالماركسية

. اللينينيةفيالبالد

البالدإلىأنقامصنياتسينبإعادةتأسيسالكوميتانجمرةأخرىبكماتعاقبتحكوماتمتنافسةفيمابينهاعلى

 1919 عدانتهاءالحربالعالميةاألولىفيأكتوبرمنعام

. بمساعدةعناصرمنالثوارالبالشفةالروسوبتنظيمالحزبالوطنيالذياستقطبإليهعددامنالطالب

 1928 وتشكلتعام 1925 عام( سنياتسان) توفي

مالوطنيينحكمالحزباالستبداديالواحدالذيلميكحكومةوطنيةعملتعلىتوحيدالصينألولمرةمّثلحك

نبمقدورهحلّمشاكاللصيناالقتصاديوالسياسيةواالجتماعيةوالالسيطرةالكاملةعلىالصينوهوم
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 1925 افتحالبابللمعارضةالشيوعيةللوصواللىالسلطةبعدوفاةصنياتسينفيمارسمنسنة

. أصبحشيانغكايشيكزعيماللكوميتانج

ةناجحةعلىأباطرةالحربفيشمااللبالدبمعاونةاالتحاداوبعدتزعمهللحزبقامشيانجبحملةعسكري

. استطاعخاللهاتوحيدالصينمجدداتحترايةالكوميتانج 1927و 1926 لسوفيتيفيمابينسنتي

وخاللتلكالحملةومنذاللحظاتاألولىلإلعدادلها،قامالخبراءالسوفيتبتدريبالعناصرالعسكريةالص

إالأنشيانغلميحفظالجميلللسوفيتوقامبينيةوتوفيرالدعايةوالتعبئةالعامةوالسالحمنأجلنجاحها،

طردالخبراءفورإحكامقبضتهعلىزماماألموروأقدمعلىطردالعناصرالشيوعيةواليساريةمنالك

. وميتانجمماألقىالبالدفيأتونالحرباألهلية

وقامشيانجبإجبارالشيوعيينعلىالتراجعإلىداخاللبالدفيمحاولةمنهللقضاءعليهموقامبتوطيددعا

. 1927 يةفينانجينغسنةئمجمهوريتهبإقامةحكومةوطن

وقدحاولتحكومةشيانجالنهوضبالبالدفيشتىالمجاالتفقامتبإنشاءاألكاديميةالصينيةللعلوموأنشأت

بنكالصينوالعديدمنالمشروعاتالتنمويةاألخرى،ولميعكرمنصفواستقراراألوضاعالداخليةللب

 1931 الدسوىالغزواليابانيلمنشورياعام

 جزءمنمعاركالحربالعالميةالثانيةفيالفترةمابينعاميثماندالعالحربالصينيةاليابانيةالثانيةك

. ،وقامتالحكومةالصينيةباالنسحابونقلمقرهامننانجينغإلىتشونغتشينغ1945و 1937

 1945 وفيعام

قامتالقواتاليابانيةالموجودةباألراضيالصينيةباالستسالمغيرالمشروطللقواتالصينيةوأصبحت

( تحتاسمالصين) جمهوريةالصين

عضوامؤسسالهيئةاألممالمتحدةكماعادتالحكومةالصينيةإلىمقرهاالسابقبنانجينغ،انتهتالعمليات

 1949 القتاليةالرئيسيةفيالحرباألهليةالصينيةفيعام

. حيثسيطرالحزبالشيوعيالصينيعلىالبرالرئيسيللصينوتراجعحزبالكومينتانغإلىتايوان

هوريةالصينالشعبيةفياالولمناكتوباستولىالشيوعيونبقيادةماوتسيتونغعلىالسلطةوثمتأسيسجم

. وقاموابمصادرةأراضياالقطاعيينوأعادواتوزيعهاعلىالفالحين 1949 ر

. ورغمالصراعبينالراديكاليينالمنادينبتطبيقالنظامالشيوعيوالمعتدلينالذينينادونبإصالحات

فقدنجحالشيوعيونفيبماءدولةقويةوستصبحالصينحسبتقديراتاالخصائيينأوالقتصادعالميفيآ

 2076 فاق

انضمتالصينالىالحلفاءفيالحربالعالميةالثانيةوبعدانتهاءالحربوهزيمةاليابانوانسحابهامنالصين

 1946 اندلعتفيمنتصفعام

منجديدالحرباالهليةوتمكنالشيوعيونبقيادهماتسيتونغمنهزمالوطنيينوإجبارهمعلىالفرارإلىجز

 (.وأسسواجمهوريةالصينالوطنية) 1949 يرةتايوانعام

 قتصاديةواالجتماعيةالمعروفةباسمالقفزةالكبرىإلىاألمامعنمقتلمايقدربنحوأسفرتالخطةاال

 وفيعام. مليونشخص 30
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. ،أطلقماووحلفاؤهالثورةالثقافيةوالتياستمرتحتىوفاةماوبعدعقدمنالزمان1966

أدتالثورةالثقافيةبدافعالصراععلىالسلطةداخاللحزبوالخوفمناالتحادالسوفياتيإلىحدوثاضطراب

 1972 فيعام. صينيكبيرفيالمجتمعال

وفيذروةاالنقسامبينالصينواالتحادالسوفيتيالتقىكلمنماووتشوأناليبريتشاردنيكسونفيبكينإلقام

. ةعالقاتدبلوماسيةمعالوالياتالمتحدة

فيالسنةنفسهاتمقبولجمهوريةالصينالشعبيةلدىاألممالمتحدةبدالًمنجمهوريةالصينللحصولعلىع

 فيمجلساألمنضويةالصينفياألممالمتحدةوالعضويةالدائمة
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 خارطة الصين الطبيعية. 

 حدد أهم الدول والمسطحات المائية المحيطة بالصين والمظاهر الطبيعية.
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 اليابان

 

 المعطياتالجغرافيةوالسكانية

 6800 اليابانهوعبارةعنارخبيلمنالجزريتجاوزعددها

. محافظة 47 جزيرةأهمهاهوكايدووهونشووشيكوكووكيوشو،وتتألفاليابانمن

. ويمكنتقسيمهذهالمحافظاتعلىأساسالخلفيةالجغرافيةوالتاريخيةإلىثمانيمناطق

. وتنفردكلمنطقةبلهجتهاالخاصةوعاداتهاوتراثهاالتقليدي

علىسبياللمثال،تختلفمنطقةكانتوالتيتشملطوكيوعنمنطقةكانساياختالًفاكبيًرافيكلشيءبدًءامنم

 .ية،ويستمتعالناسبتجربةاالختالفوالمقارنةذاقاألطعمةوحتىنوعالفنونالتمثيليةالتقليد

( بالدالشمسالمشرقة) أصاللتسمية،أطلقالصينيونهذااالسمعلىاليابانوالذييعني

 بركاناًرئيسياًمنبينهم 750 وهيتقعفيواحدةمنالمناطقالبركانيةالنشيطةفيالعالم،ووجودحوالي

180 

سكانإلىجانبزالزلقويةتخلّفدبركانانشطا،فإناليابانكثيراًمايتعرضلهزاتأرضيةخفيفةيشعربهاال

. ماراًوضحايا

. غالًباماتعانياليابانمنالكوارثالطبيعيةالخطيرةمثالألعاصيرواالنفجاراتالبركانيةوالزالزل

 وعلىالرغممنأنهذهالكوارثيمكنأنتوديبأرواحالكثيرين

يمتداألرخبياللذييقعبعيداًعنالسواحاللشرقيةللقارةاآلسيويةفيالجزءالشماليللكرةاألرضية،بط

  380000 تبلغمساحةاليابان. درجة 20 و 54 كيلومتر،واقعاًبينخطيعرض 3500 ول

. كيلومتراًمربعاً 

 2000 وبسببالطبيعةالبركانيةلمعظمالسلسلةالجبليةاليابانيةالتييتراوحارتفاعهامابين

% 70 تراًفوقسطحاألرض،تحتاللمناطقالجبليةمايزيدعنم3000و

   .منالمساحة% 30 منأرضاليابان،وتتركزالمدنالكبرىفيالسهواللمتبقيةالتيتشكألقلمن

 ،وهيمنأكثرالبلدانكثافةسكانية2006 مليوننسمةعام 730 يبلغعددسكاناليابان

. شخصاًللكيلومترمربع 340 حيثتبلغ( عدداألفراديبلغللكيلومترمربع)

. يديناليابانيونبتعاليمالشنتووالبوذيةالتىوصلتلليابانعبرالصينوكوريا

. يعتبرالمجتمعاليابانيمنبيناألكثرالشعوبشيخوخةفيالعالم

فقدتناقصمعدالإلخصاببشكلكبيربعدالحربالعالميةالثانيةثممرةأخرىفيمنتصفالسبعيناتعندمارف
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 معحلولسنة. باناألعلىفيالعالميمثلمعداللحياةفياليا. ضتالنساءتركالعملوالعودةإلىالمنازل

 عام 62منالسكانفوقسنالـ% 20 يفترضانيتوقفسكاناليابانعناالزديادبحيثتكوننسبة 2007

. تقعمعظماليابانفيالمنطقةالمعتدلةالشماليةويسودهاطقسموسميرطب: المناخفياليابان

يافيالتهبعليهارياحجنوبيةشرقيةمنالمحيطالهادئأثناءالصيف،ورياحشماليةغربيةمنقارةروس

. الربيعوالصيفوالخريفوالشتاء: تتميزاليابانبأربعةفصولواضحةالمعالمفهي. شتاء

 - أزهارالكرز - ولعألجملمنظرينفياليابانهمامنظرتفتحالساكورا

. فيالربيع،واأللوانالزاهيةمناألحمروالبرتقاليواألصفرألوراقالخريف

رتطوراتهافيتقاريرجويةمخصويستمتعاليابانيونبهذهالمالمحالتيتبينتغيرالفصولويتابعونآخ

. صةتوضحبالخرائطأماكنذروةانتشارها

. وتمتازالمنطقتانالواقعتانأقصىالشمالوأقصىالجنوببتباينواسعفيالمناخبينهما

ومنالممكنمثالفيشهرمارساالختياربيناالستمتاعبحمامشمسيفيالجنوبأوالتزلجفيالشمال،وتحي

. جعلهاغنيةبالثروةالسمكيةطباليابانالبحارالغنيةبالتياراتالدافئةوالباردةمما

يعتبراألرزالمنتجالزراعيالرئيسيفياليابان،ومعظمكمياتاألرزالمستهلكةفياليابانمناإلنتاجالمح

 .نظًراالمتالكاليابانالقليلمناألراضيالزراعيةبالمقارنةبكثافتهاالسكانية. لي

 إلى 1639) ظلتاليابانتعيشمنغلقةعلىنفسهافيعزلةعنالعالمالخارجياستمرتأكثرمنقرنين

. حاولتالعديدمنالقوىاألوروبيةفتحاليابانوإخراجهامنعزلتهاالتيفرضتهاعلىنفسها(. 1854

 (Perry التييقودهاالجنرالماثيوبيري) وصلتاليابانالىالقواتاالميركية 1853 وفيعام

 1854( كاناغاوا) وفرضتعلىالحكومةاليابانيةمعاهدةللصداقةاليابانيةاالمريكية

تسمحللسفناالميركيةاستخدامالموانئاليابانية،كماحذتالقوىاالوروبيةحذوالوالياتالمتحدةفتدخلت

. ثمهولندافياواخرالعامذاته( 1855) وروسيافيالسنةالموالية 1854 بريطانياعام

طلباالميركيونوالدوالالوروبيةمناليابانمعاهداتتجاريةتفتحالسوقاليابانيةامامالبضائعاالجنبية

 .

نتقاداتضدالحكومةاليابانيةلقبولهامنحامتيازاتتجاريةللدواللغربيةوهوماادىالىسقوتصاعدتاال

  .ألنهااستسلمتللضغوطاالجنبيةووقعتمعاهداتمجحفةبحقاليابان 1876 طحكومةإيدوعام

: وتعنيهذهالكلمة) (Meiji) حكومةميجي 1867 صعدتإلىالسلطةفياليابانعام

 : اهدافهيوضعتحكومةميجيأمامهاثالثة(. الحكمالمستنير

 )التحديثاالقتصادي) التصنيع .1 

 )التحديثالسياسي) إنشاءدستوروطنيوبرلمان .2

( عام ٤٠ اقلمن) تمكنتاليابانفيظرفوجيزنسبياً (  التحديثالعسكري) التوسعالخارجي .3

. منالتخلصمنالسيطرةاالجنبيةواحتاللمكانةمرموقةبينالدواللكبرى
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 تجسدتحركةالنهضةبقيادةحكومةميجيفيالقضاءعلىالحكماالقطاعيالذياستمرطيلةثالثةقرون

 (Tokugawa فترةحكمعائلةتوكوجاوا)

. ووضعتحداًللنفوذالغربيفيالبالدوبناءدولةعصريةعلىالنمطاالوروبي

ولبلوغهذهاالهدافوجبتكوينقوةعسكريةيابانيةلمقاومةاالستعمارالغربيوبناءاقتصادقويوحكو

 .يةقويةباقتباسأساليبالتقدمالصناعيالحديثةدوناعتناقالمبادئوالقيمواالفكارالغربيةمةمركز

 فيالمجااللعسكري

. الفجندي 300 أثمرتجهودحكومةميجيبناءقواتمسلحةعصريةقوامها

( بعدالوالياتالمتحدةوبريطانيا) واحتلتاليابانالمركزالثالثبينالقوىالبحرية

. الصينوأكبرقوةبحريةبمنطقةالمحيطالهاديوبحر

. وقدبرزتكفاءةالجيشاليابانيفياالنتصاراتالتيحققهافيثالثةحروب

 وانتصرتعلىاالمبراطوريةالروسية( 1895 -1894) كسبتاليابانالحربضدالصينفي

  . 1910واحتلتكورياعام( 1904-1905)

 فيالمجااللسياسي

 - ،وتمإنشاءبرلمانيضمنوابمختلفاالحزاب1889 تماالعالنعناولدستوروطنيعام

  .واصالحاالدارةالحكومية

 فيالمجاالالقتصادي

  .شهداالقتصاداليابانيفترةمناالزدهار. تماستيعابالصناعةالغربيةوإنشاءالصناعاتالحديثة

 التوسعاالستعماريالياباني

: مثال) تمكنتالياباننتيجةلإلصالحاتالجذريةفيمختلفالميادينمنالتخلصمنالسيطرةاالجنبية

( 1899 عامالغاءاالمتيازاتاالجنبية

ونجحتفيالتعاملمعالدواللكبرىعلىقدرالمساواةفيالمرحلةاالولىثماصبحتتنافسهذهالدولفيمجااللت

أدىنمواالقتصاداليابانيإلىاندماجهفياالقتصادالعالميواصبحاستمراروتطورا.وسعاالستعماري

حلتنميةاالقتصاديةاليابانيةمرتبطباستيرادالمواداالوليةالخامالضروريةللصناعةاليابانيةوال

. صولعلىأسواقومناطقنفوذخارجاليابانلتصريفوترويجاالنتاجالصناعيالياباني

وإلىجانبهذهالعوامالالقتصاديةكانهناكأسبابواعتباراتاخرىتدفعاليابانفياتجاهالنزعةالتوسعيةا

. الستعماريةفيالقارةاالسيويةوالمحيطالهادي

. هناكاعتباراتاستراتيجيةمنأهمهاخشيةالتوسعالروسيفيالمنطقةوتهديدهللمصالحاليابانية

وهناكاعتباراتايديولوجيةتقومأساساًعلىفكرةإعادةإحياءأمجاداليابانالغابرةوإقامةنظامجديدفيآ

( آسيالآلسيويين) سياورفعشعاره
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النظامالجديدإلىتوحيدالشعوباأسوةبالنظامالجديدفيأوروباالتينادتبهحليفتهاألمانياالنازية،ويهدد

آلسيويةوتجميعامكانياتهابزعامةاليابانلمواجهةهيمنةالدوالالوروبيةوالوالياتالمتحدةاالميرك

  .ية

تأسستجمعياتسياسيةوثقافيةيابانيةتدعواوتعملعلىتوسعاليابانفيالشرقاالقصىخاصةفيمنطقةالم

 1901 عامالتيتأسست( جمعيةالتنيناألسود) حيطالهادي،ومنبينهذهالجمعيات

 ،وجاءفيوثيقةالتأسيسمايلي1911 الذيتأسسعام( ناديدراساتمشاكاللمحيطالهادي)و

". إنمنيسيطرعلىالمحيطالهادييصبحسيدالعالم"

. وحيثأناليابانتتوسطالمحيطفإنهيعينعليهاالقيامبدوررياديفيالمحيطالهاديلضمانرخائهاوبقائها

 دأبرزرجااللسياسةاليابانيينالتيأسسهاأح( جمعيةالوحدةاآلسيوية) كمانشيركذلكإلى

. وهدفهابسطالوصايةاليابانيةعلىالصين 1917 عام (Okuma الكونتاوكوما)

  .وقدوجدتهذهالتياراتالفكريةواإليديولوجيةمدىكبيرلدىاألوساطالحكوميةوالشعبيةاليابانية

 

 اليابانأثناءالحربالعالميةالثانية

 قبالندالعالحربالعالميةالثانية،عام

،قامتالقواتاليابانيةبتنفيذاإليديولوجيةالتوسعيةوكذلكبغزوالصين،مماجعاللوالياتالمت1939

. حدةوحلفائهايفرضونمقاطعةاقتصاديةعلىاليابان

 وللردعلىهذهالمقاطعةالتيتسببتفيصعوباتاقتصاديةلليابان،قررتطوكيوقصفميناء

 1941ديسمبر 7 األميركيبالمحيطالهاديفي( بيرلهاربر)

. وناعالنللحربعلىالوالياتالمتحدةاالميركيةبالسابقانذاروبد

تسببالهجوماليابانيعلىميناءبيرلهاربرفيأضرارجسيمةلألسطوالالمريكي،كماقامتالقواتالياباني

ةبغزوجنوبآسياوبالتحديدماليزياوإندونيسياوالفلبين،وقدقامتالوالياتالمتحدةوحلفائهاباسترجا

 1942 عامعاالراضيالتياستولتعليهااليابانفيمنتصف

وقصفالسفنالتجاريةاليابانيةوفرضحظرعلىالمواداالوليةالضروريةللحربياليابانيواستولىالحل

 كمااعلناالتحادالسوفياتيالحربعلىاليابانفيبداية( إيوجيماوأوكيناوا) فاءعلىجزيرتينيابانيتين

1945.  

لنوويبإلوضعحدللمقاومةاليابانيةوالحاقهزيمةبالياباناستعملتالوالياتالمتحدةوألولمرةالسالحا

 اغسطسأودىبحياةأكثرمن 9 اغسطسوناجازاكييوم 6 سقاطقنبلةذريةعلىمدينتيهيروشيمايوم

 1945اغسطس 15 ألفنسمةودفعاليابانإلىاستسالمهايوم 200

. وهوآخريومفيالحربالعالميةالثانية

قامالرئيساألميركيهاريترومانفينفساليومبتعيينالجنرالدوغالسماكآرثركقائدأعلىلقواتالتحالفل
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( 1947) وتمنزعسالحاليابانووضعدستورجديدلليابان. رافعلىاليابانإلش

 ورفعالمنععام) منعاليابانمناالشتراكفيأيحربمعدولةأجنبيةومنعرفععلماليابانبشكلمؤقت

1948.) 

بعدحاللحكومةاليابانيةوتدميرمحالتالبيعفيالمدنالرئيسية،أصبحالشعباليابانييعانيمنالجوعلعد

  .350000 بلغعددالجنوداالميركيينباليابان 1945 ومعنهاية. ةسنواتبعداالستسالم

نصالدستوراليابانيالجديدالذيأعدتحتإشرافسلطةاالحتالالالميركيةعلىمنعاليابانمنالتحواللىقوة

  .هجوميةفيالمستقبلومنعاليابانمنإعادةبناءجيشهبعرقلةالصناعةاليابانية

 1951 سبتمبر 8 كانتوقيعمعاهدةسالمسانفرانسيسكوفي

النهايةالرسميةلالحتاللواستعادتاليابانصفتهاكدولةمستقلةمنجديدباستثناءجزيرةأوكيناواالهو

 50000 ورغمبقاءحوالي. 1972 تيبقيتتحتالسيطرةاالميركيةحتىعام

جنديأميركيفياليابانإالأنهاالتعتبرقوةاحتاللبلوجودهانصتعليهبنوداتفاقيةالتعاوناألمنيالمبرمة

  .ميركيةبيناليابانوالوالياتالمتحدةاال

( 1945-1939) هزمتاليابانفيالحربالعالميةالثانية

وأصيباقتصادهابأضراركبيرة،ورغمذلكفإنالياباناتبعخالالالحتالالالميركياستراتيجيةإعادة

. البناءوحققحتىبدايةسبعيناتالقرنالعشريننجاحاًصناعياًكبيراًونمواًاقتصادياًسريعاً 

( بعدالوالياتالمتحدةاالميركية) دفيالعالموأصبحاليابانفيظرفوجيزنسبياًثانيأكبراقتصا

لقداسهمتالمظلةالعسكريةاألميركيةفيتحقيقاألمنالقومياليابانيبماسمحلليابانبأنيكرسكلمواردهل

 .بناءاقتصادقويونظامسياسيديموقراطيعوضتكريسقسطمنمواردهللنفقاتالعسكريةالباهظة

 

 قيامحكومةميجي

كانتاليابانقبلقيامحكومةميجيتعيشفيعزلةعنالعالمالخارجيإلىأنتمكنتالوالياتالمتحدةاألميركيةم

 نإقامةعالقاتمعهافيعام

،فقدوافقتاليابانعلىتوقيعاتفاقياتمعالوالياتالمتحدةوبعضالدوالألوروبيةأيضاًوكانتأخط1853

 رنقاطتلكاالتفاقياتالبندالذيينصعلى

رفضاالجانبللمثوألمامالمحاكماليابانيةوإصرارهمعلىأنتتممحاكمتهمأمامقناصلدولهم،وباال)

،والذياعتبرهاليابانيونانتقاصاًلسيادتهمألنهيساويبينالياب(ستنادفقطإلىقوانينالدواللتيينتمونإليها

. انوالدوالالخرىالخاضعةلالحتالالالجنبي،ويتعاملمعهاوكأنهاخاضعةلالحتالأليضاً 

( توكوجاوا) ابانيونبثورةأدتإلىسقوطحكمأسرةلذاقامالي
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لصالحالحكماالمبراطوريالذيحظيبثقةشعبيةواسعةلحمايةاليابانمنالمخاطرالداخليةوالخارجي

 .ةالمحدقةبها

 االصالحاتالتيقامتبهاحكومةميجي

 لقبباإلمبراطور 1867 الحكمفياواخرالعام( موتسوهيتو) بعدتولياالمبراطورالفتى

 ،فقدقامهذااالمبراطورمنذتوليهالسلطة(وصاحبالسلطةالعادلالمصلحأ) أي( مايجي)

  : بالعديدمناالصالحاتومنها

 االصالحاتفيالمجاالالقتصادي

 .تمتطويرخطوطالسككالحديديةوالنقاللبحريوالنهريعلىنطاقواسع

 .أنشأتالبنوكاليابانيةالعصريةبهدفحمايةالنقدالوطنيوتطوراالنتاجالزراعيوالحرفيو

( الين) ظهورو ةوالفضتحديثالعملفيالمناجممماأدىإلىزيادةإنتاجالذهبو

 .كعملةوطنيةموحدةلليابان

 االصالحاتفيالمجااللسياسيواالداري

شرعتالحكومةاليابانيةبعدسنةواحدةمنتوليهاالسلطةبتحريرالبالدمنالبنىاالقطاعية،فقسمتا 

كما )طوكيو( لبالدإلىمحافظاتوضعتتحتمراقبةالسلطةالمركزية

 الذينيشكلون( المنبوذيناليابانيين) أصدرقانونينصعلىالمساواةبينجميعالمواطنينبمافيهمااليتا

. منالسكان٪ 2

. وضعدستورجديدلليابانينصعلىسيادةاليابانالمطلقة،والتمسكبالحكماالمبراطوري

. 1890 تمإجراءأوالنتخاباتفياليابانالنتخابالمجلسالتمثيليفيمطلعيونيو

 .(طوكيو) نكيوتوإلىإيدوالتيأصبحتتعرففيمابعدبـانتقلتالعاصمةرسميام

 االصالحاتفيالمجاالالجتماعي

كما تخلصتاليابانمنالحروبوالنزاعاتالداخليةالتيدمرتالكثيرمنالبنىاالقتصاديةواالجتماعية 

 .ازديادعدداليابانيينبصورةمطردةنتيجةلالستقراراالجتماعيواالقتصاديوالسياسي

تمإدخااللعديدمناالصالحاتعلىنظامالتعليم،فقدأصبحالتعل.زيادةوتيرةالتمدينالسكانيفياليابانو

  .يمإلزامياًعلىالذكورواالناث،كماتمفتحالعديدمنالجامعاتوالمدارسفيمختلفالمناطق

 االصالحاتفيالمجااللعسكري

 .تحديثالجيشوتزويدهبأحدثاالسلحةوالتكنولوجياالغربية 

كما تم طورةبدعممباشرمنالدواللغربيةإقامةصناعةعسكريةمتو
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عملوا على  .تحديثاالسطواللبحري،والسالحالمدفعية،وسالحالمشاة

 .تحديثقوىاألمنالداخلي،والشرطةوغيرها

 

 التوسعاالستعمارياليابانيفيظلحكومةميجي

بدأتاليابانبعدبناءقواتهاالعسكريةبالتوسعاالستعماريحتىتتجنبوصواللمداالستعماريالغربيإليها

 عام،وقدحصلتعلىالفرصةالذهبيةعندماقامتالحرببينالكوريتينلذاتدخلتاليابانفيهذهالحرب

،ولكنهااضطرتلالنسحابمنكوريافيالعامالتاليمقابلسيطرتهاعلىمواردتايوانلتتجنبالدخ1894

. صينولفيحربمعال

 ثمسيطرتالقواتاليابانيةعلىمقاطعةمنشوريا،مماأشعلحربشاملةضدروسياأدتإلىهزيمتهافيالعام

. ،وقدارتعبتالدواللكبرىمنالقوةالتيأظهرهاالجيشاليابانيفيهذهالحرب1905

  .1910 لقدتمكنتاليابانبفضالالمتيازاتالتيحصلتعليهافيكوريامناحتاللهافيعام

 نهايةحكومةميجي

لوالياتالمتحدةاالميركيةبسببالتجارة،وللردعلىذلكقامتالقواتاليابانيةبشنهجوماصطدمتاليابانبا

. 1941 علىقاعدةالقواتالبحريةاالميركيةفيميناءبيرلهاربرفيديسمبر

  .ثمانضمتإلىألمانياوإيطالياضدالحلفاءفيالحربالعلميةالثانية

 ويتينعلىمنطقتيإلجباراليابانعلىاالستسالمقامتالقواتالجويةاألمريكيةبإلقاءقنبلتيننو

. مماأدىإلىاستسالماليابان( هيروشيماوناجازاكي)

قامتالوالياتالمتحدةاالميركيةبعدذلكباحتالالليابان،وضعتدستوراًجديداًللبالد،كماقامتبخلعحك

 .ومةميجيوتجريدالجيشاليابانيمنسالحه

 النقدوالتقييم

إنحكومةميجيبعدأنتمكنتمنتطويرالبالدأصبحتلديهاالكثيرمناألطماع،فهيلمتكتفبماحققتهمنانجا

زاتعلىالمستوىالداخليللبالد،بألرادتاالستيالءعلىالدوالالخرى،فاستخدمتوسيلةالقوةوالقمعوا

الضطهادوالتدميرمنأجلذلك،وهذاماانعكسعلىاليابانفينهايةاالمروأدىالىسقوطقنبلتيندمرتامدينت

  .كملهماإلىجانبعشراتآالفالقتلىينبأ

 العائلةاإلمبراطورية

. طبًقاللدستورالياباني،يعّداإلمبراطوررمًزاللدولةولوحدةالشعب

( أكيهيتو) تقلداإلمبراطور 1989 وفيعام. ولكنليسلديهسلطةعلىالحكومة

. فيتاريخاليابان 125 عرشاليابانليصبحبذلكاإلمبراطوررقم
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استقبااللضيوفمنرؤساءالبالداألخرىوكذلكبأداءزياراتإلىخاريقومأفرادالعائلةاإلمبراطوريةب

. جاليابان

ومنخاللتلكاألنشطةوغيرها،يقومأفرادالعائلةاإلمبراطوريةبدورهامفيتعزيزعالقاتالصداقةال

. دولية

يحرصأفرادالعائلةاإلمبراطوريةعلىالحفاظعلىالتواصلمعالمواطنيناليابانيينمنخالالشتراكهم

تلفةعبرأنحاءالبالد،وكذلكمنخالاللقيامبزياراتلمنشآتذوياالحتياجاتابالحضورفيالمناسباتالمخ

 .ويتمتعأفرادالعائلةاإلمبراطوريةباحترامكبيرمنقباللشعب. لخاصةوالمسنينوغيرها

 سياسةاليابان

: ،علىثالثةمبادئأساسيةهي1947 يقومدستوراليابانوالذيأصبحسارًيامنذعام

. سيادةالشعب،واحترامحقوقاإلنسانالرئيسية،ونبذالحروب

 التشريعية: وينصالدستورأيضاَعلىاستقالليةالسلطاتالحكوميةالثالث

(. المحاكم) ،والقضائية(مجلسالوزراء) ،والتنفيذية(المجلسالتشريعي)

يعدالمجلسالتشريعي،البرلمانالقوميلليابان،أعلىعضوفيسلطةالدولةوالجهةالوحيدةالمسؤولةع

 مقعدا 480 ويتألفالمجلسالتشريعيمنمجلسالنوابالذييضم. نإعدادالتشريعاتوالقوانينفيالدولة

(. المجلساألعلى) مقعًدا 242ومجلسالمستشارينوالذييضمنحو( المجلساألدنى)

 47 توجد. دبلوغهالعشرينعاًمابالحقفياإلدالءبصوتهفياالنتخاباتويتمتعكلمواطنيابانيبمجر

 3000 حكومةمحليةوأكثرمن

مجلسبلديفياليابان،تشملمسؤولياتهمتوفيرالتعليموالرعايةوالخدماتاألخرى،وكذلكإنشاءوتحس

. ينالبنيةالتحتيةبمافيذلكالمرافقالعامة

. نهاوبينالسكانالمحليينممارسةتلكالهيئاتألنشطتهااإلداريةتجعلهناكاتصااًلوثيًقابي

 .يتماختياررؤساءالحكوماتاإلقليميةوأعضاءالمجالسالمحليةعنطريقاالنتخابات

 شكاللحكم

. تتمتعاليابانبنظامبرلمانيللحكميشبهأنظمةدولتيبريطانياوكندا

. وبخالفاألمريكيينوالفرنسييناليقوماليابانيونبانتخابرئيسالدولةبصورةمباشرة

. نبانتخابرئيسمجلسالوزراءفيمابينهمفأعضاءالمجلسالتشريعييقومو

. وبناءعلىذلك،يقومرئيسالوزراءبتشكيلمجلسالوزراءوبقيادةمجلسوزراءالحكومة

 .ومجلسالوزراء،ويكونمجلسالوزراءمسؤواًلأمامالمجلسالتشريعيفيتأديتهللسلطةالتنفيذية

رضالحلفاءعليوقدبدأتاليابانتعرفخبرةالتحواللديمقراطيعقبهزيمتهافيالحربالعالميةالثانيةحيثف

  .والذيينطويعلىالقواعدوالمبادئالديمقراطية 1947 هادستور
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 ن. حدد أهم الجزر في اليابان.احدد الدول والمسطحات المائية المحيطة بالياب

 ا
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 إندونيــــــــــســـــــيــــــــــا

 

( 13508) إندونيسياهيدولةتقعجنوبيشرقآسيا،وتضمأكثرمن

منالجزر،بعضهاجزرصغيرةالتتعّدىمساحتهابضعةكيلومتراتمربعة،وبعضهااآلخر،مثلجزي

. رةبوركيو،جزركبيرة،حيثتعتبرهذهالجزيرةمنحيثاتساعرقعتهاثالثأكبرجزيرةفيالعالم

وتتمّيزالجغرافيابالتعّددوالتنّوع،فإندونيسياتتكّونمنأرخبيلٍمنالجزريمتّدفيالمحيطّينالهنديوالهاد

عاصمةإن.يلومترمنالشرقإلىالغرب،ومسافةألفّيكيلومترمنالشماإللىالجنوبيمسافةخمسةآالفك

. ماليزيا،وسنغافورة،والفلبين: دونيسيامدينةجاكرتا،ومنالدواللمجاورةإلندونيسيا

"  ،حيثتماستخدامتسمية(جزرالهندالهولندية) وكانتُتعرففيالقرنالسابععشرومابعدهباسم

  .1850 ألولمرٍةعام"  إندونيسيا

 ياعضوفيمنظمةاألممالمتحدةمنذعامإندونيس

سةلحركةعدماالنحياز1950  مؤتمرباندونغعام) ،وهيإحدىالدواللمؤسِّ

رةللنفط(1955 ( األوبك) ،ومنظمةالمؤتمراإلسالمي،وكانتعضواًفيمنظمةالدواللمصدٍّ

رةللنفط2008 حتىعام   .،حيثأصبحتبعدذلكمنالدولغيرالمصدِّ

 ،ويتكلّمسكانهاأكثرمن(2010 إحصائيةعام) مليوننسمة( 238) يبلغعددسكانإندونيسيا

. لغٍةولهجٍةمحليٍة،والتركيبةالسكانيةللبالدعلىدرجٍةكبيرٍةمنالتباينوالتشتت( 300)

 أغلبالسكانذويبشرةسمراء،وهممنجنٍسُيدعى. يعيشأغلبالسكانفوقجزيرتّيجاواومارورا

 أكثرمن. بي،وهومزيجمنالدمالهنديوالصينيوالعربيواألورو(الماليو) أو( اإلندونيسي)

 .فهمأتباعالدياناتالهندوسيةوالبوذية%( 10) منالسكانمسلمون،أماالنسبةالمتبقية%( 90)

تعتبرإندونيسيامنأكبرُمنتجيالمطاطالطبيعيفيالعالم،وتنتجكذلكقصبالسكر،وزيتالنخل،والدخا

 الفحم،والغاز: ومنالثرواتالمعدنيةالتيتشتهرالبالدبإنتاجها. ن،والُبن،واألخشاب،والتوابل

 .،والنيكل،والذهب،والفضة،وغيرهامنالمعادن(البوكسيتاألوليةواأللومنيوم)

 كاناألرخبيالإلندونيسيمنذالقرنالسابععشرمحلتنافسشديدبينالقوىاألوروبية

. بسببكثرةمواردهالطبيعية،وخاصةالتوابلفيجزيرةمالوكو( البرتغال،هولندا،إيطاليا)

 عندماوصلتالسفنالتجاريةالبرتغاليةبقيادة 1512 وكانأولوصوللألوروبيينإلىإندونيسياعام

( فرانسيسكوسيراو)

 .الحتكارتجارةالقرنفلفيجزرالملوك،وعلىأثرذلكشّبنزاعبينالتجارالهولنديينوالبرتغاليين

 االحتالاللهولنديإلندونيسيا
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 فيمسعىلجلبالتوابلمنمصادرهااألصلية،وصاللهولنديونإلىالجزراإلندونيسيةعام

اهداتصداقةوتبادلمنافعمعسالطينالممالكاإلسالمية،ووقفوابجانبا،وعقدوافيالبدايةمع1546

 وفيعام. إلندونيسيينفيحربهمضدالبرتغاليين

،أّسسالهولنديونشركةالهندالشرقية،واستغلّواالصراعاتوالنزاعاتبينالممالكاإلسالمية1602

. إلشعااللفتنةبيناإلندونيسيين،وتوطيدمركزهمالتجاريوالسياسيبالبالد

 لهندالشرقيةالهولنديةوإفالسهافينهايةالقرنالثامنعشر،تمحاللشركةعامومعتدهورشركةا

اشكلبدايةالتدّخالالستع1799 ،واستولتالحكومةالهولنديةعلىأمالكهافيالجزراإلندونيسية،ممِّ

 الرسمي.ماري

 مقاومةإندونيسيالالحتالاللهولندي

-1825 فيالفترةمناندلعتحركةمقاومةمسلّحةضدالوجودالهولنديفيجزيرةجاوا

( 200) أّدتإلىسقوطأكثرمن1830

 ألفقتيل،وبعدإخمادالثورة،قامالهولنديونبضمجزيرةجاواإلىالنفوذالهولندي،وفرضواماُيسّمى

،والذينّصعلىالتزامالفالحيناإلندونيسيينبتخصيصنسبةمعينةمنأراضيهملز(بنظامالمزارعة)

. هممنتوجمعاشيراعةمنتوجاتتصديريةتحددهاالحكومةالهولنديةبدالًمناألرزباعتبارهأ

 – إلىنقٍصحاٍدفيإنتاجاألرز( نظامالمزارعة) وقدأفضىفرض

المادةاألساسيةلتغذيةاإلندونيسيين،وبالتاليانتشارالمجاعةفيجزيرةجاوافياألربعينياتوالخمسين

 .ياتمنالقرنالتاسععشر

 انطالقاًمنمنطقةنفوذهمفيجاوا،بسطالهولنديونسيطرتهمإلىداخلسومطرةاعتباراًمنعام

 عام،وفي1837

. ،فرضواحكمهمالمباشرعلىكالألقاليمالتيتنتجالمطاطوالقصديروالنفط1858

-1879 وخالاللفترةمن

،واجهالهولنديونمقاومًةفيآتشهوباليدامتثالثينعاماً،ومعنهايةالمقاومة،تمفرضالحكمال1909

  .هولنديفيجزرالملوكوجزيرةبورنيو

بدأتالحكومةالوطنيةتتبلورتدريجياً،وقدأّدتسياسةالتوّسعفيالتعليموالخدماتالصحّيةإلىنشوءقوةا

جتماعيةمثقفة،وطبقةرجاألعماإلندونيسيينأصبحواينافسونالتجارالصينيين،ويطالبونبدوٍرأك

برفيإدارةشئونهم،وفيالحياةاالقتصاديةوالسياسية،يتناسبمعمستواهمالعلميوقدراتهماالقتصاد

 .ًتخذتحركةالقوىاإلندونيسيةمناإلسالمإطاراًفكرياية،وقدا

وفيأثناءالحربالعالميةالثانية،أصبحتإندونيسيامسرحاًللتنافساالستراتيجيبينالدواللمتحاربة،حي

 ثقامتاليابانباحتالاللجزراإلندونيسيةعام
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اب،ورأىالشعباإلندونيسيفياليابانيينفرصًةللتحّررمنالنفوذالهولندي،فقدأسهماالحتالاللي1942

 .انيفيتقويةالحركةالوطنيةاإلندونيسية

يأليِّهجوٍممحتملٍلقواتالحلفاءعلىإندونيسيا . قاماليابانيونبتدريبميليشياتإندونيسيةعسكرياًللتصدِّ

 و( أحمدسوكارنو) ،أعلن1945 وفيأعقاباستسالماليابانعام

كماً،و،زعيماالحزبالقومياإلندونيسي،استقالإلندونيسيا،وصارأحمدسوكارنوحا(محّمدحّتى)

. نائباًله – محّمدحتى

 .وفينفسالسنة،التحقسوهارتوبالجيشاإلندونيسيالذيتمتأسيسه،وقاتلضدالهولنديين

رغمحصوإلندونيسياعلىاالستقالل،فإنهولنداسعتالستعادةسيطرتهاعلىالبالد،فشّنتهجوماًعلي

 عام( تمّوز) هافيالسابعمنيوليو

 ،واحتلتجاواوسومطرة،وفرضتحصاراًبحرياً،ثمتوّصاللطرفانإلىاتفاقعام1947

،إالأنالهولنديونخرقوااالتفاقللمرةالثانية،وهاجمواإندونيسيا،واحتلواعاصمتهاجاكرتا1948

،وقبضواعلىعدٍدمنقادتها،ومنبينهمالرئيسسوكارنو،لكنالمقاومةالوطنية،والضغوطالدولية،أ

 تمرالهايعاموفيمؤ. جبرتالهولنديينعلىالتراجع

 ،اعترفتهولندارسمياًباستقالإلندونيسيا،وتماستعادةآخرالمناطقالتيكانتبيدالهولنديينعام1949

1963.  

بعدالتحّررمناالستعمار،حاولتالقيادةاإلندونيسيةأنتصنعمنهذهالفسيفساءالجغرافيةوالسكانية

يدهالمواجهةالنوالثقافيةواالقتصاديةدولًةمركزيًةموحدًة،فاعتمدتالحكومةعلىالجيش،وأطلقت

زعاتاالنفصالية،ومنحتقادةالجيشنفوذاًاقتصادياًوسياسياً،ووقعتمجازروانتهاكاتلحقوقاإلنسان

مّماأدىإلىتعميقاألزمةبدالًمنالسيطرةعليها،وطالبسّكانبعضالجزرواألقاليم،مثآلتشه،باالستقال

السكاناألصلعلىغرارتيمورالشرقية،وشهدتهذهاألقاليمموجاتمنالعنفوالصراعالعرقيوالدينيبين

ليِّينوالمهاجرين،وبينالمسلمينوالمسيحيين،وكانتالدولةاإلندونيسيةطرفاًفيالعنفوالمواجهةبينال

. حركاتاالنفصالية

واندلعتصراعاتداميةبينالمسلمينوالمسيحيينفيتيموروجزرالملوكراحضحيتهااآلالفمنالطرفيّ 

هيبانفصاألقاليم،مثلتيمورالشن،وفيأغلباألحيانكانتتلكالصراعاتالتيتغذيهاالتدّخالتاألجنبيةتنت

  .رقيةوآتشه

( أحمدسوكارنو) اختارتالدولةالمستقلةحديثاًبعدالحربالعالميةالثانيةبقيادة

أنتنحازإلىالمعسكرالشرقيالذييتزعمهاالتحادالسوفيتيفيالحربالباردة،فاقتربتمنالصينواالتحادا

. لسوفيتي،واكتسبالحزبالشيوعياإلندونيسيقوًةكبيرةً 

 32) 1998-1967 بةبانقالبٍعسكرٍيبقوةقائدالجيشسوهارتومنوانتهتهذهالحق

،بتأييٍدودعٍممنالوالياتالمتحدةاألمريكية،حيثأطاحبالرئيسأحمدسوكارنو،وتعّرضالشيو(عاماً 

عيونلتصفياتٍدمويٍة،واستندالحكمالجديدإلىالجيشوالدعماألميركيسياسياًواقتصادياً،وغّضتالو
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. بعداالنسحابالبرتغاليمنها 1915 اللتيمورعامالياتالمتحدةالطرفعنقيامإندونيسياباحت

( آسيان) ودخلتإندونيسيافيحلف

 قباللثورة( الذيترعاهأميركاعلىغرارحلفالناتو،حيثضّمحلفآسيانكالًمنتركياوباكستانوإيران

1979.  

سةلحركةعدماالنحياز  مؤتمرباندونغعام) رغمأنإندونيسياكانتإحدىالدوالألعضاءالمؤسِّ

 عنقضاياالتحّررفيآسياوأفريقيابعدماكانتمنرّوادالعماللتحّرري،إالأنهاتخلّت(1955

"(.  األممالمتحدة"  مساندةحركاتالتحّرروالدفاععنهافيالمحافاللدولية)

ورغمالتعدديةالسكانيةوالثقافية،واتساعرقعةالبالدالجغرافية،فإننظامالحكمالفرديالذياستمرف

  .زبية،وتعّدداألحزابالسياسيةيإندونيسياألكثرمنخمسينعاماًلميسمحبتطّورالحياةالح

( غولكار) كانحزبالرئيسسوهارتو

( حزباً  41) هوالمهيمنعلىالحياةالسياسية،وبعدسقوطسوهارتو،تأّسستأحزابسياسيةكثيرة

تعكسالتعدديةواالختالفبيناألقاليمواألديان،وتتراوحبينأقصىاليمينوأقصىاليسار،وكانمنضمنه

وبانتهاءالحربالباردة،فقدالنظامالسياسيفيإندونيسياأهميتهلدىالوال.ااألحزابالمناديةباالنفصال

ياتالمتحدةالتيتخلّتعنه،وتوقّفتعنتقديمالمعوناتله،وتركتهليواجهصعوباتهالعسكرية،ومشكالتها

 1997 بإلنإندونيسيابدأتتشهدمنذ. القتصادية،وأزماتهالسياسية

لسيطرةعلىالمواردالطبيعيةلهذاالتدّخالتأجنبيةوامريكيةتهدفإلىزعزعةاالستقرارالسياسي،وا

 .،ومواجهةالمّداإلسالمي(وخاصًةالنفط) بلد

 رئيسإندونيسيااألول( أحمدسوكارنو)

. هوأولرؤساءإندونيسيا( 1970 يونيو 21 – 1901 يونيو 6) أحمدسوكارنو

ويعتبر،إلىجانبهواريبومدين،وجمالعبدالناصر،وجوزيفبروزتيتو،وجواهراللنهرو،القادةالر

   .ئيسيينلحركةعدماالنحياز

نالشهرًةواسعًةبسببنضالهالدائموالمستمرألجاللبالد،كماأنهُسجنخاللحقبةاالستعمارالهولنديأ

 18 فيالمنصبي .بقكثرمنمرٍة،ولكنهخرجفيالنهايةمنتصراًبتولِّيهمنصبالرئاسةفيإندونيسيا

 1967 مارس 12 – 1945 أغسطس

 .1970 يونيو 21 توفيوبليتار،إندونيسياولد في 1901 يونيو 6 مواليدخلفهسوهارتو

 

 نشأة سوهارتو
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بدأتاهتماماتأحمدسوكارنوالسياسيةمنذسنواتهاألولىفيمعهدباندونغللتكنولوجيا،حيثيعتبرأحدز

االحتالاللهولندي،وكانعضواًفيالحزبالوطنياعماءالطلبةالبارزينالمنادينباستقالالندونيسياعن

 ،وكذلكفيعام1928 اعتقلتهالسلطاتالهولنديةأكثرمنمرةعام.إلندونيسيليصبحبعدذلكزعيماًله

،حيثأُلقيالقبضعليهمنجديٍد،وُنفيإلىجزيرةفلورزاالندونيسية،ثمإلىجزيرةسومطرهحتى1933

. ،عندماأطلقتقواتاالحتالالليابانيسراحه1942 عام

وبعدنهايةالحربالعالميةالثانية،وهزيمةاليابان،أعلنالثواراإلندونيسيوناستقاللدولتهم،حيثانتخب

 وحتىعام 1945 واأحمدسوكارنورئيساإًلندونيسيا،وظليشغلهذاالمنصبطيلةالفترةمنعام

1968..  

 سوهارتوحكم 

 مايو 21 – 1967 مارس 12) حكمإندونيسيامن

 .ًعاما 32 سيابيٍدمنحديٍدعلىمدى،ثانيرؤساءإندونيسيا،حكمإندوني(1998

 1921 يونيو 8 ولدسوهارتوفي

إباناالستعمارالهولندي،ألسرٍةتشتغلبالزراعةفيوسطجزيرةجاوا،وعاشمتنقالًبينأمهوأبيهوأقا

  .ربهبعدانفصالوالدّيه،ولميكنحينئٍذقدجاوزُعمرهالسنتّين

وكليلتحقبعدذلكبجيشاالحتلقّىسوهارتوتعليمهفيمدرسٍةجاوامحليٍة،ثمعمللفترٍةقصيرٍةفيأحدالبن

في  لحقهُ و .،تمترقيتهلرتبةرقيب1942 عاموفي. 1940 تالاللهولنديعام

 (جزيرة جاوا.2008 - 1921)يوسفحبيبيالحكم

 أهم أعمال سوهارتو

بعداجتياحالقواتاليابانيةإلندونيسياإبانالحربالعالميةالثانية،اقتنعسوهارتوبإمكانيةتحريرإندون

  .يسيامناالستعمارالهولندي،فانضمإلىالقواتاليابانية

 عاموفي

،التحقبالجيشاإلندونيسيحديثالتأسيسبعداستسالماليابانفينفسالسنةوإعالنإندونيسيااالس1945

تقالل،وشاركفيحربالسنواتالخمسضدهولندا،والتيانتهتباحتالاللقواتالهولنديةللعاصمةجاكرتا

. ومدينةيوغاربكارتا

النسحغيرأنعملياتعسكريةقادهاسوهارتومّكنتمناستعادةيوغاربكارتا،ومنثمموافقةهولنداعلىا

ابمنكامالألراضياإلندونيسيةباستثناءإقليمإيريانجاياالذيقادسوهارتوحملًةعسكريًةالسترجاع

  .1960 هعام

 بعداالستقاللإندونيسيا 
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تدّرجسوهارتوفيُسلمالرتبالعسكريةحتىانتهىإلىقيادةالقواتالخاصةبحمايةاألمنالقومي،والتيقادب

. هاالعديدمنالعملياتالعسكريةالناجحةللقضاءعلىحركاتالتمردفيمناطٍقمتفرقٍةمنإندونيسيا

 1965 كمااستطاعسوهارتوأنينقذحكمالرئيسسوكارنوعام

ءمنالجيشاإلندونيسيبالتحالفمعالحزبالشيوعيبقضائهعلىالمحاولةاالنقالبيةالتيشاركفيهأعضا

 فيعام.،وقادبعدهاسوهارتوحملةتطهيرواسعةالنطاقضدالشيوعيين

،أقنعسوهارتوالرئيسسوكارنوبأنيمنحهسلطةإعادةاألمنواالستقرارإلىالبالد،والتيكانتن1966

 قطةالتحولفيالدورالسياسيلسوهارتو،حيثعّينهالبرلمانرئيساًبالوكالةعام

  .،ليصبحالرئيسالثانيإلندونيسيا1968 تخباًعام،فرئيساًمن1967

 ُعرفعنسوهارتواهتمامهبالجانباألمنيإلندونيسيا،وقدزادتركيزهعليهبعدتولِّيهالرئاسة،ففيعام

،أرسلقواتإندونيسيًةلتضّمإقليمتيمورالشرقيةإلىإندونيسيابعدخروجاالستعمارالبرتغالي1975

. منه

ربية،فأعادعضوّيةإندونيسيافياألممالمتحدةبعدأنككماسعىإلىإعادةالعالقاتالسياسيةمعالدواللغ

. انتقدانسحبتمنهافيعهدالرئيسسوكارنوبسبباختيارماليزيافيعضويةإحدىمؤسساتاألممالمتحدة

كماأعلنسوهارتواحترامإندونيسيالجارتهاماليزيا،وعملفيبدايةحكمهعلىتجميدالعالقاتمعالصي

. ن

قادتإندونيسيافيعهدهمنظمةشعوبجنوبشرومنناحيٍةأخرى،قّوىسوهارتومكانةبالدهاإلقليمية،ف

. ،وشاركتفيمحاوالتالسالمفيكمبوديا" آسيان"  قآسيا

  ..وسعىسوهارتوفيالتسعينياتمنالقرنالمنصرمإلىإعادةتطبيعالعالقاتمعالصينمنجديدٍ 

فيعهدهازدهراالقتصادالوطني،وأقدمالمستثمرونالدوليونعلىاالستثمارفيإندونيسيا،وتقّدمتحر

. كةالصناعة،وتحققرخاءاقتصاديللمجتمعاإلندونيسيلميسبقلهمثيل

 ..كمااهتمسوهارتوبالُبنيةاالجتماعية،فطّورالتعليم،وحقققدراًكبيراًمنالتأمينالصحي

ونيسيا،حيثبدأتالروبّيةاإلندونيسيةتفقدقيمتها،واغيرأنمالمحأزمةاقتصاديةحادةبدأتتلوحفيإند

رتفعتنسبةالتضخمبشكلٍكبيرواتسعتدائرةالبطالة،وأعلنمدراءصندوقالنقدالدولياستحالةاستقرا

 راالقتصاداإلندونيسيمعوجودسوهارتوفيالحكمومارسسوهارتوإجراءاتتقّشفاقتصاديةعام

 وفيمارسعام .خلي،وقدأحدثتهذهاإلجراءاتأزمةثقةفينظامهعلىالمستوىالدا1998

. ،أعادمؤيِّدوسوهارتوفيالبرلمانانتخابهرئيساللبالدللمرةالسابعة1998

ولميمضمنواليةسوهارتوإالشهوٍرقليلٍةحتىخرجالطالبفيمظاهراٍتعارمٍةاحتلّواأثناءهاالعاصم

ةجاكرتا،وحاصرواالبرلمانمطالبينبإصالحاتديمقراطية،لينتهياألمرباستقالةالرئيسسوهارتو

 مايو 21 في

وتقولجماعاتحقوقا.،فتولّىنائبهيوسفحبيبيرئاسةالبالدلفترٍةمؤقتٍةإلىحينقيامانتخاباتعامة1998

 .إلنسانواألممالمتحدةإنسوهارتوقدتسّببفيمقتلمايقاربمنمليونشخٍصمنالمعارضين



56 
 

56 
 

 

 حياتهمابعدالرئاسة

 

استقرسوهارتوبعدمغادرتهللحكمبرفقةأسرتهفيإحدىضواحيجاكرتا،متوارياًعناألنظاروالظه

 15 وقّدرتمجلةتايماألميركيةثروةسوهارتوبحوالي. ورالشعبيإالّقليالً 

دوالر. مليار 73 سنةمنُحكمه،بحوالي 32 ملياردوالرأميركي،وقيمةماامتلكتهأسرتهفي

. ريةعندمابدأتالسلطاتبالتحقيقفيثروتهفيبيتهتحتاإلقامةالجب 2000 ُوضعسوهارتوعام

 571 ولميحضرسوهارتوالمحاكمةالتياُتهمفيهاباختالس

 .مليوندوالر،لتمويلمشاريعيديرهاأفرادمنأسرته،نظراًلحالتهالصحيةالمتدهورة

 أُعلنعنمحاكمتهمنجديدعام

،لكنالمحاكمةتوقّفتبعدأنأعلناألطباءعنإصابةسوهارتوبمرٍضفيالدماغ،ثمتكاثرتعليها2002

 وقدأُعيدفتحملفمحاكمتهعام. 2005 ألمراضبعدذلك،األمرالذيأّجلمحاكمتهحتىعام

جدوى.،وتمتقديمطلببإجراءفحوصاتطبيةعلىسوهارتوإلثباتإمكانيةمحاكمته،ولكندون2006

 128 تعويضسوهارتوبمبلغ 2007 ورفضتالمحكمةالعليافيإندونيسياعام

ركيةبسبباتهامهاإياهباختالسمبالمليوندوالر،كانتمحكمةصغرىقدقضْتلُهبهضدمجلةتايماألمي

 كبير.غٍ 

 27 عاماً،وتوفِّييوماألحدالموافق 32 حكمسوهارتوإندونيسيابيدمنحديٍدعلىمدى:وفاته

 .2008 يناير

وتولّىرئاسةالبالدبعدهكلمنيوسفحبيبي،ثمعبدالرحمنوحيد،فميجاواتيسوكارنو،وأخيراًسوسيلل

 55 اقامتهذهالقبائالالمبراطوريةالفارسيةالتيبلغتاوجهافيعهدكوروشالكبير.وبامبانج

(  الدلتا)  مواالمبراطورداراوخلفهخشارياشااالولحيثكانتتضممصرالسفلى.ق

واليونانواسياالصغرىواجزاءمنباكستانوتركمنستانواقاموخدمهبريديهومهدواالطريقوشجعوا

ونيةواالشوريةاالاناالسكندرالمقدونياسقطلتجارةوالفنونوحاولودمجالحضارةالبابليةوالفرع

 4 هذهالحضارةفيالقرن

قباللميالد،استغاللساسانيونالنزعاتالداخليةوقاموبتوحيدفارس،ثمدخلوفيحروبمعالبيزنطيين

 . طواالربعةقرونحتىسقوطهاعلىيداالسالمالعربفيالقرنالسابعالميالدي
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 إيران
 

تقعايرانفيقارةاسياعلىالحدودالغربيةالشماليةللقارةيحدهامنالشمالبحرقزوينومنالجنوببحرالخ

ليجالعربيوخليجعمانوتجاورهاعدةدولمنالغربتركياوالعراقومنالشماالرمينيةواذربيجانوترك

 مانستانومنالشرقافغانستانوباكستان

 . وروباانالهندوويعتبرموقعهاالتاريخياستراتيجيحيثتقععلىالطريقالبريللتجارةبي.
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يتميزمناخهابالتطرفالشديدحيثترتفعدرجةالحرارةفيالصيففياغلباالماكنوكذلكتنخفضدرجةال

 . مليوننسمة 61 يبلغعددسكانهااكثرمن. حرارةبشدةفياماكناخرىوذلكنظرالتعقدالتضاريس

 1555 فيالقرن. لمتشهدايراندياناتسماويةقبالالسالمباستشهادعددقليلمناليهود: االديان

"  زرادشت"  ظهرفيايرانالنبيالفارسي. م.ق

 530 وكاناولمنقالبوجودإلهينوقدتجددتهذهالديانةحضارةاالخمينية

"  قوروش"  االمبراطوريةالفارسيةكوروش. علىيدمؤسسهاعبربعضالحضاراتالتيتلته

"  قبادبنفيروز"  فيعهد"  مزدك"  مشهدتفارسظهورالداعية28 الكبير

النساء،ادتافكارهالىصراعطبقيكبيربينالفقراءوالنبالء،ويمكحيثكانيناديبنوعمنشيوعفيالمالو

"  ماني"  مظهر274 عام. ناعتبارمزدكاولشيوعياشتراكيفيالعالم

 مؤسسمذهبالمانويهوهيفلسفةتجمعبينالفلسفاتواالديان

 416 انتصرالمسلمونالعربعلىالفرسفيمعركةنهاوندوانتهىحكماالسرةالساسانيةبعدمدةبلغت.

 . يفياالسالمتحتواليةالعربالمسلمينسنةودخاللشعبالفارس

 1979 حيثتمتغييراالسمالىمملكةايرانثم 1935 كانتايرانتعرفبفارسحتىعام

"  آري"  أصلكلمةإيرانهي. جمهوريةايراناالسالمية

 وجمعهاأريون،قبائلنزحتالىغربفارسقبل

 55 مايامحكماالشوريينوبلغتاوجهاايامحكمكوروشالكبير.ق2000

" )  الحضارةالهلينيه"  قباللميالدحينغزااالسكندراالكبرالمقدونيفارستشكلت

(  ثقافةجديدةمزجتبينالفارسيةواالغريقية

بعدوفاتهاقتسمالجنرالتالمتنافسينالحكمفنشأتعدةدويالتحتىوصواللساسانيةتحتحكماردشيراال

 . م224 ول

)  عبردويالتصغيرةالحكمالعربيعلىفارستضعفحيثوصلتممالكمحليةفارسيةلسدةالحكمبدأ

... (  البويهيين – السامانيين – الصفاريين - ابطاهمبيين

وصوالالىعهدالمغولحيثاحرقجنكيزخانكالالراضيالتيمرعليهافيفارسوصوالالىبغدادبقيادةهو

الكوالذياحرقبغدادواعدماخرخليفةعباسيوانتهتالمعاركبانتصارالمسلمينالمصريينعلىالمغولف

 . اثبدخواللمغوالالسالم،هدأتاالحد،يمعركةعينجالوت

  

 1795 وصواللدولةالقاجاريةلسدةالحكمفيايران

 1524 سبقوصواللدولةالقاجاريةعدةدويالتقامتعلىأنقاضضعفإمبراطوريةتيمورلنك،

تمكناسماعياللصفويمنتصفيةالموقفلصالحهموسسابذلكاالسرةالصفويةالتيتعدبدايةالتاريخال
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 حديثلفارسعاشتخاللهاعدةحروبمعالعثمانيونواالوزبكوبعضمناطقالحدودونزاعاتعلىالعرش

. 

 1629 وقدكانابرزحكامالدولةالصفويةوالشاهعباسالكبير 1576 الشاهاسماعياللثاني

وقداستمرتالدولةالصفويةبعدوفاةالشاةعباس،زهاءقرنمنالزمنلميبرزخاللهاملكقويوهذاماسب

 1722 غزواالفغانيعامبانهيارالدولةالصفويةاثرال

"  طهماسب"  حيثانتهتاالسرةالصفويةبدخوالخرحكامها

الثانيللصينعلىيداالفغانالذينعاشوصداماتمعالدولةالعثمانيةانتهتبعقداتفاقيةقسمتفيهاايرانكمنطق

"  نادرشاه"  ةنفوذبينكلمنروسياوالعثمانيونواالفغانحتىظهور

وواصلهغزوهحتىوصاللىالهندوماتفيحروبهمعالجنديالذيتعاملبكلدمويةليستعيدالفرسمناالفغان

الهندبطالاسطوريافيفارسوقدوقعتعدةصراعاتاسريةاوصلتاسرةالقاجاريةللحكمحيثتميزع

 . صرالدولةالقاجاريةبأمرين

 الحروبالطويلةمعروسيا: االمراالول

 تحوياليرانالىميدانصراعبينالدوالالوروبيةالكبرى: االمرالثاني

 

 1804 فيعهدفتحعليشاهالروسيةاالزماتالفارسية: اوال

دخلتروسياشرقجورجياوحاولتفرضسيطرتهاعلىغربجورجياالذيتعدهروسياالمدخاللىجميعم

. 1813 قاطعاتفارسوهذامااليقبلهالفرسواستمرتالحرببينروسياوالفرسحتى

 منىالجانبالفارسيبالعديدمنالهزائمواضطرتعلىاثرهاعقدمعاهدهمعالجانبالروسيعرفتبمعاهده

 " 1813 كلستان" 

اناليكونلفارساسطولفيبويتنازاللشاهعندربندوجورجياوداغستانوغيرهامناالراضي:نصتعلى

 حرقزويين

المتكن.حريةالمواطنينالروسفيالتجارةوالتجوالفيفارسوكذلكبالنسبةللمواطنينالفرسفيروسياو

.  حملةعسكريةضدروسياألعدادكسبالوقتألجلسوىفترةلمعاهدة

 لمتلتزمفارسبمعاهدهكلستانوهذاماجددالحرببينهماوفيالمقابلوسعتروسيانفوذهاناحيةبريفان

"  انتهتبمعاهدهمذلةالىفارسعرفتبمعاهده1828-1826 تجددتالحرببينالجانبينعام. 

 فارسعنبريفانونخشوندالخصبتينتنازلت1828 تركمانجاي

كما  اعطتلروسياحقتعيينالقناصلكذلك  منحترعاياروسيافيبالدفارسامتيازاتقضائيةو

على اجبرتفارسعلىدفعتعويضالحربلروسيا% و5 تحديدالضرائبعلىالصادراتوالواردات
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معالدواللكبرىاالخرىواصبحتفارسمحطاالمساواةعهداكانتفيهفارسعلىقدمالمعاهدةانهتهذهأن

 .طماعالدواللكبرىالتيحصلواعلىامتيازاتاقتصاديةوقضائية

 فارسالتدخالتالدوليةفي: ثانيا

 1800 توجهتانظارالدواللكبرىناحيةفارساكثرمنالسابقخصوصابعدفشلنابليونبونابرت

فيحملتهضدمصر،بدانابليونيفكرفيحملةجديدةموجهصوبالهندعنطريقالبحراالسودثمفارسوذ

ولكنسرعانماوئدتهذهالحملةمنقبلكباالشتراكمعروسياالتيتقرأانتغزوالهندعنطريقاسياالوسطى

 لبريطانيااثراغتيااللقيصرالروسيبوالالول

وفيغضونذلكسعتبريطانياالىعقداتفاقيةتمكنالبريطانيونمنعقداتفاقيةبينالكابتنجونمالكو1801

( التاريخ) وفتحعليشاهنصتعلى

خليافغاانتغزوالقواتالفارسيةافغانستانفيحالهجومهاعلىالهندعلىانتحتفظفارسبقواتهاهناكلحينت؟

، وضعحدلمحاوالتفرنساالتغلغلفيالمنطقة،نستانمناطماعهافيالهند

، تقدمانجلتراالمساعداتالضروريةالعسكريةلفارسفيحالتعرضهالهجومفرنسي

اعفاءالبضائعاالنجليزيةمندفعالضرائب،انتفتحفارسجميعموانئهاامامالتجاراالنجليزوالهنود

. 

ماسيةكماكانلروسياذلكانسلسلةالحروبالتيتتابعتاالحداثوكانلفرنساعدةمحاوالتعسكريةودبلو

خاضتهافارسضدروسياوغيرهااضعفتهاالىحدانهافتحتالبابامامقوىأخرىألنتلعبدورابارزافير

 سمسياسةطهرانومنثمالحصولعلىامتيازاتلمتكنتحلمبها

ولعالهمامتيازحصلتعليهبريطانياهوحقاحتكاروتصنيعالتبغالذيحصلعليهالسيرتالبوتفيجميع.

 15 نظيردفعمبلغ 1897 يةاالقاليمااليران

 . الفريالسنوياوحصواليرانعلىربعقيمةالربحالصافيللشركةالمحتكرة

  

 . فيبالدفارسخالاللقرنالتاسععشرالعامةاالوضاع

 1848 – 1834 جدهعلىالعرش(  محمدشاهابنعباسميرزا)  خلف

: محاولةالتوسعفيافغانستان،ثانيا: وشهدعهدهثالثاحداثمهمه،اوال

: معالدولةالعثمانيةوتعدمناهممعاهداتالحدود،وثالثا 1847 الحدودية(ضروم)توقيعمعاهده

. نسبهالىعليمحمدرضاالشيرازيالبابي 1850 – 1819 ظهورالحركةالبابية

 وايران.فيالعراقالحركةوقدانتشرتهذه 1850 الذينفذفيهحكماالعدام

 

 1896 – 1848 عهدناصرالدين
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 1853 تولىالعرشبعدابوهواهماالحداثهيتوقيعمعاهدهمعبريطانيا

(  هراة)  تقضيبسحبالقواتالفارسيةمنافغانستان

وتعهدالشاةبعدمارسالقواتهالىصدهجوماالانالشاهاستغالنشغالدخولبريطانيافيحربالقرمضدر

(  1856 – 1856) وسيا

فحاصرهراةوعلىاثرهارسلتبريطانيااسطولهاللسواحاللفارسيةواحتلتجزيرةخرجوميناءبوش

 1857 الثورةضدهافيالهندبإخمادهروميناءالمحمرةورغبةمنبريطانيابانهاءالحربالنشغالها

 . عمدتالىابراماتفاقيةمعطهرانالتيقبلتبهاالدراكهاانهاغيرقادرةعلىكسبالحرب

  

 1906 – 1896 تولىالعرشمطفرالدينشاه

 بحجةالعالجكلخزانةالدولةألوروباتركخزينةالدولةخاويةعلىعروشهاحيثكلفترحالته

 إليرانوقداصدراولدستور. اهماالحداثفيعهدههيقيامثورةالدستور.

.  اعقبهعلىالعرشابنهمحمدعليشاهوالذيكانمكروها1906

"  وتنصيبابنهالسلطان 1909 حاواللغاءالدستورفتسبببحرباهليهوانتهىاالمربعزله

. حيثشهدعهدهاحداثخطيرة 1925 الذياستمرحكمهحتىعام"  احمدشاه

كانالشاهإلعوبةفييدالبريطانيينخصوصااثناءالحربالعالميةاالولىوانتهىعهدهوعهداالسرةالقاج

 .اريةبقراراصدرهالبرلمانيقضيبخلعهويبدابذلكعهداالسرةالبهلويةفيايران

 

 

 )1979 – 1925 لتاريخااليرانيخالاللعهدالبهلويا(

 (1941 – 1925)  حكمرضيشاهبهلوي

 :حكمرضيشاهبهلويعلىالمستوىالداخلي

"   الحكمالعسكري"  اعتمدفيحكمهعلىالجندرمه

 1934 شهدتايرانعدةانجازاتعلىالمستوىالتعليميوالثقافيوالصحيواسسجامعةطهران

يمثلونالسمةالسائدةداخالىالغاءالحجابفكانالفقرواالضطهاددعىوحاواللحدمننفوذرجااللدينكما

 .اللمجتمعااليرانيفيعهده

 :علىالمستوىالخارجي
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( 1933 وذلكبابرامعدةمعاهدات) شهدتتلكالفترةنموالنفوذااللمانياذحصلتقاربالمانيفارسي

زعزعالعالقةبينفارسوكلمنبريطانياوروسياالمترقبتينلهذاالنفوذااللمانيماحدابهماالىالقيامباحت

 . الاليران

 1941 القواتااللمانيةالحدودالسوفييتيةاجتياح 

قدمكلمنالسوفييتيينوبريطانيااحتجاجاعلىوجوداعدادكبيرةمنااللمانفياالراضيااليرانيةاالانال

.  اقبلكلمنالسوفييتيينوبريطانياعلىاحتالاليران 1941 شاهتجاهلهذااالحتجاجوفينفسالعام

ااطاحبحكمرضاشاهبهلويالذيفرالىاجتاحتالقواتالسوفييتيةشمااليرانوالبريطانيةجنوبهاوهذام

 . خارجايران

 1979 – 1941 محمدرضيشاهبهلوي

 : الصعيدالداخلي..  عينمنقباللبرلمانااليراني

 1944% . 757 ساءلدرجةارتفاعتكاليفالمعيشةالى:الوضعاالقتصادي

وذلكبسببالحروبالتيكانتايرانساحةلهاأثناءالحربالعالميةالثانيةوسيطرةالحلفاءعلىمعظموسائ

 . اللنقلللجهودالحربية

 الوضعالسياسي

شهدتالحياةالسياسيةالداخليةنشاطاكبيراكانمنابرزهاتاسيساالحزابوالجمعياتالسياسيةومناه:

 1941 ماالحزابهوحزبتودةالشيوعي

 1942 توقيعمعاهدهثالثيةاالطرافبينفارسوكلمنروسياوبريطانيا:الصعيدالخارجي

 : واهمبنودها

 احتراموحدهاالراضيااليرانيةوسيادتهاواستقاللهاالسياسي

كما . انتدافعالدولتانعنايرانفيحاالياعتداءالمانيو.

 حصلتالدولتانعلىحقاالحتفاظبقواتعسكريةوبريةوبحريةوجويةفوقاالراضيااليرانية

 . اشهر 6 نالقواتالعسكريةفيفترةالتتجاوزانتسحبالدولتاو

 1979 – 1953 تاريخايرانبينسقوطمصدقوسقوطالشاه

وصاللىرئاسةالوزراءااليرانيةشخصيةقويةلميقدرلهاالبقاءبسبباصطدامالمشاريعالتيقدمهابا

 1951 لمصالحالبريطانيةاالمريكيةفيالمنطقةحيثاعلنمصدقتأميمالنفطااليراني

موالذيحظيبشعبيةقويةوصادقعلىقرارالتأميممجلسالنواباإليرانيوعلىانشاءشركةنفطايرانيةو

اعترضتبريطانياعلىالقراروارسلتسفنهاالحربيةوحاصرتالتجارةااليرانيةمماادخاليرا.طنية

نفيازمهاقتصاديةخانقةوساندتامريكامبدابريطانياذلككيالتحذواباقيالدولحذوهامثاللسعوديةو
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يناالمريكيةوالبريطانيةالىاالطاحةبحكومةمصدقالذيحكمعليهبالسجنواالقامهذامادفعالحكومت

 ةالجبريةبعدنجاحاالنقالبالمدبرضده

امابالنسبةللشاهفقدانتهجنهجابيهفياالعتمادعلىالقوةالعسكريةفيحكمالشعبفكانتميزانيةالدولة.

 تذهبلالنفاقالعسكريالذياصبحاكبرقوةبحريةفيالمنطقةوخامسقوةعسكريةفيالعالم

نسحباهتمامالشاهبتنظيمجهازاالمنالداخليوالمؤسسةالعسكريةوبدعممنامريكاوالكيانالصهيا.

 SAVAK جهازالشرطةالسريةالمعروفبالسافاكا 1957 ونياسسالشاه

وكانالقمعالسياسيمنسماتعهدهوحضرالنشاطالسياسيوالثقافيوالعماليوحوربتالصحفوصارتمه

 1955 في. مهوسائالالعالمتمجيدشخصيةالشاهوانجازاته

 1962 كسبالفالحينطرحالشاهوألجلبدأالعملبخطةتنميةاقتصاديةحيثكانالشعبيعاني

 وكانتمحاورهوبنوده. اولثورةالشعبوالشاه(  الثورةالبيضاء)  برنامجاطلقعليه

كما أمر  الغاباتتأميمو باألرضالغاءعالقةالرق:

. الموافقةعلىمشاركةالعمالفيأرباحالشركاتو حقالتصويتللمرأةتعديلقانوناالنتخاباتوجعلب

 إالأنتطبيقالبرنامجلميكنناجحواالعتراضحولتحريرالمراة

 وقدرافقتاالزمةاالقتصاديةالتضخمالنقديالذيانهكالفقراءدوناالغنياءواستفشاءالفساداالداري.

نكلذلكوضعالمجتمعالدوليتوجيهادانهضدالقمعالذييمارسهالشاهفيالداخلوانتهاكاتحقوقاالنسا.

حتىانالرئيساالمريكيجيميكارتراشتركفيحملةاالدانةوهذاماشجعالثورةضدالشاهفيالداخلوالخا

 1977 رجللتحركضدالنظام

 .1979لويةعلىيدالثورةاالسالميةفيايرانالبهوكانتنتيجتهااالطاحةبحكماالسرة
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