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 النزاع اليندي البرتغالي حول المستعمرات البرتغالية في اليند
 (0591-0520) 
 *أميرة السعيد الطنطاوى د.                   

   مـقـدمـةال
فػي  بصورة جليػ حركات التحرر مف االستعمار األوروبي  ظهرت

(، وتمثل ذلػؾ وووػوح فػي 9191-9191أعقاب الحرب العالمي  الثاني  )
الخػػامس ع ػػر ررت أراوػػاها مػػف االسػػتعمار الورفطػػاني فػػي الهنػػد التػػي حػػ
ـ، ثـ تبع ذلػؾ القػرار النرنسػي باسػتقلؿ المسػتعمرات 9191مف أغسطس 

ووػػػمها إلػػػا االتحػػػاد الهنػػػدم فػػػي أ تػػػوبر مػػػف ننػػػس  فػػػي الهنػػػد، النرنسػػػي 
ممػػا أيػػو وػػلوطا علػػا الورتلػػاؿ أف تنػػتهة ننػػس السياسػػ ، وتتنػػازؿ العػػاـ، 

فػػي الهنػػد، ول ػػف موكػػة الحكومػػ  الورتلاليػػ  كػػاف  طواعيػػ  عػػف مسػػتعمراتها
 فػػػي  ػػػب  القػػػارةجلتػػػرا وفرنسػػػا، حاػػػث أ ػػػدت أف أراوػػػاها ملػػػاارام لموكػػػة إن

ول نهػػا جػػز  مػػف األراوػػي الورتلاليػػ  ال يمكػػف  ،ليسػػت مسػػتعمرات الهنديػػ 
مثلها في ذلػؾ مثػل الجػز  الػذم تقػـو فيػ  التنازؿ عنها بحاؿ مف األحواؿ، 

، وكػػد حاولػػػت الحكومػػػ  الهنديػػ  منػػػذ عػػػاـ ازفػػػرة أاوارفػػػالورتلػػاؿ فػػػي  ػػب  ج
مناووػػػػػات مػػػػػع الورتلػػػػػاؿ تنتهػػػػػي وتسػػػػػوي  مسػػػػػول  الػػػػػدخوؿ فػػػػػي  ـ9191

، ل ػػف الورتلػػاؿ وػػربت وتلػػؾ المحػػاوالت المسػػتعمرات الورتلاليػػ  فػػي الهنػػد
 ، فوصبح النزاع حتميام واف الدولتاف.  عرض الحائط

عمرات إلػػػا كسػػػماف، انقسػػػمت المحػػػاوالت الهنديػػػ  السػػػترداد المسػػػت 
أحػػػػػػدأما يمكػػػػػػف أف نطلػػػػػػ  عليػػػػػػ  المسػػػػػػتو  غاػػػػػػر الرسػػػػػػمي الػػػػػػذم مثلتػػػػػػ  
الجماعػػات الهنديػػ  الثورفػػ  المسػػلح  التػػي اتخػػذت مػػف األعمػػاؿ العسػػكرف  
وسػػػػال  لتحقاػػػػ  غااتهػػػػا، أمػػػػا ااخػػػػر فهػػػػو المسػػػػتو  الرسػػػػمي الػػػػذم مثلتػػػػ  

التػػػػي اتخػػػػذت مػػػػف أفكػػػػار ،  الحكومػػػػ  الهنديػػػػ  والمنظمػػػػات غاػػػػر المسػػػػلح
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أساسػػػام لنوػػػالها، حاػػػث دعػػػا  Gandhi (9681- 9126)المهاتمػػػا غانػػػدم 
لػػدما ، لإلػػا اسػػترداد المنػػاط  الخاوػػع  للسػػتعمار فػػي الهنػػد دوف إراكػػ  

وربمػػػػػا  ػػػػػجعت سػػػػػلمي  المقاومػػػػػ  الهنديػػػػػ ، ووكػػػػػوؼ الحكومػػػػػ  فػػػػػي وجػػػػػ  
الجماعات المسلح  الورتلاؿ علػا التمسػؾ بمسػتعمراتها، ورفػض كػل سػول 

امػت الهنػد بقطػع علكاتهػا الدولوماسػي  مػع الورتلػاؿ نهائيػا التنػاأـ  حتػا ك
ـ، ثػػػػػـ كامػػػػػػت بنػػػػػرض الحصػػػػػار االكتصػػػػػادم علػػػػػػا 9111فػػػػػي سػػػػػوتمور 

مف أجل إجبارأا علا االستسلـ، ولمػا ف ػلت فػي   المستعمرات الورتلالي 
ذلػؾ أصػػبح اللجػػو  إلػا الخيػػار العسػػكرم أػػو الحػل األخاػػر أمػػاـ الحكومػػ  

 المستعمرات. تلؾ الهندي  السترداد 
 وقد قسمت البحث إلى تمييد، وثالثة نقاط أساسية تمثلت في: 

 الخلني  التارفخي  للنزاع حوؿ المستعمرات الورتلالي  في الهند. . 0
 . مراحل النزاع الهندم الورتلالي حوؿ المستعمرات:6
                          المرحلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  األولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا: مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف العنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلـ  -

 (.9111أغسطس -9119)اولاو
                              المرحلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الثانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ : كطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع العلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدولتاف  -

 (. 9199نوفمور  -9111)سوتمور 
المرحلػ  الثالثػػ : التػدخل العسػػكرم الهنػػدم ووػـ المسػػتعمرات الورتلاليػػ   -

 (. 9199)ديسمور 
 . ي . ردود النعل الدولي  علا وـ الهند للمستعمرات الورتلال3

أمػػػا عػػػف مصػػػادر البحػػػث فقػػػد اعتمػػػدت فػػػي المقػػػاـ األوؿ علػػػا وثػػػائ      
وزارة الخارجيػػ  المصػػرف ، التػػي تناولػػت بالتنصػػال أحػػداث النػػزاع وخلنياتػػ  
التارفخيػػػػ ، والسػػػػيما أف الهنػػػػد كػػػػد اختػػػػارت مصػػػػر لتمثاػػػػل مصػػػػالحها فػػػػي 

ا اعتمػد الورتلاؿ، أثنا  فترة انقطاع العلكػات الدولوماسػي  وػاف الولػداف، كمػ
 األفعػاؿالبحث علػا وثػائ  وزارة الخارجيػ  األمرفكيػ  التػي أووػحت ردود 

الدولي  بصن  عام  واألمرفكي  بصن  خاص  فيمػا اتعلػ  بمووػوع النػزاع، 
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ف او وكػػذلؾ بعػػض المقػػاالت بالللػػ  الورتلاليػػ  التػػي كتوهػػا الوػػبا  الورتلػػال
، وألقػػت الوػػو  الػػذاف  ػػاركوا فػػي العمليػػات العسػػكرف  وػػد القػػوات الهنديػػ 

علػػا الموكػػة الورتلػػالي فػػي المسػػتعمرات ب ػػكل واوػػح، أػػذا إلػػا جانػػب 
األجنويػػػػ  التػػػػي كػػػػذلؾ الصػػػػحة و  لألحػػػػداث، المعاصػػػػرة الصػػػػحة العربيػػػػ 

 حصلت علاها عور  بك  المعلومات الدولي . 
 تمـيــيد
الػػػدوؿ األوروبيػػػ  التػػػي حرصػػػت علػػػا ت ػػػوفف  مػػػف أولػػػاتعػػػد الورتلػػػاؿ     

مارف ، مسػػتنادة فػػي ذلػػؾ مػػف حركػػ  ال  ػػوؼ الجلرافيػػ ، إموراطورفػػ  اسػػتع
وػػػػدأت االست  ػػػػافات البحرفػػػػ  الورتلاليػػػػ  فػػػػي السػػػػاحل األفرفقػػػػي سػػػػن  قػػػػد ف

واسػػػػػػتخدـ البحػػػػػػارة الورتلػػػػػػالاوف الطػػػػػػرؽ الحداثػػػػػػ  فػػػػػػي الملحػػػػػػ   ـ،9991
يسػػتطيع  جػػل است  ػاؼ طرفػػ  بحػرم أمػف   (9)والخػرائط والتقنيػات البحرفػػ 
لػػتحكـ فػػي التجػػارة ال ػػركي  بصػػن  عامػػ ، وتجػػارة الورتلػػالاوف مػػف خللػػ  ا

التواوػل علػا وجػ  الخصػوص، حاػػث يقػـو وسػطاؤأـ ونقلهػا إلػا الورتلػػاؿ  
، وغارأػػا مػػف أسػػواؽ الػػدوؿ األوروبيػػ  Lisboaلعروػػها فػػي أسػػواؽ ل ػػوون  

األخػػػػر   وبػػػػذلؾ اػػػػتـ القوػػػػا  علػػػػا الػػػػدور التجػػػػارم للمسػػػػلماف، وتصػػػػبح 
، كػػػػػذلؾ كػػػػػاف العامػػػػػل الػػػػػداني سػػػػػوبام دفػػػػػع (3)التجػػػػػارة العالميػػػػػ  فػػػػػي أاػػػػػداهـ

الورتلػػالاوف للتوجػػ  نحػػو ال ػػرؽ، وفتوػػح ذلػػؾ مػػف القػػرارات الباوويػػ  التػػي 

                                                 
لقــرن المــامس اشــر المـيالدي حــدث تقــدف كبيــر أثــر فــي انتعـاش حركــة ال شــو  البرتغاليــة  حيــث ظيــرت منـذ منتصــ  ا (9)

 التي صنعيا البرتغاليون من شـرااين وأحيانـا مـن ثالثـة أشـراة، وقـد تميـزت بسـراتيا Caravelالمركب الشرااي "كارفيل" 
وبقدرتيا العالية الى المناورة، و كانت أقرب من مسـار الريـاح مـن أي سـيينة أمـرى تعمـل فـي أوروبـا مـالل تلـة اليتـرة، وقـد 
 ساادت البرتغاليين في التوغل جنوبا إلى مطوط ارض أبعد، والتقدف بمعدل درجة واحدة سنويا. انظر: 
- Boxer, Charles Ralph, The Portuguese Seaborne Empire 1415– 1825, London: 

Hutchinson, 1969, p. 29 ; Russell-Wood, A.J.R., The Portuguese Empire 1415–1808, 

London: John Hopkins University, 1998. p. 9.  

لثالـث، ، المجلد الثـاني، العـدد امجلة سامراءاليولندي في المحيط اليندي"،  –السيد اادل دمحم حسين، "الصراع البرتغالي  (6)
 . 10، ص 6112 ،السنة الثانية

http://books.google.com/books?id=JTVH7PZU1hUC
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، وتو اػػد األماػػر أنػػرم (9)صػدرت إثػػر التوسػػع الورتلػػالي فػػي الميػا  ال ػػركي 
( أف أػػدؼ الورتلػػالااف 9919-9991) Henry the Navigatorالمػػلح 

لـ اإلسػػلمي للقوػػا  علػػا الطػػاعوف مػػف أػػذ  التوسػػعات أػػو لتطوفػػ  العػػا
اإلسلـ (3)أانما وجدل

 . 

وػػػذؿ الورتلػػػالاوف جهػػػودا واوػػػح  مػػػف أجػػػل تثواػػػت أكػػػدامهـ علػػػا 
السواحل األفرفقي  التي امتد لها ال  ة الورتلالي، واستطاع بارثلماو دياز 

Diaz Bartholomew (9911-9111 ) جنػوب كػارة  أكصػاالوصوؿ إلا
Cape أطل  علا أذ  المنطق  اسـ رأس العواصة و ـ، 9911أفرفقيا عاـ 

of Storms ، بسػػوب العواصػػة  ل ػػوون  عػػاد إلػػا و  لػػـ يكمػػل رحلتػػ  ول نػػ
 ال دادة التي واجهت ، أذا باإلواف  إلػا خػلؼ حػدث وانػ  وبػاف بحارتػ ،

 واصػػل بعػػدأا ثػػـ ،(2)الػػذاف رفوػػوا اإلبحػػار معػػ  إلػػا أبعػػد مػػف أػػذا المػػد 
 Vasco da Gama               داجامػػا المست  ػػة الورتلػػالي فاسػػكو

الوصػػوؿ فػػي مػػااو  رحلػػ  ال  ػػوؼ الجلرافيػػ ، واسػػتطاع (9991-9159)
 Malabarواكػػع فػػي منطقػػ  ملبػػار الCalicut إلػػا مانػػا  كػػاليقو  ـ 9911

مػػف المرا ػػز  كانػػت السػػاحلي  علػػا ال ػػاطب اللربػػي للهنػػد، وأػػذ  المنطقػػ 
 ALZamorinمانافكرمااا  زامػػورففال خوػػعت لحكػػـو  التجارفػػ  المهمػػ ،

Manavikraman    بعػػػدأا ، (2)الػػػذم سػػػمح لػػػػداجاما بالتجػػػارة فػػػي منطقتػػػ
ظلت الورتلاؿ ترسػل الحمػلت إلػا الهنػد لترصػاف مركزأػا فاهػا حتػا عػاـ 

                                                 
( الـبالد المكتشـية منحـة دا مـة للتـاج البرتغـالي، وغيـر مطايـا مـن 0101-0130) Martin II جعل البابا مارتن الثاني(9)

يحثـو ( رسـالة إلـى ىنـري المـالح 0111-0199) Niccolò V يموت مالل ىذه الرحالت، كمـا أرسـل البابـا نيقـوخ المـامس
 . انظر:المسلمينبالممالة المسيحية في الشرق لمحاربة الى اختصال 

، 0511، المجلد الثاني اشـر، بغـداد، مجلة المؤرخ العربيحسن أحمد محمود، "التيديد البرتغالي لسواحل جزيرة العرب"،  -
 . 605ص 

(2) Coupland, Reginald, East Africa and Its Invaders from the Earliest Times to the Death of 

Seyyid Said in 1856, Oxford: Clarendon Press, 1968, p. 46-47.  

(3) Alchin, K.L, "Bartholomeu Dias", From Elizabethan Era. www.elizabethan-era.org, (11 

November 2015).  

(4) Narayanan, M. G. S, Calicut: The City of Truth Revisited, University of Calicut, 2006, p. 

126.  

http://www.elizabethan-era.org.uk/bartholomeu-dias.htm
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 Almeide ، حاػػػػث اتخػػػػذت كػػػػرارام وتعاػػػػاف فرانسيسػػػػكو دا الماػػػػدا(9)ـ9111
Francisco de (9911-9191 )9111الهنػد ) فيالورتلاؿ ملؾ ل ام نائب-

أػذ  (، وأمرت  وإن ا  مزفد مف القلع لتوماف الوجود الورتلػالي فػي 9111
 .(3)المناط 

 Albuquerque ALfonso deخلػػػػة ألنػػػػػونس دم الوػػػػػوكارؾ 

لهند عػاـ ا كنائب لملؾ الورتلاؿ فيالمادا ا فرانسيسكو د (9222-9292)
Goaل مػػػػػػػػف االسػػػػػػػػتيل  علػػػػػػػػا مدانػػػػػػػػ  لجػػػػػػػػوا، وتمكػػػػػػػػف ـ9111

عػػػػػػػػاـ  (2)
، وجعلها المركز الرئيسػي للورتلػاؿ فػي ال ػرؽ، وعاصػم  للهنػد (2)ـ9191

الننػػػوذ الورتلػػػالي فػػػي الهنػػػد،  لجػػػوالسػػػيطرت  علػػػا  تكػػػد عػػػزز و  الورتلاليػػػ ،

                                                 
 الثالـث اشـر مـنالذي وصل قاليقوط فـي  Cabralداجاما حملة أمرى بقيادة النبيل البرتغالي كابرال  فاسكو دا تبع حملة (9)

ل بإنشـــاء مركـــز تجـــاري فـــي مدينتـــو، وا ذن بالتبشـــير بالســـماح للبرتغـــا حا ميـــاوكانـــت ميمتـــو مطالبـــة  ،ف0911ســـبتمبر 
بالمسيحية، وقد سمح لو بذلة، إخ أن التجاوزات التي قاف بيا أفراد حملتو دفعت أبناء قـاليقوط إلـى القيـاف بانتياضـة ضـدىف، 

دة يـوف كامـل قصـ  المدينـة بمدافعـو لمـإلـى  ، ودمـرت مركـزىف التجـاري، ممـا دفـع كـابرالأفقدتيف مـا يقـرب مـن ممسـين رجـال
 البرتغال.انظر: إلىواخنسحاب 

- Sreedhara Menon.A, A Survey of Kerala History, Kottayam: D.C.Books, 1967, p.152.  
 . انظر:الغربي لليند الجنوبيالميدا أن يؤسس أربعة حصون الى الساحل ا فرانسيسكو د استطاع (6)

- Logan, William, Malabar Manual, Vol.1, Fourth Edition, New Delhi: 2004, p. 312.  
الشـرق  ومـن ،Maharashtra ماىاراشـترا وخيـة حـدىا مـن الشـمالي ،Konkan تقع في غرب الينـد فـي إقلـيف كونكـان (9)

، وتبعـد اـن بومبـاي بمسـافة مـا تي ميـل، وتبلـ  ، وتطل الى بحـر العـرب فـي الغـرب Karnataka كارناتا اوخية والجنوب 
، ذااـــت Panajiو بــانجيف  Marmagoaمــيالم مربعـــام، تتميــز بوجــود مرفـــهين طبيعيــين ىمــا مارمـــاجوا  0.306مســاحتيا 

شيرتيما التجارية منذ أقدف العصور، وكان مالحو العرب واليرس والترة يحملـون متـاجر الشـرق ونيا سـو اـن طريقيمـا إلـى 
 جيات العالف الممتلية. انظر: 

 . 1، ص0592ستعالمات للسيارة اليندية بالقاىرة، القاىرة: مطابع دار اليالل، حقا ق ان جوا، مكتب النشر واخ -
، ل نـو لـف يـتمكن مـن اخحتيـا  بيـا ليتـرة ، واسـتطاع السـيطرة الييـاف 0901مـارس  الرابـع مـنجـوا" فـي  "ةلبـوكير اىـاجف (9)

 فـيفة إلـى العصـيان الـذي حـدث ، باإلضـالـو تجاىـو وقلـة داميـف تحصيناتيا، وفتور حماسة الينـدوسطويلة  بسبب ضع  
. ،(، وأنـزل بيـف مسـا ر فادحـة0931-0901صيو  جيشو، بعد ىجوف شنو الييف سلطان بيجابور إسماايل اـادل شـاه )

وتوجـو إلـى  ف،0901 ، ل نو رفض وانسحب من المدينـة فـي أغسـطسالبوكيرةبعد ىذا اليجوف ارض السلطان الصلح الى 
ا"، "جو ال ّرة الى  البوكيرةااود  من نيس العاف نوفمبر الثالث مناستعادة قوتو، وفي  حصن الجزيرة المامسة حتى تمكن من

الـذي أرسـلو  Vasconcellos  de Mendes Diegoومعو أسطول جديـد بقيـادة النبيـل ديوغـو مينـديز دي فاسكونسـيلوس
  فأقل من يوف، وسقطت في أيـديي فياه من انتزاع "جوا" من يد إسماايل اادل ش غال إلى ملقا، فتمكن البرتغاليون تملة البر 

" الى سة النقود البرتغالية  ول مرة في جوافي " ت لو ا موربعد أن استقر  البوكيرةأقدف ف، و 0901في العاشر من ديسمبر 
 انظر: . الشرق، وبالتالي بسط نيوذ البرتغال بشكل آمر الى تلة المنطقة، أخ وىو الشكل المالي

- Diffie, Winius, Foundations of the Portuguese Empire, 1415-1580 (Europe and the World 

in the Age of Expansion), Vol. I, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1977, p. 253. ; 

De Souza, Teotonio R, (ed) "Goa through the Ages: An economic history", Goa University 

publication series, No 6, New Delhi: 1982, p. 220-221.  



 أميرة السعيد الطنطاوى د.      (0520-0591النزاع اليندي البرتغالي حول المستعمرات البرتغالية في اليند)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  مػػػػف السػػػػيطرة علػػػػا الطػػػػرؽ البحرفػػػػ  وػػػػاف الهنػػػػد ومنطقػػػػ  ال ػػػػرؽ تػػػػمكنو 
عػػػػػػاـ  (3)سػػػػػػيطر الورتلػػػػػػالاوف علػػػػػػا مقاطعػػػػػػ  دمػػػػػػاف بعػػػػػػدأا ،(9)األكصػػػػػػا
ورغػػـ ذلػػؾ لػػـ يحػػاوؿ الورتلػػالاوف  ـ،9199عػػاـ  (2)رة داػػوـ، وجزفػػ9199

إكامػػ  إموراطورفػػ  فػػي الهنػػد، وا تنػػوا وإن ػػا  سلسػػل  مػػف المرا ػػز السػػاحلي  
، ونجػػػػػػالور  Cochinالمحصػػػػػن ، علػػػػػػا السػػػػػػاحل الهنػػػػػدم أمثػػػػػػاؿ كو ػػػػػػاف 

Bengalur سػػػورات ،Surat ، بولسااااPulsar (2) ،السػػػيطرة  علػػػا سػػػاعدتهـ
واتخاذأا كاعدة استراتاجي  في توسعهـ التجارم مػع  ،علا  ب  جزفرة ملقا

في كد حافظت الورتلاؿ علا السيادة البحرف  و  الصاف وجنوب  رؽ آسيا،
 .(2)كرف مف الزماف أذ  األما ف كراب 

ي آسػػػيا وخػػػلؿ القػػػرف السػػػابع ع ػػػر وػػػعة مركػػػز الورتلػػػالااف فػػػ
، وسػػػػػقطت القواعػػػػػد (8)علػػػػػا وجػػػػػ  الخصػػػػػوصبصػػػػػن  عامػػػػػ  وفػػػػػي الهنػػػػػد 

الورتلاليػػػ  واحػػػدة تلػػػو األخػػػر  علػػػا اػػػد الهولنػػػدااف أوال ثػػػـ اإلنجلاػػػز، ممػػػا 

                                                 
(1) De Mendonca, Vitor Delio Jacinto, conversions and citizenry goa under Portugal (1510-

1610), New Delhi: 2002, p. 82.  

ا شمال بومباي، ميالم تقريب 001الى بعد  Cambay، اند مدمل مليج كامباي Gujaratتقع الى ساحل جوجيرات   (5)
 ميالم مربعام. انظر: 601وخ تزيد مساحتيا ان 

 . 1حقا ق ان جوا، مرجع سابق، ص  -
 ميالم مربعام، ييصليا ان أرض اليند ممر بحري ضيق. انظر: 01ابارة ان جزيرة صغيرة خ تتجاوز مساحتيا  (9)
 . 1نيس المرجع، ص  -  

(4) Prabhakar , Peter Wilson, Wars, Proxy-wars and Terrorism: Post Independent India, 

New Delhi: Mittal Publication, 2003, p. 35.  

(5) Lach, Donald Frederick, Asia in the Making of Europe, Vol.1, the Century of Discovery, 

Chicago: the University of Chicago Press, 1965, p. 520.  

ف فهصـبحت البرتغـال تابعـة 0910متعددة ليذا الضع ، أوخم: اتحاد العرشين ا سـباني والبرتغـالي اـاف  ىناة أسباب تكان (9)
، وقد توجو اىتماف اسبانيا بشكل واضح إلى مستعمراتيا فـي العـالف الجديـد، ولـف تيـتف بمسـتعمرات ف0211 سبانيا حتى ااف 

رتغـاليين وقسـوتيف ومـا اتصـ  بـو حكـاميف وموظيـوىف مـن جشـع البرتغال في الشرق مما أدى إلى ضعييا، ثانيـام: تعصـب الب
الـدولتين معـا  ف ومـا أقـره مـن ضـرورة اتحـاد0205اإلنجليزي اليولنـدي اـاف اختياق  أضع  مكانتيف في المستعمرات، ثالثام:

إلـى تقلـص نيـوذىف، اليولنديـة فـي محاربـة البرتغـاليين، ممـا أدى  -ضد أي قوة منافسة، وباليعل اشتركت القوتان اإلنجليزية
رابعام: ما قاف بو ارب المليج وخسيما "اليعاربة" مـن توجيـو ضـربات حاسـمة للوجـود البرتغـالي فـي الملـيج العربـي، ونظـرا لمـا 

ف حتــى مســر البرتغــاليون جميــع مرا ــزىف فــي امــان، وبعــد اــامين زال نيــوذىف نيا يــا مــن الملــيج 0291تقــدف لــف يــهت اــاف 
 العربي. انظر. 

 . 11اادل حسين، مرجع سابق، ص  السيد -

http://en.wikipedia.org/wiki/Cochin
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اوطر الورتلالااف إلا اللجو  إلػا اإلنجلاػز طلبػا للعػوف، وترعولػر المعاأػدة 
so ALfon( 9919-9919المعقودة واف ملؾ الورتلاؿ النونسو السادس )

VI  والملؾ اإلنجلاػزم ت ػارلز الثػانيII Charles               (9991-
ـ عف معالـ ذلؾ الوعة  9999في الثالث والع رفف مف اوناو  (9911

عػػف وومبػػػام فػػػي  إلنجلتػػػرا إذ تنازلػػت الورتلػػػاؿ بموجػػػب المعاأػػدة المػػػذكورة
عػػف رعايػػا ملػػؾ  اإلنجلاػػزالهنػػد و طنجػػ  فػػي  ػػماؿ الملػػرب، مقاوػػل دفػػاع 

كػػػػذلؾ أسػػػػػهمت الحػػػػػرب الهولنديػػػػػ  و ، (9)لورتلػػػػاؿ ومسػػػػػاعدتهـ وحمػػػػػااتهـ ا
فػػػػي تقلػػػػص  Portuguese War–Dutch (9919-9999) (3)الورتلاليػػػػ  

واحػػدة تلػػو  االننػػوذ الورتلػػالي فػػي آسػػيا ب ػػكل واوػػح، وفقػػدانها لمسػػتعمراته
 Macauسػػو  مكػػاو                           للورتلػػاؿاألخػػر ، فلػػـ اوػػ  

                                                  ، (2)فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف
East Timorوجزفرة تيمور ال ركي  

 (9)، إلا جانب مستعمراتها في الهنػد(2)
                                                 

(9)
دوقـة  Catherine ثمـرة زواج الملـة اإلنجليـزي تشـارلز الثـاني مـن أمـت ملـة البرتغـال كـاترين المذكورة كانت المعاىدة 

(، وقـد جـاء فـي المـادة ا ميـرة منيـا "بالنسـبة لليوا ـد العظيمـة واتسـاع ا مـالة البريطانيـة يقتضـي 0201-0911) براجانزا
النص التالي : أنو تف اختياق قبل كـل شـو وبموجـب ىـذه المـادة ا ميـرة المتيـق الييـا بـين الطـرفين الـى أن صـاحب التزاف 

الجاللة ملة بريطانيا يتعيد بهن يحمي ويدافع ان كل اليتوحات والمستعمرات التابعـة للتـاج البرتغـالي ضـد جميـع أادا ـو فـي 
 الحاضر والمستقبل" انظر:

مـــذكرة اـــن  ،0، ملـــ  611ميـــة بالقـــاىرة، وثـــا ق وزارة المارجيـــة، ا رشـــي  الســـري الجديـــد، محيظـــة دار الوثـــا ق القو  -
 .  1111-139293، ال ود ا رشييي 0591أغسطس  09، بتاريخ الممتل ات البرتغالية في اليند

كات التـي أنشـهىا البرتغـاليون اليولندية حربا الى البرتغال  وذلـة للسـيطرة الـى الشـبوالغربية  اليند الشرقية  اشنت شركت (5)
 جــزر التوابــل)أحــدى جــزر مــالوكو أو  Amboinaأمبوينــا  جزيــرة تمكــن اليولنــديون مــن احــتالل، و لتجــارة التوابــل فــي آســيا

 Ceylon ، وســيالنف0292اــاف  Colombo ، ثــف كولومبــوف0210اــاف  Malacca ، وملقــاف0219اــاف  اإلندونيســية(
ف. 0226اــاف  ينكوشــو   Cranganoreوأميــرا كرانجــانور ف،0226اــاف  Nagapattinamجاباتينــاف ، وناف0291اــاف 
 انظر: 

- Russell-Wood, A.J.R., op.cit., p. 24.  
 قــررت ف، الــذي اــر  بثــورة "القرنيــل"0511فــي المــامس والعشــرين مــن إبريــل  فــي البرتغــال اخنقــالب العســكري بعــد  (9)

لتصـبح "منطقـة  مكـاوأاـادت البرتغـال تعريـ  ف 0512وفي اـاف  ،كومة البرتغالية إاادة جميع مستعمراتيا في المارجالح
تســلمت ، ثـف ""منطقــة إداريـة ماصـة مكـاوالطرفــان الـى ااتبـار  اتيـقف 0511لبرتغــالي"، وفـي اـاف صـينية تحـت الحكـف ا
لمزيد من التياصيل ان تنازل البرتغـال للصـين  ف.0555ديسمبر  في العشرين منبشكل رسمي  مكاوالصين السلطة في 

   . انظر:  مكاوان 
-"Macau and the end of empire", BBC News Online, news.bbc.co.uk, (21 April 2015).  

ــة تصــ (9) ــالي بــدأت املي ــاب اخنقــالب البرتغ ــة فــي أاق ــت تيمــورو .،ف0511اــاف يية اخســتعمار فــي تيمــور البرتغالي  أالن
 . لمزيد من التياصيل انظر: ف0519نوفمبر  الثامن والعشرين مناستقالليا في 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ambon_Island
http://en.wikipedia.org/wiki/Malacca
http://en.wikipedia.org/wiki/Colombo
http://en.wikipedia.org/wiki/Ceylon
http://en.wikipedia.org/wiki/Nagapattinam
http://en.wikipedia.org/wiki/Cranganore
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86%D9%81%D9%84
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/566301.stm
http://en.wikipedia.org/wiki/BBC_News_Online
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/566301.stm,%20(21
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كلػػيـ دادرا وناجػػػػػػػاف، داػوا، دمػػػػػػػ)ج (9)الهنػػد ت ػػػػي أصبحػ( التػػ(3)ارأنليػو، وا 
 . (2)رمزام للعظم  الورتلالي  في آسيا 

 حول المستعمرات البرتغالية في اليند. . المليية التاريمية للنزاع 0
النػػونس دم الوػػوكارؾ إلػػا ت ػػجيع الػػزواج المخػػتلط كوسػػال   عمػػد

لػػػػدمة الورتلػػػػالااف مػػػػع سػػػػكاف المسػػػػتعمرات، واسػػػػتمر أػػػػذا الووػػػػع خػػػػلؿ 
، وكػػػػػد اختلػػػػػة المؤرخػػػػػوف حػػػػػوؿ طويعػػػػػ  أحػػػػػواؿ الهنػػػػػد (2)القػػػػػروف التاليػػػػػ 

ـ، فهناؾ مف ار  9119عاـ  الورتلالي  كول ود  النزاع واف الهند والورتلاؿ
أف سكاف الهند الورتلالي  كد نعموا بحيػاة مسػتقرة، وحرصػت الورتلػاؿ علػا 

علػػا أنهػػا  لجػػوالصػػبلهـ بالصػػبل  الورتلاليػػ ، وأف الورتلػػالااف نظػػروا إلػػا 
مقاطعػػ  خػػارج الولػػد األـ، ومرثللػػت فػػي الورلمػػاف الورتلػػالي، كمػػا أف بعػػض 

، في حاف ار  آخروف (2)  الورتلالي  الجوفاف عملوا كموظناف في الحكوم
أف سكاف المستعمرات الورتلالي  في الهند الكوا ننس المعاملػ  التػي يعامػل 
وهػػػػػا سػػػػػػكاف المسػػػػػػتعمرات الورتلاليػػػػػ  فػػػػػػي أفرفقيػػػػػػا، فقػػػػػد أثقلػػػػػػت الحكومػػػػػػ  
االسػػػػػػتعمارف  كػػػػػػاألهـ بالوػػػػػػرائب، وصػػػػػػادرت فػػػػػػي كثاػػػػػػر مػػػػػػف األحيػػػػػػاف 

 ػػػػئوف بلدأػػػػـ، كمػػػػا مارسػػػػت ممتل ػػػػاتهـ، وحػػػػرمتهـ مػػػػف حقهػػػػـ فػػػػي إدارة 

                                                                                                          
- Chinkin, Christine, "The East Timor Case (Portugal v. Australia)", The International and 

Comparative Law Quarterly, Vol. 45, No. 3 (Jul. 1996), p. 715.  

 في اليند. المستعمرات البرتغالية  موقع ( التي توضح0انظر: مريطة رقف ) (0)
، يقع بين وخيتي ماىاراشترا في الجنوب ووخية جوجيرات  في الشمال، 6كف111متحد في غرب اليند، يبل  مساحتو  إقليف (5)
ــاطعتين ىمــا دادرا وناجــارىيلي، ي ــي لمقاطعــة ويت ــون مــن مق ــة، تقــع دادرا فــي الشــمال الغرب شــمل مــا يقــرب مــن ســتين قري

، مضعت المقاطعتان لحكـف البرتغـال مـذ اـاف Silvassa سيلياسايما ااصمة مشتركة ىي ، ول6ناجارىيلي الى بعد واحد كف
 . انظر:وكانت إدارتيما تتبع حا ف مستعمرة دمان ف0591حتى ااف 0115

- Wanmali, Sudhir Vyankatesh, "Dadra and Nagar Haveli  " , Encyclopædia Britannica, 

www.britannica.com, (21 July 2015).  
برتغالي اليندي حول الممتل ات ، بحث في النزاع ال0، مل  611وثا ق وزارة المارجية، ا رشي  السري الجديد، محيظة  (9)

 . البرتغالية في اليند
  :لمزيد من التياصيل حول اخستعمار الرسمي وغير الرسمي البرتغالي انظر (1)

-Newitt, Malyn, "Formal and Informal Empire in the History of Portuguese Expansion", 

Portuguese Studies, Vol. 17, (2001), pp. 1-7.  
(5) B. E. H. F., "Goa and the Indian Union: Background of the Recent Dispute", The World 

Today, Vol. 10, No. 12 (Dec., 1954), pp. 543-545.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Silvassa
http://www.britannica.com/bps/user-profile/4419/the-editors-of-encyclopaedia-britannica
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، واتخذوا إجرا ات  فقد غالوا في التب ار بالمسيحي  سياس  داني  متعصب 
 . (9)مت ددة لتحوفل الهندوس إلا ال اثوليكي 

الثػػورات المتعػػددة  والػػدلال علػػا ذلػػؾ  الثػػاني ويمكػػف تػػرجيح الػػرأم
التػػي ن ػػوت وػػد الورتلػػالااف منػػذ الربػػع الثػػاني مػػف القػػرف السػػادس ع ػػر، 

، وفػر  بعػض (3)وبلغ عػددأا عنػد مطلػع القػرف الع ػرفف نحػو أربعػاف ثػورة
أف  Karafinوكػػارافاف   Thomas Ameliaتومػػاس اماليػػا  أمثػػاؿالمػػؤرخاف 

لعػػدـ وجػػود كاعػػدة   معنػػا ذمأػػذ  الثػػورات لػػـ تػػتمكف مػػف إحػػداث تلااػػر 
، ويمكف أف (2)دعـ واسع  ون ط  تؤفدأا، أذا إلا جانب طويعتها المحلي 

وأو استخداـ السػلطات الورتلاليػ  منتهػا ال ػدة والعنػة  ام ة سوبام آخر نوا
فػػػي إخمػػػاد تلػػػؾ الثػػػورات، وأػػػو مػػػا عوػػػر عنػػػ  بعػػػض ال تػػػاب الورتلػػػالااف 

( الػػذم 9111- 9111)  Cunha Rivera أننسػػهـ مثػػل كونهػػا رفناػػرا 
 ،(9111-9191 ػػػػلل منصػػػػب المسػػػػاعد العػػػػاـ لحػػػػا ـ جػػػػوا الورتلػػػػالي )

ل الوسػػػػائل التػػػػي اتبعتهػػػػا الورتلػػػػاؿ 9111ة سػػػػن  وأووػػػػح فػػػػي كتابػػػػ  لثػػػػور 
ربطوف إلػا ذاػوؿ الخاػوؿ، فتجػرم ػإلخماد الثورة فاذكر: لأف الثوار كػانوا ارػ

وهػـ فػي  ػػوارع المدانػ ، حتػا إذا جػػاووا المدانػ  مػف أولهػػا إلػا آخرأػا وأػػـ 
تلوا، ثـ ووعت رؤوسهـ المنصػول  ػطعت أاداهـ، ثـ كر علا أذا الووع، كر 
 . (2) لا أعمدة مقام  في األما ف العام ...لعف أجسادأـ ع

ـ اامػػاؿ بػػوف 9191أثػػار إللػػا  النظػػاـ المل ػػي فػػي الورتلػػاؿ عػػاـ 
ـ 9191منح حػػػ  تقرفػػػر المصػػػار، وفػػػي عػػػػاـ مسػػػتعمراتها فػػػي الهنػػػد سػػػتر 

                                                 
 . 01، ص0592مكتب النشر واخستعالمات للسيارة اليندية بالقاىرة، القاىرة: مطابع دار اليالل،  وا،ــقصة ج (9)

ف التــي أليبــت شــعور أىــل جــوا، 0111فــي جــوا اــاف  Padres Bntasه الثــورات ثــورة "بــادريس بنتــاس" مــن أىــف ىــذ (5)
 Dibaji، كذلة الثورات التي قادىـا "ديبـاجي رانـا" ف0506وجعلتيف يقومون بثورات مستمرة ضد الحكف البرتغالي حتى ااف 

Rana  انظر:ف0506-0159أحد سكان راجبوت وكان أشيرىا ثورتي . 
 . 00-01ص، المرجعنيس  -

(3) Amelia, Thomas and Amy, Karafin, Goa and Mumbai, New York: Lonely Planet 

Publication, 2009, p. 45.  

 .01قصة جــــوا، مرجع سابق، ص  (9)
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المجلس  حكـ الذاتي، وعلا إثر ذلؾ ت وف في لجوالال المستعمراتمرػنلحت 
عانػػت الحكومػػ  ، و Conselho do Governo وػػػ االست ػػارم الػػذم عػػرؼ

الورتلالي  جز ام مف أعوائ  إلا جانػب ع ػرة ممثلػاف منتخوػاف مػف سػكاف 
حت تل ػػػػػـ، كمػػػا فر 9191، وكػػػد با ػػػر المجلػػػس أعمالػػػ  فػػػي أوؿ اولاػػػو لجػػػوال

(، وت ونػػػػػػػت 9159-9191األولػػػػػػػا )  المػػػػػػػدارس فػػػػػػػي عهػػػػػػػد الجمهورفػػػػػػػ
ممػا أثػر ب ػكل  ،الجمعيات األألي ، وأرصدلرت الصحة، وفرتلحت المكتبات

إعػػػػلف لأف  Newmanواوػػػػح علػػػػا حيػػػػاة العامػػػػ ، ولهػػػػذا  اػػػػذكر ناومػػػػاف 
مػػػػػف كػػػػػروف مػػػػػف التمااػػػػػز  لجػػػػػوالالجمهورفػػػػػ  األولػػػػػا فػػػػػي الورتلػػػػػاؿ حػػػػػرر 

 .(9)والقمعل
أثػر ب ػكل  (3)اوطراب األوواع في ظػل الجمهورفػ  األولػا ل ف

قػػد ف المسػػتعمرات الورتلاليػػ  فػػي الهنػػد علػػا الووػػع السياسػػي فػػي واوػػح 
ونػػػا  علػػػا أمػػػر صػػػادر مػػػف الحكومػػػ  االست ػػػارم توكنػػػت أعمػػػاؿ المجلػػػس 

 Menezesقيػػػػادة منػػػػزفس وراجنػػػػزا ب لجػػػػوالالورتلاليػػػػ ، فػػػػاعترض سػػػػكاف 
Braganza (9111-9191 الػػػذم أسػػػس صػػػحين  لأو أارالػػػدل ) O 

Heraldoتنتقػد االسػتعمار  لجػوالصحين  تصدر باللل  الورتلالي  في  كأول
فعل عنينػ  علػا المعاروػ  المتزااػدة ننػذت الحكومػ   وفي ردود ،الورتلالي

الورتلاليػػػ  مجموعػػػ  مػػػف السياسػػػات تهػػػدؼ إلػػػا تقلػػػيص الحرفػػػات المدنيػػػ  
الورتلػالي حػ  منػع الن ػر،  لجػوالومػنح حػا ـ  ،منها الركاب  علا الصحة

وا غػػلؽ المطػػابع، وفروػػت غرامػػات باأظػػ  علػػا الصػػحة التػػي رفوػػت 
 (2)نظػػـ منػػزفس وراجنػػزا فػػي مدانػػ  لمارجػػاول ولهػػذا ،االمتثػػاؿ لهػػذ  السياسػػ 

                                                 
(1) Newman, Robert S., "Goa: The Transformation of an Indian Region", Pacific Affairs, 

Vol. 57, No. 3 (Autumn, 1984), p. 340.  
لت أربعــة وأربعــين وزارة، لــف تــدف أول حكومــة ــــك  ـمــالل الســنوات الســت اشــرة كانــت ىنــاة ثمانيــة رؤســاء للجميوريــة، وش   (5)

 لمزيد من التياصيل انظر:. جميورية أ ثر من اشرة أسابيع
-Derrick, Michael Stove R.J., The Portugal of Salazar, (New York:  1938), pp. 38-44.  

 ااصمة المستعمرة. من بانجيف ثالثة وثالثين كفثاني أ بر مدن مستعمرة "جوا"، تقع الى بعد  (3)
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Margao ومػػػػع تزااػػػػد صػػػػيحات (9)مظػػػػاأرات انػػػػدد فاهػػػػا وتلػػػػؾ السياسػػػػات ،
 اوػػػػػطرت المعاروػػػػػ ، وعجػػػػػز الحكومػػػػػ  الورتلاليػػػػػ  عػػػػػف كػػػػػبح جماحهػػػػػا،

بعػض الحقػوؽ التػي اتمتػع وهػا الورتلػالاوف  لجػوالمنح سػكاف  إلاالحكوم  
ـ، وأرعاػػػد تسػػػمات  9151اـ أعمالػػػ  عػػػ لجػػػوالعػػػاود مجلػػػس ف، (3)األصػػػلاوف 

وظػػل معمػػوالم بػػ  حتػػا سػػقو   legislativo Conselhoبػػالمجلس الت ػػرفعي 
 . (2)9159الجمهورف  األولا في الثامف والع رفف مف مااو 

           Salazar Antonio (2)مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع وصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ انطوناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالزار
( للسػػلط  فػػي أعقػػاب سػػقو  الجمهورفػػ  األولػػا اوػػدأ عهػػد 9151-9191)

الخارجيػػػػ ، فقػػػػد أصػػػػدر لكػػػػانوف  افػػػػي علكػػػػ  الورتلػػػػاؿ بمسػػػػتعمراته جداػػػػد
الػػػػذم نػػػػص علػػػػا: لونػػػػا   ،ـ9191المسػػػػتعمراتل فػػػػي الثػػػػامف مػػػػف اولاػػػػو 

العلكػػػػػػػػ  وػػػػػػػػاف الورتلػػػػػػػػاؿ ومسػػػػػػػػتعمراتها علػػػػػػػػا أسػػػػػػػػاس الوحػػػػػػػػدة ال املػػػػػػػػ  
في نص الدستور الورتلالي الػذم أركلػر   أذا القانوف ثـ أدخل ، (2)والتوامفل

أصػدرت الحكومػ  الورتلاليػ   كمػا، (8)ـ9199ف مػارس في التاسع ع ر مػ

                                                 
(1) Janaka Perera, "Goa's liberation and Sri Lanka's crisis", Asian Tribune, 

www.asiantribune.com, (18 December 2006).  
(2) Sakshena, R.n., Goa: into the Mainstream, New Delhi: Abhinav Publications, 2003, p. 28.   
(3) Prabhakar , Peter Wilson, op.cit., p. 36.   

اىتف بالواقع المحيط بو  ،مبيرا في الش ون الماليةو ،  Comibera علف اخقتصاد في جامعة كومبيرال ام أستاذامل ساخزار  (9)
متعـددة فـي ال تابـة فـي الصـح ، فيمـا يتعلـق بالقضـايا اخجتماايـة، حتـى وصـيتو صــحيية  كانـت لـو إسـياماتو  ،صـغرهمنـذ 

Local Press    رشح نيسو للبرلمان البرتغـالي ورغـف فـوزه إخ أنـو ف 0560بهنو "أحد أقوى اقول الجيل الجديد"، وفي ااف
ة الديمقراطيـة بال امـل"، نمـت شمصـيتو فـي وقـت أالن بعد ذلة أن الليبرالية اليردية أدت إلى تيتيت المجتمع وتشويو العمليـ

ــال، فيــي اــاف  ــو ا وضــاع السياســية فــي البرتغ ــى ف 0562اضــطربت في ــة ا ولــى ال مجمواــة مــن  أيــديســقطت الجميوري
   نـو ورغبتـو فـي مواصـلة الدراسـة ا  اديميـة ،العسكريين فرفض تولى منصب وزير المالية، وتحجـج بـااتالل صـحة والديـو

  Óscar مونـــار وبعـــد أن تـــولى أوســـكار كاالبرتغـــال غيـــر مناســـبة فـــي ىـــذا الوقـــت لتـــولي المنصـــب،  رأى أن ظـــرو 

Carmona(0562-0590 ) الـدوا ر  فـي التعامـل مـع ممتلـ  باستمداف مطلـق سـلطتو ته يدر اسة البالد حصل منو الى
إبريــل  الســادس والعشــرين مــنالحكوميــة ولــيس القطــاع المــالي فحســب، الــى إثــر ذلــة وافــق الــى تــولي وزارة الماليــة فــي 

فــي  فــي الميزانيــة، واســتقرارام  ، ومــالل اــاف واحــد اســتطاع أن يســتعيد النظــاف فــي الــدوا ر الماليــة، وأن يحقــق توازنــام ف0561
، فــهل  حكومــة اســتبدادية، قــبض مــن مالليــا الــى للــوزراءر يســا ف 0536يوليــو  المــامس مــنمونــا فــي ر كاالعملــة، فعينــو 

 تولى ر اسة الدولة بصية مؤقتة . انظر:  0590، وفي ااف 0521مقدرات ا مور في البرتغال حتى ااف 
- Kay, Hugh, Salazar and Modern Portugal, (New York: Hawthorn Books, 1970), pp.22-32; 

Wiarda, Howard J., Corporatism and Development: The Portuguese Experience, 

(University of Massachusetts Press: 1977), p. 94.  
 ، تقرير بعنوان: مستعمرات البرتغال في اليند. 0، مل  611وثا ق وزارة المارجية، ا رشي  السري الجديد، محيظة  (1)
 در. نيس المص (2)

http://en.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3nio_%C3%93scar_Carmona
http://en.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3nio_%C3%93scar_Carmona
http://en.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3nio_%C3%93scar_Carmona
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في العاـ ننس  كرارام بعػدـ اعتبػار أمل هػا الخارجيػ  مسػتعمرات وػل لأكػاليـل 
أو لمقاطعػػػػػاتل مػػػػػف صػػػػػميـ األراوػػػػػي الورتلاليػػػػػ ، وجػػػػػز ام ال اتجػػػػػزأ مػػػػػف 
أراواها مثلها في ذلؾ مثل الجز  الػذم تقػـو فيػ  الورتلػاؿ فػي  ػب  جزفػرة 

، وأووح ساالزار فػي (9)لقت علاها اسـ لأكاليـ ما ورا  البحارل، وأطاأاوارف
وأف  ،أ ثر مف مناسب  أف القومي  الورتلالي  ال تعتمد علا الورتلالااف فقػط

أحكػػـ  لػػذا  القػػانوف الورتلػػالي للػػف يسػػمح بػػوم تمااػػز علػػا أسػػاس العػػرؽل
منػػػػػع ، و فننػػػػػذ سياسػػػػػ  التجناػػػػػد اإلجبػػػػػارم ، كبوػػػػػت  علػػػػػا الهنػػػػػد الورتلاليػػػػػ 

، فقػػػػػد كػػػػػاف اسػػػػػتقرار نظػػػػػاـ (3)لمظػػػػػاأرات، وكاػػػػػد االجتماعػػػػػات السياسػػػػػي ا
كائمػػػػا علػػػػا كمػػػػع الحقػػػػوؽ  -علػػػػا حػػػػد كػػػػوؿ بعػػػػض المػػػػؤرخاف –سػػػاالزار 

، ممػػا سػػاأـ ب ػػكل واوػػح فػػي زفػػادة موجػػ  (2)اإلنسػػاني ، وكوػػت الحرفػػات
 االستيا  ود الحكوم  الورتلالي .  

مػػػا فػػػػي زخ ت تسػػػػواحركػػػػات التحػػػرر مػػػػف االسػػػتعمار ونظػػػرا ألف 
 حزب   فقد طالب اإلموراطورفات األوروبي  بعد الحرب العالمي  الثاني 

 
 
 
 
 

                                                                                                          
غير برلمانيـة  حكومةأقر في البالد ، طرح ساخزار دستورا جديدا، وافق اليو البرتغاليون في استيتاء شكليف 0533في ااف 
الـر يس البرتغـالي سـلطات واسـعة، بمـا فـي ذلـة سـلطة  -الـى الـورق -تزاميـا سـاخزار، وقـد مـول ىـذا الدسـتور  اسـتبدادية

قالة ر يس الوزراء، ل ن الحقي قد أطلقوا يد ساخزار في كافة ش ون الحكف فـي  كرمونامن  اقة أن رؤساء البرتغال بدءم تعيين وا 
 البرتغال، وكانوا مجرد رموزام. انظر:

- Kay, op.cit., p. 49. 
  
، بحث في النزاع البرتغالي اليندي حول الممتل ات 0، مل  611وثا ق وزارة المارجية، ا رشي  السري الجديد، محيظة  (9)

 تغالية في اليند.البر 
(2)  Sakshena, op.cit., p. 28.  

(3) Kay, op.cit., p. 55.  
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Congress Indian National.المػػػػؤتمر الػػػػوطني الهنػػػػدم 
وإنهػػػػا   (9) 

                             االحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتلؿ الورفطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني للهنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد، وبالمثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل طالوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت
  Goa Congress Comitte  Theللجنػ  كػونجرس جػوال 

ي تزعمهػا التػ (3)
             Tristao de Braganza Cunhaترفسػػػػػػػػتاو وراجنػػػػػػػػزا كونهػػػػػػػػا 

وػػننس المطلػػب بالنسػػب  للسػػتعمار الورتلػػالي، ونظمػػت  ( 9119-9111)
ـ وكنػػػػػات احتجاجيػػػػػ  وػػػػػد الحكػػػػػـ 9199فػػػػػي الثػػػػػامف ع ػػػػػر مػػػػػف اوناػػػػػو 

كانػػػت ورغػػػـ أف أػػػذ  الوكنػػػات  (2)عرفػػػت باسػػػـ لحركػػػ  الحرفػػػ لالورتلػػػالي، 
ف السلطات الورتلالي  واجهتها بػالقوة العسػكرف ، وكبوػت علػا سلمي  إال أ
                ، وراـ مانوأػػػػػػػار لوأيػػػػػػػاترفسػػػػػػػتاو وراجنػػػػػػػزا كونهػػػػػػػاأمثػػػػػػػاؿ  تهػػػػػػػابعػػػػػػػض كاد

Ram Manohar Lohia (9191-9191)  ،الػػػزعيـ اال ػػػترا ي الهنػػػدم
، اسػػتمرت المظػػاأرات الحا ػػدة فػػي (2)أنجػػوال األفرفقيػػ  بعوػػهـ إلػػا توننػػ
 . (2) 9199د الورتلالااف مف اوناو حتا نوفمور و لجوال

                                                 
ف أثنــاء اخســتعمار 0119، وىــو أحــد أقــدف ا حــزاب السياســية، تهســس اــاف Congressيســمى غالبــا باســف ال ــونجرس  (0)

الحزب حركة اخستقالل  قادو Allan Octavian Hume (0165-0506 ،)آخن أوكتافيان ىوف البريطاني لليند، الى يد 
ف أصـبح الحــزب السياســي 0511الينـدي مــن مـالل المقاومــة غيــر المسـلحة والعصــيان المـدني، وبعــد اســتقالل الينـد اــاف  

 لمزيد من التياصيل ان الحزب انظر:الحا ف في اليند. 
- Bevir, Mark, "Theosophy and the Origins of the Indian National Congress", International 

Journal of Hindu Studies, Vol. 7, (January 2003), pp.13-17.  

اليرنســي التعلــيف  يــوي ، الــى يــد تريســتاو براجنــزا كونيــا  المينــدس الجف0561جــوا" فــي اــاف  كــونجرسلجنــة "تهسســت  (5)
لمقاومـة فـي "جـوا" ضـد الـذي قـاد حركـة او  Father of Goan Nationalism الذي لقـب بــهبو الوطنيـة الجيويـة والثقافة،

 Four hundred years of Foreignمـن ذلـة كتـاب  ينالحكف البرتغالي، وأصدر ال تيبات التـي تنـدد بمسـاوئ البرتغـالي

Rule  قابـل كونيـا وغيـره مـن أاضـاء لجنـة ف 0531اـاف  أ تـوبر الثـاني اشـر مـن"أربعما ة سنة من الحكف ا جنبي"، وفـي
( ر يس المؤتمر الوطني الينـدي، 0151- 0519)  Subhas Chandra Boseوس  "جوا" سوبياس تشاندرا ب كونجرس

 بحـزبفراـا ملحقـا  جـوا" كـونجرسلجنـة "فـي بومبـاي، وأصـبحت  جوا" كونجرسلجنة ـ "وبناء الى نصيحة ا مير افتتح فرع ل
 المؤتمر الوطني اليندي. انظر: 

- Prof. Frank D'Souza, "FRANKLY SPEAKING, The Collected Writings of Prof. Frank 

D'Souza, published by the Prof. Frank D'Souza Memorial Committee, Bombay 1987, 

www.goacom.com, (15 November 2014).   

         ،0591يوليـــو  3تــاريخ ب، 61251، العــدد جريــدة ا ىـــراف ،الينــد"تجــدد حملــة اخضــطياد فـــي الجيــوب البرتغاليــة فـــي ( ل9)
 . 3ص 

(4) Prabhakar , Peter Wilson, op.cit., p. 37.  

(5) On Rammanohar Lohia's 99 th Birth anniversary, mainstream weekly, Vol XLVII, No 

14, www.mainstreamweekly.net, (21 March, 2009).   

http://www.goacom.com/other-biographies?start=3
http://www.mainstreamweekly.net/article1247.html
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في الخػامس ع ػر مػف حصلت الهند علا استقللها مف ورفطانيا 
ـ، وتبػػػػػع ذلػػػػػؾ القػػػػػرار النرنسػػػػػي باسػػػػػتقلؿ للمسػػػػػتعمرات 9191 أغسػػػػػطس

، ممػػا أيػػو وػػلوطا علػػا الورتلػػاؿ أف تنػػتهة ننػػػس (9)النرنسػػي  فػػي الهنػػد 
لهند منووػاتها فػي ل ػوون   ـ افتتحت حكوم  ا9191السياس ، وفي عاـ 

حتػػا يسػػهل علاهػػا إجػػرا  مناووػػػات مػػع الورتلػػاؿ تنتهػػي وتسػػوي  عاجلػػػ  
لمسػػول  المسػػتعمرات الورتلاليػػ  فػػي الهنػػد، وبعثػػت بػػوولا مػػذكراتها فػػي أػػذا 

 Paulo Cunhaالمووػػػػػوع إلػػػػػا وزفػػػػػر خارجيػػػػػ  الورتلػػػػػاؿ بػػػػػاولو كونهػػػػػا 
طلوػػػػػػت  ،ـ9111( فػػػػػػي السػػػػػػابع والع ػػػػػػرفف مػػػػػػف فورااػػػػػػر 9111-9119)

الحكومػ  الهنديػ  فاهػا مػػف الحكومػ  الورتلاليػ  فػػتح بػاب المناووػات حػػوؿ 
، ول ػػف سػػاالزار رفػػض الموػػدأ ذاتػػ ، وأ ػػد أف (3)مسػػتقول أػػذ  المسػػتعمرات

لليست مسػتعمرات ول نهػا جػز  مػف  الهندي  أراوي الورتلاؿ في  ب  القارة
، فمواطنػػػو األراوػػي الورتلاليػػ  ال يمكػػف التنػػازؿ عنهػػػا بحػػاؿ مػػف األحػػواؿ

الهند الورتلالي ، مثلهـ مثل الورتلالااف اتحدثوف ننس اللل  وفػدانوف وػننس 
الديان ، وفجرم في عروكهـ ننػس الػدـ، وأػـ علػا كػدـ المسػاواة مػع سػكاف 

، ولهػػػػػػػذا عػػػػػػدؿ سػػػػػػػاالزار لكػػػػػػػانوف (2)الولػػػػػػد األـ فػػػػػػػي الحقػػػػػػوؽ والواجبػػػػػػػاتل
حػػػػار أكػػػػاليـ ـ بحاػػػػث جعػػػػل لأكػػػػاليـ مػػػػا ورا  الب9119المسػػػػتعمراتل عػػػػاـ 

ورتلالي  تتمتع باالستقلؿ الذاتي واإلدارم طبقا لموكعها الجلرافي وحالتهػا 
                                                 

فسر الساسة اليرنسيون أن سبب تنازل فرنسا ان مستعمراتيا في اليند ىو "انتشار الواي القـومي فـي الينـد ومصوصـا  (9)
ليا، والمسـهلة خ تعـدو أن بعد إجال يا للبريطانيين ان أراضييا، ا مر الذي يجعليـا لـن تسـمح ببقـاء أي جيـوب أجنبيـة بـدام

و قاليقوط وسورات ، ثف دمل   Machilipatmanان ماشيليباتناف  فرنسا تنازلت ف0511  فيي أ توبر ت ون مسهلة وقت"
، ترتـب الييـا موافقـة فرنسـا الـى إجـراء ى مـع فرنسـا بشـهن مسـتقبل المسـتعمرات اليرنسـية ا مـر  مياوضـاتاتحاد الينـد فـي 

 الثاني منفي  Chandernagorن شاندرناجور تنازل فرنسا ا نتج ان ذلةالسياسي، لمستعمرات ااستيتاء بشهن مستقبل 
، و Maheومـــاىي  Yanam,و يانـــاف  Pondichéryشـــيري ندا ربعـــة بو  المســـتعمرات ، ثـــف تنازليـــا اـــنف0591مـــايو 

 انظر: ."شيري ند"اتحاد بو  فت بـر  ــإلى اليند وا  جميعيا مت ض  ف،  0591نوفمبر  أولفي  Karikalكارايكال 
-V. Sankaran, "Freedom struggle in Pondicherry", Government of India, www.pib.nic.in , 

(15 April 2015).   

 .61ص  مرجع سابق، قصـة جـوا، (6)
(3) Luthera, Ved Prakash, "Goa and the Portuguese Republic", The Indian Journal of 

Political Science, Vol. 17, No. 3 (July-September 1956), p. 262.   

https://www.google.com.eg/search?biw=1366&bih=623&noj=1&site=webhp&q=Chandernagor&spell=1&sa=X&ei=50VHVff1NpTaaqWTgfAF&ved=0CBoQBSgA
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، ويمكػػف القػػوؿ بػػوف تمسػػؾ الورتلػػاؿ بمسػػتعمراتها فػػي الهنػػد (9)االجتماعيػػ ل
كػػاف فػػي نظػػر سػػاالزار السػػوال األوؿ للحنػػاا علػػا مسػػتعمراتها فػػي أفرفقيػػا 

 وبخاص  في أنجوال وموزموا . 
الهند، وأرادت أف تواصل محاوالت التنػاوض مػع  لـ تيوس حكوم 

، فورسػػػػلت مػػػػف جانوهػػػػا مػػػػذكرات (3)الورتلػػػػاؿ أسػػػػوة بمػػػػا فعلتػػػػ  مػػػػع فرنسػػػػا
ـ، تطالوهػا فاهػا 9119متلحق  للحكوم  الورتلالي  في انػاار و مػااو عػاـ 

مف جداد بعودة المستعمرات الورتلالي  إلا اتحػاد الهنػد، فرفوػت الورتلػاؿ 
كرات، مما دفع الهند إلا سحب بعثتها الدولوماسػي  مػف الرد علا أذ  المذ

، ل ف الحكومػ  الورتلاليػ  لػـ (2)ـ9119ل وون  في الثاني ع ر مف اوناو 
، (2)تقاوػػػل األمػػػر بالمثػػػل، وكػػػررت إبقػػػا  بعثتهػػػا الدولوماسػػػي  فػػػي ناػػػودلهي

وتمسؾ كل الطرفاف ورأي  ولػـ يحػد عنػ  سػويلم، متخػذا بعػض األدلػ  التػي 
 ن . تدعـ موك

اتوح مػف مطالعػ  التصػرفحات التػي أدلػي وهػا ساسػ  الهنػد وزعماؤأػا 
أف وجهػػػ  نظػػػر الهنػػػد فػػػي وػػػـ المسػػػتعمرات الورتلاليػػػ  إلاهػػػا يسػػػتند إلػػػا 

 : (2)األسباب ااتي 
  ب  : ترػػػعد أذ  المستعمرات مف الناحي  الجلرافي  جز ام ال اتجزأ مفأوخ

 القارة الهندي .
ــام  مسػػتعمرات داخػػل األراوػػي الهنديػػ  تخلػػ  للهنػػد : أف وجػػود أػػذ  الثاني

م ا ل متعددة في اإلدارة، ويعروها ألخطار داأم ، السيما وأف 

                                                 
 . ، تقرير بعنوان: مستعمرات البرتغال في اليند0، مل  611وثا ق وزارة المارجية، ا رشي  السري الجديد، محيظة  (9)
، ص 0590يونيـو  9، بتـاريخ 0911، العـدد جريـدة ا سـاس، نيرو يطالب بضف مستعمرات فرنسا والبرتغـال إلـى الينـد"ل( 5)

0 . 
(3) E. B, "The Salazar Regime and Goa", The World Today, Vol. 10, No. 9 (Sep., 1954), p. 

390.  

 ، مذكرة ان الممتل ات البرتغالية في اليند. 0، مل  611وثا ق وزارة المارجية، ا رشي  السري الجديد، محيظة  (9)
 بحث في النزاع البرتغالي اليندي حول الممتل ات البرتغالية في اليند. ،0مل   ،نيس المصدر (9)
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، التػػي Natoاألطلنطػػي حلػػة  ػػماؿ الورتلػػاؿ عوػػو فػػي منظمػػ  
 كد تتخذ مف أذ  المستعمرات كواعد حربي .

: صػػعوب  الػػدفاع عػػف الهنػػد مػػع وجػػود أػػذ  المسػػتعمرات، وتبعاتهػػا ثالثــا
 يادة أجنوي . إلا س

وفرد الورتلالاوف علا أذ  األسػباب الثلثػ  ولسػاف سػاالزار رئػيس 
 :  الحكوم  بقولهـ

: أف لالممتل ػػات الورتلاليػػ ل مػػف الوجهػػ  الجلرافيػػ  موجػػودة فػػي  ػػب  أوخم 
القػػارة الهنديػػ ، ول ػػف أػػػذا الووػػع الجلرافػػي أو الػػواكعي ال يوػػػني 

علاهػا، والػػدلال  الورتلػاؿ ، ولػيس كافيػػام إلنكػار حػ  سػػيادةللهنػد حقػا
علا ذلػؾ الػدويلت المتداخلػ  فػي أراوػي الػدوؿ األوروبيػ  كدوكيػ  

 ل سمورج.
: فيمػا اتعلػ  بصػعوبات اإلدارة فػإف الورتلػاؿ مسػتعدة للتنػاوض مػع ثانيا

زالتها.  الحكوم  الهندي  للبحث في تذلالها وا 
صػلارة، : مف غار المعقػوؿ أف تخ ػا الهنػد مػف أػذ  المقاطعػات الثالثا

ذا كانػػت الهنػػد تتخػػوؼ مػػف أف تسػػتعمل أػػذ  الممتل ػػات كقواعػػد  وا 
وأػو مػا اخػالة سياسػ  الحيػاد التػي تقنهػا  ،عسكرف  لقوات أجنوي 

الهنػػد وػػاف ال تلتػػاف ال ػػركي  واللربيػػ ، فػػإف الورتلػػاؿ علػػا اسػػتعداد 
للتنػػػاوض فػػػي سػػػوال إاجػػػاد حػػػل لألمػػػر، وخصوصػػػا وأف األخاػػػرة 

الخارجيػػػ  بمػػػا اثاػػػر مخػػػاوؼ الهنػػػد،  ليسػػػت مرتبطػػػ  فػػػي سياسػػػتها
فمف أذ  الناحي  اتوح أف الممتل ػات الورتلاليػ  لػف ت ػوف كاعػدة 

 . (9)أعماؿ عدائي  ود الهند
: ي ار الورتلالاوف أف اتحػاد الهنػد ال ارمػي إلػا مػنح الحكػـ الػذاتي رابعام 

نمػػا ابلػػي وػػمه للمسػػتعمرات الورتلاليػػ ، –إليػػ ، وأػػذا معنػػا   اوا 

                                                 
 نيس المصدر.  (9)
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أف تحكـ دول  أجنوي   عبا ورتلاليام ل  تقالاػد  -ـمف وجه  نظرأ
في الحيػاة ترجػع إلػا أربعػ  كػروف، بحجػ  الجػوار وكوػر اإلكلػيـ، 
وأػذا كػاؼ إلظهػار األسػاس الػواأي لموكػة الهنػد، وأف الحػداث 

 . (9)عف التحرر مف االستعمار ال محل ل  في أذ  الحال 
تسػػتند إلاهػػا وكػػد حرصػػت الورتلػػاؿ علػػا ن ػػر أػػذ  الموػػررات التػػي  

أف في أحقاتها لمل يػ  تلػؾ المسػتعمرات، كمػا أ ػدت فػي أ ثػر مػف مناسػب  
لجػوال تعػد مركػز ألف العػالـ المسػيحي علػا رأسػ  الناتيكػاف يقػة وجػانوهـ  

أف  ػػارة و اإل ػػعاع األوؿ لن ػػر التعػػاليـ ال اثوليكيػػ  فػػي ال ػػرؽ األكصػػا، 
دأما كواػر يمثػل البابا مكون  مف م علاف علا كػل منهمػا حجػر كػرفـ، أحػ

، لػػػػذا لػػػػف تتخلػػػػا عنهػػػػا (3)الناتيكػػػػاف، والثػػػػاني حجمػػػػ  أصػػػػلر يمثػػػػل لجػػػػوال
الورتلػػاؿ بػػوم حػػاؿ، وكامػػت اإلدارة العامػػ  للممتل ػػات الورتلاليػػ  فيمػػا ورا  
البحػػػار وإصػػػدار ن ػػػرات وكتابػػػات تصػػػور فاهػػػا أحػػػواؿ أػػػذ  األكػػػاليـ، ومػػػا 

لمعاملػ  التػي اتلقاأػا وااأا، توذل  حكوم  الورتلاؿ مف جهد للنهوض بمسػتو 
مواطنوأػػا علػػا أاػػدم رجػػاؿ اإلدارة الورتلاليػػ ، ومػػا إلػػا ذلػػؾ مػػف تناصػػال 

 اللرض منها تورفر موكة الورتلاؿ مف حكوم  الهند، وتمسكها 
 

رأي ، أصػبح النػزاع وػاف علا كل طرؼ  إصرار، وأماـ (2)وهذ  المستعمرات
 الدولتاف أمرام حتميام.  

                                                 
 .0591مايو  61، بتاريخ 0، مل  032، محافظ البرتغال، محيظة ، أرشي  البلدان، اواصف المدننيس المصدر (0)
، بحــث فــي النــزاع البرتغــالي الينــدي حــول الممتل ــات 0، ملــ  611، ا رشــي  الســري الجديــد، محيظــة نيــس المصــدر (5)

  البرتغالية في اليند
اب سـاخزار الـذي ألقـاه فـي العاشـر يحـوي مقتطيـات مـن مطـ ، الذيقضية جوا""ال تيب ا ول بعنوان  من ىذه اإلصدارات: (9)

، فيــو بالتيصــيل لمشــكلة الينــد البرتغاليــةف فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة لحــزب اختحــاد الــوطني، وتعــرض 0593مــن يوليــو 
، اميــد  Prof. Pereiraمـن تـهلي  البروفســور بريـرا  "،وال تيـب الثـاني يحمـل انـوان "تجـاربي الماصــة بصـدد قضـية جـوا

سياسة ادف التيرقة العنصرية التي تسـير الييـا البرتغـال فـي أوضح فيو ، البرتغالي علوف اخقتصادية والماليةالمعيد العالي لل
حكميا إلقليف "جوا"، أما ال تيـب الثالـث فيـو ابـارة اـن نشـره داايـة مـزودة بالصـور والمقـاخت الممتليـة التـي توضـح أحـوال 

ا ــرض أثنـاء احتـداف  "جـوا"، كمـا أنتجـت فيلمـا سـينما يا اـن ية واخجتماايـةالسياس ، ومدى تقدميا، وأحواليااليند البرتغالية
واخجتماايــة التــي  ف، أ ــدت فيــو أيضــا الــى الــروابط السياســية والتاريميــة0591النــزاع فــي الرابــع والعشــرين مــن يوليــو 
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 البرتغالي حول المستعمرات:. مراحل النزاع اليندي 6
                             المرحلـــــــــــــــة ا ولـــــــــــــــى: مـــــــــــــــا بـــــــــــــــين العنـــــــــــــــ  والســـــــــــــــلف

 ( ف0599أغسطس -0591)يوليو
فػػي أػػذ  المرحلػػ  مػػف مراحػػل النػػزاع يظهػػر نوعػػاف مػػف المقاومػػ ، كػػل      

منهمػػػػا تػػػػتـ بػػػػالتزامف مػػػػع األخػػػػر ، إال أف إحػػػػداأما تختلػػػػة عػػػػف األخػػػػر  
فػػػاألولا اتخػػػذت مػػػف المقاومػػػ  الثورفػػػ  المسػػػلح  أساسػػػام   اختلفػػػام جوأرفػػػام 

، أما الثاني  فقد حاولت ولػوغ الورتلالي  لعملها مف أجل تحرفر المستعمرات
الهػػػػػػدؼ مػػػػػػف خػػػػػػلؿ الوسػػػػػػائل السػػػػػػلمي  المختلنػػػػػػ ، ويمكػػػػػػف عػػػػػػرض أػػػػػػذ  

 المحاوالت علا النحو التالي:
   (يىيلأ. محاوخت اخسترداد المسلحة )إسقاط إقليف دادرا وناجار 

حرصػػػػػت المنظمػػػػػات الهنديػػػػػ  المسػػػػػلح  المعاديػػػػػ  للسػػػػػتعمار علػػػػػا      
الت اتة مف أجل إسقا  السػيادة الورتلاليػ  علػا بعػض األراوػي الهنديػ ، 

ـ أرعللنت لالجوه  المتحػدة لتحرفػر دادرا وناجػارأنليل فػي 9119وفي إورفل 
والم ػػػػػػػػػػكل  مػػػػػػػػػف المنظمػػػػػػػػػػات التاليػػػػػػػػػ : لالجوهػػػػػػػػػػ  المتحػػػػػػػػػػدة  ،(9)وومبػػػػػػػػػام
(3)للجػوفافل

United Front of Goans (UFG)  لمنظمػ  حركػ  التحرفػر ،
،  National Movement Liberation Organization (NMLO)الػوطنيل 

 Rashtriya Swayamsevak Sangh (2)لمسػػيناؾ سػػانغ را ػػترفا سػػوايا"

                                                                                                          

سـي ا جنبـي تربط البرتغال بهرضـييا فيمـا وراء البحـار، وداـت وزارة المارجيـة البرتغاليـة السـلة السيا
 انظر: لحضور العرض، كوسيلة للحصول الى تهييد الدول للبرتغال في ىذا النزاع.

، بتـاريخ 0، ملـ  032، أرشي  البلدان، اواصـف المـدن، محـافظ البرتغـال، محيظـة نيس المصدر -
، 0592 يوليــو 61بتــاريخ  ،6، ملــ  610محيظــة   وا رشــي  الســري الجديــد، 0591فبرايــر  61

 .  1111-139299شييي ال ود ا ر 
 . 0591 يوليو 62، بتاريخ 0مل   ،610محيظة ا رشي  السري الجديد، ، نيس المصدر (9)
 National"جـوا" الـوطني  كـونجرسمن الشباب الـذين سـبق وأن شـاركوا فـي  ف0591ااف  بدايةنشهت ىذه الحركة في  (5)

Congress of Goa   اخستعمار البرتغالي من اليند. انظر: ءإلنياىي الحل ا حدىو  المسلحة ن الوسا ل الثوريةهمنوا بآ، و 
-Prabhakar , Peter Wilson, op.cit., p. 37.  

راشـتريا سـييا سـان  وتعنـي بالينديـة منظمـة   Rashtriya Seva Sanghمسـيياة سـان : تسـمى ايضـا  راشـتريا سـوايا (9)
 Keshavالــى يــد كيشــا  بــارليراف ىيــدجيوار ف 0569ســبتمبر  الســابع والعشــرين مــنالمتطــواين الوطنيــة، تهسســت فــي 

Baliram Hedgewar (0115-0511 كجــزء مــن حركــة ) وكــرد فعــل الــى أامــال  ،ضــد الحكــف البريطــانيثوريــة قامــت

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=United_Front_of_Goans&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=National_Movement_Liberation_Organisation&action=edit&redlink=1
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(RSS)  ،( 9)"مانتػػػاؾ داؿآزاد جو ل
Azad Gomantak Dal ، واتنقػػػوا علػػػا

العمػػل الم ػػترؾ، وأرسػػلوا مػػف جػػانوهـ بعػػض المتطػػوعاف لزفػػارة إكلػػيـ لدادرا 
ل ، للتعرؼ علا طويع  أراوي ، وتحقا  أفول سول التواصل يوناجارأنل

ص مػف االسػتعمار مع العماؿ والقادة المحلاػاف فػي اإلكلػيـ المنػاداف بػالتخل
 .(3)الورتلالي
بادر خمس  وثلثوف متطوعام مف متطوعي لالجوه  المتحدة للجوفافل      

ـ بػالهجوـ علػا مركػز  ػرط  9119في مسا  الثاني والع رفف مف اولاػو 
مقاطعػػػ  دادرا، فحػػػدث ا ػػػتباؾ واػػػنهـ وبػػػاف الورتلػػػالااف، أسػػػنر عنػػػ  مقتػػػل 

، (2)وجػػراح باللػػ اب ثلثػػ  مػػنهـ اثنػػاف مػػف كػػوات ال ػػرط  الورتلاليػػ ، وأصػػ
انهػػارت المقاومػػ   ونظػػرام لمػػا كػػاف عليػػ  المتطوعػػوف مػػف الحماسػػ  والقػػوة،

الورتلاليػػ  سػػرفعا، وسػػقطت المقاطعػػ  فػػي أاػػداهـ خػػلؿ سػػاعات معػػدودة، 
وفي صباح الاوـ التالي ررفلع  العلـ الهندم علا المقاطع ، وأعلنت لالجوه  

، ومػػف جانوهػػا (2) نليل تحرفػػر مقاطعػػ  دادراالمتحػػدة لتحرفػػر دادرا وناجػػارأ
أصػدرت الحكومػػ  الورتلاليػػ  فػػي الاػػوـ ننسػػ  ويانػػام رسػػميام أووػػحت فيػػ  أف 
                                                                                                          

، وشــارة أنوااــوالمبــادئ التــي قامــت الييــا ال يــاح ضــد اخســتعمار بكــل  أىــفشــغب بــين الينــدوس والمســلمين، وكــان مــن ال
 . انظر:ات السياسية واخجتمااية الممتلية بما في ذلة حركة استقالل اليندىا في الحركو متطوا

- Encyclopedia Britannica, www.britannica.com, (7 June 2015).  

مجمواة ثورية حملت الى ااتقيا مناىضة الحكف البرتغالي في اليند، من مالل مـا يسـمى باسـتراتيجية "العمـل المباشـر"  (9)
Direct Action  وليـذا نيـذت ىـذه المجمواـة    وسا ل ثورية انيية تستيد  ا شماص والممتل ات إتباعالتي تقوف الى

 بعـض السـلطات البرتغاليـة مـن القـبض الـى وتمكنـتتغاليـة فـي الينـد، سلسلة من اليجمات الى مرا ز الشرطة والبنوة البر 
، وفيشـواناث  Dattatraya Deshpandeوداتشـريا ديشـباندي  Narayan Naikزاماء ىذه الحركة أمثـال نارايـان نايـة 

 ثمانالى كل منيف بالسجن لمدة  توحكم، Sinari Prabhakar، براىبا ار سناري  vishwanath Lawandeلواندي 
مكث نارايان ناية، وداتشريا ديشباندي أربعـة اشـر سـنة فـي سـجون أنجـوخ البرتغاليـة، ولـف ف ،سنةواشرين، وتسع واشرين 

ســناري فتمكنــا مــن اليــرب، وأ مــال  برابيكــار، أمــا وفيشــواناث لوانــدي، و ف0520"جوا" اــاف ضــف الينــد لـــييــرج اــنيف إخ بعــد 
 . انظر:مسيرتيف الثورية ضد البرتغاليين

 -Prabhakar , Peter Wilson, op.cit., p. 38.  
(2) Sinari, Prabhakar," A Liberation From Lies", Indian Express, 6 November, 2003, 

www.countercurrents.org, (7 June 2015).    

 .  6، ص0591يوليو  61، بتاريخ 61109، العدد يدة ا ىرافجر  ،"الينود يحررون مستعمرة برتغالية" (3)
(4) Lele, P S, Dadra and Nagar Haveli: past and present, Published by Usha P. Lele, 1987, 

p.46.  

%20Encyclopedia%20Britannica
http://www.britannica.com/topic/Rashtriya-Swayamsevak-Sangh
http://www.indianexpress.com/
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إسقا  المقاطع  جا  بسوب وعة تحصانها  إذ كانت تحرسها كػوة كلالػ  
مػػف كػػوات ال ػػرط ، واتهمػػت الحكومػػ  الهنديػػ  وتوااػػد أػػؤال  لالمهػػاجمافل، 

، ويمكػػف القػوؿ بػػوف (9)تهـ مػف إسػػقا  المقاطعػ ومػدأـ باألسػػلح  التػي مكنػػ
الحكوم  الورتلالي  كانت محق  في سوب تنسػارأا لسػقو  دادرا، إال أنػ  لػـ 
اثوػػت أف الحكومػػ  الهنديػػ  دعمػػت المهػػاجماف للمقاطعػػ  باألسػػلح   ل نهػػا 
غوػػت الطػػرؼ عمػػا تقػػوـ بػػ  لالجوهػػ  المتحػػدة لتحرفػػر دادرا وناجػػارأنليل 

 كليـ. مف أعماؿ إلسقا  اإل
ولمػػػا كػػػاف إكلػػػيـ لدادرا وناجػػػارأنليل ات ػػػوف مػػػف مسػػػتعمرتاف غاػػػر  

سػػػػاحلاتاف محػػػػاطتاف بوراوػػػػي االتحػػػػاد الهنػػػػدم، والتواصػػػػل وانهمػػػػا وبػػػػاف 
مسػتعمرة دمػاف السػػاحلي  اػتـ مػف خػػلؿ المػرور لمسػاف  ع ػػرفف كػـ داخػػل 
األراوي الهندي ، تقدمت حكوم  ل ػوون  إلػا الحكومػ  الهنديػ  بطلػب فػي 

  ب ػػػوف السػػػماح للقػػػوات ـ9119 اػػػـو الثالػػػث والع ػػػرفف مػػػف اولاػػػو مسػػػا 
الورتلالي  المسلح  الموجودة في مسػتعمرة دمػاف باجتيػاز األراوػي الهنديػ  

، ل ف الحكوم  الهندي  رفوت ذلؾ علا اعتبار أف (3) والوصوؿ إلا دادرا
أػػػذ  المقاطعػػػ  ال تتبػػػع االتحػػػاد الهنػػػدم، فاتهمتهػػػا الورتلػػػاؿ بونهػػػا تمسػػػؾ 
العصػػا مػػف الوسػػط لتظهػػر أمػػاـ العػػالـ أنهػػا محبػػ  للسػػلـ فػػي الوكػػت الػػذم 

  . (2)سهلت في  السوال للمسلحاف الهنود مف أجل إسقا  المقاطع 
                                                 

بتـاريخ  ،، مذكرة ان الممتل ات البرتغالية في اليند0، مل  611وثا ق وزارة المارجية، ا رشي  السري الجديد، محيظة  (9)
 .0591أغسطس  09

(5)
 . 0592 يوليو 62، بتاريخ 0، مل  032، أرشي  البلدان، اواصف المدن، محافظ البرتغال، محيظة نيس المصدر 

-Raja Shau II (0123استندت الحكومة البرتغالية في ىذا الطلب الـى المعاىـدة المعقـودة بـين راجـا شـاىي الثـاني 
ف،  التي مــ ـن حت البرتغـال بمقتضـاىا 0115جوا" ااف "وبين نا ب الملة البرتغالي في  ( أحد حكاف امبراطورية مراثا0111

 حق المرور في ا راضي اليندية الياصلة بين إقليف "دادرا وناجارىيلي" وبين مستعمرة دمان الساحلية. انظر:
-139291ل ـود ا رشـييي ، ا0592 مـايو 62بتاريخ  ،0، مل  610، ا رشي  السري الجديد، محيظة نيس المصدر -

1111.  

، بتاريخ 61105، العدد جريدة ا ىراف، "البرتغال تطلب من اليند السماح لبعثتيا باستطالع ا حوال في مستعمرة برتغاليةل( 9)
 .  6، ص0591يوليو  61

اف محكمـة العـدل ف، أسـرات برفـع قضـية أمـ0599وبعد انضماف البرتغال ليي ـة ا مـف المتحـدة فـي الرابـع اشـر مـن ديسـمبر 
الينديـة للوصـول إلـى "دادرا  يالدولية في الثالث والعشرين من ديسمبر من نيس العـاف   بشـهن أحقيتيـا فـي المـرور با راضـ
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ـ كػػػػاـ خمسػػػػ  وع ػػػػروف 9119وفػػػػي الثػػػػامف والع ػػػػرفف مػػػػف اولاػػػػو       
آزاد ل، وع ػػػرة متطوعػػػوف مػػػف لمسػػيناؾ سػػػانغ را ػػػترفا سػػػوايالمتطوعػػام مػػػف 
فػػػػػػػي مقاطعػػػػػػػ   Naroli بػػػػػػػالهجـو علػػػػػػػا كرفػػػػػػػ  نػػػػػػػارولي  لجومانتػػػػػػػاؾ داؿ

، وأجوػػػروا كػػػوات ال ػػػرط  الورتلاليػػػ  علػػػا االستسػػػلـ، وتسػػػلموا يناجػػػارأنل
، وفػي الاػـو التػالي أعلنػػوا (9)المدانػ  دوف خسػائر فػي األرواح مػف الطػػرفاف

وبعػػػد إسػػػقا  نػػػارولي تركػػػزت كػػػوات ال ػػػرط  ، (3)تحرفرأػػػا مػػػف الورتلػػػالااف
 فارجالاػػػػػػو فاػػػػػػدالجوتحػػػػػػت كيػػػػػػادة  -أـ مػػػػػػائتي  ػػػػػػرطيوعػػػػػػدد-الورتلاليػػػػػػ  

Virgílio Fidalgo  في سالناساSilvassa  عاصػم  المقاطعػ ، األمػر الػذم
مكػػػف الهنػػػود مػػػف إسػػػقا  القػػػر  الخاوػػػع  للحكػػػـ الورتلػػػالي والخاليػػػ  مػػػف 

 Pipariaثػػػـ وابارفػػػا  Lahoryالمقاومػػػ ، فسػػػقطت فػػػي أاػػػداهـ كرفػػػ  لوأػػػارم 
ركػػػػز الهنػػػػود أػػػػدفهـ علػػػػا إسػػػػقا  العاصػػػػم    لػػػػذا (2)دوف مقاومػػػػ  تػػػػذكر

سالناسػػا  فوجهػػت الحكومػػ  الورتلاليػػ  تعليمػػات م ػػددة إلػػا كػػوات ال ػػرط  
، والػػدفاع عػػف المدانػػ   المدافعػػ  عنهػػا بمواجهػػ  الهنػػود بمنتهػػا القػػوة والحػػـز

 . (2)اخر رم 

                                                                                                          
وناجارىيلي"، واسـتندت الحكومـة البرتغاليـة فـي ىـذا الطلـب الـى المعاىـدة سـالية الـذكر، وأن مـن حقيـا الحصـول الـى كافـة 

ص والبضــا ع وكــذلة القـوات المســلحة، ورجــال ا مـن بــدون صــعوبة أو اـا ق إلــى الحــد الــذي التسـييالت فــي مــرور ا شـما
 يتطلب مزاولتيا اليعلية لسيادتيا الى ىذه ا راضي. انظر: 

داــوى البرتغـال ضــد الينـد أمــاف  :تقريــر بعنـوان ،0، ملـ  610وثـا ق وزارة المارجيــة، ا رشـي  الســري الجديـد، محيظــة  -
 . 0599ديسمبر  62بتاريخ  ،ليةمحكمة العدل الدو 

المـرور فـي ا راضـي الينديـة الياصـلة بـين  يـةكان من حـق المـدنيين والسـلع البرتغال ف0591رأت المحكمة أنو في ااف وقد 
من ناحية، وبين ا ما ن السـاحلية فـي دمـان مـن ناحيـة أمـرى، بالقـدر الـذي يسـيل ليـا ممارسـة السـيادة  "دادرا وناجارىيلي"

ة الى ىذه الجيوب، الى أن يمضع مرورىا في ا راضي اليندية لرقابة اليند، ول ـن لـيس لـدييا حـق مـرور القـوات البرتغالي
 المسلحة والذما ر، وأن اليند لف تتصر  بشكل يعارض مرور المدنيين والسلع بشكل ااف. انظر:

- International Court of Justice, Reports of Judgments, Advisory opinions and orders, 

"Case Concerning Right of Passage over Indian Territory" (Portugal v. India), Judgment 

of 12 April 1960, pp. 43-44.  

(1) Prabhakar , Peter Wilson, op.cit., p. 39.  
(2)  Lele, P S, op.cit., p. 57.  

 9، تقريـر الميوضـية المصـرية بلشـبونة، بتـاريخ 0، ملـ  611يـد، محيظـة وثا ق وزارة المارجية، ا رشـي  السـري الجد (9)
 . 0591أغسطس 

 .6، ص 0591 يوليو 30، بتاريخ 61166العدد  جريدة ا ىراف، ،"تطلب إلى قنصل البرتغال مغادرة أراضييااليند ل (9)



 أميرة السعيد الطنطاوى د.      (0520-0591النزاع اليندي البرتغالي حول المستعمرات البرتغالية في اليند)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 22 

 

 

منظمػ  لونظرا ألأمي  إسػقا  سالناسػا فقػد  ػارؾ المتطوعػوف مػف  
آزاد جومانتػاؾ لو،  لرا ترفا سوايامسػيناؾ سػانغلو، لنيحرك  التحرفر الوط

كائػػػد  Karmalkar كارمل ػػػارفػػػي الهجػػػـو علػػػا المدانػػػ  تحػػػت كيػػػادة  لداؿ
فارجالاػػػػو فاػػػػدالجو تسػػػػليـ ، وطلوػػػوا مػػػػف لالتحرفػػػػر الػػػػوطنيحركػػػػ  منظمػػػ  ل

المدانػػ  دوف كتػػاؿ، ولمػػا لػػـ اوػػد أيػػ  اسػػتجاب ، أػػاجموا المدانػػ  مػػف ثػػلث 
، فلػػـ يكػػف ووسػػع فارجالاػػو فاػػدالجو إال الهػػرب مػػع جهػػات فػػي وكػػت واحػػد

جنػوب  Khanvelخانوفاػل  مائ  وخمساف مف كوات ال رط  الورتلالي  إلػا
 أاػػدمسػقطت سالناسػػا فػي ـ 9119أغسػػطس  الثػػاني مػفوفػي  ،يناجػارأنل

 .(9)ما للدالهنود، دوف إراك  
رفػػػػػػع أػػػػػػذا النصػػػػػػر روح الهنػػػػػػود المعنويػػػػػػ ، ولػػػػػػـ يكتنػػػػػػوا وإسػػػػػػقا  

 Sinariتعقػػب ع ػػرة مػػنهـ بقيػػادة وراوهكػػار سػػنارم فحسػػب، وػػل العاصػػم  
Prabhakar   الورتلػػالااف النػػارفف إلػػا خانوفاػػل، واسػػتطاعت النركػػ  الهنديػػ

الناصػػػل وػػػاف  Daman Ganaبصػػػعوب  باللػػػ  عوػػػور نهػػػر لدمػػػاف جانػػػال 
وبػػاف خانوفاػػل، والتقػػوا وثمػػػاناف مػػف كػػوات ال ػػرط  الورتلاليػػػ ،  يناجػػارأنل

ارم بػػػونهـ كػػػانوا لسػػػكار ، محبطػػػاف، مػػػذعورفف ب ػػػكل الػػػذم وصػػػنهـ سػػػن
مماػػػػتل، فسػػػػقطت خانوفاػػػػل فػػػػي أاػػػػداهـ فػػػػي الثػػػػاني ع ػػػػر مػػػػف أغسػػػػطس 

 فارجالاػػػو فاػػػدالجو، وسػػػلـ الوػػػبا  الورتلػػػالاوف وفػػػي مقػػػدمتهـ (3)ـ9119
، وأكذا تحرر إكليـ لدادرا وناجػارأنليل بكاملػ  (2)التحرفر أننسهـ إلا كوات
 لإلكلػيـحا مػا  كارمل ػار الجوه  المتحدة للتحرفر تواختار مف الورتلالااف، 

ػػػػ تػػػػا( ح9119-9199) ، (2)ـ9199عػػػػاـ  اتحػػػػاد الهنػػػػد إلػػػػاـ رسػػػػميا ور
وحانمػػػا طلوػػػت الحكومػػػ  الورتلاليػػػ  مػػػف الحكومػػػ  الهنديػػػ  إرسػػػاؿ وفػػػد مػػػف 

                                                 
(1) Lele, P S, op.cit., p. 58-59.  

   ات البرتغالية في إقليف "دادرا وناجارىيلي".( توضح مواقع القو 6انظر: مريطة رقف ) (5)
(3) Sinari, Prabhakar," A Liberation From Lies", Indian Express, 6 November, 2003, 

www.countercurrents.org, (7 June 2015).  

(4) Lele, P S, op.cit., p. 59.  

http://www.indianexpress.com/
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ثلثػػػ  مػػػف الورتلػػػالااف للتحػػػرم عػػػف الحالػػػ  فػػػي المنػػػاط  المحػػػررة، أ ػػػدت 
الورتلػػػػاؿ أف تتصػػػػل فػػػػي أػػػػذا ال ػػػػوف  الحكومػػػػ  الهنديػػػػ  أنػػػػ  اجػػػػب علػػػػا

 . (9)بسلطات التحرفر إذ ال دخل للهند وهذ  المناط  
  ب. محــاوخت اخسترداد السلمية 

توحاػد جهػود  لرئػيس للجنػ  كػونجرس جػوا ترفستاو وراجنػزا كونهػاتولا     
المجموعػػػػػات السػػػػػلمي  المناأوػػػػػ  للسػػػػػتعمار التػػػػػي عرفػػػػػت باسػػػػػـ حركػػػػػ  

Satyagrahaلالسػػػاتياجراأال 
لوػػػـ المسػػػتعمرات الورتلاليػػػ  إلػػػا الهنػػػد،   (3) 

الذم دعػا في األساس مف أفكار المهاتما غاندم  أذ  الحرك  انطلقت وكد
لػػدما ، لاسػػترداد المنػػاط  الخاوػػع  للسػػتعمار فػػي الهنػػد دوف إراكػػ   إلػػا
أ د غاندم أف لجوال ال يمكف أف تظل كيانا مننصل عف اتحاد الهند، فقد 
اجػػػػػب أف اػػػػػتـ دوف إطػػػػػلؽ رصاصػػػػػ  واحػػػػػدة، فػػػػػالمواطنوف  تحرفرأػػػػػا أفو 
كػػػػػادروف علػػػػػا انتػػػػػزاع الحرفػػػػػ  مػػػػػف الورتلػػػػػالااف  ألف الحكومػػػػػ   جاوفػػػػػوف ال

لػػـ يعػػد ووسػػعها الحصػػوؿ علػػا توااػػد ورفطانيػػا لهػػا  -فػػي رأيػػ  –الورتلاليػػ  
سػػكاف لجػوال إلػػا طػػرح  غانػػدم فػي الحنػػاا علػػا وجودأػا فػػي الهنػػد، ودعػا

تلالي ، فقػد حصػلت الهنػد علػا اسػتقللها بعػد أف الخوؼ مف الحكوم  الور 
علػػػػا حقهػػػػـ فػػػػي  وأصػػػػرواتخلصػػػػوا مػػػػف خوػػػػوعهـ للحكومػػػػ  اإلنجلازفػػػػ ، 

، ويمكف القوؿ بوف تركاز غاندم فػي خطابػ  علػا أأػالي (2)الحرف  المدني 
لجوال  جا  بسػوب كونهػا المسػتعمرة األ وػر واألأػـ، وكػاف مػف المتوكػع أف 

 ة ود الورتلالااف. يحمل مواطنوأا لوا  الثور 

                                                 
 .0591أغسطس  01بتاريخ  ، 0، مل  611وزارة المارجية، ا رشي  السري الجديد، محيظة  وثا ق (0)

الساتياجراىا كما ارفيا غاندي "ساتيا" أي الحق، و"جراىا" أي الصالبة، وىما معا يعبران ان القوة المنبعثة من الحق، أو  (5)
 . انظر:"المقاومة السلمية" بق في المعنى ما يسمى بـوبذلة فيي يمكن أن تطابعبارة أمرى الحركة المنزىة ان كل ان ، 

 . 012دار المعار ، د.ت(، ص  :المياتما غاندي، في سبيل الحق، ترجمة دمحم سامي ااشور، )القاىرة -
(3) Prabhu, R. K.and  Rao, U. R.,  The Mind of Mahatma Gandhi, Encyclopedia of Gandhi’s 

Thoughts  (Ahmadabad: Jitendra T Desai, 1960), p. 316-317.  
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حػددت جماعػات لالسػاتياجراأال اػوـ الخػامس ع ػر  علا أي  حاؿ
ـ )العاد الوطني لتحرفر الهند( موعدا للزحة السلمي 9119مف أغسطس 
، ومػػػف جانوهػػػا وجهػػػت الحكومػػػ  الهنديػػػ  تحػػػذارام إلػػػا الحكومػػػ  لعلػػػا لجػػػوا

ف إلا تحرفػر الورتلالي ، بوف استعماؿ القوة في مواجه  الهنود الذاف اهدفو 
، لػػػػـ تبػػػػاؿ (9)أػػػػذ  األراوػػػػي سػػػػلمام، سػػػػاؤدم إلػػػػا حػػػػدوث عواكػػػػب وخيمػػػػ 

الورتلػػاؿ وهػػذ  التهداػػدات وأ ػػدت أنهػػا سػػتدافع عػػف أراوػػاها دفاعػػام مسػػلحام 
في مواجه  أذا الزحة، وأرسلت إلا مسػتعمراتها فػي الهنػد كػوات إوػافي  
 مػػػػػف الورتلػػػػػاؿ ومػػػػػف حاميػػػػػ  موزمواػػػػػ ، وصػػػػػدرت األوامػػػػػر إلػػػػػا القػػػػػوات
لػػػػػا مػػػػػوظني الدولػػػػػ  الػػػػػذاف فػػػػػي سػػػػػف التجناػػػػػد باالسػػػػػتعداد  االحتياطيػػػػػ  وا 

، وأصػدرت األوامػر إلػا البحرفػ  الورتلاليػ  وإرسػاؿ بعػض كطػع (3)للطػوار  
وزادت عػػػػػدد القػػػػػوات   ،(2)األسػػػػػطوؿ إلػػػػػا المػػػػػواني الورتلاليػػػػػ  فػػػػػي الهنػػػػػد

ـ، فارتنعػت 9191ثلثػ  أوػعاؼ مػا كانػت عليػ  عػاـ  لجػوالالمسلح  في 
وخمسمائ  إلا خمس  آالؼ جندم، كما زفدت كوات ال رط  مف مف ألة 

أربعمائػػػ  وخمسػػػاف إلػػػا ألػػػة  ػػػرطي، وأمػػػرت الحكومػػػ  بحنػػػر الخنػػػادؽ، 
وووػػػػػع عربػػػػػات الجاػػػػػب والمصػػػػػنحات علػػػػػا كاػػػػػد خطػػػػػوات مػػػػػف الحػػػػػدود 

 . (2)الهندي 
          بػػػػػػػاولو وانػػػػػػػارد جاػػػػػػػديسالورتلػػػػػػػالي  لجػػػػػػػوالكػػػػػػػذلؾ فػػػػػػػرض حػػػػػػػا ـ 

Paulo Bénard Guedes (9115-9111نظػػاـ لمنػػع التجػػوؿل )،  وطلػػب
مػػػف أفػػػراد القػػػوة العسػػػكرف  إطػػػلؽ النػػػار فػػػورام علػػػا كػػػل مػػػف اخػػػالة أػػػذا 

 لجػػػوال، وألقػػػت السػػػلطات الورتلاليػػػ  القػػػبض علػػػا بعػػػض سػػػكاف (2)النظػػػاـ

                                                 
 9، تقريـر الميوضـية المصـرية بلشـبونة، بتـاريخ 0، ملـ  611وثا ق وزارة المارجية، ا رشـي  السـري الجديـد، محيظـة  (9)

 . 0591أغسطس 
 نيس المصدر.  (6)
 . 0592 يوليو 62، بتاريخ 0، مل  032، أرشي  البلدان، اواصف المدن، محافظ البرتغال، محيظة نيس المصدر (3)
  . 3ص  ،0591أغسطس  1، بتاريخ 61165، العدد جريدة ا ىراف ،"وساطة بريطانيا في النزاع اليندي البرتغالي" (1)
  . 3ص ، نيس المصدر (9)
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وتهمػػػػػ  إظهػػػػػار  ػػػػػعور معػػػػػاد للورتلػػػػػاؿ  وذلػػػػػؾ ورفػػػػػع العلػػػػػـ الهنػػػػػدم فػػػػػي 
ومنهـ الدكتور ب.  ،وون ، وأرسلت بعض المحتجزفف إلا ل (9)المستعمرة 
(، الػذم  ػحذ أمػـ أأػل لجػوال مػف 9199-9115) .Gaitonde Pجاتونػد 

، كمػا أمػرت الحكومػ  الورتلاليػ  (3)أجل الدفاع عف كوي  الوحدة مع الهنػد
، ويمكػف القػوؿ (2)حناظػام علػا أرواحهػـ لجػوالوترحال النسا  واألطناؿ مػف 

وب وػعة تحصػانها أػو بوف السرع  التػي سػقطت وهػا مقاطعػ  دادرا  بسػ
الذم دفع السلطات الورتلالي  لتدعيـ تحصاف لجوال وهذ  ال يني ، فقد كػاف 
الحنػػاا علػػا أػػذ  المسػػتعمرة ال وػػر  يعنػػي الحنػػاا علػػا الوجػػود الورتلػػالي 

 في ال رؽ ككل. 
وعلػػػػا الػػػػرغـ مػػػػف اإلجػػػػرا ات السػػػػابق  للػػػػدفاع عػػػػف لجػػػػوال إال أف  

ألحػواؿ فػي ل ػوون  ب ػكل كواػر، وأف التقارفر الدولوماسي  أووحت تػوتر ا
رجػػػػاؿ الحكومػػػػ  الورتلاليػػػػ  واصػػػػلوا اجتماعػػػػاتهـ التخػػػػاذ كافػػػػ  اإلجػػػػرا ات 

، فوصػػدرت الحكومػػ  الورتلاليػػ  فػػي (2)لجػػواللوكػػة الهجػػـو المنتظػػر علػػا 
 ـ كرارفف: 9119اولاو  الثلثاف مف

  م ػارة لجػوالاألوؿ: انص علا سحب رجاؿ السلؾ القنصلي الهندم مػف 
 لجػػػوالاهػػػدد أمػػػف  Coelhoأف ن ػػػا  القنصػػػل الهنػػػدم العػػػاـ لكوفلهػػػول  إلػػا

، (2)الداخلي تهدادام خطارا  فقد صػرح بوػرورة اتحػاد المسػتعمرة مػع الهنػد 
فردت الخارجي  الهندي  بوف ما أثارت  الورتلاؿ ب وف القنصل الهندم العػاـ 

م العػػاـ ال أسػػاس لػػ  مػػف الصػػح ، وأنػػ  مجػػرد منػػاورة لولولػػ  الػػرأ لجػػوالفػػي 

                                                 
ــدان، اواصــف المــدن، محــافظ البرتغــال، محيظــة  (9) ــة، أرشــي  البل ــا ق وزارة المارجي ــاريخ 0، ملــ  032وث  يوليــو 62، بت

0591 . 
 .61قصة جوا، مرجع سابق، ص  (6)

 9، تقريـر الميوضـية المصـرية بلشـبونة، بتـاريخ 0، ملـ  611وثا ق وزارة المارجية، ا رشي  السـري الجديـد، محيظـة  (3)
 .0591أغسطس 

 نيس المصدر. (1)
 نيس المصدر. (9)
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، وبالمثػػل (9)العػػالمي فيمػػا اتصػػل بم ػػكل  المسػػتعمرات الورتلاليػػ  فػػي الهنػػد
 Patricio Emilioمف القنصل الورتلالي العاـ امالاو باترف او  الهند طلوت

 . (3)في وومبام ملادرة اإلكليـ Carvalho Antônio كارفالهوونائب  أنطوناو 
اعتبػارا مػف األوؿ  لجػوالاػدخل  الثاني: إلزاـ السػلطات الورتلاليػ  كػل أنػدم

ـ أف يحصػػل علػػا تصػػرفح بالموافقػػ  مػػف السػػلطات 9119مػػف أغسػػطس 
 . (2)القنصلي  الورتلالي  

ل، أمػرت السػلطات اومع اكتراب الموعد المحدد لزحة لالساتياجراأ
، وصػػػادرت جميػػػع الصػػػحة لجػػػوالالورتلاليػػػ  وػػػإعلف حالػػػ  الطػػػوار  فػػػي 

 لجػوالة، وأمػرت ووكػة سػار القطػارات وػاف الهندي  واألجنويػ  مػف المسػتعمر 
ـ، وزودت حػػرس الحػػدود 9119والهنػػد، اوتػػدا م مػػف العا ػػر مػػف أغسػػطس 

وتعليمػػػات تقوػػػي وػػػإطلؽ النػػػار علػػػا كػػػل مػػػف يحػػػاوؿ عوورأػػػا بعػػػد أػػػذا 
، وفػػػي الرابػػػع ع ػػػر مػػػف أغسػػػطس أحاطػػػت السػػػلطات الورتلاليػػػ  (2)الموعػػػد

لصػػػوت علػػػا الحػػػدود  المسػػػتعمرة باألسػػػلؾ ال ػػػائك ، وووػػػعت مكوػػػرات ا
 .(2)لتحذار المتطوعاف مف عواكب اكتحاـ الحدود عنوة

  ف(0591أغسطس  09)المحاولة ا ولى لالسترداد السلمي لجوا 
فػػػي الخػػػامس  لجػػػوالل تنناػػػذ خطتهػػػا لػػػدخوؿ اوػػػدأت حركػػػ  لالسػػػاتياجراأ

ـ، وذلػػػػؾ مػػػػف نػػػػاحاتي ال ػػػػماؿ والجنػػػػوب 9119ع ػػػر مػػػػف أغسػػػػطس 
، إال أف محػاولتهـ بػا ت بالن ػل، ويمكػف حاملاف فقػط األعػلـ الهنديػ 

 تنسار ذلؾ في وو  العوامل ااتي :

                                                 
 .  6، ص 0591 يوليو 30، بتاريخ 61166العدد  جريدة ا ىراف، ،"تطلب إلى قنصل البرتغال مغادرة أراضييااليند ( ل9)
، بتـاريخ ، مذكرة ان الممتل ات البرتغالية في اليند0، مل  611وثا ق وزارة المارجية، ا رشي  السري الجديد، محيظة  (6)

 .0591أغسطس  09

  .3ص  ،0591أغسطس  1، بتاريخ 61165، العدد جريدة ا ىراف ،"وساطة بريطانيا في النزاع اليندي البرتغالي" (3)
 . 6ص ،0591أغسطس  1، بتاريخ 61131العدد  ،جريدة ا ىراف تطور النزاع اليندي البرتغالي"،" (1)
 . 3ص ،0591أغسطس  09، بتاريخ 61139العدد  ،جريدة ا ىراف بدء الزح  الى الجيوب البرتغالية في اليند اليوف"،( "9)

 . 3ص
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كل  عدد المتطوعاف وتمسكهـ باللزو السلمي: فقػد عوػر تسػع  ع ػر  .9
وكطعػوا  Polemعنػد لوػولـل  لجػوالمتطوعام الحدود الجنوبي  لمستعمرة 

، كما عوػر اثنػا ع ػر متطوعػا المسػتعمرة لجوالخمس  أمياؿ في كلب 
فتصػػد  لهػػـ الوػػوليس الورتلػػالي،  ،فػػي ال ػػماؿ Torselورسػػلل عنػػد لت

 . (9)وأمرأـ بملادرة المستعمرة ول نهـ رفووا فقاـ باعتقالهـ
-9191)    رئػػيس وزرا  الهنػػد   Nehruموكػػة جػػواأر الؿ نهػػرو  .5

(، وأمػر  للوػػوليس الهنػدم بعػػدـ السػػماح للاػر الجػػوفاف وػػدخوؿ 9199
السػػػلطات الهنديػػػ  أوكنػػػت ح ػػػدا  ، حتػػػا إف(3)المسػػػتعمرات الورتلاليػػػ 

مػػف المتطػػوعاف المتظػػاأرفف ولػػغ عػػددأـ نحػػو ألػػة ومػػائتي  ػػخص 
 أـأثنػػػػػا  اسػػػػػتعدادأـ للهجػػػػػـو علػػػػػا مسػػػػػتعمرة دمػػػػػاف، واعتقػػػػػاؿ كائػػػػػد

بعػػض ، وأمػػاـ ذلػػؾ طالػػب Desai (2)اال ػػترا ي الهنػػدم الؿ ديسػػام 
باسػػتخداـ السػػلح وػػدال مػػف المناووػػات فػػي تسػػوي   الهنػػود الحكومػػ 

كل  وانها وباف الورتلاؿ، وكد دفعهـ إلا ذلػؾ نجػاح المجموعػات الم 
الثورفػػػ  المسػػػلح  فػػػي إسػػػقا  إكلػػػيـ لدادرا وناجػػػارأنليل، إال أف نهػػػرو 

 . (2)فول الحلوؿ السلمي ، والتحكيـ الدولي
 ارض النزاع الى التحكيف الدولي   

لما رأت الورتلػاؿ سػقو  القػر  واحػدة تلػو األخػر  فػي إكلػيـ لدادرا 
ناجػػارأنليل، وبعػػد سػػقو  سالناسػػا عاصػػم  اإلكلػػيـ، بػػادرت الورتلػػاؿ فػػي و 

                                                 
، ص 0591أغسـطس  02، بتاريخ 61132، العدد جريدة ا ىراف  ،ند"اقبات تعترض تحرير المستعمرات البرتغالية باليل (9)

6 . 
وانـو يظيـر  ،اتيمـو بـالتورط فـي ا حـداث بـاولو كونيـا رغف ته يد نيرو الى سلمية المقاومة إخ أن وزير مارجية البرتغـال( 6)

وحيدر أباد، وفرنسا، وسيالن، رجل السالف خ يعقل أن يعادي سبع دول منيا با ستان، و وىو يداي أنو غير ما يميي وأن
 انظر: .والبرتغال

ــد، محيظــة  - ــالي الينــدي حــول ب، 0، ملــ  611وثــا ق وزارة المارجيــة، ا رشــي  الســري الجدي ــي النــزاع البرتغ حــث ف
 . الممتل ات البرتغالية في اليند

، ص 0591أغسـطس  02، بتـاريخ 61132، العدد جريدة ا ىراف  ،"اقبات تعترض تحرير المستعمرات البرتغالية باليند"( 3)
6 . 

 65، بتـاريخ 61115العـدد  ،جريـدة ا ىـراف "،تحذير من الوطنيين في جـوا: حركـة التحريـر توشـة أن تنقلـب حربـا فعليـةل (9)
 . 3، ص 0591أغسطس 
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ـ باكتراح عػرض النػزاع وانهػا وبػاف الهنػد علػا 9119الثامف مف أغسطس 
الموعػػػػد المحػػػػدد  -التحكػػػػيـ الػػػػدولي، كوػػػػل الخػػػػامس ع ػػػػر مػػػػف أغسػػػػطس 

علا أف تت وف لجن  للتحقا  المحااد مػف سػت دوؿ،  -لجوالزحة علا لل
مػػف أطػػراؼ النػػزاع ثلثػػ  منهػػا، وتعػػاف أػػذ  الػػدوؿ مػػف اختػػار كػػل طػػرؼ 

كلػػػػولها مػػراكواف، ارػػػمنحوف كافػػ  التسػػهيلت والصػػلحيات التػػي تمكػػنهـ مػػف 
إجػػرا  تحقاػػ   ػػامل فػػي النػػزاع القػػائـ، ودراسػػ  الحالػػ  القائمػػ  فػػي المنػػاط  
المتنػػػازع علاهػػػا، ورغبػػػات األأػػػالي المقيمػػػاف فاهػػػا، وتقػػػـو اللجنػػػ  وإرسػػػاؿ 

 . (9) عاجل   تن ر عف نتائة ملحظاتهـ ودراستهـ للنزاع المذكورتقارفر 
ورغػػػـ معاروػػػػ  بعػػػػض عناصػػػػر المقاومػػػ  الهنديػػػػ  وعلػػػػا رأسػػػػهـ  

زعمػػػا  لكػػػونجرس جػػػوا الػػػوطنيل لنكػػػرة التحكػػػيـ الػػػدولي، إال أف الحكومػػػ  
الهندي  وافقت علا إجرا  تحقا  محااػد فػي النػزاع، ل نهػا طالوػت الورتلػاؿ 

ولػػي وػػػاف ممثلػػي الولػػػداف  للتنػػاؽ علػػػا المسػػائل الخاصػػػ  بعقػػد اجتمػػػاع أ
وتنناػػػػذ التحقاػػػػ ، فاتهمػػػػت الورتلػػػػاؿ الهنػػػػد بونهػػػػا تحػػػػاوؿ تػػػػوخار التحقاػػػػ ، 
والمسػػول  عاجلػػ  تسػػتوجب الوػػت السػػرفع  ألف حركػػات اللػػزو علػػا و ػػػؾ 

 . ( 3)التنناذ
ل ػػػػػػف سػػػػػػرعاف مػػػػػػا تلاػػػػػػر موكػػػػػػة الورتلػػػػػػاؿ بعػػػػػػد ف ػػػػػػل محاولػػػػػػ  

ـ، 9119في الخػامس ع ػر مػف أغسػطس  لجوالحاـ ل في اكتالالساتياجراأ
فهدأ بػاؿ الحكومػ  الورتلاليػ  نسػويا، وأعربػت عػف اسػتعدادأا للتنػاوض مػع 
الحكومػػػػػ  الهنديػػػػػػ  ب ػػػػػػرو  منهػػػػػا: إجػػػػػػرا  المناووػػػػػػات فػػػػػي دولػػػػػػ  ثالثػػػػػػ  

، وا عػػادة إكلػػيـ لدادرا وناجػػارأنليل أوالم للسػػيادة الورتلاليػػ ، وتقػػدار (2)محااػػدة
اتطلبػػػػػػ  ذلػػػػػػؾ مػػػػػػف إعػػػػػػادة فػػػػػػتح الحػػػػػػدود، وتسػػػػػػهال حسػػػػػػف الجػػػػػػوار، ومػػػػػػا 

                                                 
(0)

 9بتـاريخ  تقرير الميوضـية المصـرية بلشـبونة،  ،0، مل  611وثا ق وزارة المارجية، ا رشي  السري الجديد، محيظة  
  .0591أغسطس 

، 0591أغسـطس  09، بتـاريخ 61139العـدد  ،جريـدة ا ىـراف "مطط الوطنيين لتحرير المستعمرات البرتغالية في اليند"،( 5)
 .3ص 

 . 3 ، ص0591أغسطس  61، بتاريخ 61111العدد  ،جريدة ا ىراف "،البرتغال ترفض التياوض مع اليند"( 3)
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المواصػػػلت ورفػػػع الحصػػػار الػػػذم فروػػػت  الهنػػػد علػػػا أػػػذا اإلكلػػػيـ، كمػػػا 
ا ػػترطت أال تمػػس المناووػػات  ػػرعي  سػػلطانها وسػػيادتها القانونيػػ  علػػا 
المسػػػتعمرات مووػػػع النػػػزاع، ورفػػػض إجػػػرا  أم اسػػػتنتا   ألف كوولهػػػا موػػػدأ 

كاف أػػػذ  األكػػػاليـ ليسػػػوا مػػػواطناف االسػػػتنتا  اعتػػػراؼ وػػػمني منهػػػا بػػػوف سػػػ
ورتلالااف،  ل ػف الحكومػ  الهنديػ  رفوػت الػدخوؿ فػي مناووػ  علػا أػذا 

، ولعػػل تلاػػر موكػػة الورتلػػاؿ جػػا  مػػف منطلػػ   ػػعورأا بػػالقوة، (9)األسػػاس
 وكدرتها علا كبح جماح حرك  االسترداد السلمي. 

  ف(0599أغسطس  09)المحاولة الثانية لالسترداد السلمي لجوا. 
أػػدأت الم ػػكل  لمػػدة عػػاـ تقرفبػػا فلػػـ يكػػف أنػػاؾ إال مجػػرد مناو ػػات      

واالتحاد الهندم، ل ف مع اكتراب موعد العاد  لجوالفردي  علا الحدود واف 
الػػػوطني لتحرفػػػر الهنػػػد طالػػػب الحػػػزب ال ػػػاوعي الهنػػػدم الحكومػػػ  باتخػػػاذ 
وبام إجػػرا  حاسػػـ لوػػـ المسػػتعمرات الورتلاليػػ ، ولػػو كػػاف أػػذا اإلجػػرا  م ػػ

بػػالعنة، وكػػد اتهمػػت المعاروػػ  فػػي الورلمػػاف الهنػػدم الحكومػػ  بالتقصػػار، 
وأماـ تلؾ الولو  أ د نهرو أن  ال يمال إلا العنة، وال ي ػجع األعمػاؿ 
التػػػي سػػػتؤدم إلػػػا سػػػنؾ الػػػدما ، وأف حكومتػػػ  لػػػف تلجػػػو إلػػػا ال ػػػدة، ألنػػػ  
أو يعتقػػػػػػد أف المسػػػػػػتعمرات الورتلاليػػػػػػ  سػػػػػػتعود إلػػػػػػا اتحػػػػػػاد الهنػػػػػػد، آجػػػػػػل 

، ول ػػف اوػػدو أف مػػا أعلنػػ  نهػػرو كػػاف للحنػػاا علػػا مظهػػر  أمػػاـ (3)عػػاجلم 
المجتمػػػػع الػػػػدولي، فػػػػيمكف القػػػػوؿ بونػػػػ  اسػػػػتجاب لهػػػػذ  المطالػػػػب، وتجلػػػػت 

 استجاوت  في أمرفف: 

                                                 
بشهن الداوى  ، تقرير الميوضية المصرية بلشبونة0مل  ، 610ا رشي  السري الجديد، محيظة وثا ق وزارة المارجية،  (0)

  . 0592مايو  09بتاريخ ، التي رفعتيا البرتغال ضد اليند
 . 6، ص 0599أغسطس  5، السنة الثانية، بتاريخ 210، العدد جريدة الجميورية ا"،"تطور الموق  في جو ( 6)



 أميرة السعيد الطنطاوى د.      (0520-0591النزاع اليندي البرتغالي حول المستعمرات البرتغالية في اليند)
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 9111اولاػػػو  السػػادس والع ػػرفف مػػف: طلػػب الحكومػػ  الهنديػػ  فػػػي ا ول
  ال فائػدة مػف وجػود مف الورتلاؿ غل  كنصلياتها في الهند، معلل  ذلؾ بونػ
 . (9)أذ  الجه  التمثالي  والخلؼ ولغ أ د  واف الدولتاف

: دعػػوة أعوػػا  حػػزب ال ػػونجرس الحػػا ـ جميػػع الهنػػود وتحروػػاهـ الثــاني
غػػزوا سػػلميا، فاسػتجاوت كافػػ  األحػػزاب والهائػػات الهنديػػ   لجػػوالعلػا غػػزو 

آالؼ للػػدعوة، وتجمػػع عػػدد كواػػر مػػف المتطػػوعاف، ولػػغ عػػددأـ وػػاف ثلثػػ  
، أطلػػ  علػػاهـ اسػػـ لاللػػزو السػػلمي الجمػػاعيل (3)إلػػا خمسػػ  آالؼ متطػػوع

Mass Satyagraha  فانزعجػػػػػت الورتلػػػػػاؿ مػػػػػف أػػػػػذ  الػػػػػدعوة، وحملػػػػػت ،
الحكوم  الهندي  تبعات األمر، وأعلف وزفر خارجاتها لباولو كونهػال أنػ  ال 
ا اوجػػػد فػػػي القػػػانوف الػػػدولي مػػػا يسػػػما وػػػػاالحتلؿ السػػػلمي، وأف الهنػػػود إذ
كػػانوا مػػف لحملػػ  العصػػا أو األحجػػار أو حتػػا إذا كانػػت أاػػداهـ خاليػػ  مػػف 

 . (2)كل ما اؤذم أو يور، فإف مجرد اختراكهـ الحدود أو اعتدا  صارخل
حػػػػػدد منظمػػػػػو حركػػػػػ  لالسػػػػػاتياجراأال اػػػػػـو الخػػػػػامس ع ػػػػػر مػػػػػف أغسػػػػػطس 

، فهاجمهػػا الهنػػود مػػف لجػػوالـ موعػػدام للزحػػة السػػلمي الثػػاني علػػا 9111
بعػػض السػػادات المتطوعػات، وكػػاموا ورفػػع  ـ، وكانػػت تصػطحوهسػت  مواكػػع

األعػػػلـ الهنديػػػ  علػػػػا األراوػػػي الورتلاليػػػ ، فونػػػػذرتهـ ال ػػػرط  الورتلاليػػػػ  
باالنسحاب، وأطلقت الناراف في الهػوا  إلرأػاوهـ، ل ػف الهنػود اسػتمروا فػي 
التقػػدـ مػػردداف الهتافػػات العدائيػػ ، ولػػـ انسػػحووا إال بعػػد أف أطلقػػت علػػاهـ 

، وجػػػػرح أ ثػػػػر مػػػػف مػػػػائتي (2)ناػػػػراف فسػػػػقط مػػػػنهـ واحػػػػد وع ػػػػروف كتػػػػيلم ال
 ػػػػخص، فثػػػػار الػػػػرأم العػػػػاـ والصػػػػحاف  الهنديػػػػ ، وحملػػػػت نهػػػػرو عواكػػػػب 

                                                 
، تقرير سـيارة مصـر بالينـد اـن التطـورات ا ميـرة 0مل   ،611ة، ا رشي  السري الجديد، محيظة وثا ق وزارة المارجي (0)

  . 0599سبتمبر  2بتاريخ ، في مشكلة المستعمرات البرتغالية باليند
(2)   Ghose, Sankar, Jawaharlal Nehru: A biography. Mumbai: Allied. Published, 1993, 

p.282. 
 09بتــاريخ  ،ية مصــر بلشــبونة، تقريــر ميوضــ0ملــ   ،610وثــا ق وزارة المارجيــة، ا رشــي  الســري الجديــد، محيظــة  (9)

 . 0599أغسطس 
4 "Indian Volunteers Invade Goa; 21 Die; Unarmed Indians March into Goa", New York 

Times, 15 August 1955.  

https://www.google.co.in/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Sankar+Ghose%22
https://www.google.co.in/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Sankar+Ghose%22
https://www.google.co.in/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Sankar+Ghose%22
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الموكة وأن  رغـ ت جيع  للساتياجراأا علػا التقػدـ ب ػكل غاػر مبا ػر إال 
ممػػػػا دفػػػػع  ،(9)أف لموكنػػػػ  اتسػػػػـ بػػػػالتردد والتنػػػػاكض والماػػػػل إلػػػػا المهادنػػػػ ل

هنديػػػ  إلػػػا إغػػػلؽ كنصػػػلاتها فػػػي لجػػػوال فػػػي التاسػػػع ع ػػػر مػػػف الحكومػػػ  ال
مبػػػام وكل تػػػا و ـ، كمػػػا أغلقػػػت كنصػػػليات الورتلػػػاؿ فػػػي و9111أغسػػػطس 

ػػػدراس فػػػػي أوؿ سػػػػوتمور مػػػػف ننػػػػس العػػػػاـ، وطػػػػردت الهنػػػػد كناصػػػػلها ، (3)ومل
وأكػػذا كطعػػت العلكػػات القنصػػلي  كمػػا كطعػػت العلكػػات الدولوماسػػي  مػػف 

 رو بنرض سياس  الحصار االكتصادم.، وبادر نه(2)9119كول عاـ 
  فرض الحصار اخقتصادي الى المستعمرات البرتغالية في اليند 

ـ 9111أصدر حػزب ال ػونجرس الهنػدم كػرارام فػي الرابػع مػف سػوتمور 
ووكػػػة حركػػػ  لالسػػػاتياجراأال فرديػػػ  كانػػػت أو جماعيػػػ ، ومنػػػع الهنػػػود مػػػف 

كامػػ  حراسػػ   ػػدادة علاهػػا، وتػػرؾ  اكتحػػاـ حػػدود المسػػتعمرات الورتلاليػػ ، وا 

                                                 
1 "India Force and Soul Force", Times of India, 29 August 1955.  

، تقرير سـيارة مصـر بالينـد اـن التطـورات ا ميـرة 0مل   ،611د، محيظة وثا ق وزارة المارجية، ا رشي  السري الجدي (6)
 . 0599سبتمبر  2بتاريخ ، في مشكلة المستعمرات البرتغالية باليند

يتقارب التمثيل الدبلوماسي مـع التمثيـل القنصـلي فـي اليـد  الرامـي منـو، أخ وىـو تقريـب وجيـات النظـر بـين الـدولتين، . (3)
يجاد التسييالت لر   اايا الدولة، وتوفير التعاون وتوطيد الصداقة ما بين الدول، ول ن ىناة مالفات بينيما ت من فيما يلي:وا 

ــة القنصــلية يطغــى اليــو ا امــال اإلداريــة والتجاريــة، والقضــا ية والشــؤو.0 المدنيــة مثــل الــزواج والطــالق  ن دور البعث
ل الرســمي للدولــة البااثــة مصوصــام الــى الصــعيد وشــيادات الــوخدة، فــي حــين أن البعثــة الدبلوماســية تعتبــر الممثــ

 السياسي والمارجي.
أن اختياق الى إنشاء االقات دبلوماسية ما بين الدولتين يتضمن الموافقة الى إنشـاء االقـات قنصـلية مـا لـف يـنص .6

خ يعـد تبـادل الى مال  ذلة، كما أن قطـع العالقـات الدبلوماسـية خ يترتـب اليـو تلقا يـام قطـع العالقـات القنصـلية، و 
البعثات القنصلية قاطعام في اخاترا  بالدول والحكومـات   ن وظييـة القنصـل تتصـل بالتجـارة والمالحـة، كمـا يجـوز 

 إنشاء االقات ق نصلية بين دولتين ليس بينيما تمثيل دبلوماسي.
ـــة الدبلوماســـية  ســـباب متعـــددة .3 ـــا  -تنتيـــي ميمـــة البعث ـــة فين ـــات  Vienna Conventionحـــددتيا اتياقي للعالق

مثل اخستدااء من قبل الدولة الموفدة، أو الطرد من الدولة الموفـد إلييـا، أو تغيـر نظـاف  -0520الدبلوماسية ااف 
الحكف في أحدى الدولتين، أو قياف حرب بينيما، ولمـا كـان المبعـوث القنصـلي خ يتمتـع بالصـية التمثيليـة السياسـية 

بقة، ول ن تنتيي باسـتدااء دولتـو  خسـتحالة قيامـو بميمتـو لمـا يترتـب الـى فإن ميمتو خ تنتيي في الحاخت السا
 الحرب من قطع العالقات بين الدولتين. انظر:

-Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961, United Nations Treaty Collection, 

www.treaties.un.org, (28 November 2015).  

https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8pO-_27bJAhUCtBQKHQ67CEgQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Ftreaties.un.org%2FPages%2FViewDetails.aspx%3Fsrc%3DTREATY%26mtdsg_no%3DIII-3%26chapter%3D3%26lang%3Den&usg=AFQjCNHxKMXYpaqrB8xNmhC6YD5pLtZN9A
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أمػػػػر تحرفػػػػر المسػػػػتعمرات الورتلاليػػػػ  ألألهػػػػا، واسػػػػتوداؿ سياسػػػػ  الحصػػػػار 
 .(9)االكتصادم بسياس  اللزو السلمي إلنهاؾ كوة المستعمرات

وعلػػا الػػرغـ مػػف أف الحكومػػ  لػػـ تووػػح فػػي ويانهػػا األسػػباب التػػي أدت 
 في : إلا تلاار سياستها إال أن  يمكف القوؿ بوف أذ  األسباب تمثلت 

 ػػػػعور الحكومػػػػ  بعػػػػدـ كػػػػدرة متطػػػػوعي لالسػػػػاتياجراأال علػػػػا تحرفػػػػر  .9
المسػػتعمرات الورتلاليػػ  وحػػدأـ، وخصوصػػا مػػع اسػػتخداـ الورتلػػالااف 

 منتها ال دة والعنة في مواجهتهـ. 
إيماف نهرو بوف الجهاد لتحرفر جػوا مػف االسػتعمار الورتلػالي اجػب   .5

أ  تقػاعس الجػوفاف أف يكوف ثمػار مجهػود أأػل جػوا أننسػهـل، ألنػ  ر 
، والػػدلال علػػا ذلػػؾ وجػػود جاليػػ  لالسػػاتياجراأالفػػي مسػػاندة متطػػوعي 
مبػػػػام ازفػػػػد عػػػػددأا عػػػػف مائػػػػ  ألػػػػة و فػػػػي و لجػػػػوالوػػػػخم  مػػػػف أأػػػػل 

ولو كانوا ارغووف   -وف  تقرفر السنارة المصرف  في الهند – خص 
االنوػماـ إلػػا الهنػد لتطػػوع أػؤال  للػػزو المسػتعمرة دوف أم مسػػاعدة 

البقػػا  فػػي ظػػل الحكػػـ  لجػػوالد، وربمػػا فوػػل كثاػػر مػػف أأػػل مػػف الهنػػو 
الورتلػػػػالي، لػػػػرواج الحالػػػػ  االكتصػػػػادي  فػػػػي المسػػػػتعمرة، وعػػػػدـ وجػػػػود 
باحػػػ  اسػػػتاراد كافػػػ  البوػػػائع، علػػػا  رسػػػوـ جمركيػػػ  علػػػا الػػػواردات وا 
عكػػس الحػػاؿ بالهنػػد، التػػي كاػػدت اسػػتاراد البوػػائع، وفروػػت رسػػوما 

 .  (3) جمركي  عالي 
فقد تسوب تراجع حزب ال ػونجرس الحػا ـ عػف سياسػ  علا أي  حاؿ 

اللػػزو السػػلمي مسػػتودلاف بػػ  الحصػػار االكتصػػادم، فػػي عاصػػن  مػػف النقػػد 
المرفػػر مػػف كافػػ  األحػػزاب والهائػػات بالهنػػد، خاصػػ  وأف الهنػػد كػػد كطعػػت 
 وطا بعادا في السياس  األولا، وذأب كثاروف وحاتها، ومػف ثػـ اعتوػر 

                                                 
، تقرير سـيارة مصـر بالينـد اـن التطـورات ا ميـرة 0مل   ،611وثا ق وزارة المارجية، ا رشي  السري الجديد، محيظة  (0)

 . 0599سبتمبر  2بتاريخ ، في مشكلة المستعمرات البرتغالية باليند

 نيس المصدر. (6)
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لأسػػػػػوأ كػػػػػرار فػػػػػي تارفخػػػػػ   -ر الػػػػػبعضعلػػػػػا حػػػػػد تعواػػػػػ –تراجػػػػػع الحػػػػػزب 
السياسي، وأمر أزفم  سياسي  للرئيس نهرو، الذم بات موكن  حرجا تجا  

 . (9)ال عب الهندم بسوب أذ  الم كل ل
فروػػت الهنػػد حصػػارام اكتصػػاديا  ػػدادا علػػا المسػػتعمرات الورتلاليػػ ، 

، وأوكنػػػت خطػػػو  السػػػك  الحداػػػد التػػػي كانػػػت تمػػػر وانهػػػا لجػػػوالوخصوصػػػا 
ب  القارة الهندي ، فصارت وذلؾ معزول  تماما عف بقيػ  الهنػد، كمػا وباف  

حػػذرت  ػػركات الملحػػ  مػػف التعامػػل مػػع تلػػؾ المسػػتعمرات، وكػػاف عقػػاب 
مبػػام عػػف و ال ػركات التػػي خالنػت ذلػػؾ إوػػراب عمػاؿ ال ػػحف فػػي مانػا  و

 ػػحف أو تنرفػػغ وواخرأػػا، وطلػػب نهػػرو مػػف كافػػ  الػػدوؿ المجػػاورة التعػػاوف 
ار االكتصػػػػادم فاسػػػػتجاوت لػػػػ  وورمػػػػا وسػػػػيلف  بحكػػػػـ معػػػػ  لحبػػػػؾ الحصػػػػ

صػػلتهما القويػػ  بالهنػػد، ول ػػف نػػدا   لػػـ اجػػد صػػد  لػػد  با سػػتاف، التػػي 
، بسػػوب خلفهػػا مػػع الهنػػد حػػػوؿ (3)وطػػدت أواصػػر الصػػداك  مػػع الورتلػػاؿ

  ولهػذا سػمحت (2)كوي  ك مار، والنزاعات المسلح  المستمرة واف الولػداف
مػػػػف  لجػػػػوالورتلاليػػػػ  التػػػػي تحمػػػػل العتػػػػاد إلػػػػا با سػػػػتاف وتمػػػػوفف السػػػػنف ال

 (2)ب ػكل منػتظـ لجوال، كما سهلت توصال السلح والذخارة إلا (2)مواناها
                                                 

 نيس المصدر. (0)

(5)
ية البا ستانية إثر مشكلة "جوا"، فقد أظير البا ستانيون اطييف الى تمسة البرتغـال بحقيـا فـي توطدت العالقات البرتغال 

 ، بعـدىا زار السـيد سـيرورديف0592"جوا"، حتى طلبت البرتغال فتح قنصليتين ليـا بالىـور ودكـار ببا سـتان فـي مـارس 

Suhrawardy (0156- 3205 البرتغال في إبريـل )معارضـة فـي البرلمـان البا سـتاني، ف حينمـا كـان ر يسـا لل0592
وقد دلت الحياوة التي استقبل بيا في ىذه الزيارة والتصريحات التي أدلى بيا واضد بيا وجية النظر البرتغالية في النزاع 
القا ف بينيا وبين اليند، الـى أن التعـاون بـين البلـدين دمـل طـورام جديـدام، ومـا أن تـولى السـيد سـيروردي ر اسـة الـوزراء 

ف حتى امل الى تنمية ىذه العالقات، واستمرت العالقات فـي تحسـن  حتـى 0592 ستان في الثاني اشر من سبتمبر با
( زار لشـبونة فـي الحـادي اشـر مـن 0592-0591) Mirza Iskanderا أن ر يس جميوريـة با سـتان اسـكندر ميـرز

فـي الينـد، مشـيرام إلـى أن المشـا ل المشـتركة ف، وداـف مـالل الزيـارة موقـ  البرتغـال بالنسـبة لمسـتعمراتيا 0591نوفمبر 
 التي يواجييا كل منيما مع اليند ساادت في تدايف الصداقة بينيما. انظر:

، 0591أ تـوبر  9، بتـاريخ 3، ملـ  039، أرشـي  البلـدان، اواصـف المـدن، محـافظ البرتغـال، محيظـة نيـس المصـدر -   
 . 0591نوفمبر  02بتاريخ ، 1ومل 

 . 6، ص 0591أغسطس  5، بتاريخ 101، العدد اليوف جريدة أمبار (3)
 9، تقريــر ميوضـــية مصــر بلشـــبونة، بتـــاريخ 0، ملـــ  611وثــا ق وزارة المارجيـــة، ا رشــي  الســـري الجديــد، محيظـــة  (1)

  0591أغسطس 
 . 0592 يونيو 1، بتاريخ 0مل  ، 610ا رشي  السري الجديد، محيظة  نيس المصدر، (1)
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، كمػػا مػػدت االتصػػاؿ لجػػوالومػدت خطوطهػػا المدنيػػ  الجويػػ  إلػػا مسػتعمرة 
ممػػا أوػػعة نتػػائة الحصػػار االكتصػػادم ، (9)لجػػوالاللسػػل ي وانهػػا وبػػاف 

ورتلاليػػػػػػ  تصػػػػػػدر منتجاتهػػػػػػا إلػػػػػػا العػػػػػػالـ الهنػػػػػدم، فظلػػػػػػت المسػػػػػػتعمرات ال
إلػػا اليابػػاف  لجػػوالالخػػارجي، وػػل زاد معػػدؿ الصػػادر مػػف خػػاـ الحداػػد مػػف 

ـ، كمػػا حصػػلت 9119وألمانيػػا حاػػث جػػاوز نحػػو ملاػػوني طػػف خػػلؿ عػػاـ 
 .  (3)المستعمرات الورتلالي  علا كل ما تحتاج  مف العالـ الخارجي

                      تين المرحلــــــــــــــة الثانيــــــــــــــة: قطــــــــــــــع العالقــــــــــــــات بــــــــــــــين الــــــــــــــدول
  (ف 0520نوفمبر -0599)سبتمبر 

نظرام لقطع العلكات الدولوماسي  والقنصلي  وػاف الهنػد والورتلػاؿ، أعلػف  
ـ فػػػي الورلمػػػاف الهنػػػدم نبػػػو اختيػػػار مصػػػر 9111نهػػػرو فػػػي أوؿ أ تػػػوبر 

لتمثاػػل مصػػالح الهنػػد فػػي الورتلػػاؿ، كمػػا أعلنػػت الورتلػػاؿ اختيارأػػا للورازفػػل 
، ويمكػػف تنسػػار موكػػة الػػدولتاف فػػي وػػو  (2)اػػل مصػػالحها فػػي الهنػػدلتمث

 العوامل التالي :
  أوخم: بالنسبة خمتيار اليند لمصر

وارتباطهما  مصر بالهند،ارجع ذلؾ إلا العلك  الوطادة التي ربطت   
معػػا فػػي دوؿ عػػدـ االنحيػػاز، ومسػػاندة الهنػػد لمصػػر أثنػػا  كوػػي  الجػػل ، 

فػػي أ ثػػر مػػف مناسػػب  علػػا  (9111-9191) صػػرعوػػد النا جمػػاؿ وتو اػػد
العلكػػػػػات الوطاػػػػػدة التػػػػػي تربطػػػػػ  وػػػػػدوؿ عػػػػػدـ االنحيػػػػػاز والسػػػػػيما الهنػػػػػد،  

                                                 
(0)

تقريـر سـيارة مصـر بالينـد اـن التطـورات ا ميـرة فـي  ،0ملـ  ، 611رشـي  السـري الجديـد، محيظـة ، ا  نيس المصـدر 
  .0599سبتمبر  2بتاريخ  ،مشكلة المستعمرات البرتغالية باليند

(6)
 جـوا"،"مذكرة بشهن زيارة ا سـتاذ ابـد القـادر مليـل إلـى  ،6مل  ، 610، ا رشي  السري الجديد، محيظة نيس المصدر 

 . 0591 يناير 65 بتاريخ
رفـع  0591أدركت اليند فشل سياسة الحصار اخقتصادي،  فبدأت في رفعو تدريجيا، حتى أالنـت فـي الثالـث مـن إبريـل     

والينـد، وكـذلة البضـا ع المتبادلـة بينيمـا، ممـا أدى  "جـوا"جميع القيود التي كانت تيرضيا الى ا شماص المتنقلين بين 
 . انظر: تية بين اليند والمستعمراإلى اودة العالقات التجار 

 . 0591إبريل  9تقرير ميوضية مصر بلشبونة، بتاريخ ، 6، مل  نيس المصدر -  
 . 0592مايو  09، بتاريخ 0مل  ، 610، ا رشي  السري الجديد، محيظة نيس المصدر (3)
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واسػػتنكار  للسػػتعمار بكػػل صػػػور ، فنػػي تصػػرفح لعوػػػد الناصػػر فػػي مدانػػػ  
أثنػػػػا  زفارتػػػػ  للهنػػػػد فػػػػي الثػػػػامف والع ػػػػرفف مػػػػف إورفػػػػل  Calcuttaلكل تػػػػال 
واعػػػػد األجنويػػػػ  بػػػػوم مكػػػػاف فػػػػي ـ أ ػػػػار لأف مصػػػػر ت ػػػػر  وجػػػػود الق9111

ال ػرؽ األوسػػط، وأنػػ  ال انتظػػر مػػف مصػر أف تخػػدـ كوػػايا الػػدوؿ ال وػػر  
، وعلػػػا الػػػرغـ مػػػف أف الحكومػػػ  المصػػػرف  لػػػـ تعلػػػف رسػػػميام (9)أو سياسػػػتها

توااػػػػدأا ألحػػػػد طرفػػػػي النػػػػزاع، إال أف العلكػػػػ  الوطاػػػػدة وػػػػاف الولػػػػداف، ومػػػػا 
الهنػػػػود، وتنداػػػػدأا أظهرتػػػػ  الصػػػػحاف  المصػػػػرف  مػػػػف عطػػػػة علػػػػا كوػػػػي  

بسياس  الورتلاؿ في مستعمراتها بالهند، أعطا إ ارة واوح  علػا موكػة 
 مصر المحاوي للهند.  

امتنعػػت الصػػحة المصػػرف  عػػف ن ػػر الػػبلغ الرسػػمي الػػذم أذاعػػ   فقػػد 
لجوال، األمر الذم  كوي رئيس الحكوم  الورتلالي  انطوناو ساالزار ب وف 

زارة الخارجيػػػ  الورتلاليػػػ  اخاطػػػب حسػػػاف جعػػػل مػػػدار اإلدارة السياسػػػي  وػػػو 
عػف سػوب أػذا االمتنػاع، (3)غالب ر دم وزفر مصر المنػوض فػي ل ػوون 

وحانمػػا أ ػػار إلػػا أف السػػوب فػػي ذلػػؾ مػػا تلتزمػػ  مصػػر مػػف حيػػاد ب ػػوف 
الخػػػلؼ، أ ػػػار مػػػدار اإلدارة السياسػػػي  بػػػوف الصػػػحة المحااػػػدة اجػػػب أف 

م ػػػارك  الػػػرأم العػػػاـ ت ػػػوف مػػػرآة للخػػػلؼ وتعػػػرض وجهػػػ  نظػػػر الطػػػرفاف ل
وبخاصػػ  الوكػػت ننسػ  أاجمػػت الصػػحة المصػػرف  ، فػػي (2)الحكػـ والتقػػدار

 فني السػادس والع ػرفف مػف جرفدة الجمهورف  مسلؾ الورتلالااف في لجوال،
، عنواف لفظائع االستعمار الورتلػالي فػي جػوالبمقاؿ  ن رت ـ9119اوناو 

                                                 
 . ((www.nasser.bibalex.org 8 November 2015" 0599إبريل  61"تصريحات ابد الناصر في كل تا باليند  (0)
ف، فهنشهت مصر ميوضية في لشـبونة، 0569أول تمثيل دبلوماسي بين مصر والبرتغال الى مستوى الميوضية ااف أقيف ( 5)

أ سنـ دت أاماليا إلى وزير مصر الميوض في أسبانيا، ثف أضييت إلى امتصـاص وزيـر مصـر الميـوض فـي بـاريس، وفـي 
اينت السيد  0592رية وزيرا ميوضام ىو السيد حسين رشدي غالب، وفي أوا ل ااف ف أرسلت الحكومة المص0596ااف 

 ف رفع التمثيل إلى درجة سيارة. انظر: 0595حسن سليمان الحكيف بدخم منو، وفي الحادي والثالثين من ديسمبر 
السياســية بــين مصــر  ، مــذكرة اــن العالقــات3ملــ  ، 611وثــا ق وزارة المارجيــة، ا رشــي  الســري الجديــد، محيظــة  -  

 . 1111-139299، ال ود ا رشييي  ،0592يوليو  1بتاريخ ، والبرتغال
 . 0599أغسطس  63، بتاريخ 0مل   ،610، ا رشي  السري الجديد، محيظة نيس المصدر (9)



 أميرة السعيد الطنطاوى د.      (0520-0591النزاع اليندي البرتغالي حول المستعمرات البرتغالية في اليند)
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 لجػوال سػكافيػ  وػد التعذاب الذم تمارسػ  السػلطات الورتلال أووحت في 
 ممػػا دفػػع منووػػي  الورتلػػاؿ بالقػػاأرة، (9) المناأوػػاف للسػػتعمار الورتلػػالي

 تقػػديـ مػػذكرة اسػػتنكرت فاهػػا أػػذ  التصػػرفحات، فػػردت إدارة الصػػحاف إلػػا 
بػػوف مػػا ن ػػرت  جرفػػدة الجمهورفػػ  تلقتػػ   الورتلاليػػ  علػػا خطػػاب المنووػػي 
مبػام، وأف مػا و ا فػي وولػيس مػف مراسػله Reuters مف وكال  أنبػا  روفتػرز

أوردتػػ  الجرفػػدة اتنػػػ  مػػع سياسػػ  مصػػػر فػػي الػػدفاع عػػػف حقػػوؽ ال ػػػعوب 
المللوب  علا أمرأا، وفتن  مع مودأ حقوؽ اإلنساف، وحرفػ  الصػحاف  فػي 

، ولػػـ اػػرد فػػي الوثػػائ  أف الخارجيػػ  المصػػرف  أوػػدت أم اعتػػراض (3)مصػػر
هورفػػػ ، وأػػػذا علػػا مػػػا ذكرتػػػ  إدارة الصػػحاف  ب ػػػوف مػػػا ن ػػرت  جرفػػػدة الجم

 يعطي دالل  واوح  علا موكة مصر المؤفد للهند في أذا النزاع.
 ثانيام: بالنسبة خمتيار البرتغال للبرازيل 

ارجع إلا العلك  الوطادة والتارفخ القديـ الذم ربط واف الدولتاف،  
فقد كانت الورازفل أ ور المستعمرات الورتلالي ، وأ ثرأا أأمي  حتػا أعلنػت 

، ول ػػػػف رغػػػػـ ذلػػػػؾ ظلػػػػت (2)ـ9155ا فػػػػي السػػػػابع مػػػػف سػػػػوتمور اسػػػػتقلله

                                                 
 . 0592يونيو  62بتاريخ  ،الجميوريةجريدة ، فظا ع اخستعمار البرتغالي في جوا"" (0)
، ، مـذكرة مصـطيى السـعدني مـدير إدارة الصـحافة3ملـ  ، 611المارجية، ا رشي  السري الجديـد، محيظـة وثا ق وزارة  (6)

   . 0592يوليو  1بتاريخ 
ــابليون انــدما حاصــرت جيــوش ف 0111فــي اــاف  (9) ــابرت ن لعاصــمة ( اNapoléon Bonaparte0125-0160 (بون

إلـى البرازيـل، وذلـة تحـت  Joao وا ميـر جـوا ويـداى البرتغـاليالوصـي الـى العـرش و  ا ميـر الحـا ف فـر ،لشـبونة البرتغاليـة
التـي سـميت سـنة ، لإلمبراطوريـة البرتغاليـة ةااصـم Rio de Janiero ريـو دي جـانيرو فـي ىنـاة هحمايـة اإلنجليـز، فهنشـ

 I Mary ت مل ـة البرتغـال مـاري ا ولـىيـتوفف 0902اـاف   وفـي الممل ة المتحـدة مـن البرتغـال والبرازيـل والغـربف ب0109
(، ومــالل تلــة اليتــرة 0162 -0102الســادس ) وت مســمى الملــة جــواتحــ وتــولى العــرش ا ميــر جــواف، (0111-0102)

 إلى لشبونة، مع ذلة فإنوعودة لل وجواللملة تراجعت حدة الصراع في أوروبا بعد القضاء الى بونابرت، وأصبح ا مر ميي ا 
وطالبـت البرتغاليـة،   Portoبورتـوبـدأت فـي مدينـة حتـى قيـاف الثـورة الليبراليـة فـي البرتغـال التـي  فـي البرازيـل،  فضـل البقـاء

إلدارة Pedro  (0151-0130 ) بيـدرو رإلـى البرتغـال وتـرة ابنـو ا ميـ وجـوا اـاد ف0160في ااف و  ،بعودتو إلى لشبونة
اإلدارية والمدنية واخقتصادية  أحواليا  فإن في البرازيل البرازيل، ونظرام لوجود العا لة المال ة البرتغالية ليترة من الوقت ش ون 

ة إاـادة وضـع البرازيـل إلـى مجـرد مسـتعمرة تابعـة للبرتغـال، تطورت، وليذا حينما حاولت حكومـة لشـبون والعسكرية والتعليمية
ااترض البرازيليون، وأالنوا رغبتيف في اخستقالل ان البرتغال، فهيـدىف فـي ذلـة ا ميـر بيـدرو، وأالـن اسـتقالل البرازيـل فـي 

باستقالل  ااترفت البرتغالو  ف،0166أ توبر  الثاني اشر منالى البرازيل في ج إمبراطورا و  ــوت   ف،0166سبتمبر  السابع من
 ف. انظر:0169 أغسطس التاسع والعشرين منفي  يو دي جانيرور البرازيل تحت ضغط من اإلنجليز في معاىدة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D9%88_%D8%AF%D9%8A_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D9%88_%D8%AF%D9%8A_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%88
https://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%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://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%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%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_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%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_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84,_%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84,_%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%B1%D9%8A%D9%88_%D8%AF%D9%8A_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%88_(1825)
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أواصر العلك  واف الولداف كوي ، بحكـ ا ترا هما فػي الللػ  والػداف، وذلػؾ 
علا المستوفاف الرسمي وغار الرسمي، حتا أف بعض ال تاب الوػرازفلااف 

  ولهػذا فقػد أاػدت (9)كانوا دائما ما يطلقوف علا الورتلاؿ اسـ لالدولػ  األـل
ورازفػػػل الورتلػػػاؿ فػػػي موكنهػػػا بالتمسػػػؾ بمسػػػتعمراتها فػػػي الهنػػػد، فمنػػػذ وػػػدأ ال

القػػائـ  Ribeiro de Carvalhoالنػػزاع أعلػػف سػػلناو رفواػػرو دم كارفػػالهو 
بوعمػػاؿ السػػنارة الورازفليػػ  فػػي الهنػػد، رفػػض دولتػػ  وػػـ الهنػػد لمسػػتعمرات 

لػـ  الورتلاؿ  ألف األخارة كد سيطرت علاها منذ خمس  كروف، وأف سػكانها
، كمػػػا  ػػػنت الصػػػحة الورازفليػػػ  (3)يظهػػػروا عػػػدـ ارتيػػػاحهـ لحكػػػـ الورتلػػػاؿ

حمل  كوي  ود عـز الهند علا استرداد ما وصنت  وػلالممتل ات الورتلالي ل 
café filho (9119-9111 )، وأعلػػف الػػرئيس الورازفلػػي كافيػػ  فلاهػػو (2)

إلػػػػا جانػػػػب  توااػػػػد بػػػػلد  للورتلػػػػاؿ فػػػػي النػػػػزاع القػػػػائـ، مؤكػػػػدام أنهػػػػـ ليقنػػػػوف 
 . (2)الورتلاؿ في أم مكاف في العالـل

ـ اسػػػتدعا سػػػكرتار عػػػاـ وزارة 9119وفػػػي الثلثػػػاف مػػػف اولاػػػو           
الخارجي  الورازفلي  السػنار الهنػدم وأوللػ  م ػارك  ال ػعب الورازفلػي  ػعور 
ال عب الورتلالي فيما اتعل  بالتطورات األخارة وػاف الهنػد والورتلػاؿ  نظػرا 

صػػل والللػػ  التػػي تػػربط وانهمػػا، فػػوظهر السػػنار الهنػػدم اسػػتنكار  لوحػػدة األ
، وظلػػت (2)للهجػ  العدائيػػ  التػػي عالجػت الصػػحة الورازفليػػ  وهػا أػػذا النػػزاع

                                                                                                          
-Mosher, Jeffrey C, Political Struggle, Ideology, and State Building: Pernambuco 

and the Construction of Brazil, 1817-1850, University of Nebraska Press, 2008, pp.        

7-9.   

(1) Fitzpatrick, John, Brazil and Portugal - The Samba and the Fado, 18 August, 2003, 

www.gringoes.com, (19 November 2015).   

ص  ،0591أغسـطس  9، بتـاريخ 61161، العدد جريدة ا ىرافعارض ضف المستعمرات البرتغالية إلى اليند"، البرازيل ت" (6)
6 . 

  .0591أغسطس  01بتاريخ  ،0، مل  611وثا ق وزارة المارجية، ا رشي  السري الجديد، محيظة  (3)

(4) Davila, Jerry: Brazil and the Challenge of African Decolonization 1950-1980, London: 

Duke University Press, 2010, p. 27.  

 .0591أغسطس  01بتاريخ ، 0، مل  611وثا ق وزارة المارجية، ا رشي  السري الجديد، محيظة  (9)

http://books.google.com/books?id=T_yszWOZUCkC&pg=PA9
http://books.google.com/books?id=T_yszWOZUCkC&pg=PA9
http://www.gringoes.com/articles.asp?ID_Noticia=343
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الورازفػػل حكومػػػ  و ػػعبا تظهػػػر أػػػذا التوااػػد، م ػػػادة بالخػػدمات التػػػي أدتهػػػا 
ل ػػػػب  القػػػػارة الهنديػػػػ ، وأنهػػػػا حملػػػػت إلاهػػػػا  -علػػػػا حػػػػد كػػػػولهـ –الورتلػػػػاؿ 

عل المدني  األوروبي ، فعلا اتحاد الهند أف اذكر أذا الجماػل ويعػيش م ا
 .(9)مع جارت  الورتلاؿ في سلـ

ودأت مصػر والورازفػل عملهمػا فػي رعايػ  مصػالح الهنػد، وكػد طلوػت       
وزارة الخارجيػػػ  الهنديػػػ  مػػػف سػػػنار مصػػػر فػػػي الهنػػػد مصػػػطنا كامػػػل فػػػي 

كبػار مػوظني السػنارة  ـ ت لاػة أحػد9111السادس والع ػرفف مػف نػوفمور 
 :(3)لدراس  المسائل ااتي  لجوالالمصرف ، للذأاب إلا 

 حال  الهنود المعتقلاف فاها. .9
مساعدة الحكوم  الهندي  في ترحال العماؿ الهنود الذاف يعملػوف فػي  .5

 .لجوالالسكؾ الحدادي  في 
تقػػػػديـ تقرفػػػػر للحكومػػػػ  الهنديػػػػ  ب ػػػػوف الووػػػػع السياسػػػػي العػػػػاـ فػػػػي  .9

 المستعمرة. 
سػنارة لانتدوت السنارة لهذ  المهم  عوػد القػادر خلاػل السػكرتار األوؿ  

مصػػػر وناػػػودلهي، وفػػػي النتػػػرة مػػػف الثػػػاني إلػػػا التاسػػػع ع ػػػر مػػػف فورااػػػر 
، وكاوػل المسػجوناف السياسػااف الهنػود المعتقلػاف لجػوالـ، كاـ وزفػارة 9119

 Riteshالحربػػي، وسػػجف لرفػػتش مػػاجوسل  Aguadaفػػي سػػجف لأجػػوادال 
Magus لمػػػدني، وأخػػػذ أكػػػوالهـ فيمػػػا اتعلػػػ  بػػػوحوالهـ ونػػػوع المعاملػػػ  التػػػي ا

تعػػػػاملهـ وهػػػػا السػػػػلطات الورتلاليػػػػ  مػػػػف ناحيػػػػ  المو ػػػػل والملػػػػبس والعنايػػػػ  
الصحي ، وسجل  كواأـ فردا فردا في محور رسػمي وػمن  تقرفػر  الػذم 

بػاولو وانػارد العػاـ  لجػوالكدم  للحكوم  الهنديػ ، ثػـ تقػدـ بطلػب إلػا حػا ـ 

                                                 
 . 0599سبتمبر  09بتاريخ ، ، تقرير ميوضية مصر بلشبونة0مل   نيس المصدر،  (0)
 . 0592يونيو  09، بتاريخ 0مل   ،610محيظة ، ا رشي  السري الجديد، نيس المصدر (6)
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 رح في   كاو  المسجوناف الهنود، وطلب من  العمػل علػا إزالػ   سجادي
  .(9)أسباوها
التقرفػػػػر الػػػػذم أعػػػػد  المنػػػػدوب المصػػػػرم،  يػػػػ حكومػػػػ  الهندالاسػػػػتللت      

ـ بمػػػػذكرة إلػػػػا السػػػػنارة المصػػػػرف  9119وتقػػػػدمت فػػػػي الثػػػػاني مػػػػف مػػػػارس 
وناػػػػودلهي تتوػػػػمف  ػػػػكاو  المسػػػػجوناف السياسػػػػااف الهنػػػػود، وطلوػػػػت مػػػػف 

  المصرف  تقديمها إلا الحكوم  الورتلالي  حتا تتولي العمل علػا الحكوم
لأف المنػدوب  Times of India، وذكػرت جرفػدة التػيمس الهنديػ  (3)إزالتهػا

لػػـ الػػ  مػػف السػػلطات الورتلاليػػ  المسػػاعدات  لجػػوالالمصػػرم عنػػد زفارتػػ  لػػػ
لعملػػ ، فػػي حػػاف أف السػػلطات الهنديػػ  كػػد منحػػت منػػدوب الورازفػػل   اللزمػػ

 .(2)مباملو كاف  المساعدات الممكن  أثنا  زفارت  لو
فػي  لجػوالتسووت تصرفحات الهند ب وف زفػارة عوػد القػادر خلاػل إلػا  

حػدوث نػػوع مػف التػػوتر فػي العلكػػات المصػرف  الورتلاليػػ ، وعلػا إثػػر ذلػػؾ 
مقاولتػػػػ  لػػػػوزفر مصػػػػر فاااا  ذكػػػػر وزفػػػػر الخارجيػػػػ  الورتلػػػػالي بػػػػاولو كونهػػػػا 

يماف الحكيـ بوف ما روجتػ  الحكومػ  والصػحة المنوض ول وون  حسف سل
الهنديػػ  مػػف أكاوفػػل ب ػػوف زفػػارة المنػػدوب المصػػرم لػػػ لجػػوال يحتمػػل أمػػرفف: 
إمػػا أف ت ػػوف الحكومػػ  الهنديػػ  كػػد حملػػت تقرفػػر المنػػدوب المصػػرم مػػا ال 
يحتمل مف معاف، أو أف يكوف المندوب المصرم كد صرح فعل أو ومف 

، (2)ي تسػػػب للعلكػػػ  وػػػاف مصػػػر والورتلػػػاؿلتقرفػػػر  مثػػػل أػػػذ  العبػػػارات التػػػ
والػػػػػراجح أف الحكومػػػػػ  الهنديػػػػػ  أرادت أف تتخػػػػػذ مػػػػػف أػػػػػذا التقرفػػػػػر وسػػػػػال  
للوػػلط علػػا الورتلػػاؿ، فاسػػتخدمت بعػػض عبػػارات المباللػػ  ال ػػدادة التػػي 
لػػـ يسػػتخدمها المنػػدوب المصػػرم فػػي تقرفػػر ، والػػذم ننػػا وننسػػ  مػػا ذكرتػػ  

                                                 
 ، 0592 مارس 06، بتاريخ 0، مل  نيس المصدر (0)
(6)

 . 0592 مارس 60بتاريخ  ، "جوا"مذكرة الحكومة اليندية الماصة بمعاملة ا سرى الينود في  ،0، مل  نيس المصدر 

 .  0592 مارسبتاريخ ابد القادر مليل،  مذكرة السكرتير ا ول لسيارة مصر بنيودليي، 0، مل  نيس المصدر (3)
 .   0592 إبريل 63بتاريخ مذكرة للعرض الى السيد الوكيل المسااد للش ون السياسية، ، 0، مل  نيس المصدر (1)
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سػػػلطات الورتلاليػػػ  كػػػد عاملتػػػ  معاملػػػ  وأ ػػػد أف ال ،جرفػػػدة التػػػيمس الهنديػػػ 
مػف كرفػػب أو  لجػػوالطابػ ، وأنػ  لػػـ يصػدر تصػػرفحا للصػحة عػف زفارتػػ  لػػ

، كما حرصت الخارجي  المصرف  علا معالج  أػذا األمػر بػوف (9)مف بعاد
أرسلت نسخ  مف التقرفر الذم أعد  المندوب المصرم فيما اتعل  ورصػد  

كومػػ  الورتلاليػػ ، مؤكػػدة أف مصػػر ل ػػكاو  المسػػجوناف السياسػػااف إلػػا الح
تقػػػـو بعملهػػػػا فػػػػي رعايػػػ  مصػػػػالح الهنػػػػد بالممتل ػػػات الورتلاليػػػػ  فػػػػي القػػػػارة 
الهنديػ  بكػػل حاػػدة طبقػػا لألووػػاع الدوليػػ  مػػع مراعػػاة الصػػداك  التػػي تػػربط 

 . (3)والورتلاؿ            مصر بكل مف الهند
وباف أف الورتلػػػػػاؿ تنهمػػػػػت الموكػػػػػة وػػػػػدلال سػػػػػماحها للمنػػػػػد والػػػػػراجح 

المصػػرفاف وت ػػرار زفػػارتهـ إلػػا لجػػوال  فنػػي الرابػػع والع ػػرفف مػػف ديسػػمور 
ـ وافقػػػت الحكومػػػ  الورتلاليػػػػ  علػػػا سػػػػنر عوػػػد القػػػػادر خلاػػػل للمػػػػرة 9119

، وكد سػافر فػي السػادس مػف (2)المستعمرات الورتلالي  في الهندالثاني  إلا 
ا مػػػدة ثلثػػػ  ع ػػػر اومػػػا، نػػػاكش خللهػػػ لجػػػوالفػػػيـ، ومكػػػث 9111انػػػاار 

اإلجػػػػػرا ات التػػػػػي اتخػػػػػذتها السػػػػػلطات الورتلاليػػػػػ  لتسػػػػػهال مسػػػػػول  ا ػػػػػتراؾ 
المسػػجوناف السياسػػػااف الهنػػػود فػػػي االنتخابػػػات العامػػػ  فػػػي الهنػػػد، ومسػػػول  
الترتابػػػػػات النهائيػػػػػ  لقيػػػػػاـ الهنػػػػػد بمػػػػػنح معا ػػػػػات لمسػػػػػتحقاها مػػػػػف الهنػػػػػود 

، كمػػا اسػتمع إلػػا  ػكاو  المسػػجوناف السياسػااف فػػي لجػوالفػػي الموجػوداف 
لمسػػػتعمرة، وكتػػػب تقرفػػػرا منصػػػل عػػػف الحالػػػ  االكتصػػػادي  والسياسػػػي  فػػػي ا

فػػي ديسػػمور  السػػلطات الورتلاليػػ  سػػمحت كػػذلؾ، (2)المسػػتعمرات الورتلاليػػ 

                                                 
(9)

 . 0592 مارسبتاريخ  مذكرة السكرتير ا ول لسيارة مصر بنيودليي ابد القادر مليل،  ،0، مل  نيس المصدر 
  .0592يونيو  09، بتاريخ 0مل   نيس المصدر، (6)
مـذكرة بشـهن نيقـات سـير المنـدوب المصـري إلـى "جـوا"، ، 6ملـ  ، 610، ا رشي  السري الجديد، محيظة نيس المصدر (3)

 .  0592 ديسمبر 61بتاريخ 
 .0591 يناير 65بتاريخ ، "جوا"مذكرة بشهن سير ا ستاذ ابد القادر مليل إلى ، 6مل  نيس المصدر،  (1)
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ـ بسػػنر السػػاد صػػلح العوػػد مست ػػػار سػػنارة مصػػر وناػػودلهي إلػػػا 9111
 . (9)لجوال  لتنقد أحواؿ المسجوناف، والمعتقلاف السياسااف فاها 

تقػػػػػارفر منػػػػػدوبي السػػػػػنارة المصػػػػػرف  إلػػػػػا المسػػػػػتعمرات  وفتوػػػػػح مػػػػػف 
الورتلاليػػػ  أف أحػػػواؿ المعتقلػػػاف السياسػػػااف فػػػي السػػػجوف الورتلاليػػػ  كانػػػت 

، ممػػػػػا دفعهػػػػػـ إلػػػػػا اإلوػػػػػراب عػػػػػف الطعػػػػػاـ، كمػػػػػا كانػػػػػت (3)سػػػػػائ  لللايػػػػػ 
السػػػلطات الورتلاليػػػ  تعػػػذوهـ وػػػدنيام، ممػػػا اػػػؤدم إلػػػا وفػػػاة بعوػػػهـ داخػػػل 

ـ اعتػػػػدت السػػػػلطات الورتلاليػػػػ  9119سػػػػوتمور السػػػػجوف الورتلاليػػػػ ، فنػػػػي 
الهنػػدوكي، وكبوػػت علػػا ثلثػػ   Partagalعلػػا معوػػد لبارتاجػػاؿل  لجػػوالفػػي

وع رفف مف رجال  الدانااف وعلا رأسهـ مدار المعود ثػرم بػارثوراـ ا ػارفا 
Three Barzram Acharya وعروػػػتهـ للتعػػػذاب ممػػػا أد  إلػػػا وفػػػاة ،

  التحقاػػ  فػػي حادثػػ  وفاتػػ ، وأحركػػت األخاػػر، فرفوػػت السػػلطات الورتلاليػػ
جثتػػػػػ ، وأووػػػػػحت األوراؽ الرسػػػػػمي  أف وفاتػػػػػ  كانػػػػػت بسػػػػػوب أوػػػػػو  فػػػػػي 

، وكػػػػد أثػػػػرت تلػػػػؾ االعتػػػػدا ات المسػػػػتمرة علػػػػا ارتنػػػػاع أصػػػػوات (2)القلػػػػب
المعاروػػػػػ  الهنديػػػػػ  بػػػػػاللجو  إلػػػػػا الخيػػػػػار العسػػػػػكرم، رغػػػػػـ التصػػػػػرفحات 

خداـ القػػوة السػػترداد المت ػػررة مػػف الحكومػػ  الهنديػػ  أنهػػا لػػف تلجػػو إلػػا اسػػت
 . (2)المستعمرات الورتلالي 

المرحلة الثالثـة: التـدمل العسـكري الينـدي وضـف المسـتعمرات البرتغاليـة 
 (ف0520)ديسمبر 
ـ اتخػػػذت الحكومػػػ  الهنديػػػ  كػػػرارام بػػػاللجو  إلػػػا  9199فػػػي ديسػػػمور       

زاع الخيار العسكرم، ووػـ المسػتعمرات الورتلاليػ  بػالقوة، بعػد فتػرة مػف النػ

                                                 
 .  0591 ديسمبر 62بتاريخ  ، "جوا""مذكرة بشهن سير مستشار السيارة إلى  ،6مل   نيس المصدر، (9)
 . 0592 يوليو 00بتاريخ تقرير سيارة مصر بنيودليي، ، 0مل   ،610، ا رشي  السري الجديد، محيظة نيس المصدر (6)

ــد، محيظــة نيــس المصــدر( 3) ــ  ، 610، ا رشــي  الســري الجدي ــر  ،6مل ــودليي،تقري ــاريخ  ســيارة مصــر بني ــوفمبر 02بت  ن
0592  . 

(4) Rotter, Andrew J., Comrades at Odds: The United States and India, 1947–1964, Cornell 

University Press, 2000, p. 185.  
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السػػلمي اسػػتمرت لمػػدة سػػبع سػػػنوات، تعالػػت خللهػػا صػػيحات المعاروػػػ  
الهنديػػ  مػػف أجػػل اتخػػاذ كػػرار حاسػػـ وػػد االعتػػدا ات الورتلاليػػ  المت ػػررة، 
ويمكػػف القػػوؿ بونػػ  إلػػا جانػػب السػػوب المبا ػػر الػػذم دفػػع الهنػػد إلػػا اتخػػاذ 
أذ  الخطوة، كانت أناؾ عوامػل أخػر  خارجيػ   ػجعت الحكومػ  الهنديػ  

 ا اتخاذ أذا القرار، ويمكف عرض أذ  العوامل علا النحو التالي:عل
. مناأوػػػػػػ  بعػػػػػػض الورتلػػػػػػالااف لنظػػػػػػاـ سػػػػػػاالزار القمعػػػػػػي، ولسياسػػػػػػ  9

الورتلػػاؿ فػػي مسػػتعمراتها فيمػػا ورا  البحػػار: وكػػاف أ ػػهر أػػؤال  أنرفػػؾ 
(، الػػذم أوفدتػػ  الحكومػػ  9111-9111) oãGalv Henriqueجلنػػاو 

ـ إلػػا مسػتعمرات الورتلػػاؿ اإلفرفقيػ   ليوػػع 9191الورتلاليػ  فػػي عػاـ 
تقرفػػػػرا عػػػػف أحوالهػػػػا مسػػػػتنادة مػػػػف خورتػػػػ  السػػػػابق   فقػػػػد كػػػػاف حا مػػػػا 

األنجولي  لبعض الوكت، وكد ننذ المهمػ  التػي  Huilaلمقاطع  لأويلل 
أسػػندت إليػػ ، ورفػػع تقرفػػر  إلػػا الجمعيػػ  الوطنيػػ  الورتلاليػػ  فػػي الثػػاني 

فيػػ  الم ػػا ل التػػي يعػػاني منهػػا  ـ، أووػػح9191والع ػػرفف مػػف انػػاار 
سػػػػػكاف المسػػػػػتعمرات الورتلاليػػػػػ ، وسػػػػػو  معػػػػػاملتهـ مػػػػػف كوػػػػػل سػػػػػلطات 
المسػػػتعمرات، ناأيػػػػؾ عػػػف األحػػػػواؿ الصػػػحي  والمعي ػػػػي  السػػػائ  التػػػػي 
تػػؤدم إلػػا وفػػاتهـ، وفػػي التقرفػػر ننسػػ  اتهػػـ السػػلطات الورتلاليػػ  بونهػػا 

فيمػػػا ورا  تهػػػدؼ إلػػػا القوػػػا  علػػػا العمالػػػ  الوطنيػػػ  فػػػي مسػػػتعمراتها 
البحار  والسيما في أنجػوال، فوخنػت حكومػ  سػاالزار التقرفػر، واعتقلػت 

ـ، حاػث تمكػف 9111، وظل في سجن  حتا عاـ ـ9115جلناو عاـ 
مػػف الهػػػرب إلػػا فنػػػزويل، فهػػاجـ بكػػػل وسػػال  النظػػػاـ الورتلػػالي، وأخػػػذ 
انتقػػػػد سياسػػػػ  سػػػػاالزار فػػػػي المسػػػػتعمرات الورتلاليػػػػ ، ويصػػػػة حكمػػػػ  

 . (9)ورتلالي للبالنا ي  ال
                                                 

(1)
 Peres, Luis Miguel Solla De Andrade, Henrique Galvão, 1895-1970: Aspects of A Euro-

African Crusade, Master of Arts, University of South Africa, 2009 ,  pp. 48-57.  
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ـ اسػػتولا أػػو ومجموعػػ  مػػف الملػػامرفف 9199انػػاار  55وفػػي   
وكػػػػاف أدفػػػػ   Santa Mariaعلػػػػا السػػػػنان  الورتلاليػػػػ  سػػػػانتا مارفػػػػا 

الوصوؿ وها إلا أنجوال، ل ف السنف األمرفكي  المتعقب  لػجلناو أجورت  
، حناظػػام علػػا أرواح األمػرفكااف الػػذاف كػػانوا لعلػا التوجػػ  إلػػا الورازفػ

علا متف السػنان  المخطوفػ ، الػذم تسػوب سػيطرت  علاهػا فػي حػدوث 
زخـ سياسي وا علمي كوار، ومف الورازفػل أرسػل جلنػاو تقرفػر  السػاو  
عػػف ووػػع المسػػتعمرات الورتلاليػػ  فػػػي أفرفقيػػا إلػػا جرفػػدة األوبزفرفػػػر 

Observer  (9)9199التػػػي ن ػػػرت  فػػػي التاسػػػع والع ػػػرفف مػػػف انػػػاار ،
ل علػػػا مػػػا تعلنػػػ  الحكومػػػ  الهنديػػػ  مػػػف سػػػو  فكػػػاف تقرفػػػر  خاػػػر دلاػػػ

االستعمار الورتلالي، وتو ادام ل كواأا المت ررة مف سو  معامل  الهنود 
المحتجزفف في سجوف الورتلاؿ في لجوال، فػي الوكػت الػذم أ ػدت فيػ  
الحكومػػ  الورتلاليػػ  مػػرارام أنهػػـ يلكػػوف أحسػػف المعاملػػ ، وكػػد تعروػػت  

  خػػػلؿ تلػػػؾ النتػػػرة لنقػػػد ومعاروػػػ  علػػػا السياسػػػ  الخارجيػػػ  الورتلاليػػػ
 خوسي  لوباز ألنيسالورتلالي  الجنراؿنطاؽ واسع كما عور عف ذلؾ 

José Lopes Alves  ،  ممػا  ػجع الهنػد علػا الموػي كػدمام فػي طرفػ
 .(3) تحرفر المستعمرات

(: التػػػػػي وػػػػػدأت فػػػػػي 9119-9199حػػػػػرب االسػػػػػتقلؿ فػػػػػي أنجػػػػػوال ) .5
ا تد النزاع وتمكنػت جوهػ  لاتحػاد  ، وخلؿ العاـ ننس ،(2)9199اناار

                                                 
دمحم ىنـا ي ابــد اليــادي، نيايــة اخســتعمار البرتغــالي، تقــديف اــز الــدين فــوده، )القــاىرة: الــدار القوميــة للطبااــة والنشــر،  (0)

 . 11د.ت(، ص  

(2)  Lopes, José Alves, Estado Português da Índia, Lisboa: Revista Militar. 2007, p.6.  

، Baixa de Cassanjeبـدأت أحــداث الحـرب بامتنــاع بعـض اليالحــين ا نجـوليين فــي منطقتـي بايكســا دي كاسـانجي  (9)
برفع ا جور، وتحسين ظرو  العمل، وتحدى العمال السـلطات  مطالبين، ان العمل في حقول القطن  Malanjeوماخنجي 
، فترتـب المنـاطقأحرقوا بطاقات ىويتيف، وىاجموا التجار البرتغاليين، فقامـت القـوات البرتغاليـة بقصـ  قـرى ىـذه البرتغالية، و 

 انظر:   ام فرد سبعة آخ إلى  أربعما ةالى ذلة قتل ادد كبير من سكانيا ا فارقة، تراوح بين 
-Fearon, James, and Laitin, David, "Portugal", Stanford University, p.4, 

http://web.stanford.edu, (15 October 2015).   

http://web.stanford.edu/
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تحػت كيػادة أولػدف  the Union of Peoples of Angola عب أنجوالل 
( مػػػػف اجتيػػػػاح  ػػػػماؿ 9159-5111) Holden Robertoروبرتػػػػو 

، وحتػػػا (9)أنجػػػوال، وكتػػػل مػػػا يقػػػرب مػػػف ألػػػة مػػػف السػػػكاف األورباػػػاف
تػػتمكف الورتلػػاؿ مػػف إحكػػاـ سػػيطرتها علػػا الموكػػة، نقلػػت عػػددام مػػف 

نجوال، فانخنوت القوات المدافع  عف أإلا  لجواللقوات المرابط  في ا
 . (3)مف سبع  آالؼ وخمسمائ  إلا ثلث  آالؼ وثلثمائ  فردام  لجوال
التخػاذ الهنػد خطػوات حاسػم  وػد الورتلػاؿ  السبب المباشرأما عف      

أػػػػػػو اعتػػػػػػدا  الورتلػػػػػػاؿ علػػػػػػا األراوػػػػػػي الهنديػػػػػػ ، فمنػػػػػػذ كطػػػػػػع العلكػػػػػػات 
سي  وػاف الهنػد والورتلػاؿ ت ػررت أجمػات الورتلػالااف والهنػود علػا الدولوما

الحدود الم ترك  وانهما، وكثارا ما كدمت الهند  ػكاو  للحكومػ  المصػرف  
ا  تلتحذار الورتلاؿ مف ملب  الهجوـ علا أراواها، وازداد األوواع سػو م

 ، بوػػع  أميػػاؿ داخػػل األراوػػي الهنديػػ لجػػوالوتوغػػل القػػوات الورتلاليػػ  فػػي 
، وعنػػػػدما كػػػػدمت الحكومػػػػ  الهنديػػػػ  (2)واختطافهػػػػا بعػػػػض النلحػػػػاف الهنػػػػود

مذكرة اعتروت فاها علا الحوادث المت ػررة التػي ارت وهػا الورتلػالاوف فػي 
ح  الهنود، ننت حكومتهـ ذلؾ وأ دت أف اإلدعا  الهندم ليس ل  أساس 

 . (2)مف الصح 
رتلاليػػػػػػ  ـ كامػػػػػػت السػػػػػػنف الو9199وفػػػػػػي منتصػػػػػػة  ػػػػػػهر نػػػػػػوفمور       

بمهاجمػػػ  السػػػنف الهنديػػػ ، ممػػػا ترتػػػب عليػػػ  وفػػػاة أحػػػد الصػػػياداف الهنػػػود، 
فقػػػػدمت الهنػػػػد احتجاجػػػػا رسػػػػميا إلػػػػا الحكومػػػػ  الورتلاليػػػػ  فػػػػي الرابػػػػع مػػػػف 
ديسمور مف ننس العاـ، ل ف الورتلاؿ لـ تل  باالم لهذا االحتجاج ظنام منها 

همػػت الهنػػد أف الهنػػد لػػف تخػػرج عػػف سػػلماتها التػػي رسػػمها غانػػدم، وػػل وات
                                                 

(1) George, Edward, The Cuban Intervention In Angola, 1965–1991: from Che Guevara to 

Cuito Cuanavale, First published, London: Frank Cass, 2005, p.9.  

(2) Lopes, José Alves, Índia Portuguesa antes-do-assalto, Lisboa: Revista Militar. 2007, p.17.   
 يوليـو 69بتـاريخ مذكرة سيارة مصر بنيـودليي، ، 0مل  ، 610وثا ق وزارة المارجية، ا رشي  السري الجديد، محيظة   (9)

0592. 
 . 0592 أغسطس 06 بتاريختقرير ميوضية مصر بلشبونة، ، 0مل   نيس المصدر، (1)
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فورسػػلت الهنػػد بعػض كواتهػػا إلػا منطقػػ  الحػػدود  ،(9)بالتػممر للػػزو أراوػاها
بقصػػػػة  لجػػػػوال، فهػػػػدد راداػػػػو (3)  لمواجهػػػػ  أجػػػػـو الورتلػػػػالاافلجػػػػوالحػػػػوؿ 

القػػوات الورتلاليػػ  للمػػدف الهنديػػ ، إذا واصػػلت القػػوات الهنديػػ  تعزفػػز كواتهػػا 
دت الصػػػيحات علػػا الحػػػدود، فعمػػػت موجػػ  مػػػف السػػػخط فػػي الػػػبلد، وتزااػػػ

، فػوعلف نهػرو فػي الورلمػاف (2)بطرد الورتلالااف بالقوة مف األراوي الهنديػ 
، وخصوصػا لجػوالالهندم أف الحكوم  لف تعد تحتمل تطور األحػداث فػي 

 . (2)مع استمرار إطلؽ النار علا الحدود واف الجانواف
هرو ، فقد لوح نتصميـ الهند علا استرداد أراواها الورتلاؿ أدركت     

ولهذا اكترحت ووع مراكواف   للمرة األولا باستخداـ القوة العسكرف 
، لوكة األعماؿ العسكرف ، لجوالمحااداف علا الحدود واف الهند و

فوعلنت الهند أف موافقتها علا أذا االكتراح مرأوف بموافق  الورتلاؿ علا 
ام ، ونظر (2)رفوت ذلؾ الورتلاؿ ل ف المستعمراتاالنسحاب النورم مف 

العسكرف  أرادت االستنادة مف كونها عووام في منظم   تهالوعة كو 
في استخداـ كوات  العسكرف  لرد الخطر الهندم   حلة  ماؿ األطلسي

عف مستعمراتها، وعلا الرغـ مف أف اتناكي  الحلة الموكع  في وا نطوف 
Washington  ـ في المادتاف الخامس  9191في الرابع مف إورفل
تدرج الهند ومف المناط  األطلسي  التي ي ملها الدفاع،  والسادس  لـ

لأف ات اور المتعاكدوف معا إذا  :ل ف المادة الرابع  مف االتناؽ تنص علا
حدث تهداد للوحدة اإلكليمي  أو االستقلؿ السياسي أو األمف ألحد 

ومف  لجوالاألطراؼ المتعاكدافل  لهذا سعت الورتلاؿ مف أجل إدخاؿ 

                                                 
(1) Singhal, D.P., "Goa—End of an Epoch", The Australian Quarterly, Vol. 34, No. 1 (Mar., 

1962), p. 77. 

 . 0، ص 0520 ديسمبر 2تاريخ ب، 61311العدد  ،جريدة ا ىراف ،ازدياد التوتر في جوا وتوقع استيالء اليند الييا"ل (5)
(3) Singhal, op.cit., p. 77.  

 .6، ص0520 ديسمبر 1تاريخ ب، 61315، العدد جريدة ا ىراف "اليند تستعد لمواجية التطورات في جوا"، (1)
(5) Singhal, op.cit., p. 77. 
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وذ التي ت ملها اتناكي  الناتو للدفاع عنها ود الهجـو مناط  النن
 .(9)الهندم
عاروت الواليات المتحػدة مطلػب الورتلػاؿ رغػـ المصػالح الم ػترك        

وعلكػػػ  التحػػػالة وانهمػػػا  حتػػػا ال تػػػدفع الهنػػػد إلػػػا االتجػػػا  للتحػػػالة مػػػع 
روسػػػػيا، التػػػػي أاػػػػدت مطلػػػػب الهنػػػػد بوػػػػـ المسػػػػتعمرات الورتلاليػػػػ  إلاهػػػػا، 

لػػػت الواليػػػات المتحػػػدة بكػػػل الوسػػػائل التنػػػاأـ مػػػع الهنػػػد، وحثهػػػا علػػػا وحاو 
عػػػػرض القوػػػػي  علػػػػا مجلػػػػس األمػػػػف، ومنعهػػػػا مػػػػف اللجػػػػو  إلػػػػا الخيػػػػار 
العسػػػكرم، وبالتػػػالي ت ػػػوف كػػػد اسػػػتطاعت إمسػػػاؾ العصػػػا مػػػف المنتصػػػة، 
وحافظػػػت علػػػا علكتهػػػا بطرفػػػػي النػػػزاع، ل ػػػف الهنػػػػد لػػػـ تسػػػتجب للنصػػػػح 

ـ علا 9199الهندي  منذ وداي   هر ديسمور األمرفكي، وتوالت الهجمات 
الحػػػدود الورتلاليػػػ   ولهػػػذا كاوػػػل السػػػنار األمرفكػػػي فػػػي الهنػػػد جػػػوف كانػػػث 

John Kenneth Galbraith                 (9111-9511 ) جالورفػػث
وحثػػػػ  علػػػػا حػػػػل القوػػػػي  بػػػػالطرؽ السػػػػلمي  عػػػػف طرفػػػػ  الوسػػػػاط   نهػػػػرو

، ل ػػػػػف الهنػػػػػد وػػػػػربت بالنصػػػػػح (3)والتوافػػػػػ  وػػػػػدالم مػػػػػف الخيػػػػػار العسػػػػػكرم 
المنػػػاط   نحػػػواألمرفكػػػي عػػػرض الحػػػائط، واسػػػتمر تحػػػرؾ الجػػػيش الهنػػػدم 

فػػوعلف السػػنار األمرفكػػي أنػػ  مػػع إصػػرار الهنػػد علػػا  ،(2)لجػػوالالقرفبػػ  مػػف 
م فػػإف القوػػي  سػػتعرض علػػا مجلػػس األمػػف ولػػف تتوكػػع التصػػعاد العسػػكر 

 . (2)الهند حصولها علا توااد الواليات المتحدة

                                                 
، بتاريخ ، مذكرة ان الممتل ات البرتغالية في اليند0، مل  611وثا ق وزارة المارجية، ا رشي  السري الجديد، محيظة  (0)

 .0591أغسطس  09
(2) F.R.U.S., 1961-1963, Vol. XIX, South Asia, Document 69, 753D.00/12- 1261 Secret, 

Memorandum From the Assistant Secretary of State for Near Eastern and South Asian 

Affairs (Talbot) to Acting Secretary of State Ball, Washington, 12 December 1961. 

، بتـاريخ ، مذكرة ان الممتل ات البرتغالية في اليند0، مل  611وثا ق وزارة المارجية، ا رشي  السري الجديد، محيظة  (3)
 .0591أغسطس  09

(4) F.R.U.S., 1961-1963, Vol. XIX, South Asia, Document 72, 753D.00/12-1461. Secret; 

Telegram From the Department of State to the Embassy in India, Washington, 14 

December 1961. 

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Kenneth_Galbraith
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ومػػػػف جانوهػػػػا أصػػػػدرت السػػػػلطات الورتلاليػػػػ  فػػػػي الرابػػػػع ع ػػػػر مػػػػف      
  لتػػوكعهـ كيػػاـ لجػػوالـ كػػرارام وترحاػػل األطنػػاؿ والنسػػا  مػػف 9199ديسػػمور 

لػػػػػؾ الكتػػػػػراب حػػػػػاملت ، وذ(9)القػػػػػوات الهنديػػػػػ  بػػػػػالهجـو علػػػػػا المسػػػػػتعمرة
رسػػػالها الطػػػائرات النناثػػػ  للتحلاػػػ  فوكهػػػا بصػػػن   الطػػائرات الهنديػػػ  منهػػػا، وا 
مستمرة، كما أف المصنحات الهندي  اتخذت مواكع علا الحدود الورتلالي ، 

صػػوؿ أربعػػ  كطػػارات أنديػػ  محملػػ  باألسػػلح  الثقالػػ  إلػػا مدانػػ  أونػػا مػع و 
Ona

حػػػرباتاف  ف  الهنديػػػ  سػػػنانتابػػػالقرب مػػػف لجػػػوال، كمػػػا أرسػػػلت البحرفػػػ  
التػي تعجػز كػوات الورتلػاؿ  تورغػـ تلػؾ االسػتعدادا ،(3)لجػوالكبال  سػواحل 

 Vassalo deعػػف التصػػدم لهػػا، أرسػػل سػػاالزار إلػػا فاسػػالو دم سػػالنا 
Silva (9111-9199 حػػػػػا ـ  )العػػػػػاـ يػػػػػومر  بػػػػػوف تقاتػػػػػل القػػػػػوات  لجػػػػػوال

مكف مػف ح ػد التوااػد الورتلالي  في لجوال اخػر رجػل، وأف يصػمد حتػا اػت
 . (2)الدولي ود الهند

ذأوت آماؿ ساالزار أدراج الرفػاح   فقػد رفػض نهػرو الوػلط ال ػداد  
مػػف جانػػب األمػػـ المتحػػدة، والػػدوؿ اللربيػػ  وعلػػا رأسػػها الواليػػات المتحػػدة 

للسػػػػػتيل  علػػػػػا  العسػػػػػكرف األمرفكيػػػػػ  وبرفطانيػػػػػا لتجنػػػػػب اسػػػػػتخداـ القػػػػػوة 
ت األوامػػػػر إلػػػػا القػػػػوات الورفػػػػ  والبحرفػػػػ  المسػػػػتعمرات الورتلاليػػػػ ، وصػػػػدر 

مبػػام بػػوف ت ػػوف متوأبػػ  لمواجهػػ  أيػػ  محاولػػ  مػػف و والجويػػ  فػػي منطقػػ  و
، (2)جانػػػػب الورتلػػػػالااف لوػػػػرب المػػػػدف الهنديػػػػ  ذات الموكػػػػع االسػػػػتراتاجي

وأسػػػندت القيػػػادة العامػػػ  للقػػػوات الهنديػػػ  المكلنػػػ  وتحرفػػػر المسػػػتعمرات إلػػػا 
Jayanto Nath Chaudhuri  (9111-9119 )   جايػػانتو نػػاث  ػػودرم 

                                                 
 .6ص  ،0520 ديسمبر 01تاريخ ب، 61359، العدد جريدة ا ىراف "البرتغال ترحل النساء من جوا"،(0)

(2) Kore, V.S., "Liberation of Goa: Role of the Indian Navy", Bharat Rakshak Website, 1 

October 2014.  

(3) Martins, Paulo, "Invasão de Goa, Damão e Diu foi há 45 anos", Jornal de Notícias, 

www.supergoa.com, (18 December 2006).   

ــة بقــوة الســالح"ل(9) ــدة ا ىــراف ،الينــد بــدأت أمــس غــزو مســتعمرة جــوا البرتغالي  ديســمبر 01تــاريخ ب، 61351، العــدد جري
 .6ص  ،0520

http://www.bharat-rakshak.com/NAVY/History/1950s/Kore.html
http://www.supergoa.com/pt/read/news_noticia.asp?c_news=603
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، وفػي (9)القائد العػاـ السػاو  للجػيش الهنػدم، ورئػيس أائػ  األركػاف العامػ 
ـ صػػدرت األوامػػر إلػػا القػػوات الهنديػػ  9199السػػابع ع ػػر مػػف ديسػػمور 

وسػػلح الطاػػراف ووػػد  الهجػػوـ، وكػػد أعلػػف نهػػرو أف الهنػػد اوػػطرت لحمػػل 
تلػػاؿ التخلػػي عػػف سياسػػتها السػػلح وػػد الورتلػػالااف، بعػػد أف رفوػػت الور 

 . (3)االستعمارف 
  جــوا"إســقــاط مستــعــمرة" : 
وػػػػػػػػػدأت القػػػػػػػػػوات الهنديػػػػػػػػػ  أعمالهػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػالهجـو علػػػػػػػػػا ولػػػػػػػػػدة مػػػػػػػػػوالنجيـ    

Maulinguém  ممػا أسػنر عػف مقتػل اثنػاف مػف الجنػود لجػوال ماؿ  ػرؽ ،
الواكعػػ   Doromagogoدورومػػاجوجو  ولػػدة الورتلػػالااف، بعػػدأا اتجهػػت إلػػا

ؿ موالنجيـ، ولـ تستطع كوات ال رط  الورتلالي  الصػمود أمػاـ القػوات  ما
الهنديػ ، فورسػلت القيػادة الورتلاليػػ  فػي بػانجيـ إلػػاهـ بنركػ  عسػكرف ، ل نهػػا 

اػـو  عصػرأزمت أي األخر  وسيطر الهنػود علػا المدانػ ، وفػي الرابعػ  
السػػػابع ع ػػػر مػػػف ديسػػػمور وػػػدأ الهجػػػـو الهنػػػدم مػػػع كصػػػة مػػػدفعي علػػػا 

ا ز الورتلاليػ  جنػوب مدانػ  مػوالنجيـ ونػا  علػا معلومػات اسػتخباراتي  المر 
خاطئ  أ ارت وتمركز الدبابات الورتلالي  الثقال  في أذ  المنطق ، ولوكػة 

وكولنػاؿ  Bicholimتقدـ الهنود كاـ الورتلالاوف وتدمار الجسور في ويكولـ 
Colvale  وأسونوراAssonora

(2) . 
أاجمػػػػت القػػػػوات  ـ9199 ديسػػػػمور وفػػػػي صػػػػباح الثػػػػامف ع ػػػػر مػػػػف 

 : (2)الهندي  المستعمرة مف ثلث جهات

                                                 
(1) Pillarisetti, Jagan, "The Liberation of Goa: 1961", Bharat Rakshak website, (1October 

2014). 

 .0ص  ،0520 ديسمبر 05تاريخ ب، 61110، العدد جريدة ا ىراف تحرير جوا من المستعمرين دون مقاومة تذكر"،ل( 5)
(3) "Invasão de goa", www.areamilitar.net, (8 May 2015).  

(4) Chakravorty, B.C., "Operation Vijay", Bharat Rakshak website, www.bharat-

rakshak.com, (1 October 2015). 

http://www.bharat-rakshak.com/IAF/History/1960s/Goa01.html
http://www.bharat-rakshak.com/LAND-FORCES/History/1961Goa/262-Operation-Vijay.html
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مسػػػتهدف  مدانػػػ  وونػػػدا  Usgãoالجػػػز  ال ػػػركي: عوػػػر منطقػػػ  أوسػػػجو  .9
Ponda   لجوالفي وسط . 

مسػػػتهدف  العاصػػػم   Banastariالجػػػز  األوسػػػط عوػػػر كرفػػػ  باناسػػػترم  .5
 بانجيـ. 

  . لجوال ماؿ  Tivimالجز  اللربي استهدؼ منطق  تنيـ  .9
ومػػف الملحػػ  أف أجػػـو القػػوات الهنديػػ  خػػلؿ تلػػؾ النتػػرة تركػػز علػػا     

منطقتػػػػي الوسػػػػط وال ػػػػماؿ  ولعػػػػل ذلػػػػؾ إلحكػػػػاـ كبوػػػػتهـ علػػػػا العاصػػػػم  
بػػانجيـ التػػي سػػيكوف لسػػقوطها أ وػػر األثػػر فػػي تحناػػز الهنػػود للسػػتمرار، 
ػػػل اأتمػػػاـ الورتلػػػالااف الحنػػػاا علػػػا بػػػانجيـ، وكانػػػت  وفػػػي المقاوػػػل كػػػاف جر

ترت ػػز علػػا إعاكػػ  تقػػدـ  -نظػػرا لوػػعة كػػدراتهـ العسػػكرف -فػػاعهـ خطػػ  د
الهنػػود إلػػا المدانػػ  مػػف خػػلؿ كطػػع كػػل الجسػػور المؤديػػ  إلاهػػا، ل ػػف أػػذ  

أحػد الوػبا   Carlos Azeredoالخط  كما أ ار ال ػاوتف كػارلوس أزفػردو 
أنهػػػا كانػػػت غاػػػر واوػػػح  وغاػػػر كاولػػػ   لجػػػوالالورتلػػػالااف المػػػدافعاف عػػػف 

  .(9)للتحقا 
تقػػػػدمت القػػػػوات  ـ9199 وفػػػػي صػػػػباح التاسػػػػع ع ػػػػر مػػػػف ديسػػػػمور 

الهنديػػ  إلػػا بػػانجيـ، ودار كتػػاؿ عناػػة وػػاف الطػػرفاف، اسػػتمر لمػػدة ثمانيػػ  
طػػػلؽ سػػػراح المعتقلػػػاف  سػػػاعات، انتهػػػا بسػػػيطرة الهنػػػود علػػػا المدانػػػ ، وا 

، وبحلػػػوؿ مسػػػا  الاػػػـو ننسػػػ  سػػػيطرت القػػػوات الهنديػػػ  علػػػا (3)السياسػػػااف
، فتجمع ما يقػرب مػف ألنػاف ورتلػالي فػي كاعػدة لجوالرة معظـ مدف مستعم

عند مػدخل مانػا  فاسػكو داجامػا، فكػاف ذلػؾ  Alparqueirosلالباركاروسل 
، الػػػذاف حػػػاولوا (2) آخػػػر مووػػػع دار فيػػػ  القتػػػاؿ وػػػاف الهنػػػود والورتلػػػالااف

                                                 
(1) " Passagem A Índia", O Expresso, 8 December 2001.  

، 0520 ديسـمبر 61تـاريخ ب، 61116، العـدد جريـدة ا ىـراف د"،"الف اليند ارتيع أمس الى آمر معقل برتغالي في الينـ( 6)
 .0ص 

 ( توضح مواقع العمليات العسكرية بين القوات اليندية والبرتغالية أثناء استرداد مستعمرة "جوا".3مريطة رقف )انظر:  (3)
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تػػوخار اال ػػتباؾ علػػا أمػػل وصػػوؿ تعزفػػزات مػػف البحرفػػ  الورتلاليػػ ، ولمػػا 
 .(9)اوطروا إلا تسليـ المدان  ول ف بعد تدمارأا  عجزوا عف ذلؾ

  :إسـقــاط مستـعمرتــي دمـــان و ديـــو  
ترأس الحامي  الورتلالي  المدافع  عف دماف انطوناػو خوسػي  دا كوسػتا     
ومعػ  ثلثمائػ  وسػتوف مػف جنػود  António José da Costa Pintoوانتػو 

تػػػػػػوماف ؿ الورتلػػػػػػالاوف الجػػػػػػيش، ومػػػػػػائتاف مػػػػػػف مسػػػػػػئولي ال ػػػػػػرط ، وحػػػػػػاو 
، ل ػػف القػػوات الهنديػػ  (3) المسػػتعمرة  وووػػع أللػػاـ تحػػوؿ دوف تقػػدـ الهنػػود

زحنػت علػا المسػتعمرة  Colonel Bhonsle تحت كيادة ال ولوناػل وونسػال 
، وكامػػت وتصػػوفب أجماتهػػا ـ9199 فػػي فجػػر الثػػامف ع ػػر مػػف ديسػػمور

اؿ عناػػػة وػػػاف علػػػا مطػػػار دمػػػاف، فواجهتهػػػا القػػػوات الورتلاليػػػ ، ودار كتػػػ
الطػػرفاف فػػي أ ثػػر مػػف مووػػع داخػػل المسػػتعمرة، ولػػـ يستسػػلـ الورتلػػالاوف 

 . (2)إال بعد نناد ذخارتهـ، وذلؾ في الساع  الواحدة ظهر الاـو ننس 
فقػػد ولػػغ عػػدد الحاميػػ  المدافعػػ  عنهػػا أربعمائػػ   أمػػا عػػف مسػػتعرة داػػػػػو     

دم ألماػػػػػػدا  مػػػػػػف الجنػػػػػػود ووػػػػػػبا  ال ػػػػػػرط  تحػػػػػػت كيػػػػػػادة الرائػػػػػػد فرنانػػػػػػدو
، وكانػػػت Fernando de Almeida e Vasconcelosفاسكونسػػػالوس 

المسػػتعمرة عبػػارة عػػف جزفػػرة ينصػػلها عػػف الوػػر الرئيسػػي كنػػاة وػػيق  ت ػػب  
المسػػتنقع، ممػػا صػػعب وصػػوؿ القػػوات الهنديػػ  الورفػػ  إلاهػػا  ولهػػذا كامػػػت 
الطػػائرات الهنديػػ  وػػإطلؽ الناػػراف علػػا كلعػػ  داػػو، ممػػا تسػػوب فػػي انػػدالع 

إخػػل  القلعػػ ، وأمػػاـ إلػػا رفػػ  فػػي مركػػز الػػذخائر، فاوػػطر الورتلػػالاوف ح
مػػع عػػدـ اسػػتطاعتهـ االتصػػاؿ بػػالمقر و الوػػربات الجويػػ  الهنديػػ  ال ثينػػ ، 

أو ل وون  أعلنوا استسلمهـ في ظهر التاسع ع ر مف  لجوالالرئيسي في 

                                                 
(1) Martins, Paulo, "Invasão de Goa, Damão e Diu foi há 45 anos", Jornal de Notícias, 

www.supergoa.com, (18 December 2006). 
(2) Ibid.  
(3) Capt Kapil Bhargava, Operations at Diu: The One day war, www.bharat-rakshak.com, 

(1 October 2015).   

http://www.supergoa.com/pt/read/news_noticia.asp?c_news=603
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، فوسػػر الهنػػود عػػددا مػػف الورتلػػالااف، مػػف وػػمنهـ حػػا ـ ـ9199 ديسػػمور
 . (9)و، وثماني  ع ر وابطا وثلث  وأربعاف جنديادا

أكػػذا سػػقطت المسػػتعمرات الثلثػػ  فػػػي ثلثػػ  أيػػاـ، وكانػػت الخسػػػائر  
            الب ػػػػػػػػرف  كلالػػػػػػػػ  مػػػػػػػػف الطػػػػػػػػرفاف األمػػػػػػػػر الػػػػػػػػذم جعػػػػػػػػل كرف ػػػػػػػػنا مانػػػػػػػػوف 

Krishna Menon (9111-9195 وزفػػػر الػػػدفاع الهنػػػدم يصػػػة أػػػذا )
، كمػػا أ ػػار (3)تمػػت دوف إراكػػ  دمػػا لالعمػػل العسػػكرم بونػػ  لعمليػػ  سػػرفع  

نهرو أف السرع  التي تمت وها العمليػ  وكلػ  الخسػائر خاػر دلاػل علػا أف 
بػالقوات  لجػوال، م ػارام إلػا ترحاػب أأػالي (2)الهند عرفت كاػة تػدور األمػر

االسػتعمار الورتلػالي ألكػاموا مئػات  فػي ظػلوأنهـ لو أرادوا البقػا   ،الهندي 
وكػػػػػػد منحػػػػػػت القػػػػػػوات الهنديػػػػػػ  التػػػػػػي  ػػػػػػاركت فػػػػػػي تحرفػػػػػػر   (2)العقبػػػػػػات

ت رفمػػػػػػػا  لجػػػػػػػوالالمسػػػػػػػتعمرات الورتلاليػػػػػػػ  وسػػػػػػػاـ الخدمػػػػػػػ  العامػػػػػػػ  و ػػػػػػػارة 
 . (2)لجهودأـ

وعلا النقيض أعلنت الورتلػاؿ أنهػا ال تعتػرؼ بسػقو  مسػتعمراتها فػي     
أادم القوات الهندي ، كما صرحت الحكوم  الورتلالي  أف المقاومػ  مازالػت 

رة فػػػي تلػػػؾ المسػػػتعمرات، وأنػػػ  لػػػـ يحػػػدث أف استسػػػلـ أحػػػد وتنػػػويض مسػػػتم
رسمي مف الحكوم  الورتلالي ، وبنا  علي  فػلزاؿ للورتلػاؿ الحػ  فػي إدارة 

، كمػػا أعلػػف سػػاالزار فػػي خطػػاب لػػ  فػػي الجمعيػػ  الوطنيػػ  (8)المسػػتعمرات

                                                 

(1) Martins, Paulo, "Invasão de Goa, Damão e Diu foi há 45 anos", Jornal de Notícias, 

www.supergoa.com, (18 December 2006).   

(2) Singhal, op.cit., p. 78.  

 ،0520 ديسـمبر 61تـاريخ ب، 61116، العـدد جريـدة ا ىـراففي الينـد"،  "الف اليند ارتيع أمس الى آمر معقل برتغالي( 3)
 . 0ص

 ديسـمبر 65تـاريخ ب، 61100، العـدد جريـدة ا ىـراف "،"نيرو يقول فظا ع البرتغاليين في أنجوخ دفعـت الينـد لتحريـر جـوا (1)
 .6ص ،0520

(5) "General Service Medal", www.prideofindia.net, (1 October 2015).  

               ،0520 ديســـمبر 31تـــاريخ ب، 61106، العـــدد جريـــدة ا ىـــرافالبرتغـــال خ تصـــدق حتـــى انن أن الينـــد حـــررت جـــوا"، ( "2)
 . 6ص 

http://www.supergoa.com/pt/read/news_noticia.asp?c_news=603
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ـ لأنػػ  ال يمكػػف التنػػازؿ عػػف أرض 9195الورتلاليػػ  فػػي الثالػػث مػػف انػػاار 
، وأننػػػػا ال نخػػػػوف عقاػػػػدتنا ونقػػػػل السػػػػكاف الػػػػذاف يعي ػػػػوف فػػػػي أػػػػذ  الػػػػوطف

 . (9)المناط  إلا مناط  خارجي ل
 . ردود اليعل الدولية الى ضف اليند للمستعمرات البرتغالية3

أحػدث وػػـ الهنػد للمسػػتعمرات الورتلاليػ  جػػدالم واسػعام فػػي األوسػػا         
االتحػاد السػوفاتي فػي الدولي ، وانقسمت الدوؿ واف مؤفد ومعػارض، وكػاف 

مقدم  الدوؿ التي أادت الموكة الهندم وكد أظهر الزعيـ السوفاتي لاوناػد 
( الذم كػاف فػي زفػارة للهنػد 9119-9115) Leonid Brezhnevورجناة 

للمسػػػتعمرات الورتلاليػػػ  توااػػػد بػػػلد  التػػػاـ ألم إجػػػرا  تتخػػػذ   هاأثنػػػا  وػػػم
سػػخط الػػدوؿ اللربيػػ  التػػي ، ودعػػا الهنػػود إلػػا لتجاأػػل (3)لجػػوالالهنػػد فػػي 

اعتادت كمع ال عوب ونهب خاراتهػال، وحانمػا تقػدمت الورتلػاؿ بطلػب إلػا 
ـ  إلصػػػػدار كػػػػرار 9199مجلػػػػس األمػػػػف فػػػػي الثػػػػامف ع ػػػػر مػػػػف ديسػػػػمور 

إلجبػػػار الهنػػػد علػػػا وكػػػة إطػػػلؽ النػػػار، اسػػػتخدـ االتحػػػاد السػػػوفاتي حػػػ  
 . (2)الناتو لمنع تنناذ القرار

عػػػض الػػػدوؿ األفرفقيػػػ  واألسػػػاوي  عػػػف وفػػػي ننػػػس السػػػياؽ أعربػػػت ب  
اغتباطها وتحرفر الهنػد للمسػتعمرات الورتلاليػ ، وأاػدت موكنهػا عنػد عػرض 
القوػػػي  علػػػا مجلػػػس األمػػػف، وسػػػاأمت مػػػع االتحػػػاد السػػػوفاتي فػػػي منػػػع 
مجلس األمػف مػف اتخػاذ كػرار وإجبػار الهنػد علػا وكػة إطػلؽ النػار، ممػا 

فػػي حػػل الموكػػة، وأف السػػلط  جعػػل سػػاالزار اػػتهـ األمػػـ المتحػػدة بالن ػػل 

                                                 
(1) "Records show colonizers were not done with Goa", The Times of India, 19 December 

2011.  
 01 تــاريخب، 61111، العــدد جريــدة ا ىــراف، "لتحريــر مســتعمرة جــوا -حتــى العســكري –"روســيا تبلــ  الينــد تهييــدىا التــاف  (6)

 . 6، ص 0520 ديسمبر
(3) Sharma, S.R., India-USSR Relations, 1947-1971: From Ambivalence to Steadfastness, 

New Delhi: Discovery Published House, 1999, p. 29.  
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، وكػػد أ ػػار المػػؤرخ الهنػػدم (9)النعليػػ  فاهػػا للػػدوؿ ال ػػاوعي  واألفروآسػػاوي 
بػػػوف كػػػل صػػػحة الولػػػداف األسػػػاوي  واألفرفقيػػػ  وأوروبػػػا  Singhal سػػػانجاؿ

، (3)ال ركي  أ ادت لوجهود الهند النوال  في التصدم للستعمار الورتلػاليل
لا حد كواػر فقػد تولمػت أػذ  الػبلد كمػا ويمكف القوؿ بوف ما كال  صائب إ
 تولمت الهند مف وطوة االستعمار. 

كانت مصر مف أولا الدوؿ األفرفقي  التي أعربت عػف توااػدأا للهنػد  
منػػػػػػػذ السػػػػػػػاعات األولػػػػػػػا لوػػػػػػػد  العلميػػػػػػػات  لجػػػػػػػوالفػػػػػػػي جهودأػػػػػػػا لتحرفػػػػػػػر 

، ورفوػػت السػػماح بمػػرور أحػػد  السػػنف الورتلاليػػ  التػػي تنقػػل (2)العسػػكرف 
، ممػػػا جعػػػل (2)عوػػػر كنػػػاة السػػػويسلجػػػوالواألسػػػلح  والػػػذخائر إلػػػا  الجنػػػود

الصػػػحة األجنويػػػ  وبخاصػػػ  األمرفكيػػػ  توجػػػ  نقػػػدام الذعػػػا لعوػػػد الناصػػػر، 
وتصػػػة مػػػا كػػػاـ بػػػ  بونػػػ  خطػػػو أفػػػدح ممػػػا ارت بػػػ  نهػػػرو حانمػػػا كػػػاـ بلػػػزو 

( المتحػػدث 9119-9199، كمػػا أعلػػف الػػدكتور الصػػادؽ المقػػدـ )(2)لجػػوال

                                                 
(1)  Keesing's Record of World Events, "International Reactions to Indian Attack on Goa: 

Soviet Veto of Western Cease-fire Resolution in Security Council", Volume 8, March, 

1962, p. 18659.  

(2) Singhal, op.cit., p. 79.  

 .0ص ،0520 ديسمبر 61تاريخ ب، 61116العدد  ،جريدة ا ىرافالقاىرة تبل  تهييدىا لليند إلى جميع الدول"، ل (9)
 .0ص ،0520 ديسمبر 05 تاريخب، 61110العدد  ،جريدة ا ىراف"تحرير جوا من المستعمرين يتف بال مقاومة تذكر"،  (1)

ف  وليـذا أرسـلت المارجيـة البرتغاليـة 0591حرصت البرتغال الى استطالع موق  مصر من النزاع منـذ بدايـة ا حـداث اـاف 
المارجية المصرية تستيسر ان موق  مصر من الطلب التي تقدمت بو اليند بشهن منع مرور السين الحربية البرتغالية  إلى

من قناة السويس إلى اليند، والـى الـرغف مـن أنـو بمطالعـة الوثـا ق الماصـة بموضـوع النـزاع، فـإن الينـد لـف تطلـب ذلـة مـن 
محاولة لجس نـبض الحكومـة المصـرية بشـهن مـرور السـين البرتغاليـة فـي مصر، ويمكن القول بهن طلب البرتغال ما ىو إخ 

القناة في حالة حدوث نزاع مسلح  وليذا فقد أبلغت المارجية المصرية وزير البرتغال الميـوض فـي القـاىرة أن مصـر ملتزمـة 
باحة المالحة في القناة وقت السلف و 0111بتطبيق أحكاف اتياقية ااف  وقت الحرب الى حد سـواء ف التي تنص الى حرية وا 

 . انظر:بعالقات طيبة بطرفي النزاع ظلجميع السين التجارية والحربية وبدون تمييز بين الدول، وأنيا تحتي
 9بتـاريخ ، ، تقريـر الميوضـية المصـرية بلشـبونة0ملـ   ،611وثا ق وزارة المارجيـة، ا رشـي  السـري الجديـد، محيظـة  -

 . 0591أغسطس 
(5) David, Lawrence, "Nasser Violates Pledge on Suez Canal Passage", Spokane Daily 

Chronicle, 23 December 1991. p. 4.  
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سػػػػػيعجل ونهايػػػػػ  االسػػػػػتعمار  لجػػػػػوالونسػػػػػي  أف تحرفػػػػػر باسػػػػػـ الخارجيػػػػػ  الت
 . (9)الورتلالي في أفرفقيا

وعلػػػا الجانػػػب ااخػػػر نػػػددت بعػػػض الػػػدوؿ بوػػػـ الهنػػػد للمسػػػتعمرات  
الورتلاليػػػػ ، وفػػػػي مقػػػػدمتها الواليػػػػات المتحػػػػدة األمرفكيػػػػ ، فقػػػػد  ػػػػف لأدالم 

المنػػػدوب األمرفكػػػي لػػػد  األمػػػـ المتحػػػدة  Stevenson Adlaiستيننسػػػفل 
 رسػػػا وػػػد األعمػػػاؿ العسػػػكرف  التػػػي كامػػػت وهػػػا القػػػوات الهنديػػػ ،  أجومػػػا

، كمػػػا حاولػػػت لجنػػػ  لجػػػوالمطالبػػػا بانسػػػحاب أػػػذ  القػػػوات دوف  ػػػر  مػػػف 
العلكػػػػػات الخارجيػػػػػ  فػػػػػي مجلػػػػػس ال ػػػػػاوخ األمرفكػػػػػي تقلاػػػػػل المسػػػػػاعدات 

، وأرسلت الواليات المتحدة مذكرة إلا الهند (3)%51األمرفكي  للهند ونسب  
، فػػػوعلف لجػػػوالكلقهػػػا مػػػف التػػػدخل العسػػػكرم الهنػػػدم فػػػي  أعربػػػت فاهػػػا عػػػف

نهػػػػرو للسػػػػنار األمرفكػػػػي فػػػػي ناػػػػودلهي جالورفػػػػث اعتراوػػػػ  علػػػػا المػػػػذكرة 
األمرفكي ، وعلا االحتجاج علا وـ الهند كطع  مف أراواها، كما أرسل 

    John  نهػػػػرو خطابػػػػام مطػػػػوال إلػػػػا الػػػػرئيس األمرفكػػػػي جػػػػوف كانػػػػدم
Kennedy(9199-9199 دافع في )  عف تصرؼ الهنػد، وأعػرب فيػ  عػف

 للمسػػتعمرات الورتلاليػػػ  الهنػػد كلقػػ  مػػف تػػوثار الموكػػة األمرفكػػي مػػف وػػـ
 .(2)علا العلكات األمرفكي  الهندي 

لصػػػػالح الهنػػػػد، جعلػػػػت  لجػػػػوالوالػػػػراجح أف اسػػػػتتباب األووػػػػاع فػػػػي  
الواليػػات المتحػػدة األمرفكيػػ  تعاػػد تقاػػيـ الموكػػة مػػف جداػػد، إذا أخػػذنا فػػي 

ار التوااد السوفاتي الواوح للموكة الهندم، وتصوفر  للقوي  علا االعتب
أنها دفاع عف ال عوب المستعمرة في تقرفر مصارأا، ولهػذا لػـ تتخػذ إدارة 

                                                 
(1) Keesing's Record of World Events, op.cit., p. 18659.  

(2) F.R.U.S., 1961-1963, Vol. XIX, South Asia, Document 77, 753D.00/12-2361. Secret; 

Telegram From the Department of State to the Embassy in India, 23 December 1961. 
(3) F.R.U.S., 1961-1963, Vol. XIX, South Asia, Document 78, 690D.91/12-2861. Secret, 

Telegram From the Embassy in India to the Department of State, New Delhi, 28 

December 1961.  
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كانػػدم إجػػرا ام حاسػػػمام وػػد الهنػػػد، ول ػػف ا تنػػت وػػػإعلف اسػػتنكارأا لوػػػـ 
 الهند لتلؾ المستعمرات. 

ا مػػف وػػـ المسػػتعمرات  ػػاركت ورفطانيػػا الواليػػات المتحػػدة فػػي موكنهػػ 
للورتلاليػػ  بػػالقوة العسػػكرف ، وأرسػػلت أػػي األخػػر  مػػذكرة إلػػا الهنػػد أعربػػت 

دنكػػػاف ، وأعلػػػف لجػػػوالفاهػػػا عػػػف كلقهػػػا مػػػف التػػػدخل العسػػػكرم الهنػػػدم فػػػي 
 ثمسػػػئوؿ العلكػػػات الخارجيػػػ  فػػػي ال ومنولػػػ Duncan Sandys سػػػانداز

باسػػػػتخداـ اسػػػتيائ  مػػػػف كػػػرار حكومػػػػ  الهنػػػد  Commonwealthالورفطػػػاني 
 Patrickالقوة العسكرف  لتحقا  أأدافها السياسي ، كما أووح باترفؾ داف 

Dean   مندوب ورفطانيا لد  األمـ المتحدة أف دولت  أصاوت بصدم  كويػ
 . (9)بسوب اندالع القتاؿ

نظػػػػرا   وكانػػػػت الورازفػػػػل مػػػػف أ ثػػػػر الػػػػدوؿ معاروػػػػ  للمسػػػػلؾ الهنػػػػدم 
اؿ، ولهذا حانما سػيطرت الهنػد علػا للصلت الوطادة التي تربطها بالورتل

 جوسػػػػػػالانو كوبات ػػػػػػيؾالمسػػػػػػتعمرات الورتلاليػػػػػػ  حػػػػػػذر الػػػػػػرئيس الورازفلػػػػػػي 
Juscelino Kubitschek (9119-9199  نهػػرو مػػف العواكػػب الوخيمػػ )

مؤكػػػدام أف لسػػػبعوف ملاػػػوف ورازفلػػػي ال  ،التػػػي تترتػػػب علػػػا ذلػػػؾ التصػػػرؼ
ارت وتهػػا القػػوات الهنديػػ  يمكػػنهـ أف ينهمػػوا أو اتقولػػوا أعمػػاؿ العنػػة التػػي 

، ول ف موكػة الورازفػل لػـ اتعػد حػد إظهػار اللوػب، فلػـ تقػدـ (3)لود جوا
الورازفل كلارأا مف الدوؿ المعترو  علا اتخاذ رد فعػل كػوم وػد القػوات 
الهنديػػػ  التػػػي سػػػيطرت بسػػػرع  علػػػا الموكػػػة، وا تنػػػت الورازفػػػل وإصػػػدار 

 . (2)ها لنقد لجوالتصرفحات تووح فاها م اركتها للورتلاؿ في آالم
ومما سو  اتوػح أف المعاروػ  لػـ ت ػف كويػ  بال ػكل الػذم اجعػل  

الهنػػػػد تتراجػػػػع عػػػػف خطوتهػػػػا فػػػػي وػػػػـ المسػػػػتعمرات الورتلاليػػػػ ، و ػػػػعرت 

                                                 
(1) Keesing's Record of World Events, op.cit., p. 18659.   

(2)  Davila, Jerry, op.cit., p. 27.  

(3) Ibid, p. 27.  
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الورتلاؿ وخاب  األمل بسوب تخلػي حلنائهػا عنهػا فػي أػذا الموكػة العسػر  
، كمػػػػا اجتاحػػػػت (9)ولهػػػذا أػػػػددت باالنسػػػػحاب مػػػف حلػػػػة  ػػػػماؿ األطلسػػػي

وون  مظػػػاأرات وػػػخم  معاديػػػ  للواليػػػات المتحػػػدة وبرفطانيػػػا احتجاجػػػا ل ػػػ
، وأحػػػػػػػرؽ المتظػػػػػػػاأروف األعػػػػػػػلـ المسػػػػػػػتعمرات الورتلاليػػػػػػػ علػػػػػػػا وػػػػػػػياع 

 وػػػػـ، وخػػػػلؿ ال ػػػػهور التػػػػي تلػػػػت (3)األمرفكيػػػػ  والورفطانيػػػػ  فػػػػي ال ػػػػوارع
المستعمرات استخدمت الورتلاؿ محطات اإلذاعػ  الورتلاليػ  لحػث الجػوفاف 

إلدارة الهندي ، وبذؿ الجهد لخلػ  حركػات المقاومػ  السػرف  علا معارو  ا
، بعػد تنجاػرات، ودس الجواسيس لتنناػذ سلسػل  مػف ال(2)ود اإلدارة الهندي 

أف كػػاموا وتػػدمار المرافػػ  األساسػػي  فػػي المسػػتعمرات كوػػل تسػػليمها للقػػوات 
 .(2)الهندي 
 وبعػػد أف أطمػػوف نهػػػرو لسػػيطرة الهنػػود علػػػا الووػػع فػػي المسػػػتعمرات 

الورتلاليػ ، أراد أف يعػػود إلػا سػػلمات ، مؤكػدام أف الهنػػد ال تعتوػر ننسػػها فػػي 
حالػػ  حػػرب مػػع الورتلػػاؿ، وأنػػ  ارغػػب فػػي أف تعػػود العلكػػات وػػاف الولػػداف 

، وبالنعػل عػادت العلكػات وػاف الهنػد والورتلػاؿ فػي (2)إلا حالتها الطويعي 
مػػف إورفػػل أعقػػاب االنقػػلب العسػػكرم الػػذم حػػدث فػػي الخػػامس والع ػػرفف 

، وعقػدت معاأػدة وػاف (8)ـ   إلسقا  الحكـ االسػتودادم فػي ل ػوون 9119

                                                 
 63تاريخ ب، 61119، العدد جريدة ا ىراف، ""البرتغال قد تنسحب من حل  ا طلنطي لموق  الغرب من تحرير اليند لـجوا (0)

 .0ص ،0520 ديسمبر

تـاريخ ب، 61112العـدد  ،جريـدة ا ىـرافاستمدمت أسـلحة حلـ  ا طلنطـي فـي مقاومتيـا لتحريـر جـوا"،  "القوات البرتغالية (6)
 .6ص ،0520 ديسمبر 61

(3) Xavier, Constantino, "Lost in delusion", www.thegoan.net, (3 May 2014).  

(4) Singhal, op.cit., p. 78. 
 ،0520 ديسـمبر 61تـاريخ ب، 61116، العـدد جريـدة ا ىـراف"الف اليند ارتيع أمس الى آمر معقل برتغالي في اليند"،  (9)

 . 0ص

-Caetano Marcello (0521ىذا اخنقالب باسف "ثـورة القرنيـل" التـي استسـلف الـى إثرىـا مارسـيليو كايتـانو      ر  ا   (2)
(. لمزيـد مـن Spinola0501-0552 (( ر ـيس الحكومـة الـذي ملـ  سـاخزار، ونقـل سـلطاتو إلـى الجنـرال سـبينوخ 0511

 ف وقياف الجميورية البرتغالية الثانية انظر: 0511التياصيل ان ثورة 
- Maxwell, Kenneth, "The Thorns of the Portuguese Revolution", Foreign Affairs, Vol. 54, 

No. 2 (Jan., 1976), pp. 250-270.  

http://www.thegoan.net/View-From-Afar/Lost-in-delusion/Column-Post
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ـ وكػػػػع علاهػػػػا وزفػػػػر 9119الطػػػػرفاف فػػػػي الرابػػػػع والع ػػػػرفف مػػػػف ديسػػػػمور 
(، ووزفػػػػر 9199-9119)  Shri chavanخارجيػػػػ  الهنػػػػد  ػػػػرم  ػػػػافاف 

( التػي 9159)ولػد  Mário Soaresخارجي  الورتلػاؿ آنػذاؾ مػارفو سػوارفز 
المػادة األولػا منهػا علػا اعتػراؼ حكومػ  الورتلػاؿ بسػيادة الهنػد  أ دت فػي

كلػػػػيـ لدادر لجػػػػوالال املػػػػ  علػػػػا  ل، وأف أػػػػذ  يوناجػػػػارأنل ا، ودمػػػػاف وداػػػػو، وا 
، كمػا أوصػت  المعاأػدة (9)المقاطعات جز  ال اتجػزأ مػف األراوػي الهنديػ 

بوػػػرورة فػػػتح آفػػػاؽ جداػػػدة للتعػػػاوف وػػػاف الولػػػداف فػػػي مختلػػػة المجػػػاالت 
واتخػػذت خطػػوات مػػف جانػػب الػػدولتاف إلعػػادة  ،ا المجػػاالت الثقافيػػ والسػػيم

كػػاـ مػػارفو سػػوارفز الػػذم  9115العلكػػات الدولوماسػػي  وانهمػػا، وفػػي عػػاـ 
فػػػي أعقػػػاب زفػػػارة  لجػػػوال( وزفػػػارة 9119-9119أصػػػبح رئيسػػػام للورتلػػػاؿ )

Venkataraman            (9111-9115 )الػػرئيس الهنػػدم فانكاتارمػػاف 
 . (3)9111للورتلاؿ عاـ 

وأكذا عادت المستعمرات الورتلاليػ  إلػا الهنػد، بعػد فتػرة مػف النػزاع  
اسػػػػتمرت أل ثػػػػر مػػػػف سػػػػبع سػػػػنوات، ووػػػػح خللهػػػػا أف الوسػػػػائل السػػػػلمي  

تي سلوتها الحكوم  الورتلالي  وحدأا ليست كادرة علا إعادة حقوؽ الهند ال
لقػػروف متعػػددة، وأف الوسػػائل العسػػكرف  كانػػت لهػػا القػػوؿ النصػػل فػػي أػػذا 
النػػػػزاع، وأف الهنػػػػد عرفػػػػت كاػػػػة تختػػػػار الوكػػػػت المناسػػػػب لتنناػػػػذ عملياتهػػػػا 
العسكرف  لوـ المستعمرات مستنادة مف حال  الوعة الداخلي والخارجي 

ـ، ثػـ عػادت العلكػػات 9199 التػي عانػت منهػا الورتلػػاؿ والسػيما فػي عػػاـ

                                                 
(1) Ministry of External Affairs, India, "Treaty Between The Government of India and the 

Government of the Republic of Portugal on Recognition of India's Sovereignty over 

Goa, Daman, Diu, Dadra, Nagar Haveli and Related Matters", www.commonlii.org, 

 (6 December 2015). 

(2) "Portugal still in denial over goa", Deccan Herald, 20 March 2011, 

www.deccanherald.com, (2 October 2015).  

https://en.wikipedia.org/wiki/R._Venkataraman
http://www.commonlii.org/
http://www.deccanherald.com/content/149095/portugal-still-denial-over-goa.html
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الوديػػػػ  وػػػػاف الولػػػػداف بعػػػػد انقطػػػػاع داـ مػػػػا يقػػػػرب مػػػػف ثلثػػػػ  ع ػػػػر عامػػػػام، 
 وطوفت وذلؾ صنح  النزاع لتودأ مرحل  جدادة مف العلكات واف الولداف. 
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 .(1")المستعمرات البرتغالية في اليند موقع ( التي توضح0مريطة رقف )

 
 
 

                                                 
، بحث في النزاع 0، مل  611وثا ق وزارة المارجية، ا رشي  السري الجديد، محيظة  (0)

 .البرتغالي اليندي حول الممتل ات البرتغالية في اليند
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 (0")( توضح مواقع القوات البرتغالية في إقليف "دادرا وناجارىيلي6مريطة رقف )

 
 
 
 

                                                 
 الجغرافي.  GISالمريطة من امل الباحثة باستمداف برنامج  (0)
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( توضح مواقع العمليات العسكرية بين القوات اليندية والبرتغالية أثناء استرداد 3مريطة رقف )
 .(0)مستعمرة "جوا"

 

                                                 
 الجغرافي.  GISحثة باستمداف برنامج المريطة من امل البا (0)


