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Abstract of Thesis: 

 

 (1959-1949قضٌة التبت ومواقف الدول الكبرى واالقلٌمٌة منها )

تعد قضٌة التبت واحدة من القضاٌا المهمة التً شغلت الرأي العالمً بشقٌه الرسمً وغٌر الرسمً، خالل    

العقد الخامس من القرن الماضً ، وتأتً اهمٌة قضٌة التبت لتزامنها مع بداٌة الحرب الباردة  بٌن 

لشٌوعً الصٌنً فً السٌطرة المعسكرٌن الشٌوعً والرأسمالً بعد الحرب العالمٌة الثانٌة ، ونجاح الحزب ا

، بعد نجاحه فً ابعاد حزب الكومنتانج الى تاٌوان، الذي نجح بدوره فً تكوٌن  1949على الحكم عام 

  حكومة مستقلة عرفت بـ " حكومة الصٌن الوطنٌة" .

، كما تضمنت 1949تضمنت االطروحة االشارة ألهمٌة التبت الجغرافٌة وعالقاتها مع الصٌن قبل عام     

ومواقف الدول الكبرى واالقلٌمٌة منه، فضال عن التطورات  1951الحتالل الصٌنً للتبت عام لشرحاً مفصالً 

ومواقف الدول  1959الداخلٌة الذي خلفها ذلك االحتالل وردود الفعل علٌه. كما اشارت النتفاضة التبت عام 

لتبت السٌما بعد هروب الداالي الما فضال عن السٌطرة المباشرة للصٌن على االكبرى واالقلٌمٌة منها.  

 ولجوئه الى الهند.

Tibet issue and the Regional and Great Attitudes Towards It (1949-1959)  

 

   The issue of Tibet is one of the important issues that have held the world opinion, both 

formal and informal, during the fifth decade of last century.  

    Thesis included a reference to the importance of Tibet's geographical and its relationship 

with China before 1949, also it included a detailed explanation of the Chinese occupation of 

Tibet in 1951 and the positions of the major regional states thereof, as well as internal 

developments, which left over that the occupation and the reactions to it. As it indicated 

for the Tibetan uprising in 1959 and the positions of major countries and regional ones. As 

well as direct control of China over Tibet, especially after the escape of the Dalai Lama and 

resorting to India.                                                                                                                    . 


