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 موجز مختصر عن جغرافية اليابان
 

 :املوقع والتسمية
تقع اليابان في الشرق 

اآلسيوي األقص ى بين بحر 

آخوتسك على حدود 

روسيا شماال وبحر الصين 

  .الشرقي جنوبا

االسم املشهور للبالد 

 "Japan" باللغة اإلنجليزية

هو تحريف طفيف لالسم  

 غة اليابانية لبال

 (Kanji ) لغة الكانجي

يعني  "Nippنيب"و أ "Niنيه"قطع ملن اأوبما  Nippon أو Nihon وأصلها

 و شروقأصل أو أ" بزوغ honويعني املقطع الثاني "هون و الشمس" أ"النهار" 

صل الشمس وبزوغها )أو كما يقال بلغة أ "بالد  فإن اسم البالد يعني 

الصحافة بالد الشمس املشرقة ( في إشارة إلى املوقع في أقص ى شرق العالم 

والذي تكون فيه اليابان لبقية البالد غربا أول من 

 تشرق عليه الشمس. 

 

وينعكس هذا االسم في العلم الرسمي الذي 

 .تتخذه البالد والذي يرمز لقرص الشمس

 

سلة من جزر بركانية األصل تؤلف واليابان سل
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،  Honshu جزر كبرى هي: هونشو 4وهناك  .جزيرة 7000أرخبيال يقترب من 

وتشكل هذه  Shikoku و شيكوكو Kyushu ، كيوشو  Hokkaido هوكايدو

 .% من إجمالي مساحة األرخبيل 97الجزر األربع نحو 

 

 

1.  Tokyo 
2.  Around Tokyo 
3.  Northern Honshū 
4.  Hokkaidō 
5.  Central Honshū 
6.  Kyoto & Nara 
7.  Kansai 
8.  Western Honshū 
9.  Shikoku 
10.  Kyūshū 
11.  Okinawa 

 

http://www.roughguides.com/destinations/asia/japan/tokyo/
http://www.roughguides.com/destinations/asia/japan/around-tokyo/
http://www.roughguides.com/destinations/asia/japan/northern-honsh%C5%AB/
http://www.roughguides.com/destinations/asia/japan/hokkaid%C5%8D/
http://www.roughguides.com/destinations/asia/japan/central-honsh%C5%AB/
http://www.roughguides.com/destinations/asia/japan/kyoto-nara/
http://www.roughguides.com/destinations/asia/japan/kansai/
http://www.roughguides.com/destinations/asia/japan/western-honsh%C5%AB/
http://www.roughguides.com/destinations/asia/japan/shikoku/
http://www.roughguides.com/destinations/asia/japan/ky%C5%ABsh%C5%AB/
http://www.roughguides.com/destinations/asia/japan/okinawa/
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مليون نسمة وهي دولة متجانسة  130يبلغ عدد سكان اليابان نحو 

وباليابان  .% من إجمالي السكان 98يشكل اليابانيون فيها أكثر من  ،عرقيا

 .ماليين نسمة 10مدن عديدة أهمها العاصمة طوكيو التي يسكنها نحو 

 
 

 نبذة تاريخية

تم تعمير اليابان منذ فجر التاريخ اإلنساني، إذ تدل آثار العصر الحجري 

 ألف سنة مضت.  30على استقرار بشري في الجزر الرئيسة منذ 

الف سنة مضت عرف سكان اليابان الجمع والصيد  15وبداية منذ نحو  

وااللتقاط. وعرفت اليابان الزراعة )زراعة األرز في املقام االول ( قبل نحو 

 .سنة مضت 2500
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سنة.  1500انتقلت الديانة البوذية من الصين إلى اليابان قبل نحو 

ميالدية.  700وعرفت اليابان السلطة املركزية على النمط اإلمبراطوري في عام 

 .سنة فقط اجتاح وباء الجدري البالد فقتل منها ثلث السكان 35 ـوبعد ذلك ب

 
النظام االقتصادي والسياس ي  ميالدية تقريبا خضع 1200مع عام  

لسيطرة الطبقة اإلقطاعية والتي هيمنت فيها طبقة املحاربين )باليابانية 

"الساموراي"( على قمة السلم االجتماعي 

خاصة بعد نجاحهم في وقف الغزو 

 .13املغولي لليابان في نهاية القرن 
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ومع وصول االستعمار البرتغالي إلى جنوب شرق آسيا أقيمت عالقات 

وكان ذلك هو  16تجارية ووصلت بعثات تبشيرية مسيحية لليابان في القرن ال 

 أول اتصال مباشر للعالقات التجارية والثقافية بين اليابان وأوروبا. 

وبحصول اليابان على تقنيات أسلحة 

مكنت من نارية استعمارية من البرتغال ت

توسعة قدراتها وشنت حربا على دول 

 .الجوار كانت كوريا أولى ضحاياها

عاشت اليابان فيما يسمى "العزلة 

إلى  19و 16االختيارية" فبما بين القرنين 

مع  أن اضطرت لالنفتاح على التجارة

العالم الغربي تحت تهديد بالعدوان من قبل أسطول بحري تابع للواليات 

وبدأت بعدها اليابان في تبني أساليب ونظم حياة  1854ام املتحدة وذلك ع

اقتصادية وسياسية مجاورة من الغرب وتم 

تحديثها على نمط أوروبي خاصة تحت حكم 

 1868 وذلك بين عامي   Meijiميجي اإلمبراطور 

. وتعتبر هذه الفترة فترة شبيهة بنهضة 1912و 

مصر الحديثة في عهد محمد علي وأبنائه 

عض املؤرخين بين مسار اليابان الذي ويقارن ب

 .استمر وتطور ومسار مصر الذي تعثر

حققت اليابان تحت حكم أسرة ميجي 

انتصارات عسكرية على الصين وروسيا وضمت 

لسيطرتها جزيرة سخالين. وخالل الحرب العاملية األولى انضمت اليابان 

ابان لصفوف الحلفاء الذين حققوا انتصارات كبرى ومن ثم وسعت الي

 .راض جديدة في الشرق اآلسيوي أنفوذها واحتلت 
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حتى إذا جاءت فترة ما قبل الحرب 

العاملية الثانية إال وكانت اليابان قد 

استعمرت منشوريا من الصين إضافة 

وبعدها انضمت  ،إلى ما احتلته سابقا

الذي العسكري التحالف اليابان إلى 

شكلته أملانيا قبيل نشوب الحرب 

  .الثانيةالعاملية 

شوريا وساحل الصين الشرقية استمرت اإلمبراطورية نم وباإلضافة إلى

رق وجنوب شفي غزو  (  1945-1939اليابانية خالل الحرب العاملية الثانية )

ألجزاء الشرقية من شبه جزيرة الهندالصينية لشرق آسيا وخاصة احتاللها 

 .ي كانت خاضعة لالحتالل الفرنس يتال

ردت الواليات املتحدة بمساعدة فرنسا وفرضت حصارا على وصول 

اربور" في جزر هبالهجوم على ميناء "بيرل  فانتقمت اليابانالنفط إلى اليابان 

هواي التابعة للواليات املتحدة في املحيط الهادئ وجاء الرد األمريكي بإلقاء 

ما أدى و وه 1945في عام نجازاكي على مدينتي هيروشيما و تين نووينبلتين ق

 .الم اليابان في الحربسالست

وبهزيمة اليابان وطرد قواتها من الصين وبقية املستعمرات في جنوب 

شرق آسيا حصلت هذه املناطق والدول على استقاللها وفي املقابل تعرض 

 .االقتصاد الياباني لالنهيار وقتل ماليين البشر

معجزة اقتصادية  1952ورغم هزيمة اليابان إال أنها حققت منذ عام 

 .صارت بها اليوم واحدة من كبرى االقتصادات في العالم
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