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 ًَىذج اسخسشادي حازيخ آسيا انحديث و انًعاصس 
 

 

 

 

 

 

 كهيت انخسبيت 
     

 انفسقت :    انسابعت       انًادة : حازيخ آسيا انحديث و انًعاصس         قسى :    انخازيخ             

------------------------------------------------------------------------------------ 

   3102-3102نهعاو انجايعي  األول ايخحاٌ انفصم اندزاسي 

        =============================================== 
 

        -يًا يهي : (    سؤال واحد فقط ) أجب عٍ 

     ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

و عهي أساس  0421بدأث يشكهت كشًيس يُر أسخقالل انهُد و قياو دونت باكسخاٌ عاو  –0

حقسيى شبت انقازة انهُديت بيٍ انهُد و باكسخاٌ ... و قد يسث يشكهت كشًيس بًساحم يٍ 

 باكسخاٌ ... و أخرث بعض انقىي اندونيت حهخى بهرا انصساع انصساع بيٍ انهُد و 

 في ضىء ذنك َاقش ... 

 

 حطىز يشكهت كشًيس .  -
 يساحم انصساع بيٍ انهُد و باكسخاٌ . -
 يىقف انهُد . -
 يىقف باكسخاٌ .  -
 يىقف انىالياث انًخحدة األيسيكيت .   -

 
يدٌ انصيٍ . َشطج اندول األوزبيت في ححقيق األيخياشاث نها في يىاَي و – 3  

في  ضىء هرِ انعبازة وضح ...      
 

 

 انصيٍ و اندول األسخعًازيت  .  -
 انصيٍ في انقسٌ انعشسيٍ .  -

 

 

 

 
                                                                                                                                                     

مع أطيب االمنيات بالنجاح                                                                                                                              
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 غجابت انسؤال األول 

 

 

 

و عهي أساس  0421بدأث يشكهت كشًيس يُر أسخقالل انهُد و قياو دونت باكسخاٌ عاو  –0

حقسيى شبت انقازة انهُديت بيٍ انهُد و باكسخاٌ ... و قد يسث يشكهت كشًيس بًساحم يٍ 

 انصساع بيٍ انهُد و باكسخاٌ ... و أخرث بعض انقىي اندونيت حهخى بهرا انصساع 

 في ضىء ذنك َاقش ... 

 

 طىز يشكهت كشًيس . ح -
 يساحم انصساع بيٍ انهُد و باكسخاٌ . -
 يىقف انهُد . -
 يىقف باكسخاٌ .  -
 يىقف انىالياث انًخحدة األيسيكيت .   -

 

م، وقد انصرف 4ٗ1ٔعرضت الهند قضٌة كشمٌر على مجلس األمن الدولً فً األول من ٌناٌر 

القرارات، تضمنت اتفاًقا لوقف إطالق النار مجلس األمن الدولً إلى معالجة هذه القضٌة عبر عدد من 

فً جامو وكشمٌر، واتفاقٌة للهدنة بٌن البلدٌن، وإجراء مشاورات مع اللجنة المشكلة من مجلس 

األمن لتحدٌد الشروط العادلة والمنصفة التً تكفل التعبٌر الحر عن إرادة سكان كشمٌر وفق حق 

 .تقرٌر المصٌر

الطرفٌن، فقد أخفقت األطراف فً إجراء االستفتاء اإلقلٌمً بفعل وعلى رغم جهود مجلس األمن مع 

ا للتقسٌم بالقوة منذ ذلك التارٌخ ٌّ  .غٌاب أساس مشترك إلدارة االستفتاء، بٌد أن اإلقلٌم خضع عمل

الباكستانٌة الفعلٌة فً  -وورد فً تقرٌر ممثل األمم المتحدة المستر "دٌكسون" أن الحدود الهندٌة

ا لوقف إطالق النار، وبالفعل أدى اتفاق كراتشً فً دولة )جامو وك  2ٕشمٌر( ستصبح لسنوات خّطً

إلى تشكٌل الحد الحقٌقً لسٌادة الدولتٌن، حٌث أفضى  -لتحدٌد خط وقف إطالق النار-م 4ٗ4ٌٔولٌه 

إلى تقسٌم )جامو وكشمٌر( بٌن )مظفر آباد( عاصمة لحكومة )آزاد كشمٌر( ونواة لدولة )كشمٌر 

و)سرٌنا غار( العاصمة التقلٌدٌة لـ)جامو وكشمٌر( تحت سٌطرة القوات الهندٌة المؤٌدة الحرة(، 

 .لـ)الشٌخ عبد هللا( أسد كشمٌر الذي عارضت )باكستان( نفوذه واتهمته بالتعاون مع الهند

 :42ٔٔدٌسمبر  -4ٗ2ٔالنزاعات بٌن الهند وباكستان خالل الفترة من أكتوبر 

 م(:4ٗ1ٔ-4ٗ2ٔأوالً: النزاع األول )
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م( حول والٌة )جامو وكشمٌر(، وكانت الوالٌة التً 4ٗ2ٔبدأ النزاع األول بٌن الدولتٌن فً )أكتوبر 

تقع فً أقصى الشمال من شبه القارة الهندٌة فً إقلٌم )الهماالٌا( أكبر اإلمارات الهندٌة، حٌث تبلغ 

 ..( مٌالً مربًعا تقرًٌبا1ٗ5٘ٓٓمساحتها )

مالٌٌن( مسلم، ٌحكمهم  ٖمالٌٌن( نسمة، منها ) ٗم )4ٗٔٔتعداد عام وبلغ عدد سكانها حسب 

م( أصدر البرلمان البرٌطانً قانون 4ٗ2ٌٔولٌه  2ٔالمهراجا الهندوسً )هاري سٌند(، وفً )

م(، وبناًء 4ٗ2ٔأغسطس  ٘ٔاستقالل الهند الذي أنهى الحكم البرٌطانً، وتم تنفٌذه اعتباًرا من )

أن  -طبًقا لهذا القانون-( الجدٌدة؛ وكان على الوالٌات واإلمارات الهندٌة علٌه نشأت دولة )باكستان

 .(تنضم إّما إلى الهند أو إلى )باكستان

وهذا ما حدث مع معظم الوالٌات واإلمارات، إال أن مهراجا والٌة )جامو وكشمٌر( لم ٌستطع أن ٌتخذ 

ها االقتصادي على البلدٌن الهند أي قرار سرٌع، وكان من الصعب تحقٌق استقالل كشمٌر، العتماد

 .(و)باكستان

م( ثورة مسلحة فً إقلٌم )بونش( فً الجزء األوسط الغربً من 4ٗ2ٔوشهدت الوالٌة منذ )ٌولٌه 

كشمٌر، حٌث تمكن الثوار من إقامة أول حكومة لـ )آزاد كشمٌر( أو )كشمٌر الحرة(، وقد أمدت 

 .)باكستان( الثورة بالسالح وأٌدتها

م( قامت جماعات إرهابٌة من الهندوس والسٌخ بمذابح طابفٌة ضد 4ٗ2ٔل أغسطس وفً )أواب

مالٌٌن( مسلم من المنطقة، لجأ معظمهم إلى أراضً )آزاد  ٘المسلمٌن، أّدت إلى فرار حوالً )

كشمٌر(، واشترك مهراجا والٌة )جامو وكشمٌر( وأعوانه فً هذه الفتنة الطابفٌة، فاشتعلت منطقة 

 .(مٌر و)باكستانالحدود بٌن كش

م(، عقدت حكومة كشمٌر اتفاًقا مؤقًتا مع )باكستان( لتمد الوالٌة بالمواد 4ٗ2ٔأغسطس  ٗٔوفً )

م( بدأ المهراجا ٌشكو من 4ٗ2ٔالغذابٌة وتدٌر المواصالت والبرق والبرٌد، وفً )أوابل أكتوبر 

بالتزاماتها طبًقا التفاق حصار اقتصادي تفرضه )باكستان( على كشمٌر، وزعم أن )باكستان( ال تفً 

أغسطس(؛ فأرسلت )باكستان( السكرتٌر المساعد لوزارة الخارجٌة الباكستانٌة لتسوٌة الخالف،  ٗٔ)

 .ولكن المهراجا رفض إجراء أي مباحثات معه

م( طلبت حكومة كشمٌر تحقًٌقا محاًٌدا لمشكلة الحصار االقتصادي، وتضمن 4ٗ2ٔأكتوبر  1ٔوفً )

ًدا لباكستان أنه فً حالة عدم قبولها، ستقوم كشمٌر بطلب المساعدة من األصدقاء، طلب التحقٌق تهدٌ

 ٖٕوبٌنما كانت )باكستان( وكشمٌر تتبادالن االتهامات، بدأ رجال القبابل المسلحة غزو كشمٌر فً )

م( قادمٌن من مناطق شمال غرب )باكستان(، وواصل الغزاة تحركهم نحو العاصمة، 4ٗ2ٔأكتوبر 

 .ن قوات والٌة كشمٌر قادرة على صد هذا الغزوولم تك
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م( أرسل المهراجا ٌطلب مساعدة الهند العسكرٌة، وأعلن لورد )مونباتن( 4ٗ2ٔأكتوبر  ٕٗوفً )

الحاكم العام للهند أنه ال ٌمكن إرسال أي قوات هندٌة إال بعد انضمام كشمٌر إلى الهند، وأضاف أن 

ا لحٌن معرفة رغبات شعب كشمٌر، وسرعان ما وّقع انضمام مهراجا كشمٌر ٌجب أن ٌكون مؤقتً 

 .المهراجا وثٌقة انضمام كشمٌر إلى الهند وطلب االستعانة بالقوات الهندٌة

م( وافقت الهند على انضمام كشمٌر إلٌها، وتوافدت القوات الهندٌة على 4ٗ2ٔأكتوبر  2ٕوفً )

ا مع أول ضوء لصباح هذا الٌوم، وصدت رجال ا لقبابل الذٌن كانوا على بعد خمسة )شري نجر( جّوً

 .أمٌال فقط من العاصمة

وما إن علم )محمد علً جناح( الحاكم العام لباكستان بتدخل القوات النظامٌة الهندٌة، حتى أصدر 

م( إلى الجنرال )جراسً( القابد البرٌطانً المؤقت للقوات الباكستانٌة 4ٗ2ٔأكتوبر  2ٕأوامره فً )

إلى كشمٌر؛ فاعتذر )جراسً( بأن ذلك ٌعنً انسحاب جمٌع الضباط اإلنجلٌز إلرسال قوات باكستانٌة 

 .من الجٌش الباكستانً

م( بعد تعزٌز الهند قواتها فً كشمٌر، بدأت عملٌاتها لتطهٌر المنطقة من 4ٗ2ٔوفً )أوابل نوفمبر 

 .(رجال القبابل؛ فتراجع رجال القبابل إلى مدٌنة )مظفر آباد

 -بعد اعتذار )نهرو( لمرضه-م( اجتمع لورد )مونباتن( الحاكم العام للهند 4ٗ2ٔوفً )أوابل نوفمبر 

مع )محمد علً جناح( فً )الهور(، وكانت هذه أول مباحثات هندٌة باكستانٌة تدور حول كشمٌر، 

ودعا )محمد علً جناح( إلى وقف القتال فوًرا وانسحاب القوات الهندٌة ورجال القبابل المغٌرٌن فً 

بأقصى سرعة من أراضً والٌة )جامو وكشمٌر(، وأن تتولى الهند و)باكستان( إدارة وقت واحد و

الوالٌة، وإجراء استفتاء تحت إشرافهم المباشر، وقد رفضت الهند هذه المقترحات، واستمر القتال فً 

 .(م4ٗ1ٔكشمٌر، خالل )شتاء وربٌع 

مشاركة فً القتال، وتمكنت فً م( بدأت القوات النظامٌة الباكستانٌة ال4ٗ1ٔوفً )أواخر مارس 

( من الدفاع عن قطاع )مظفر آباد(؛ مما اضطر القوات الهندٌة للتوقف، وصار القتال 4ٗ1ٔ)ماٌو 

 .متقطًعا

( من المٌثاق، ٖ٘م( عرضت الهند النزاع على مجلس األمن طبًقا للمادة )4ٗ1ٔفً )أوابل ٌناٌر 

حاب الغزاة من والٌة )جامو وكشمٌر( فقط، ولم وطلبت من مجلس األمن اإلٌقاف الفوري للقتال وانس

 .تطلب الهند تدخل مجلس األمن فً مسألة مستقبل الوضع فً كشمٌر

ٌناٌر  2ٔم( أصدر مجلس األمن أربعة قرارات بتوارٌخ: )4ٗ1ٔوفً النصف األول من عام )

رار م(، وكان أهمها الق4ٗ1ٌٔونٌه  ٖم(، )4ٗ1ٔأبرٌل  ٕٔم(، )4ٗ1ٌٔناٌر  ٕٓم(، )4ٗ1ٔ
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الثانً الذي نص على: "تشكٌل لجنة وساطة من ثالثة أعضاء تختار أحدهم الهند، والثانً )باكستان(، 

 ."أّما الثالث فٌختار بواسطة العضوٌن السابقٌن

ومهمة اللجنة الذهاب فوًرا إلى منطقة النزاع لتقوم بالوساطة بٌن أطراف النزاع، كما نص القرار 

أعضاء لجنة الوساطة إلى خمسة أعضاء، وحدد مهمة اللجنة بالذهاب فوًرا الثالث على: "زٌادة عدد 

إلى شبه القارة الهندٌة بغرض تسهٌل اتخاذ إجراءات استعادة السالم والنظام، وإقامة استفتاء فً 

 ."كشمٌر

ها تكونت لجنة وساطة األمم المتحدة من تشٌكوسلوفاكٌا التً اختارتها الهند، واألرجنتٌن التً اختارت 

)باكستان(، واختار مجلس األمن بلجٌكا وكولومبٌا والوالٌات المتحدة، وسمٌت لجنة األمم المتحدة 

 .للهند وباكستان، وأجرٌت المباحثات

م( أصدرت اللجنة قرارها األول، فً ثالثة أجزاء: األول: ٌنظم وقف إطالق 4ٗ1ٔأغسطس  ٖٔوفً )

الهدنة5 والثالث: خاص باالستفتاء ومستقبل والٌة )جامو النار5 والثانً: ٌضع الشكل األساسً التفاقٌة 

وكشمٌر(، وقد أعطت اللجنة األسبقٌة األولى لوقف إطالق النار، وأن االستفتاء لن ٌجري إال بعد عقد 

 .الهدنة بٌن الدولتٌن

م( اتخذت اللجنة قرارها الثانً، الذي اعتبرته مكمالً للقرار األول، ونص على 4ٗ4ٌٔناٌر  ٘وفً )

المبادئ األساسٌة لالستفتاء، ونجحت اللجنة فً تحقٌق وقف إطالق النار بٌن الدولتٌن، لٌصبح نافذ 

 .(م4ٗ4ٔالمفعول فً )أول ٌناٌر 

م( تمكنت اللجنة من عقد اتفاق بٌن الدولتٌن، لتحدٌد خط إٌقاف النار، وعدم زٌادة 4ٗ4ٔوفً )ٌولٌه 

قوات )آزاد كشمٌر(، وتحدٌد القوات الهندٌة التً القوات على جانبٌه، ولكنها فشلت فً حل مشكلة 

ستنسحب من كشمٌر بعد انسحاب القوات الباكستانٌة ورجال القبابل، وكذلك مشكلة إدارة المناطق 

 .الشمالٌة الجبلٌة للوالٌة، وظهر الخالف بٌن الدولتٌن حول هذه المشاكل

كستان( تقرٌرها الثالث واألخٌر إلى م( قدمت لجنة األمم المتحدة للهند و)با4ٗ4ٔدٌسمبر  ٘وفً )

مجلس األمن، وأوصت فٌه بتعٌٌن فرد واحد ممثالً لألمم المتحدة ٌقوم بالوساطة بٌن الدولتٌن حول 

 .المسابل التً لم تحل، وأعقب اللجنة عدًدا من الوسطاء الدولٌٌن

ٌّن مجلس األمن ربٌسه الجنرال )مكناهتون(، وسًٌطا 4ٗ4ٔدٌسمبر  2ٔوفً ) غٌر رسمً لألمم م( ع

 .المتحدة

ٌّن مجلس األمن سٌر )دٌكسون4٘ٓٔأبرٌل  ٕٔوفً )  .(م( ع
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ٌّن الدكتور )جراهام( ممثالً لألمم المتحدة، وبعد أن أجرى مباحثات بٌن 4٘ٔٔمارس  ٖٓوفً ) م( ُع

م(، أكد فشل وساطته، خصوًصا فً 4ٖ٘ٔمارس  2ٕالدولتٌن، وقدم خمسة تقارٌر، كان آخرها فً )

ٌْنمسألة ن  .زع السالح فً والٌة كشمٌر، واقترح إجراء مباحثات مباشرة بٌن قادة الدولَت

م(، بالفشل فً 4ٖ٘ٔم( إلى عام )4ٗ1ٔوهكذا انتهت وساطة األمم المتحدة، التً استمرت من عام )

 .حل نزاع كشمٌر

سً م(، بدأت المباحثات المباشرة بٌن البلدٌن فً )نٌودلهً(، بٌن رب4ٌٖ٘ٔأغسطس  ٙٔوفً )

وزراء الدولتٌن )جواهر الل نهرو( و)محمد علً بوجرا(، واتفقا على ضرورة إجراء استفتاء محاٌد، 

وعلى تعٌٌن مدٌر لالستفتاء، ولجان من الخبراء العسكرٌٌن وغٌرهم، لتقدٌم المشورة إلى ربٌسً 

لطرفٌن، والتً الوزراء5 وأعقب اتفاقٌة )دلهً( تبادل المراسالت الكثٌرة من خطابات وبرقٌات بٌن ا

 .كشفت عن تصاعد الخالفات بٌنهما

م(، وحلف 4ٖ٘ٔثم ازداد موقف الهند تشدًدا بعد أن انضمت )باكستان( إلى الحلف المركزي عام )

 .م(، وظلت قضٌة كشمٌر معلقة بٌن البلدٌن مع زٌادة التوتر بٌنهما4٘ٗٔجنوب شرقً آسٌا، عام )

ٌة مساعدة الدفاع المتبادل مع الوالٌات المتحدة، وقد وجد م(، وقعت )باكستان( اتفاق4٘ٗٔوفً ماٌو )

"نهرو" فً ذلك سبًبا للتخلً عن التزاماته بعقد استفتاء فً كشمٌر، وكذلك صدقت الجمعٌة التشرٌعٌة 

 .فً كشمٌر على انضمام الوالٌة إلى الهند التً قامت بتطبٌق الدستور الهندي على كشمٌر

ى تراجع )نهرو( عن إجراء استفتاء فً كشمٌر وعلى قرار الجمعٌة وقد احتج )محمد علً بوجرا( عل

التشرٌعٌة فً كشمٌر النضمام الوالٌة إلى الهند، وانتهت مرحلة المباحثات المباشرة بالفشل لتعود 

 .المشكلة مرة أخرى إلى األمم المتحدة

 :(م4ٙٓٔ-4٘2ٔعودة النزاع إلى األمم المتحدة مرة أخرى )

م( 4٘2ٌٔناٌر  ٕٗم( اجتمع مجلس األمن لٌناقش طلب )باكستان(، وفً )4٘2ٌٔناٌر  ٙٔوفً )

أصدر قراًرا ٌؤكد قراراته السابقة، وكذلك قرارات لجنة األمم المتحدة للهند وباكستان، ونّبه القرار 

الحكومتٌن أن االستفتاء الحّر الذي سٌجري تحت إشراف األمم المتحدة، هو الذي سٌحدد الوضع 

ٌة )جامو وكشمٌر(، وأن قرار الجمعٌة التشرٌعٌة فً كشمٌر ٌعّد عمالً غٌر شرعً وال النهابً لوال

 .ٌغٌر من وضع الوالٌة؛ فاحتجت الهند على القرار بٌنما رحبت به باكستان

ا جدًٌدا؛ 4٘2ٔفبراٌر  ٕٔوفً ) ًٌّ م( اتخذ مجلس األمن قراًرا بتعٌٌن ربٌسه )جونار ٌارنج( وسًٌطا دول

متً الهند و)باكستان( أي مقترحات قد تؤدي إلى تسوٌة النزاع، واضًعا فً لكً ٌبحث مع حكو

 .اعتباره قرارات المجلس السابقة
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وبعد أن قام )ٌارنج( بمباحثات فً الهند و)باكستان(، قّدم تقرٌره إلى مجلس األمن فً )آخر أبرٌل 

ٌم، ووافقت )باكستان( م(، واقترح أن تعرض الخالفات حول تنفٌذ مقترحات اللجنة على التحك4٘2ٔ

 .وعارضت الهند، وفشلت المهمة

وسًٌطا  -مرة أخرى-م(، أصدر مجلس األمن قراًرا بتعٌٌن دكتور )جراهام( 4٘2ٔدٌسمبر  ٕوفً )

ا بٌن الدولتٌن لتنفٌذ مقترحات اللجنة، وأجرى مباحثات بٌن الدولتٌن وقدم تقرٌره إلى مجلس  ًٌّ دول

قت باكستان على مقترحاته ورفضتها الهند؛ وبذلك توقفت م(، وواف4٘1ٔمارس  1ٔاألمن فً )

 .جهود األمم المتحدة

 :(م4ٙٗٔ-م4ٙٓٔالحوار الهندي الباكستانً )

م( تولى الجنرال )محمد أٌوب خان( السلطة فً )باكستان(، وأظهر اهتماًما 4٘1ٔفً )أوابل أكتوبر 

ا وبطرٌقة ترضً الجانبٌن ًٌّ  .بحل مشكلة كشمٌر سلم

لة جدٌدة من الحوار، وأجرى )نهرو( مباحثات مطولة مع )أٌوب خان( عندما زار وبدأت مرح

 .(م4ٙٓٔسبتمبر  4ٔ)باكستان( لتوقٌع معاهدة مٌاه السند فً )

م( مجموعة من التصرٌحات لقادة الجانبٌن حول كشمٌر، وأكدت الهند موقفها 4ٙٔٔوشهد عام ) 

 .النار فقط المتشدد بإعالنها أن المباحثات لتعدٌل خط إٌقاف

م( طلبت )باكستان( نتٌجة لجمود الموقف، عقد اجتماع عاجل لمجلس األمن 4ٌٕٙٔناٌر  ٔٔوفً )

لمناقشة مشكلة كشمٌر، وأشارت )باكستان( إلى فشل المفاوضات المباشرة بٌن الدولتٌن، واستمع 

 .المجلس فً عدة جلسات إلى بٌانات مطولة من الجانبٌن

مندوب أٌرلندا، مشروع قرار إلى المجلس، ٌحّث الحكومتٌن على  م( قدم4ٌٕٙٔونٌه  ٕٕوفً )

الدخول فً مفاوضات مباشرة على أساس القرارات السابقة لمجلس األمن، ولجنة األمم المتحدة، 

 .ومٌثاق األمم المتحدة، واستخدم االتحاد السوفٌتً حق الفٌتو إلسقاط القرار

لسكان كشمٌر تحت إشراف األمم المتحدة إلى انصراف  أدى إخفاق الجهود التً بذلت إلجراء استفتاء

كل من الهند و)باكستان( لمعالجة الموقف تبًعا لمصالحه القومٌة، بعًٌدا عن أي التزامات إقلٌمٌة 

 .بٌنهما

فالهند دعمت إنشاء الجمعٌة التأسٌسٌة فً اإلقلٌم التً أقرت دستور الوالٌة، متضمًنا االعتراف بأن 

م(بدأت فكرة 4ٕٙٔر( ستبقى جزًءا مكمالً من اتحاد الهند، وفً )أواخر عام دولة )جامو وكشمٌ

 ..العودة إلى المفاوضات المباشرة بٌن الهند و)باكستان( لحل مشكلة كشمٌر
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فقد حدث تغٌر خطٌر فً شبه القارة الهندٌة بنشوب الحرب الصٌنٌة الهندٌة وهزٌمة القوات الهندٌة، 

عدة من الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وبرٌطانٌا، ووصل على عجل إلى وطلبت الحكومة الهندٌة المسا

شبه القارة الهندٌة السٌد )دنكن ساندز( وكٌل وزارة الخارجٌة البرٌطانٌة، والسٌد )آفرٌل هارٌمان( 

السكرتٌر العام المساعد فً وزارة الخارجٌة األمرٌكٌة، وتمكنا من إقناع )نهرو( بعودة المفاوضات 

 .(ع )باكستانالمباشرة م

م( صدر بٌان مشترك للدولتٌن، ٌعلن عن إجراء مباحثات على المستوى 4ٕٙٔنوفمبر  4ٕوفً )

الوزاري للتمهٌد لالجتماع النهابً بٌن )أٌوب خان( و)نهرو( لحل النزاع حول كشمٌر، وعقدت 

لفقار علً بوتو( المباحثات بٌن الوفد الهندي برباسة )سوران سٌند(، والوفد الباكستانً برباسة )ذو ا

 .م( على مدار ست اجتماعات منفصلة4ٖٙٔماٌو  ٙٔم( حتى )4ٕٙٔدٌسمبر  2ٕفً المدة من )

م( انتهت الجولة السادسة واألخٌرة فً )نٌودلهً( دون إحراز أي تقدم؛ نتٌجة 4ٖٙٔماٌو  ٙٔوفً )

حو تسوٌة للخالف العمٌق فً وجهات النظر، وصدر بٌان مشترك أعلن عدم الوصول إلى اتفاق ن

 .مشكلة كشمٌر

ونتٌجة للحرب الهندٌة الصٌنٌة واحتالل الصٌن أراضً تدعً الهند ملكٌتها فً )التبت(، مما أدى إلى 

 .تغٌٌر جذري فً الحدود الصٌنٌة الهندٌة، على حساب الحدود بٌن كشمٌر، وكل من سٌنكٌانج والتبت

جسد ذلك فً توقٌع إعالن اتفاق الحدود وقد أدى ذلك إلى تطور العالقات الصٌنٌة الباكستانٌة، وت

م(، األمر الذي أدى إلى تعقد الموقف األمنً بالنسبة إلى الهند، التً 4ٖٙٔمارس  ٕبٌنهما فً )

اتهمت )باكستان( والصٌن بالتصرف فً حقوق شرعٌة للهند، على الرغم من أن االتفاق المذكور ُعّد 

مل لمشكلة )جامو وكشمٌر(، إذ باإلمكان عقد اتفاق مؤقًتا إلى حٌن توصل الهند و)باكستان( لحل شا

 .دابم ٌحل محل االتفاق المؤقت

إن االتفاق الباكستانً الصٌنً، فً الوقت الذي ٌؤمن خاصرة الصٌن فً كشمٌر فً أي أزمة عسكرٌة 

 قد تحدث مع الهند، فإنه ٌحقق مجاالً أفضل لباكستان للمناورة وممارسة الضغط إزاء الهند، فً الوقت

نفسه الذي عزز موقع )باكستان( اإلقلٌمً إزاء الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة والغرب باتجاه تعزٌز الدعم 

المقدم لباكستان لضمان المصالح المشتركة فً جنوب آسٌا، األمر الذي قاد بدوره إلى تعزٌز العالقات 

 .الهندٌة السوفٌتٌة

توتر الموقف بصورة خطٌرة، نتٌجة  م(،4ٙٗٔم( إلى )ٌناٌر 4ٖٙٔوفً الفترة من )دٌسمبر 

اضطرابات طابفٌة بٌن المسلمٌن والهندوس، كادت تؤدي إلى صدام مسلح بٌن الدولتٌن، وأمكن تهدبة 

الموقف وتجنب الصراع المسلح وإن ظل التوتر قابًما فً اإلقلٌم، مما دعا الدولتٌن إلى زٌادة تسلل 
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الذي ٌؤٌده، وقد تطور ذلك إلى نشوب الحرب بٌن أفرادها المسلحٌن داخل اإلقلٌم لتدعٌم الشعب 

 .(م4ٙ٘ٔالدولتٌن فً )سبتمبر 

وبٌنما كانت الجهود تبذل لتحسٌن العالقات الهندٌة الباكستانٌة، فوجا الجمٌع بتصرٌح )نهرو( 

لصحٌفة )الواشنطن بوست( أن هدف الهند النهابً هو قٌام اتحاد هندي باكستانً، وأثار هذا التصرٌح 

كوك )باكستان( من أن الهند ترٌد ابتالعها وتوحٌد شبه القارة الهندٌة، ولو بالقوة، ولجأت غضب وش

 .)باكستان( مرة أخرى إلى مجلس األمن

م( طلبت )باكستان( من مجلس األمن عقد اجتماع عاجل للنظر فً مخالفات 4ٌٙٗٔناٌر  ٙٔوفً )

ون إصدار أي قرار، وبٌنما كان مجلس الهند لقرارات المجلس بالنسبة لـكشمٌر، واجتمع المجلس د

 .(م4ٙٗٔأبرٌل  1األمن ٌناقش مشكلة كشمٌر أفرجت الهند عن )الشٌخ عبد هللا( فً )

م(، أجرى محادثات مع )نهرو( حول كشمٌر ثم ذهب إلى )باكستان( وأجرى 4ٙٗٔأبرٌل  4ٕوفً )

ً ٌقوم بها )الشٌخ عبد م(، وكانت فكرة الوساطة الت4ٙٗٔماٌو  ٕٗمحادثات مع )أٌوب خان( فً )

هللا( بٌن الهند و)باكستان( هً ما سماه )نهرو( الطرٌق الدستوري لحل مشكلة كشمٌر، إما بقٌام اتحاد 

بٌن الهند و)باكستان( تكون فٌه كشمٌر جزًءا من الهند، أو قٌام حكم ثنابً هندي باكستانً لـكشمٌر، 

 .(مما ٌوجد عالقة دستورٌة بٌن الهند و)باكستان

فضت )باكستان( هذه المقترحات؛ ألنها كانت ترى فٌها خطط الهند المستمرة إللغاء تقسٌم شبه ور

 .(م4ٗ2ٔالقارة الهندٌة الذي تم فً )

م(، أعلن )الشٌخ عبد هللا( فً )روالبندي( أن )أٌوب خان( و)نهرو( سٌتقابالن، 4ٙٗٔماٌو  ٕٙوفً )

 .(فً )نٌودلهً

وتالشت اآلمال فً عقد مؤتمر قمة بٌن ربٌسً الحكومتٌن،  م(، توفً )نهرو(4ٙٗٔماٌو  2ٕوفً )

وتولى )شاستري( رباسة الحكومة الهندٌة، وعقد أول اجتماع له مع )أٌوب خان(، فً )أكتوبر 

 .م( فً كراتشً؛ لحل مشكلة كشمٌر4ٙٗٔ

خالل الستة عشر  (م(، اتخذ )شاستري( خطوة جرٌبة لم ٌقدم علٌها )نهرو4ٙٗٔدٌسمبر  ٗوفً )

ا إلى الهند، وإغالق باب المفاوضات عا ًٌّ ًما الماضٌة، منذ بدأت مشكلة كشمٌر، وذلك بضم كشمٌر نهاب

 .والتسوٌة تماًما

( من الدستور الهندي، 2ٖٓوأعلنت الحكومة الهندٌة إلغاء الوضع الخاص لكشمٌر، بناًء على المادة )

 .وبذلك أصبحت كشمٌر والٌة هندٌة، وجزًءا ال ٌتجزأ من الهند



10 

 

ا، بناء علٌه تولى 4ٙٗٔدٌسمبر  ٕٔوعقب ذلك أصدر الربٌس الهندي، فً ) ًٌّ م( قراًرا جمهور

 .سلطات ومهام كل من الحكومة والجمعٌة التشرٌعٌة فً كشمٌر

واحتجت الحكومة الباكستانٌة لدى الهند على ضم كشمٌر إلٌها، وعدم التمسك بااللتزامات الدولٌة، 

اإلجراء الهندي الجدي على إبعاد مشكلة كشمٌر عن المناقشة  ومعارضة رغبة شعب كشمٌر، وعمل

 .الدولٌة والداخلٌة

وكان على )باكستان( أن تجعل الباب مفتوًحا لمناقشة المشكلة، وزاد من مخاوف )باكستان( إعادة 

الهند تسلٌح قواتها، وهكذا تحول )أٌوب خان( إلى التفكٌر فً سٌاسة استخدام القوة والتخلً عن 

 .بل السٌاسٌة، مما جعل العمل العسكري أمًرا ال ٌمكن تجنبه، وبدأت )باكستان( تستعد للحربالوسا

 :تفاعالت المسلمٌن فً كشمٌر ودورهم

 :كانت هناك ثالث قوى سٌاسٌة فً كشمٌر هً

 .المؤتمر الوطنً بقٌادة )شٌخ عبد هللا( الذي كان ٌرغب فً االنضمام إلى الهند -1

بقٌادة )تشودري غالم عباس( الذي كان ٌرغب فً االنضمام إلى مؤتمر مسلمً كشمٌر  -2

 .()باكستان

المهراجا هري سٌند( الذي كان ٌفضل االستقالل عن )باكستان( والهند؛ ألنه كان ٌعلم أن ) -3

االنضمام إلى أحدهما، ٌعنً زوال عرشه واستبدال حكمه المتسلط بحكومة دٌمقراطٌة؛ ولذا فقد وضع 

 .كل قادة المؤتمرٌن الوطنً واإلسالمً خلف القضبان -التقسٌم أثناء-المهراجا 

%(، وكان لهذا ٕٓ%( من الشعب المسلم مضطهًدا من قلة حاكمة ال تزٌد على )1ٓوهكذا عاش ) 

األمر أثر بالغ فً إحساس المسلمٌن بالمرارة والظلم؛ فأدى ذلك إلى ظهور انتفاضات للمسلمٌن فً 

لمسلمٌن والهندوس فً القارة الهندٌة تحالفوا مًعا فً معركة االستقالل تلك المناطق، والمعروف أن ا

عن برٌطانٌا رغم التنافر والتناقض الدٌنً، وبرزت الدعوات بتشكٌل دولة للمسلمٌن فً المناطق ذات 

 ..األغلبٌة المسلمة

تعاون مع م( الجامعة اإلسالمٌة التً أخذت تطالب باستقالل الهند بال4ٓٙٔهـ= ٕٖٗٔوتأسست عام )

حزب المؤتمر الهندي الذي كان ٌتزعمه )غاندي(، ومع التعصب الهندوسً بدأ حزب )الجامعة 

 .اإلسالمٌة( ٌتبنى فكرة قٌام دولة مستقلة منفصلة للمسلمٌن

وفً كشمٌر اشتد اضطهاد الهنادكة للمسلمٌن، الذٌن اجتمعوا وأسسوا )حزب المؤتمر الوطنً 

د هللا(، وضم الحزب بٌن صفوفه بعض الهندوس، وحضر جلسته اإلسالمً( تحت زعامة )محمد عب
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م( أربعٌن ألف شخص، غٌر أن هذا الحزب اعتبر فرًعا لحزب 4ٖٕٔهـ= ٖٔ٘ٔاألولى سنة )

المؤتمر الهندي، كما تم تشكٌل )حزب المؤتمر اإلسالمً الكشمٌري( بزعامة )شودري غالم عباس(، 

ب إلى إنقاذ كشمٌر من براثن المهراجا الهندوسً )هري الذي دعا من أول ٌوم عقد فٌه اجتماع للحز

 ..(سٌند(، وطالب بانضمامها إلى دولة )باكستان

ولما رأى الهندوس نجاح حزب المؤتمر اإلسالمً والتجاوب الواسع له بٌن سكان الوالٌة، عملوا على 

، وذلك عام تأسٌس فروع لحزب المؤتمر الهندي فً كشمٌر؛ بالتفاهم مع المهراجا )هري سٌند(

 .م(، وكان هدف هذا الحزب ضم الوالٌة إلى الهند4ٖ4ٔهـ=1ٖ٘ٔ)

كما عمل الهندوس على الوقٌعة بٌن الحزبٌن الربٌسٌن للمسلمٌن، وهما: حزب المؤتمر اإلسالمً، 

وحزب المؤتمر الوطنً، وهو ما دفع )محمد علً جناح( زعٌم مسلمً الهند ومؤسس دولة 

م( لرأب الصدع بٌن هذٌن الحزبٌن والعمل على 4ٖٗٔهـ= ٖٖٙٔة ))باكستان( لزٌارة كشمٌر سن

ضمهما مًعا فً حزب واحد كبٌر ٌشمل مسلمً كشمٌر، إال أنه لم ٌتمكن من ذلك لرفض )محمد عبد 

 ..هللا( هذا األمر

وكانت الحكومة الكشمٌرٌة تضطهد رجال حزب المؤتمر اإلسالمً؛ فاعتقلت الكثٌر منهم، ورفضت 

م( فً الوالٌة التً حصل فٌها الحزب على 4ٕ1ٔهـ= 2ٖٗٔابات التً أجرٌت عام )نتابج االنتخ

 .أغلبٌة المقاعد، بل رفضت أوراق ترشٌح أعضاء ذلك الحزب

م( قام المسلمون بثورة، وقاطع الحزبان الكبٌران فً الوالٌة المهراجا، 4ٗٗٔهـ= ٖ٘ٙٔوفً عام )

الث سنوات، فأرسل له الزعٌم الهندي نهرو فقبض على )محمد عبد هللا(، وحكم علٌه بالسجن ث

ا لٌدافع عنه، وبعد مرور قرن على اتفاقٌة )أمرٌتسار( التً باعت فٌها برٌطانٌا والٌة كشمٌر،  ًٌ محام

أصدر البرلمان البرٌطانً قانون استقالل الهند، والمعروف أن الهند كانت تنقسم إبان االحتالل 

 ..: اإلمارات واألقالٌمالبرٌطانً لها إلى قسمٌن أساسٌٌن هما

وكانت األقالٌم تخضع للحكم المباشر من البرٌطانٌٌن، وعندما صدر إعالن تقسٌم الهند إلى دولتٌن 

م( أصبح 4ٗ2ٔمن أغسطس  ٗٔهـ=ٖٙٙٔرمضان  2ٕإحداهما مسلمة واألخرى غٌر مسلمة فً )

 .(كستان)محمد علً جناح( أول ربٌس للدولة اإلسالمٌة الجدٌدة التً حملت اسم )با

وأعطى قرار التقسٌم اإلمارات الحرٌة فً أن تظل مستقلة أو تختار االنضمام إلى الهند أو )باكستان(، 

مع مراعاة الوضع الجغرافً والعوامل االقتصادٌة واالستراتٌجٌة، ثم رغبات الشعب، غٌر أن تطبٌق 

)حٌدر آباد( و)جوناكاد(  هذا األمر فً الواقع كانت له بعض االستثناءات الخطٌرة، فمثال والٌتا

الواقعتان بالقرب من )باكستان(، كانتا ذات أغلبٌة هندوسٌة وإن كان حاكماها من المسلمٌن، إال أن 



12 

 

أخطر هذه االستثناءات كان إقلٌم كشمٌر الذي كان ٌسكنه فً ذلك الوقت أربعة مالٌٌن نسمة غالبٌتهم 

 .من المسلمٌن وحاكمهم هندوسً

حزب المؤتمر الهندي على أن تضم كشمٌر للهند، وكان الهدف من وراء ذلك  واتفق البرٌطانٌون مع

أن تصبح كشمٌر بؤرة الصراع المزمن بٌن الهند و)باكستان(، وبالتالً لن تصبح هناك دولة قوٌة 

ا للمصالح التجارٌة واالستراتٌجٌة لإلنجلٌز فً المنطقة ًٌ  .كبرى فً شبه القارة الهندٌة تشكل تحد

قبل صدور قرار التقسٌم حركة مقاومة عنٌفة نظمها المسلمون ضد ممارسات  وشهدت كشمٌر

الطابفٌة للحاكم الهندوسً، وقرر المؤتمر اإلسالمً قبل صدور قرار التقسٌم بأقل من شهر ضرورة 

االنضمام لـ)باكستان(، وقرر الشبان المسلمون أن ٌقوموا بحركة جهاد لتحرٌر الوالٌة وضمها إلى 

 .()باكستان

أمام هذا الوضع وقع المهراجا اتفاًقا مع )باكستان( بأن ٌبقى الوضع على ما هو علٌه مع التعاون و

السلطات المحلٌة الموجودة فً  -قبل التقسٌم-بٌن الوالٌة و)باكستان(؛ وذلك ألن كشمٌر كانت تتبع 

ع عن كشمٌر مدٌنة الهور التً انضمت إلى )باكستان(، وبذلك أصبحت )باكستان( مسبولة عن الدفا

وعن شؤونها الخارجٌة باعتبارها جزًءا منها، وفً نفس الوقت ألَّف المهراجا عصابات وسمح 

لعصابات إرهابٌة هندوكٌة تسمى )آر5 س5ً سً( و)الجان سٌنج( و)الهندو مهاسابها( بممارسة 

 ..عملٌات إرهابٌة بشعة ضد المسلمٌن، قتل خاللها عشرات اآلالف من المسلمٌن

شوال  4ٔاهرات عنٌفة من جانب المسلمٌن بقٌادة "جودري حمٌد هللا خان" فً )فقامت مظ

ا على هذه االعتداءات؛ فتصدت لها الشرطة بالرصاص؛ فسقط 4ٗ2ٔسبتمبر  ٘هـ= ٖٙٙٔ م( رّدً

 .(كثٌر من القتلى، وهم ٌطالبون باالنضمام إلى )باكستان

 

 

 إجابت انسؤال انثاَي 

 

ححقيق األيخياشاث نها في يىاَي و يدٌ انصيٍ .َشطج اندول األوزبيت في  – 3  

في  ضىء هرِ انعبازة وضح ...      
 

 

 انصيٍ و اندول األسخعًازيت  .  -
 انصيٍ في انقسٌ انعشسيٍ .  -
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 تارٌخ جمهورٌة الصٌن

 

 

 

 9191خارطة لجمهورٌة الصٌن فً 

ساللة  لترث أراضً 9199 )تاٌوان(. تأسست جمهورٌة الصٌن عام تارٌخ جمهورٌة الصٌن

شرق  ي للبالد. والصٌن هً أقدم دولوتقضً على أكثر من ألفً عام من الحكم اإلمبراطور تشٌنغ

الباقٌة حتى اآلن، وقد مرت األراضً الصٌنٌة بفترات متعاقبة من حكم أباطرة الحرب والغزو  آسٌا

والشٌوعٌٌن،  الكومٌتانج بٌن الحرب األهلٌة وصوال إلى الحرب العالمٌة الثانٌة الٌابانً للبالد خالل

عندما انتقلت حكومة جمهورٌة الصٌن إلى جزٌرة تاٌوان، التً شهدت ازدهارا صناعٌا ونموا اقتصادٌا 

 منذ ذلك الحٌن. الدٌمقراطٌة وتحوال قوٌا نحو

كانت الجمهورٌة الصٌنٌة جمهورٌة أحادٌة الحزب تحت حكم الكومٌاتنج )الحزب  9191وبداٌة من عام 

اتخذ الكومٌتانج العدٌد من القرارات  9191و  9191وفً الفترة الممتدة بٌن عامً  [9]الوطنً الصٌنً(.

شأنها تخفٌف حدة التوتر بالبالد حٌث قاموا بإصدار قرارات بإعادة هٌكلة األجهزة المختلفة التً كان من 

للدولة وقرار اإلصالح الزراعً وتحدٌد الملكٌة الفردٌة لألراضً. عقب هذه القرارات فترة من 

األربعة االزدهار والنمو االقتصادي المتسارع أصبحت فٌها جمهورٌة الصٌن واحدة من الببور اآلسٌوٌة 

جمهورٌة الصٌن  بالرغم من التهدٌد المتنامً بالحرب وعدم الشعور بالطمأنٌنة والخطر القائم من قبل

ًّ الشعبٌة تحولت الدولة سلمٌا نحو الدٌمقراطٌة وتم إجراء  9111و  9111. وفً الفترة الممتدة بٌن عام

تشن شوي  فاز 9111. وفً االنتخابات الرئاسٌة عام 9119أول انتخابات رئاسٌة بالبالد عام 

( منذ عام الكومٌتانجبرئاسة البالد وكان أول رئٌس ٌحكم البالد من خارج الحزب الوطنً الصٌنً ) بٌان

، كما عززوا موقعهم 9111. ولكن الكومٌتانج عادوا للفوز فً االنتخابات الرئاسٌة عام 9111

 [9]باالنتخابات التشرٌعٌة بحصولهم على عدد أكبر من المقاعد بمجلس الٌوان التشرٌعً.

 محتوٌات

   

http://ar.wikipedia.org/wiki/1911
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%86%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%86%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%86%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86#cite_note-1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D9%86_%D8%B4%D9%88%D9%8A_%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D9%86_%D8%B4%D9%88%D9%8A_%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D9%86_%D8%B4%D9%88%D9%8A_%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86#cite_note-2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:1914_map_of_Asia.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:1914_map_of_Asia.jpg
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 9 ( 9191 - 9199التأسٌس) 

 9 ( 9119 - 9191تأسٌس شٌانغ كاي شٌك للجمهورٌة) 

 3 ( 9111 - 9119فترة ما بعد الحرب العالمٌة الثانٌة) 

 1 ( 9111انتقال الحكومة لتاٌوان )وحتى اآلن 

 9 مراجع 

 [عدل](9191 - 9199التأسٌس )

 

 
 .لثورة المالكمٌن أثناء التصدي قوات الدول الثمانٌة العظمى

الصٌن، بعد ، وبعد أكثر من ألفً عام من الحكم اإلمبراطوري للبالد، تأسست جمهورٌة 9199فً عام 

أن قامت جماعة من الثوار باإلطاحة بالنظام الحاكم والبالط اإلمبراطوري لساللة تشٌنغ الحاكمة التً 

ظلت لمدة قرن كامل قبل هذا التارٌخ تعانً من الثورات الداخلٌة والتحكم الدولً فً شؤونها الداخلٌة 

التً وطدت حكم ساللة تشٌنغ للبالد  الكنفوشٌوسٌة وأصبحت التعالٌم [3]من قبل اإلمبراطورٌات األخرى،

موضع تساؤل باإلضافة إلى انعدام الثقة العام بالثقافة القومٌة الذي دفع البالد إلى حالة من الٌأس العام 

فً ذلك % من إجمالً الشعب 91ملٌون فرد من الشعب )حوالً  11مما أضطر أكثر من 

من جانب  9111عام  ثورة المالكمٌن المخدرة. وخالل فترة قمعالهٌروٌن إلى إدمان مادة [1]الوقت(،

والوالٌات  والمملكة المتحدة والٌابان روسٌاته ثمانٌة من الدول العظمى فً ذلك الوقت )تحالف قاد

( كانت إمبراطورٌة تشٌنغ قد ماتت واإلمبراطورٌة النمساوٌة المجرٌة وإٌطالٌا وألمانٌا وفرنسا المتحدة

 [9][9].9199خذ بمقالٌد الحكم أجل زوالها إلى عام إكلٌنٌكٌا بالفعل، إال أن عدم وجود نظام حاكم بدٌل ٌأ

أعلن قٌام الجمهورٌة الصٌنٌة بعد نجاح ثورة "وو تشانغ" التً اندلعت شرارتها فً العاشر من أكتوبر 

صبح هذا التارٌخ منذ ذلك الوقت العٌد القومً لجمهورٌة ضد حكم أسرة تشٌنغ للبالد، وأ 9199عام 

الصٌن وٌعرف باسم ٌوم "العشرتٌن"، كناٌة بالٌوم والشهر اللذان اندلعت فٌهما الثورة. وفً األول من 

قٌام الجمهورٌة بالصٌن رسمٌا ونصب نفسه رئٌسا مؤقتا للبالد  صن ٌات سٌنأعلن 9199ٌناٌر عام 

، وكجزء من اتفاقٌة تنازل 9199لحٌن انتخاب رئٌسا ٌحكم البالد. وفً العاشر من مارس عام 

إال أنه قام بحل  [1][3]عن عرش البالد تم انتخاب ٌوان شٌكاي رسمٌا كرئٌس للبالد، بوئً اإلمبراطور

فسه إمبراطورا على مجلس الكومٌتانج وعطل العمل بالدستور بموجب سلطاته كرئٌس للبالد وأعلن ن

 [1].9199الصٌن فً األول من ٌناٌر عام 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86#.D8.A7.D9.84.D8.AA.D8.A3.D8.B3.D9.8A.D8.B3_.281911_-_1927.29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86#.D8.AA.D8.A3.D8.B3.D9.8A.D8.B3_.D8.B4.D9.8A.D8.A7.D9.86.D8.BA_.D9.83.D8.A7.D9.8A_.D8.B4.D9.8A.D9.83_.D9.84.D9.84.D8.AC.D9.85.D9.87.D9.88.D8.B1.D9.8A.D8.A9_.281927_-_1945.29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86#.D9.81.D8.AA.D8.B1.D8.A9_.D9.85.D8.A7_.D8.A8.D8.B9.D8.AF_.D8.A7.D9.84.D8.AD.D8.B1.D8.A8_.D8.A7.D9.84.D8.B9.D8.A7.D9.84.D9.85.D9.8A.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D8.AB.D8.A7.D9.86.D9.8A.D8.A9_.281945_-_1949.29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86#.D8.A7.D9.86.D8.AA.D9.82.D8.A7.D9.84_.D8.A7.D9.84.D8.AD.D9.83.D9.88.D9.85.D8.A9_.D9.84.D8.AA.D8.A7.D9.8A.D9.88.D8.A7.D9.86_.281949_.D9.88.D8.AD.D8.AA.D9.89_.D8.A7.D9.84.D8.A2.D9.86.29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86#.D9.85.D8.B1.D8.A7.D8.AC.D8.B9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86&action=edit&section=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86#cite_note-depstate-chineserev-3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%86%D9%81%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86#cite_note-4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86#cite_note-5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86#cite_note-5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86_%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86#cite_note-depstate-chineserev-3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86#cite_note-depstate-chineserev-3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86#cite_note-8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Boxer_Rebellion.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Boxer_Rebellion.jpg
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 إلى الٌمٌن وٌوان شٌكاي إلى الٌسار من عهد الجمهورٌة األولى. صن ٌات سٌن صورة لكل من

إمبراطورٌات  إال أن هجره حلفاؤه وأعالن العدٌد من المقاطعات استقاللها عن الصٌن وتحولها إلى

متناثرة فً أٌدي أباطرة الحرب دفع ٌوان شٌكاي إلى التنازل عن كونه إمبراطورا للصٌن فً الثانً 

من توحدها فً دولة  فبدال [91][1]ثم توفً ألسباب طبٌعٌة بعدها بفترة وجٌزة. 9199والعشرٌن من عام 

واحدة قوٌة، تفتت الصٌن إلى دوٌالت صغٌرة تحت واطئة حكم أباطرة الحرب لمدة عقد كامل، كما تم 

فً أقصى الجنوب الشرقً من البالد فً الفترة الممتدة بٌن  غوانج دونغ إلى مقاطعة صن ٌات سٌن نفً

صن ٌات  كما تعاقبت حكومات متنافسة فٌما بٌنها على البالد إلى أن قام 9191و  9191عامً 

الثوار  بمساعدة عناصر من 9191بإعادة تأسٌس الكومٌتانج مرة أخرى فً أكتوبر من عام  سٌن

 [99]الروس. البالشفة

ودار الجدل فً كافة أرجاء البالد  بكٌن وكافحت حكومة بً ٌانغ من أجل البقاء على رأس السلطة فً

ض شدٌد اللهجة قام مجموعة من الطالب باعترا 9191حول كٌفٌة مواجهة الصٌن للغرب. وفً عام 

مما أدى إلى اندالع حركة الرابع من  معاهدة فرساي حول ضعف موقف الصٌن وتهاونها فً التعامل مع

 مو الشعور الوطنً بضرورة الرجوع للنظام الجمهوري الدستوري.ماٌو األمر الذي أدى لن

الثورة  . وبعد قٌاماالشتراكٌة الثورٌة وقد استمدت الجمهورٌة الصٌنٌة األمور التنظٌمٌة للحكم من

انتشارا واسعا فً البالد وقام كال من لً داجاو وشٌن دوشوي  الماركسٌة حققت 9191عام  الروسٌة

 [99]اللٌنٌنٌة فً البالد. -بنشر الحركة الماركسٌة 

 [عدل](9119 - 9191تأسٌس شٌانغ كاي شٌك للجمهورٌة )

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86_%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86#cite_note-9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86#cite_note-9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86_%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%AF%D9%86%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86_%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86_%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86_%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D9%84%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D9%84%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D9%84%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86#cite_note-pak-chinesehist-11
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9_(1917)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9_(1917)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9_(1917)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86#cite_note-12
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86&action=edit&section=2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Chinese_republic_forever.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Chinese_republic_forever.jpg
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 بالزي العسكري الكامل. شٌانغ كاي شٌك

زعٌما للكومٌتانج. وبعد  شٌانغ كاي شٌك أصبح 9199فً مارس من عام  صن ٌات سٌن بعد وفاة

االتحاد  شٌانج بحملة عسكرٌة ناجحة على أباطرة الحرب فً شمال البالد بمعاونةتزعمه للحزب قام 

استطاع خاللها توحٌد الصٌن مجددا تحت راٌة الكومٌتانج.  9191و  9199فٌما بٌن عامً  السوفٌتً

وخالل تلك الحملة ومنذ اللحظات األولى لإلعداد لها، قام الخبراء السوفٌت بتدرٌب العناصر العسكرٌة 

الصٌنٌة وتوفٌر الدعاٌة والتعبئة العامة والسالح من أجل نجاحها، إال أن شٌانغ لم ٌحفظ الجمٌل للسوفٌت 

وقام بطرد الخبراء فور إحكام قبضته على زمام األمور وأقدم على طرد 

. وقام شٌانج بإجبار األهلٌةالحرب  من الكومٌتانج مما ألقى البالد فً أتون والٌسارٌة الشٌوعٌة العناصر

الشٌوعٌٌن على التراجع إلى داخل البالد فً محاولة منه للقضاء علٌهم وقام بتوطٌد دعائم جمهورٌته 

 [93].9191عام  نانجٌنغ بإقامة حكومة وطنٌة فً

ء األكادٌمٌة الصٌنٌة للعلوم وقد حاولت حكومة شٌانج النهوض بالبالد فً شتى المجاالت فقامت بإنشا

قامت الصٌن بإرسال  9139وأنشأت بنك الصٌن والعدٌد من المشروعات التنموٌة األخرى. وفً عام 

أول بعثة رٌاضٌة للمشاركة فً دورة األلعاب األولمبٌة، وكانت البعثة مكونة من رٌاضً واحد فقط 

 [91]اركته لصالح الٌابان.وهو العب القوى لٌو شانغ شون الذي تم إرساله خوفا من مش

ثم  9139عام  لمنشورٌا انًولم ٌعكر من صفو استقرار األوضاع الداخلٌة للبالد سوى الغزو الٌاب

فً الفترة ما بٌن عامً  انٌةالحرب العالمٌة الث كجزء من معارك ب الصٌنٌة الٌابانٌة الثانٌةالحر اندالع

. وفً تشونغتشٌنغ إلى نانجٌنغ ، وقامت الحكومة الصٌنٌة باالنسحاب ونقل مقرها من9119و  9131

قامت القوات الٌابانٌة الموجودة باألراضً الصٌنٌة باالستسالم غٌر المشروط للقوات  9119عام 

الصٌنٌة وأصبحت جمهورٌة الصٌن )تحت اسم الصٌن( عضوا مؤسسا لهٌئة األمم المتحدة كما عادت 

 كومة الصٌنٌة إلى مقرها السابق بنانجٌنغ.الح

 [عدل](9111 - 9119فترة ما بعد الحرب العالمٌة الثانٌة )

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%AC_%D9%83%D8%A7%D9%8A_%D8%B4%D9%8A%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%AC_%D9%83%D8%A7%D9%8A_%D8%B4%D9%8A%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86_%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%AC_%D9%83%D8%A7%D9%8A_%D8%B4%D9%8A%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%86%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86#cite_note-capital-nanking-13
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86#cite_note-14
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%86%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%86%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86&action=edit&section=3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Chiang_Kai-shek_in_full_uniform2.jpeg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Chiang_Kai-shek_in_full_uniform2.jpeg
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 الدموٌة(. 991)أحداث  9111فبراٌر  91قسم الشرطة فً ٌو دٌنغ مو صباح 

بعدما قبلت القوات  لقوات الحلفاء تم تسلٌم جزٌرة تاٌوان الحرب العالمٌة الثانٌة فً الٌابان بعد هزٌمة

 99 الصٌنٌة استسالم غٌر مشروط من القوات الٌابانٌة المرابضة بالجزٌرة. ومن ثم طالبت الصٌن فً

بعودة تاٌوان إلى جمهورٌة الصٌن األم الورٌث الشرعً والوحٌد إلمبراطورٌة  9119 عام أكتوبر

تشٌنغ والتً كانت الجزٌرة تحت حكمها. وقد عارض مناصري استقالل تاٌوان انضمامهم للصٌن 

واضحة المعالم تحدد واجبات وتضمن حقوق  معللٌن موقفهم بأن االنضمام جاء بدون توقٌع اتفاقٌة سالم

الجمٌع. وقامت جمهورٌة الصٌن بمد نفوذها العسكري على تاٌوان مما أدى إلى نشر حالة من عدم 

االرتٌاح العام وزٌادة التوتر بٌن التاٌوانٌٌن والصٌنٌٌن األصلٌٌن )ساكنً البر الصٌنً أو ما ٌطلق علٌه 

وقد أثار إلقاء القبض على أحد بائعً السجائر وكذلك مقتل  [99]فً بعض األحٌان بر الصٌن الرئٌسً(.

حفٌظة أهل تاٌوان مما أدى  9111 عام فبراٌر 91 القوات الصٌنٌة فًأحد المارة بطلق ناري من جانب 

واالحتجاجات ضد وجود القوات الصٌنٌة األمر الذي دفع الصٌن لنشوب العدٌد من التوترات الداخلٌة 

. وقدرت الخسائر 991لقمع هذه التظاهرات بالقوة العسكرٌة فً حادثة تارٌخٌة تعرف اآلن بواقعة 

شخص الغالبٌة  310111و  910111البشرٌة المعلنة من جهة السلطات الصٌنٌة نفسها بما ٌتراوح بٌن 

ومع استمرار حالة التوتر قامت السلطات الصٌنٌة  [91][99]سكان تاٌوان.العظمى المطلقة منهم من 

 .9111 عام األحكام العسكرٌة بإعالن

 [عدل]وحتى اآلن( 9111انتقال الحكومة لتاٌوان )

 

 
 .شاندونغ إحدى النقاط الدفاعٌة الحكومٌة فًقوات الحزب الشٌوعً الصٌنً تهاجم 

اندلعت الحرب األهلٌة واالشتباكات المسلحة مجددا بٌن الحكومة الصٌنٌة والمٌلٌشٌات  9111فً سنة 

ة أكثر ضراوة عن سابقاتها وظهر الشٌوعٌون أكثر خبرة وأمهر تكتٌكٌا. ومع العسكرٌة الشٌوعٌة بصور

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1_(%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1945
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86#cite_note-15
http://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1947
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86#cite_note-16
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86#cite_note-16
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/1948
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86&action=edit&section=4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:228_Incident_g.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:228_Incident_g.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Shangtang.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Shangtang.jpg


18 

 

بر الصٌن  بشائر العقد الخامس من القرن العشرٌن كانت جمهورٌة الصٌن قد فقدت سٌطرتها على

إلى تاٌوان  نانجٌنغ وأفراد حكومته إلى الفرار من شٌانغ كاي شٌك مما دفع وهٌنان الرئٌسً

وقام شٌانغ بنقل احتٌاطٌات جمهورٌة الصٌن من الذهب معه  [91][91]عاصمة مؤقتة للبالد، تاٌبٌه وإعالن

وفً  [99][99][91]ملٌون أخرىن من سكان تاٌوان. 9ملٌون الجئ لٌنضموا إلى  9إلى تاٌوان كما تبعه قرابة 

على أراضً بر الصٌن الرئٌسً  جمهورٌة الصٌن الشعبٌةبإعالن قٌام ماو تسً تونغ هذه األثناء قام

 [93]وأعلن نفسه رئٌسا للبالد.

التهدٌدات ومع وجود هذه التهدٌدات، سواء داخلٌا بمطالبة تاٌوان باالستقالل عن جمهورٌة الصٌن األم و

فً الوقت الذي ظلت فٌه  دٌكتاتورٌا من قبل الشٌوعٌٌن فً بر الصٌن الرئٌسً، انتهج نظام تشٌانغ نهجا

عندما ظهر ما ٌعرف تارٌخٌا  9111الصٌن الرئٌسً حتى عام  حكومة جمهورٌة الصٌن تدار من بر

فً الجزٌرة ضد نظام تشٌانغ الحاكم، حٌث تم إعدام  [91]بالفزع األبٌض لقمع أٌة معارضة سٌاسٌة

 [99]عٌة.ومساندة الشٌو الكومٌتانجمن سكان تاٌوان بتهمة مناهضة سٌاسات 9110111واعتقال قرابة 

أن تاٌوان سوف تسقط فً أٌدي الشٌوعٌٌن مما دفعها للتخلً عن  الوالٌات المتحدة فً بداٌة األمر ظنت

تٌن مساندة الكومٌتانج واالنتظار حتى تتضح األمور، ولكن مع اندالع النزاع مجددا بٌن الشقٌق

 9119عام  الجزٌرة الكورٌةشبه  ، والذي نشأ منذ االنسحاب الٌابانً منوالجنوبٌة الشمالٌة الكورٌتٌن

وتصاعدت فٌه حدة االشتباكات لدرجة نشوب حرب كاملة، ونظرا للوضع الراهن فً ذلك الوقت 

التدخل فً األمر وإرسال األسطول  هاري ترومان قرر الرئٌس األمرٌكً الحرب الباردة بشأن

وذلك لحماٌة الجزٌرة ومنع الشٌوعٌٌن فً بر الصٌن الرئٌسً من بسط  لمضٌق تاٌوان األمرٌكً السابع

معاهدة سان  دخلت 9199وفً الثامن والعشرٌن من إبرٌل سنة  [99]سٌطرتهم على الجزٌرة.

قٌد التنفٌذ تبعتها فً الخامس من أغسطس للعام نفسه معاهدة تاٌببه والتً قضٌتا  فرانسٌسكو

رسمٌا بتاٌوان كجمهورٌة الصٌن بعد أن أعلنت الٌابان عدم اعترافها بأي معاهدة تم  الٌابان باعتراف

قد اختلفتا فٌما  والمملكة المتحدة الوالٌات المتحدة غٌر أن 9119توقٌعها مع جمهورٌة الصٌن قبل عام 

عن الورٌث الشرعً لجمهورٌة الصٌن األولى؛ هل هً جمهورٌة الصٌن )تاٌوان( أم جمهورٌة  بٌنهما

الصٌن الشعبٌة؟ مما أدى إلى تجمٌد المعاهدات بشأن االعتراف بأحقٌة أي طرف فً السٌطرة على 

ومع استمرار الحرب األهلٌة الصٌنٌة طوال العقد الخامس من القرن الماضً  [91]الجزٌرة.

مرارا للدفاع عن الجزٌرة ومن ثم تم توقٌع اتفاقٌة الدفاع المشترك بٌن الوالٌات  الوالٌات المتحدة تدخلت

واتفاقٌة فورموزا فً  9119ة وحكومة جمهورٌة الصٌن فً تاٌوان فً الثانً من دٌسمبر لعام المتحد

 .9199التاسع والعشرٌن من ٌناٌر سنة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%AC_%D9%83%D8%A7%D9%8A_%D8%B4%D9%8A%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%86%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86#cite_note-temporary-capital-18
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86#cite_note-temporary-capital-18
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86#cite_note-bbctimeline-retreat-20
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86#cite_note-bbctimeline-retreat-20
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86#cite_note-22
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%88_%D8%AA%D8%B3%D9%8A_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86#cite_note-23
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86#cite_note-24
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86#cite_note-25
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82_%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86#cite_note-1950-US-DoD-26
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86#cite_note-27
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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فً مقعد الصٌن وطرد  جمهورٌة الصٌن الشعبٌةوالذي قضى بأحقٌة 9191قرار األمم المتحدة رقم 

 تاٌوان من الهٌئة وجمٌع مؤسساتها.

إلى شهدت جمهورٌة الصٌن ازدهارا واسعا وتحولت  9111و  9191وخالل الفترة الممتدة بٌن عامً 

دولة منتجة للتكنولوجٌا بالرغم من كونها نظام حكمها نظاما أحادي الحزب؛ وفً هذه األثناء حققت 

جمهورٌة الصٌن طفرة اقتصادٌة هائلة عرفت تارٌخٌا فٌما بعد باسم المعجزة التاٌوانٌة وأصبحت 

األربعة نتٌجة انتهاج الحكومة نظام مالً مستقل عن النظام  الببور اآلسٌوٌة جمهورٌة الصٌن واحدة من

المعونات الخارجٌة للبالد ودعم الوالٌات المتحدة للمنتجات  جمهورٌة الصٌن الشعبٌة المالً الذي تتبعه

اعترفت الوالٌات المتحدة والعدٌد من الدول الغربٌة األخرى  ونتٌجة للحرب الباردة [31][91][91]التاٌوانٌة.

جمهورٌة الصٌن  بجمهورٌة الصٌن كممثال شرعٌا وحٌدا لجمهورٌة الصٌن األولى وعدم شرعٌة حكومة

ٌاسة انفراجٌة فً عالقتها مع جمهورٌة حٌث قررت الوالٌات المتحدة انتهاج س 9119حتى عام  الشعبٌة

والذي قضى بأحقٌة  9119لسنة  9191الصٌن الشعبٌة أدت إلى صدور قرار هٌئة األمم المتحدة رقم 

جمهورٌة الصٌن الشعبٌة فً مقعد جمهورٌة الصٌن األولى وطرد جمهورٌة الصٌن )تاٌوان( من مجلس 

المعارضة األمرٌكٌة الشدٌدة للقرار. وفً عام  األمن وإعطاء مقعدها لجمهورٌة الصٌن الشعبٌة رغم

توفً تشٌانغ وخلفه إبنه فً  9119بدأ عهد االنتخابات التشرٌعٌة ألول مرة فً البالد. وفً عام  9119

قامت  9111الرئاسة بعد ذلك بثالثة أعوام والذي احتفظ بالسٌطرة الكاملة على البالد. وفً عام 

ات الدبلوماسٌة مع تاٌوان وإلغاء اتفاقٌة الدفاع المشترك الوالٌات المتحدة بقطع كل العالق

 [39][31][33][39][39]بٌنهما.

واتجهت جمهورٌة الصٌن تدرٌجٌا نحو الدٌمقراطٌة خالل العقد الثامن من القرن العشرٌن حٌث سمح 

تشٌنغ كٌو ابن الرئٌس الراحل تشٌانغ كاي تشك بإنشاء أحزاب جدٌدة وتبعه فً ذلك  الرئٌس تشٌانغ

الرئٌس لً تٌنغ هوي مما ساعد على نشأة أول أحزاب المعارضة وهو الحزب الدٌمقراطً 

ن تبعه بعد ذلك قانون برفع الحظر ع باألحكام العسكرٌة تم رفع العمل 9111وفً عام  [39]التقدمً.

جمهورٌة الصٌن  تم توقٌع اتفاقٌة للتعاون االقتصادي مع 9113إنشاء الصحف. وفً إبرٌل من عام 

أقٌمت انتخابات محلٌة فاز فٌها مرشح الحزب الدٌمقراطً التقدمً  9111. وفً دٌسمبر من عام الشعبٌة

بٌنما فاز مرشح الكومٌتانج بمنصب عمدة كواسً ٌونج ثانً أكبر المدن  تاٌبٌه المعارض بمنصب عمدة
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بجمهورٌة الصٌن. وأدى انتهاج الحكومة للسبل الدٌمقراطٌة إلى إقامة أول انتخابات رئاسٌة عن طرٌق 

 . 9119االقتراع المباشر عام 

 


