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أكد فذل االتجاه األول الستسثل بالحركة اإلصالحية، ضرورة السزي  باالتجياه الثياـ  ي الثيؾرل ي لم زيا  كمي  ح يؼ      

مث فؾا الظب ة البرجؾازية الرينشية الشائي،ة، واليذبؽ تيرز   وقد تبش  هذا االتجاه واـها  الشغام االمبراطؾرل . اسرة الساـذؾ
( الييذل أتييؼ مراسييتد فيي  مييدارس اإلرسيياليا  6681-6611مييشهؼ ئخريييا  ييامتيية متسنييزة كييان أهسهييا صييؽ تييا  صييؽ  

ي  حتي  أكسيل مراسية الظيا في  كيام  ي  كـؾ ؾلؾلؾ وهـؾ وقيد أرير  مراسيتد في  تميػ السيدارس في   .6688التبذنرية ف  هـؾ
ألفكييار البر ييية، كسييا ضلسييد وضييع الريينؽ وسييي  الييدول البر ييية القتدييامها، فيي  عييل ح ييؼ أسييرة متخمفيية رج ييية تذيير د ا

وذلييػ بالايييام تثييؾرة مدييمحة ت زيي  كميي  سييمظة الساـذييؾ، ولتجدييند ذلييػ تخميي  كييؽ  . ميارضيية لكييل محيياوال  اإلصييال 
. والتي  أقاميل لهيا 6681رينؽ( كيام مهشة الظا واـررف لميسل الدياس  فأسس جس ية رؾرية ه   جس ية إـهيا  ال

ي  وكؾاـجدي  وكياـتؾن، وفي  الديشؾا  التاليية قيام  سمديمة ميؽ االـتفاضيا  اسيتهدفل ال زيا  كمي   فروكًا ف  هـؾ  كـؾ
، حني  تيؼ التخظيين الـتفاضية 6681الجسهؾرل والسيسا ف  كام  الشغام الساـذؾ وإقامة الشغام االمبراطؾرل مسثال بأسرة

ي  لالستيال  كم  كؾ  ي  كـؾ اـبتـؾ ، غنر أن الخظة ُكذفل واكدم كدم مؽ أكزا  الجس ية وفر صؽ تا  صيؽ الي  هـؾ
و يييد ان حرييل كميي  مديياكدة مالييية قييام بجؾليية فيي  اور ييا والؾالتييا  الستحييدة لجسييع  . ومشهييا اليي  اليابييان طالبييا السديياكدة

تس شيل السفؾضيية  6681تذيريؽ االول  وفي  .  تهرييا الديال  الي  الرينؽو  السال واالـريار ميؽ الرينشننؽ السهياجريؽ
الريينشية فيي  لشييدن مييؽ اكتظافييد لكشييد أفيير  كشييد تتييدكل مييؽ الح ؾميية البريظاـييية. رييؼ اتخييذ مييؽ مدبشيية بؾكؾهامييا الياباـييية 
مركزًا لشذاطد، ومشها اكذ بترل بفروع الجس ية ماكل الرنؽ والجس يا  الدرية االكرى مثل  جس ية الث افية الرينشية( 

ييام مجسؾكة مؽ الظمبة الرينشننؽ اليذبؽ تم يؾا تيمييسهؼ في  اليابيان، باالئيترا   6891الت  ئهد  ف  كام ف  ئشبهال 
ـغسيييل جس يييية أحييييا  الرييينؽ فييي  كياـجديييؾ  6891ميييع جس يييية الث افييية الرييينشية تتذييي نل  كريييبة التجيييدم(، وفييي  كيييام 

فييي  ذليييػ الؾقيييل تشذييياطا  رؾريييية وتذييي ياـ ، وقيييد قاميييل هيييذه الجس يييية وغنرهيييا ميييؽ الجس ييييا  الديييرية التييي  عهييير  
واـتفاضا  ضد أسرة الساـذؾ، كسا أم  صحافتها مورًا ف  ـذر األفكار الثؾريية لمبرجؾازيية، واليدكؾة الي  إسي ام ح ؾمية 

 الساـذؾ وإقامة الشغام الجسهؾرل وسؽ الدستؾر.
في  يييأة التحيالل السذيتر   6891تسيؾز  19ولجيل الشذام الثؾرل لهذه الجس يا  أكثر فيالية جرى تؾحنيدها في       

كزيؾًا  611و مي  كيدم أكزيا ها السؾجيؾمبؽ في  طؾكنيؾ  . او ما سس   باليربة الثؾرية( تحل زكامية صيؽ تيا  صيؽ
ؾلؾليؾ، و مثمؾا فركيًا ماكيل  61مختمل م اطيا  الرنؽ وتؼ تينينؽ روسسيا  فروكهيا في  تروكديل وسيان فراـديدي ؾ وهـؾ

وكاـيل  .الساـذيؾ وأييسيؾا الشغيام الجسهيؾرل امكميؾا السدياواة في  ممكيية االر ( واالرنؽ، وكيان ئييار هيذه الهييأة  أطيرم
هيييدافها ومشاهجهيييا وهييي   ال ؾميييية والدتس راطيييية وميييياش الذييييا( ا صيييحيفة الذييييا  مييينؽ تيييياو( لديييان حالهيييا ومؾضيييحة 

ر  الهيييأة تياـييا وكاـييل أكييدام هييذه الرييحيفة تهيير  اليي  ماكييل الريينؽ فنتم فهييا السث فييؾن هشييا  بذيي ل كبنيير، وقييد أصييد
 أوضحل فيد مراحل الثؾرة وه :



 ح ؾمة كد رية امدها رالث سشؾا . -6
 مستؾر مؤقل  سل سشؾا (. -8

 ح ؾمة مستؾرية كاممة ف  عل ـغام جسهؾرل ور يس مشتخا.  -1

 -ـذر  صحيفة الذيا ترريحا أجسمل فيد مبامئ الهيأة الجدبدة وه  : 6891وف  كام         
 ام أسرة الساـذؾ وإقامة مولة ذا  سييامة تؾحيد فنهيا األجشياس الخسدية ماكيل الرينؽ ال ؾمية ضرورة أولية إلس -6

 وهؼ الرنشنؾن والتبتنؾن والسبؾل والسشذؾريؾن واألترا  السدمسؾن.
 الجسهؾرية.  -8

 مياش الذيا  تأميؼ االر (. -1

 تؾحند الرنؽ. -1

 التياون مع اليابان ومشائدة الدول االكرى لسداـدة الثؾرة. -1

إلئيييارة الييي  أن ح ؾمييية الساـذيييؾ تيييدأ  فييي  هيييذه االرشيييا  تتبننييير سياسيييتها ـحيييؾ اإلصيييال ، ف اميييل بييييدة وتجيييدر ا     
، كمي  وفي  6896إصالحا  لمجيش والتيميؼ، وتشغيسا  أمارية أكرى، اما الدسيتؾر ف يد وضييل كظؾطيد اليامية كيام 

 الدستؾر الياباـ ، ووكد  بايام ح ؾمة مستؾرية بيد تدية اكؾام.
لشزيالها الثيؾرل، ففي   السذتر  تمػ االجرا ا  الت  اتخذتها الح ؾمة لؼ تحل مون مؾاصمة ييأة التحالل كم  ان     

، ـغؼ صؽ تا  صؽ سل اـتفاضا  مدمحة ف  أماكؽ متفرقة ميؽ م اطييا  كياـتؾن 6896و 6891السدة تنؽ كام  
ييان بييا   جسييهييا بالفذييل، رييؼ جييا   رييؾرة ووتذيياـ  لتزييع ـهاتيية لمح ييؼ  6866االول  تذييريؽ 69فيي   وكؾاـجديي  وهـؾ

غيرا لالـتريارا  الديريية التي   .اإلمبراطؾرل مسثال بأسرة الساـذؾ وقد حرمل هيذه الثيؾرة، ، كمي  تأبنيد ئييب  كبنير ـو
 .ح  ها الثؾار، فزل الكثنر مؽ السؾعفنؽ واـرار السمكية الدستؾرية، االـزيسام الي  صيفؾفها لدفيامة ميؽ رسيار الشرير

        .6868ا  صؽ ر يدًا مؤقتا لمجسهؾرية الرنشية ف  االول مؽ كاـؾن الثاـ  كام وتؼ اـتخا  صؽ ت
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، أكمؽ قرار تشازل ح ؾمة الساـذؾ كؽ الدمظة، بييد مفاوضيا  جير  تينؽ 6868ف  الثاـ  كذر مؽ ئبام كام       
مة الجيييش، رييؼ بالتفيياو  مييع الثييؾار الييذبؽ كيياـؾا بايييامة صييؽ تييا  بييؾان ئييد كييال الييذل كمفتييد ح ؾميية الساـذييؾ اوال بايييا

 صؽ، الـها  الشزاع بالتدؾية اآلتية:
تشازل االمبراطؾر كؽ الدمظة م اتل الحفاه كم  سالمتد وحريؾلد كمي  مخرريا  مدـيية وام اـيية ب ا يد في  قريره، 

ف بيؾان ئيد كيال، و االتفيا  ميع ح ؾمية وصدور قرار امبراطؾرل ت ز  تتكمي . وحرؾل أمرا  الساـذؾ كم  ميائا 
 الح ؾمة السؤقتة الت  ترأسها صؽ تا  صؽ(، بإقامة ح ؾمية جسهؾريية في  الرينؽ. وه يذا اـديحا صيؽ تيا   شجكــا



كيال ألحديؽ   يييامة بيؾان ئيأميؾر كيدة مشهيا  ذلػ ويس ؽ ارجاع . لرالح بؾان ئ  كال ، صؽ مؽ ر اسة الجسهؾرية
االزمية الداكميية في   وييزام كمي  ذليػ . ، وسمظاتد الدكتاتؾرية الت  م شتد مؽ فر  ارامتيدجنؾش الرنؽ تدريبَا وتدميحاَ 

؛ ومحاوليية االكنيير تالفيي  وقييؾع الييبالم فيي  الييذل أسدييد صييؽ تييا  صييؽ  الييؾطش  الريينش ( الكؾمشتيياـ   حييز صييفؾف 
  السؾاليية لنيؾان ئي  كيال الجسهؾرينؽ والذسال الذل ب   تحل سييظرة ال يؾا سيظر كميدحر  أهمية تنؽ الجشؾ  الذل 

. 
وكميد تؼ اتشخا  بؾان ئد كال ر يدا مؤقتا لمجسهؾرية مؽ قبل السجمس الؾطش  السؤقل في  ـياـكشج، وأصيبح  

وكان ذلػ إبذاـًا بسؾ  الشغيام الجسهيؾرل الدسيتؾرل الن بيؾان ليؼ ت يؽ تيشييد ميؽ الفكير البر ي   . ل  بؾان هـؾ  ـا با لد
اما الح ؼ الدستؾرل فكان بتشاقض مع منمد لمح يؼ اليدكتاتؾرل، وقبيل بيالثؾرة الـهيا كاـيل  . سؾى تحدب  الجيش واإلمارة

وف  اليائير ميؽ إذار تيؼ تشرينبد رسيسيا ر يديًا لمجسهؾريية في   .الؾسنمة الؾحندة ألبيام الساـذؾ كؽ الدمظة لنت مدها هؾ
فييد مجميس مسثميي  الس اطييا  في  ـيياـكشج  في  الؾقيل الييذل ب ي  . ب ينؽ وكهيد الي  تيياـ  ئياوي  تر اسية مجميس الييؾزرا 

قا سييا وأكمييؽ فيي  النييؾم التييال  الدسييتؾر السؤقييل الييذل اكييد كميي  اتجييام مجمييس وزرا  تينشييد اليير يس وي ييؾن مدييؾساًل أمييام 
يية مييؽ مجمديينؽ ويتييؾل  اليير يس سييمظة تينيينؽ كبييار السييؾعفنؽ السييدـننؽ واليديي رينؽ، فيي  حيينؽ  . سييمظة تذييري ية م ـؾ

 ت  سمظة السريامقة كمي  ال يرارا  السهسية الستيم ية تتؾيييع السياهيدا  والتشغيسيا  اإلماريية والسالييةالسجمس الشيا  أكظ
كميي  ان بمتيي،ؼ السجمييس التذييريي  فيي  غزييؾن كذييرة ائييهر مييؽ تيياريت اكييالن الدسييتؾر السؤقييل وذلييػ إلقييرار الدسييتؾر  .

 .  تساما وطسؾحد بالدمظة السظم ة االمر الذل بتيار  كال   سمظا  بؾان ئ هذا كان تيش  ت نندو  . الدا ؼ
واجهل الح ؾمة الجدبدة مذاكل كثنرة مشها، افالس الخزيشة، والؾحيدة الفيميية لميبالم التي  كاـيل مؾحيدة ـغرييًا، ف يد      

كييان بيييض قييامة الس اطيييا  بييدبؽ بييالؾال  اليي  بييؾان ئييد، و يزييهؼ االكيير بييؾال  صييؽ تييا  صييؽ، فيسييا فزييل ضكييرون 
ح ؾميية السركزييية. ولمحنمؾليية مون ت ييدم ال ييامة اليديي رينؽ فيي  الس اطيييا  بظمبييا  مالييية، اقيير  االـفرييال كييؽ سييمظة ال

كييال اليي  تؾييييع قيير  مييع االتحييام البشكيي    الح ؾميية سييمظتهؼ فيي  الس اطيييا ، ولسيالجيية افييالس الخزيشيية لجييأ بييؾان ئيي
دييؾرتنؾم(، الييذل ئييسل كييل مييؽ تريظاـيييا وفـردييا والساـيييا واليابييان غنيير ان  . وروسيييا والؾالتييا  الستحييدة الدداسيي   الكـؾ

ممنيؾن  81، وقيد تمبيل ييسية ال ير  ـحيؾ 6861االكنرة اـدحبل مشد بيد تدمؼ ومرو ولدؾن لسشرا الر اسة ف  كام 
ممنييؾن  16، بحنيي  ترييل مجسييؾع مييا تدفيييد الريينؽ 6819( بالس،يية تدييتسر حتيي  كييام 1جشيييد إسييترلنش  بفا ييدة قييدرها  

سيارضيية مسثمية بحييز  الكؾمشتياـ ، فيي  حينؽ أسييشد االصيالحنؾن والدسييتؾريؾن وأـريار حركيية األمير الييذل أريار ال .موالر
كيال، وقيد اتحيد هيذا الحيز  ميع الحيز  الجسهيؾرل اليذل   بيؾان ئي لحيرالحز  الجسهؾرل ا ئ مؾاالتيزيز الذات  الذبؽ 

الييذل كسييد اليي  أجييرا   .لكييا  حييز  الت ييدم الييذل قييدم مكسييد لنييؾان ئيي 6861ئيي مد لييياـ  تذيي  تذيياو، فذيي مؾا فيي  أتييار 
أكزياسه ميؽ مشاصيبهؼ وحيل محمهيؼ الت يدمنؾن مؤييدوا  وأقيالحسمة اكت ياال  في  صيفؾف الحيز  السييار  الكؾمشتياـ ، 

 بؾان ئد كال. 
، و التييياون مييع بيييض 6861وازا  ذلييػ كسييد صييؽ تييا  صييؽ وحز ييد السيييار  اليي  الايييام تثييؾرة راـييية فيي  تسييؾز      

غنيير ان هييذه الثييؾرة لييؼ تح يي  أهييدافها وذلييػ لزيييل تشغيسهييا وتفكييػ ئيي  كييال . بييؾان ح ييام الس اطيييا ، ضييد سياسيية
ففيير  . ييامتهييا وترممهييا امييام ال ييؾا  اليديي رية الكبنييرة التيي  كاـييل اليي  جاـييا بييؾان، والتيي  م شتييد مييؽ اكسييام هييذه الثييؾرة



تخييا ر يدييا لمييبالم مييدة صييؽ تييا  صييؽ اليي  اليابييان، األميير الييذل اضيييل حييز  الكؾمشتيياـ  وكييزز سييمظة بييؾان الييذل اـ
كسيس سييشؾا  فيي  ايييا  السيارضيية و ييد ان تس ييؽ بييؾان مييؽ الحرييؾل كمي  ال يير  واكتييراف الييدول االجشبييية بدييمظتد 

اكيذ تييد  6861مشيذ كيام و حيل السجميس الشييات ،  6861اكمؽ ان حز  الكؾمشتياـ  حز يًا كا شيا وغنير ئيرك  وفي  كيام 
الؾحنيد ال يامر كمي  جسيع  ميدييا اـيد 6861 ديد امبراطيؾرا في  مظميع كياموتشرينا ـف اليدة إلكامة الشغيام االمبراطيؾرل 

كميي  الييرغؼ مييؽ ـريييحة اليابييان و ريظاـيييا وروسيييا لييد بيييدم الذييروع فيي  ذلييػ، وقييد أرييار هييذا األميير، مييع  . ئييسل الييبالم
ضيده، وامى الي  تؾيييد كم  السظاليا الؾاحيد واليذيريؽ التي  ت يدمل تهيا اليابيان والتي  سيشأت  كمي  تياـهيا، السيارضية 

ييييام الرييدام تيينؽ السمكنيينؽ والجسهييؾرينؽ مسييا اجبييره كميي  إلبييا  فكييرة إكييامة الشغييام اإلمبراطييؾرل، قبييل وفاتييد فيي  حزيييران 
 وكمفد ف  الر اسة ل  بؾان هـؾ ، وأكمشل سل م اطيا  است اللها. 6861

  
 
 


