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الملخص 

اصبحت منشوریا نهایة القرن التاسع عشر من اكثر مناطق العالم تنافسا بین 
الدول الكبرى لما تحتویه من موارد اولیة ، مما جعلها ساحة مفتوحة للنزاع الدولي بین 

متحدة األمریكیة التي خرجت قوى العالم الكبرى والدول الصاعدة والسیما الوالیات ال
مع نهایة القرن التاسع عشر كإحدى الدول المتقدمة ، لذا اخذت تبحث عن مناطق 
خارجیة اي ابتعدت عن سیاسة العزلة العالمیة وبدأت بسیاسة التدخل الخارجي ، 

من االمبراطوریة الروسیة ، ) االسكا(خاصة بعد شراء ممتلكاتها في امریكا الشمالیة
. تتوسع خارج حدودها لذا اخذت 

وبما أن روسیا القیصریة خسرت ممتلكاتها في امریكا الشمالیة بعد بیعها 
للجانب االمریكي فقد اخذت هي االخرى تبحث عن منافذ اقتصادیة اخرى ، السیما 

وادركت ما تحتویه المنطقة من اهمیة ١٨٩٤انها قد وصلت الى منشوریا منذ عام 
اال ان الطموحات . لمستوى االقتصادي الروسي المتردي اقتصادیة من شأنها رفع ا

الروسیة واجهت الطموحات الیابانیة من جهة واالمریكیة من جهة ، اذ كانت الیابان 
اما الوالیات المتحدة االمریكیة فكانت ال ترغب . هي االخرى تسعى للسیطرة علیها 

زال ال تمتلك القوة بزج نفسها في حرب طویلة تؤثر علیها  علما انها كانت ال ت
العسكریة لمواجهة روسیا ، لذا سعت الى دفع الیابان والصین الى تلك الحرب 
ودعمهما والتي انتهت بهزیمة روسیا وحصول الوالیات المتحدة على مأربها في 

.منشوریا
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Abstract

The purpose of the research is to study the Russian-
American rivalry over Manchuria. For this reason, the
researcher must first address the Russian and American
policies toward the Far East, especially Japan and China,
key to the Far East. Without studying these trends towards
the two Asian countries, Russian-American relations over
Manchuria, especially as the latter was China's. While the
Russian-Japanese rivalry began to grow around Manchuria
at the beginning of the nineteenth century, the United States
of America was forced to adopt a policy of rapprochement
with these two countries to counter Russian expansion
Without a direct confrontation with it, especially since the
United States of America did not have the military power
through which to face Russia at the time.
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المقدمة

االمریكي حول منشوریا –البحث الى دراسة التنافس الروسي یهدف موضوع 
والجل ذلك البد للباحث من التطرق أوال للسیاستین الروسیة واالمریكیة تجاه الشرق 

مفتاحي الشرق االقصى ، فمن دون دراسة )٣(وباالخص الیابان والصین)١(االقصى
االمریكي –تنافس الروسي هذه التوجهات نحو الدولتین االسیویتین ال یمكن دراسة ال

حول منشوریا ، السیما أن االخیرة كانت تابعة للصین في حین اخذ التنافس الروسي 
الیاباني یزداد حول منشوریا مع مطلع القرن التاسع عشربشكل ملفت للنظر مما –

دفع الوالیات المتحدة االمریكیة إلى اتخاذ سیاسة التقارب مع هاتین الدولتین لمواجهة 
مدد الروسي دون الدخول في مواجهة مباشرة معها ، خاصًة أن الوالیات المتحدة الت

.االمریكیة لم تكن تمتلك القوة العسكریة التي یمكن من خاللها ان تواجه روسیا انذاك
األمریكي نحو الشرق األقصى–بدایة التوجه الروسي 

:١٨٩٨حتى عام 
األقصى وباالخص الصین بدایة یرجع االهتمام الروسي بمنطقة الشرق

دخلت روسیا في صراع مع الصین ١٦١٦ام والیابان الى فترات متباعدة فمنذ ع
، فقد وصل كال الطرفین الروسي والصیني إلى )٣(Amur Riverنهر أمور حول 

النهر ، السیما بعد توسع التجار الروس نحو جبال سیبیریا بحثًا عن التجارة وتخلصًا 
سیة  وبوصولهم الى النهر اصبح الصراع مستمرًا على طول من سوء السیاسة الرو 

)٤(Nerchingنرتشنسك " ، وبعقد روسیا معاهدةفترات التاریخ السیاسي لكال البلدین

وساحل المحیط بدأ التوجه الروسي نحو والشرق األقصى١٦٨٩مع الصین عام 
لى المحیط عالهادي في منتصف القرن السابع عشر للمیالدوبما أن الیابان تقع 

، جعلها من ضمن التوسعات الروسیة ، اال الهادئ قبالة الساحل الشرقي لقارة آسیا
، األمر الذي اثار القیاصرة الروس بعد احتاللهم للساحل كانت تتبع سیاسة العزلةأنها 

الناجین الشمالي االمریكي وحاجتهم لمساعدة البحارة الیابانیین للسفن والبحارة الروس 
سفن االستكشافیة الروسیة قرابة السواحل الیابانیة وعلیه حاول القیاصرة من غرق ال
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الروس فتح ابواب الیابان قبل الوالیات المتحدة االمریكیة التي لم تكن قد ظهرت 
. )٥(كدولة مستقلة

اخذت روسیا القیصریة بالتوسع في سیبیریا والساحل الشمالي للمحیط الهادي 
امتدادًا جنوبًا Doyالساحل الغربي ابتداًء من دويوٕانشأت مستوطناتها على طول

Sakhalinجزیرة سخالین١٨٥٥حتى احتلت عام ، بأتجاه المراكز الیابانیة 
Islands)األمریكي یظهر بشكل واضح في الشرق –اخذ التنافس الروسي لذا )٦

الیابان األقصى ، اذ سعت الوالیات المتحدة األمریكیة إلقامة عالقات دبلوماسیة مع
أول Tounsend Harris/من خالل تعیین ثاوزند هاریس١٨٥٦وهو ما حدث عام 

. )٧(قنصل أمریكي في الیابان وعقد معاهدة بین الدولتین
الحرب على الصین بعد ١٨٦٠-١٨٥٧أعلنت فرنسا وبریطانیا خالل األعوام 

سي الذي لم یكن قیام احد المبشرین الفرنسیین بافتتاح دار للتبشیر في إقلیم كوانج
مشمول باالتفاقیات الصینیة األجنبیة ، األمر الذي دفع الصینیین إلعدام ذلك المبشر 
بعد ثالث أعوام ، ویضاف الى ذلك التعرض للسفن البریطانیة من قبل السلطات 
الصینیة او تفتیشها وسجن البحارة وبالتالي تأزم الوضع وٕاعالن حرب األفیون 

األمریكي في الشرق –ك االمتیازات إلى تزاید التنافس الروسي وقد أدت تل)٨(الثانیة
األقصى ، السیما بعد رفض الیابان االستمرار بسیاسة منح االمتیازات للوالیات 

وحاولت الوالیات المتحدة رفضت الیابان١٨٦١المتحدة والدول األخرى ففي عام 
ة االمتیازات األمریكیة في األمریكیة مشاركة الدول األوربیة األخرى للمطالبة بإعاد

، في الوقت ذاته تمكنت روسیا من السیطرة على األراضي الواقعة شمال نهر الیابان
. )٩(Usoryأمور وشرقي نهر االوسوري

-١٨٦١أخذت الوالیات المتحدة األمریكیة بعد انتهاء الحرب األهلیة األمریكیة 
ل في القضایا الدولیة ، إي تخرج عن تقالیدها القدیمة في عدم التدخ)١٠(١٨٦٥

خروجها عن سیاسة العزلة ، السیما بعد حصولها على أمریكا الروسیة المعروفة حالیًا 
، ومع ذلك لم یكن التوسع األمریكي استعماري إنما البحث )١١(Alaskanأالسكا ب

، لذا اتجهت الوالیات المتحدة االمریكیة للتوسع الخارجي من )١٢(عن أسواق تجاریة 
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ایجاد اسواق لمنتوجاتها وصادراتها ، وبما أن الشرق االقصى وباالخص الصین اجل

كانت اسواق رائجة فقد سعت الى إقناع الصین بإقامة عالقات دبلوماسیة معها، وفي 
وزیرًا للوالیات )١٣(Anson Burlinghamمأصبح آنسون بیرلنغها١٨٦٧عام 

بعثة الصینیة للدول األوربیة إذ عمل المتحدة األمریكیة في البالط الصیني رئیسا لل
الصینیة على الدول االوربیة  ، كما استطاع أن یقنع على انفتاح السیاسة الخارجیة

الدول األوربیة بالتعامل مع حكومة الصین المركزیة في بكین ، وتبادل البعثات 
یة أمریك–فضًال عن ذلك فأنه تمكن من عقد معاهدة صینیة )١٤(الدبلوماسیة معها
تضمنت عدة Burlinghamحملت اسمه معاهدة بیرلنغهام ١٨٦٨قبل وفاته عام 

ومن خالل ذلك نجد أن الحكومة االمریكیة استطاعت أن تهیمن على . )١٥(بنود
العالقات الدبلوماسیة للصین مع الدول األوربیة مما زاد من نفوذها في الشرق 

. األقصى بشكل أوسع 
لروسیة واالمریكیة بالتقارب من الصین والیابان مفتاحي استمرت الدولتین ا

Crimeanالشرق االقصى إذ استطاعت روسیا ورغم انشغالها بحرب القرم الثانیة 
War)وبالمقابل حصلت الیابان على ١٨٧٥من ضم جزر سخالین إلیها عام )١٦،

صین بهدف ، كما دخلت أول سفینة تجاریة أمریكیة إلى ال)١٧(Kurilجزر الكوریل 
، وقد الحظت الیابان سیاسة )١٨(التبادل التجاري للشاي والحریر وغیرها من السلع

التوسع الروسي لذا توجهت نحو كوریا التي كانت تابعة للصین انذاك وتمكنت من 
، وتضمنت المعاهدة العتراف ١٨٧٦عام Kanghwaعقد معها معاهدة كانكوا

ن الدولتین تقوم على التبادل الدبلوماسي على باستقالل كوریا ، وأصبحت العالقات بی
الكوریة مع مینائین كوریین Pussanمستوى السفراء، وعلى فتح میناء مدینة بوسان

وسعت الوالیات المتحدة لتقویة وجودها أیضًا ففي . )١٩(آخرین أمام التجارة مع الیابان
المتحدة أمریكیة ،تضمنت منح الوالیات–تم عقد معاهدة صینیة ١٨٨٠عام 

مع شمول الوالیات . األمریكیة الحق في تحدید أو وقف هجرة العمال الصینیین
المتحدة بمبدأ الدولة األولى بالرعایة األولى وتوسیع التبادل التجاري مع حكومة 

.)٢٠(بكین
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في )٢١(١٨٨١-Alexander 11١٨٢٥ُاغتیل القیصر الكسندر الثاني 
، ومن جانبها لم تتدخل الحكومة االمریكیة متمثلة من لدن الثوار الروس ١٨٨١آذار 

سواء مع )٢٢(James Abraham Garfieldجیمس ابراهام غارفیلد (برئیسها 
ولكنها استنكرت اإلجراءات الروسیة التعسفیة في الحركة الثوریة أو طریقة االغتیال ،

ر ساهم في السیما ان اغتیال القیص. إعادة النظام الروسي والسیطرة على االوضاع
األمریكیة بعد اتهام الروس للیهود االمریكان القانطین في –توتر العالقات الروسیة 

وتدهور االوضاع روسیا بالنشاطات الثوریة الُمتكررة التي انتهت باغتیال القیصر
وأدت إلى تغیر السیاسة الروسیة تجاه یهود روسیا ، السیما بعد المذابح التي تعرض 

.)٢٣(وسیا ودفعتهم للهجرةلها الیهود في ر 
اتخذت روسیا سلسلة اجراءات ضد الیهود االمریكان كان ابرزها قانون اجبرهم 

مما . على العیش في شریط من األرض على طول الحدود الغربیة لإلمبراطوریة 
اشعر الحكومة األمریكیة باالهانة بعد ان جعلت الحكومة الروسیة األمریكان ذوي 

خاضعین للتمیز عند السفر أو اإلقامة في روسیا ، لذا سعت الوالیات الدیانة الیهودیة 
المتحدة إلیجاد مخرج ُیمكن من خالله االحتجاج على المعاملة الروسیة السیئة للیهود 
دون المساس بالحق الُمعترف به في ان تشّكل األمم المستّقلة القوانین الخاصة بها 

لكن دون جدوى اذ )٢٤(١٨٣٢عاهدة وعلیه طالبت بتطبیق المادة األولى من م
Henry Pincuseرفضت روسیا استقبال یهودي أمریكي أخر وهو هنري بینكوز

وهو تاجر یهودي في روسیا اضطر لمغادرة سانت بطرسبورغ دون التمكن من إدارة 
.    )٢٥(أعماله

ومن جانب اخر توترت اوضاع الشرق االقصى بعد قیام حزب المحافظین 
بمهاجمة المفوضیة الیابانیة في سیئول ، وهرب المفوض الیاباني ١٨٨٢م الكوري عا

ومقتل عدد من موظفیها تم إحراق تلك المفوضیة ، األمر الذي دفع الیابان على 
اذ اجبر ذلك كوریا الى عقد عدة القیام بعمل عسكري ضد حزب المحافظین

،تیازات اقتصادیة جدیدةعلى اممعهاحصلت من خاللها الدول المتعاقدة )٢٦(معاهدات
األمر الذي أثار الیابان وعدته بدایة لتقسیم كوریا بین الدول الكبرى فاستغلت  
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بدعم من ١٨٨٤االنقالب العسكري الذي حصل في العاصمة الكوریة سیئول عام 

المفوضیة الیابانیة في كوریا التي طلبت من حكومة بالدها إرسال قوات عسكریة 
نما طلبت كوریا مساعدة  الصین له التي أرسلت قواتها أیضًا إلى لدعم االنقالب ، بی

كوریا وأصبحت وجهًا لوجه مع القوات الیابانیة تم تدارك الطرفان الموقف بعقد 
.)٢٧(١٨٨٥عام ) ایتو–لي (معاهدة 

لم تتوقف االطماع الصینیة في كوریا فقد طلبت الصین من الرئیس االمریكي  
بإیقاف الدعوة )٢٨(١٨٩٣-Benjamin Harrison١٨٨٩بنجامین هاریسون 

األمریكیة الستقالل كوریا، األمر الذي أدى إلى انقسام داخلي في كوریا األول موالي 
للصین واألخر للغرب والیابان ، وتمخض عن هذا الصراع تمرد كبیر في جنوب 

تقلید یدعو البالط الكوري بعدم الخضوع للصین والدعوة إلى١٨٩٤كوریا حصل عام 
، فضًال عن إرسال الصینیین من جانبهم لواء من جیشها )٢٩(تجربة التحدیث الیابانیة

.)٣٠()هاك–جمعیة التونغ (إلى كوریا لقمع انتفاضة 
وفي ضوء تلك التطورات أخذت الیابان والصین بإرسال قواتهما إلى كوریا وفي 

الیابانیة البحریة ، اذ قامت القوات ١٨٩٤الخامس والعشرین من تموز من عام 
، وردت بنقل الجنود الصینیین إلى كوریابإغراق أحدى السفن الصینیة التي كانت تقوم
، وأعلنت عالقاتها الدبلوماسیة مع الیاباناألخیرة على هذا العمل من خالل قطع 

وقد شعرت الحكومة االمریكیة بأن التقدم الیاباني . )٣١(الحرب ضدها بشكل رسمي
ف یعمل على إضعاف الصین عسكریًا وسیاسیًا ، مما یمهد الى تجاه الصین سو 

تدخل المجال أمام الدول الكبرى واقتسامها مناطق النفوذ فیما بینها، وفي ضوء تلك 
التطورات اجبرت الیابان على قبول التفاوض مع الجانب الصیني ، وفعًال وافقت 

.)٣٢(حكومة الیابان على الطلب األمریكي
المتحدة األمریكیة فرصتها في تلك الحرب لتثبیت مصالحها وجدت الوالیات

في الشرق األقصى بشكل عام وفي الیابان بشكل خاص ، وبهدف منع تدخل الدول 
مع ) المالحة والتجارة(األوربیة األخرى والسیما روسیا القیصریة سارعت لعقد معاهدة 
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سعت إلقناع الیابان بعدها ، ١٨٩٤الیابان في الثاني والعشرین من تشرین الثاني
. )٣٣(بوقف القتال وسحب قواتها وبدء المفاوضات مع الصین

، استطاعت الوالیات المتحدة االمریكیة من التدخل كوسیط على أیة حال
في السابع عشر من Shimonosekiوٕانهاء تلك الحرب بتوقیع معاهدة شیمونسكي

زلها عن جزر نصت على اعتراف الصین بإستقالل كوریا وتنا. ١٨٩٥نیسان
جنوبي Liaotungوجزیرة فرموزة وشبه جزیرة لیاوتونغPescadoresالبسكادروس

منشوریا بما فیها مینائي ارثر و دایرن إلى الیابان، مع دفع غرامة حربیة قدرها مائتي 
ملیون تایل فضة، وفتح اربعة موانئ رئیسة في الصین أمام التجارة الیابانیة ومنح 

. )٣٤()لة األولى بالرعایةالدو (الیابان لقب 
حاولت روسیا بعد تقدم الوالیات المتحدة االمریكیة في عالقاتها مع الصین 

تقدیم الدعم المالي للصین بهدف سد دیونها المترتبة علیها للیابان والدول األخرى 
Sergeوللحد من التوسع االمریكي، اذ وجد وزیر المالیة الروسیة سیرجي ویتي 

Witte)ان فوائد القرض المالي للصین سیضمن لها الحصول على الموارد )٣٥
نیقوال ، السیما أن القیصر )٣٦(الصینیة وتأمین موطأ قدم لها في الصین ومنشوریا

Nicolaiالثاني IIالذي تسلم الحكم في االمبراطوریة الروسیة)٣٧(١٩١٧-١٨٩٤
سیما بعد حضور مبعوث كان یرى أن التدخل في منشوریا أصبح أمرًا وشیكًا ، ال

Licالصین لي هنج  – Hun لیمثل بالده ١٨٩٦إلى العاصمة الروسیة عام
قرض بقیمة أربعمائة ملیون لحضور عملیة تتویج قیصر روسیا  والحصول على 

.  )٣٨(١٨٩٦مما ساهم في عقد معاهدة عام % ٤فرنك وبفائدة قدرها 
بحرًا في حال قیام الیابان بأي التعاون بین الدولتین برًا و تضمنت المعاهدة 

اعتداء على الصین أو تعرضها ألي اعتداء خارجي ، وحصلت روسیا على امتیاز 
إنشاء سكة حدید من سیبریا عبر منشوریا الشمالیة وصوًال إلى فالدیفوستك ، وأجازة 

روسي مشترك لإلشراف على عملیة مّد الخط الحدیدي –المعاهدة إنشاء بنك صیني 
، )شركة سكة الحدید الشرقیة الصینیة(دین ، وعرفت شركة سكك الحدید بأسم بین البل

إذ كانت الیابان تسعى للسیطرة على الجزیرة الكوریة التي تمثل المعبر لألراضي 
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منشوریاحولاألمریكي–التنافس الروسي 
أدركت روسیا أن تلك المعاهدة ستؤدي الى منافسة  القوى األخرى لها . )٣٩(الصینیة

. سكة الحدید لذا عاملت البنك الصیني كشریك في امتیاز
الكسي لوبانوف في الوقت نفسه ، عقدت روسیا من خالل وزیر خارجیتها 

الزعیم السیاسي ارتیومو اتفاقیة مع Alexei Lobanov Rostovkyروستوفسكس 
Aritomoیاماكاتا Yamagata بصفته مبعوثًا رسمیًا من االمبراطور الیاباني

–عرفت بمعاهدة لوبانوف انيلحضور حفل تتویج القیصر الروسي نیقوال الث
-Lobanoffیاماجاتا Yomagata تضمنت ١٨٩٦في التاسع من حزیران عام

تفاهم الدولتین في حال وقوع اضطرابات في منطقة نفوذهما في الصین وكوریا، وفتح 
الموانئ الصینیة للسفن الروسیة ، وعدم قیام أحداهما بعقد معاهدة دون علم 

. )٤٠(األخرى
ل تلك التطورات والتوسع الروسي في منشوریا وصل ویلیام ماكنلي في وسط ك

William Makinle)إلى منصبه كرئیس للوالیات المتحدة األمریكیة في آذار )٤١
ووضع رؤیته للشؤون الخارجیة التي أشار إلیها إن بالده تسعى لصنع السالم ١٨٩٧

تدخل في شؤون لقد طرحنا سیاسة عدم ال(والمودة مع كل الشعوب، إذ صرح 
الحكومات األجنبیة في كل كلمة للرئیس جورج واشنطن ، وأشار أن بالده ستسیر 

١٨٩٧السیما أن روسیا وقعت اتفاقیة مع كوریا في اب . )٤٢()على نهج تلك السیاسة
سببت تلك االتفاقیة . )٤٣(تضمنت وضع مالیة كوریا تحت تصرف المصارف الروسیة

. ا الیابان مما زاد التنافس على الشرق االقصىمخاوف الدول الكبرى وبضمنه
وبهدف حمایة مصالحها في الصین بعد تصریحات الحكومة األمریكیة 
انضمت روسیا إلى الدول الغربیة للضغط على  حكومة بكین للحصول على المزید 
من االمتیازات ، إذ سارعت إلى بسط سیادتها على سكة حدید منشوریا معتبرة أن تلك 

ة هي ضمن منطقة النفوذ الروسي ، وٕان كل ما قامت به روسیا في إطار المنطق
عالقاتها مع الصین تبنیها للجانب السلمي وعدم لجوئها للقوة العسكریة إال في حاالت 
نادرة على عكس الدول األوربیة األخرى كبریطانیا وفرنسا وألمانیا التي كانت تتذرع 

.)٤٤(صادیة بالقوة العسكریة بأسباب واهیة للحصول على امتیازات اقت
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٣٠٠

وفیما یتعلق بالتبشیر الدیني لروسیا فلم یكن لها أي نشاط تبشیري منظم حتى 
في عهد القیاصرة أنفسهم ، بسبب تمسك الصینیین بدیانتهم من جهة ، كما إنها لم 
تكن تملك القوة الكافیة لمجابهة الدول األوربیة وباألخص فرنسا وبریطانیا من جهة 

، فضًال عن المشاكل الداخلیة التي كانت تعاني منها البالد في شتى ثانیة
وطیلة مدة عالقة روسیا بالصین كانت روسیا تعامل الصین على أنها ،القطاعات

إمبراطوریة ، فلم یظهروا من جانبهم أي مظاهر االستعالء على عكس الدول 
سكریة لتحقیق مكاسب كما أن روسیا كانت ترى أن استخدامها القوة الع،األوربیة

وامتیازات اقتصادیة في الصین سیفتح علیها تحالفًا دولیًا متمثًال ببریطانیا وفرنسا 
.)٤٥(وألمانیا والوالیات المتحدة االمریكیة 

من جانبه سیاسة )٤٦(John Hayأكد وزیر الخارجیة األمریكیة جون هاي
أو إقامة أي تحالف مع أي ماكنلي التي لن تتخلى عن مفهوم السالم وعدم التدخل 

قوة خارجیة ، لذا سعت الحكومة األمریكیة لتأمین مصالحها في الصین دون اللجوء 
لیس هناك موضوع یمكن أن یشغل انتباهنا ((للحروب والتحالفات ، فقد صرح ماكنلي 

، ومن خالل تصریحه وعد التجار ))أكثر من ترویج التجارة في الداخل ومع الخارج
Openبالتوسع الخارجي بحثًا عن األسواق عبر سیاسة الباب المفتوح األمریكان 

Door)فقد كان لتطور التجارة األمریكیة في میناء كانتون الصیني مع تطور . )٤٧
صناعة السفن األمریكیة البخاریة في المحیط الهادي وقصر المسافة بین الصین 

مریكي والدعوة لسیاسة الباب والمحیط الهادي األمریكي سبب في تزاید االهتمام األ
)٤٨(المفتوح مما یحقق أهدافها في الشرق األقصى بشكل عام

من خالل تلك المعاهدات التي عقدتها روسیا مع كوریا والیابان ومعاهدة 
شیمونسكي بین كوریا والیابان أصبحت القوتین الروسیة والیابانیة متنافستین بشكل 

كل منهما تسعى لتوسیع نفوذها في منطقة الشرق اكبر على منشوریا ،فقد أخذت
األقصى وهذا ما كانت تسعى إلیه الوالیات المتحدة االمریكیة من خالل دفع القوتین 

. للصراع بینهما فیما تحصل هي على مصالحها دون التدخل بشكل مباشر
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منشوریاحولاألمریكي–التنافس الروسي 
١٩٠٤-١٨٩٨االمریكي حول منشوریا -التنافس الروسي

االمریكیة مع تزاید –في العالقات الروسیة توتر١٨٩٨شهد مطلع عام 
قصى ؛ بسبب تطابق مصالح الدولتین في الشرق االالبریطاني–التقارب االمریكي 

، السیما أن روسیا بسیطرتها على منشوریا ستعمل على وعدائهما للتوسع الروسي فیها
ة غیر ضها لتعریفات ضریبیابعاد البضائع االمریكیة من اسواقها ، فضًال عن فر 

ا ضد روسیا ، لذا سعت الوالیات المتحدة االمریكیة للتحالف مع بریطانیمتساویة
، السیما مع انشغال الوالیات المتحدة األمریكیة بحربها ضد وتوسعاتها في منشوریا

. بریطاني–، وعلیه قرر جون هاي اقامة تحالف امریكي )٤٩(اسبانیا
Garlesبیرسفوردعلمًا ان وصول االدمیرال البریطاني جارلس

Byersford الى الوالیات المتحدة االمریكیة بعد قیامه بجولة في ١٨٩٨عام
االمریكي بعد أن أوضح لحكومته وصول –الصین في زیادة التقارب البریطاني 

الصین على حافة الهاویة بسبب المطامع االوربیة وسوء توزیع فرض الضرائب ، كما 
تجارة البریطانیة في الصین ُمشیرًا الى التقدم الروسي في بین عدم وجود تأمین لنمو ال

منشوریا مما یجعلها الالعب االخطر في شرق اسیا ویهدد التجارة البریطانیة في 
، فضًال عن )٥٠(المنطقة ویجعل روسیا تفرض رسوم تجاریة على البضائع البریطانیة

Henryكابور لودج ذلك أوضح بیرسفورد برسائله الى السناتور الجمهوري هنري 
Cabot Lodge)من والیة ماستوشیش أن التوسع الروسي الیقف عند حدود )٥١

منشوریا إذ الیوجد مایمنعهم من التوجه نحو العاصمة الصینیة في حال عدم ردعهم ، 
.  )٥٢(وقد وجدت ارائه قبوًال لدى االدارة االمریكیة

روسیا كلینتون بركندیدج في ضوء تلك التطورات ، كتب السفیر االمریكي في 
Clinton Barakndidj من الصحیح تأریخیًا بأن روسیا ُتخطط ((١٨٩٨في شباط

دائمًا لتوسعاتها ولما تریده في المستقبل مما أدى إلى سعیها باستمرار للحصول على 
اراضي جدیدة في الشرق وقد ركزت روسیا وصعدت في نموها وأن كل مواردها 

، فقد كان من المقرر أن تقوم )٥٣))(سكة الحدید عبر سیبیریاوطاقاتها ُضمت من أجل
روسیا بمد سكة حدید عبر سیبیریا تنتهي عند المیناء الرئیسي على المحیط الهادي 
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في فیالدفستوك وهو میناء تغطیه الثلوج مما یجعله غیر مهم لمدة نصف سنة ، ومن 
والصین وهو ما خشي منه خالل تلك السكة سوف تمتد روسیا بنفوذها نحو منشوریا 

الساسة االمریكان، السیما بعد مفاوضات روسیا مع الصین حول میناء ارثر الذي 
. )٥٤(سعت روسیا لضمه مما یهدد منشوریا

لم تقتصر اراء بیرسفورد على اثارت مخاوف االمریكان فحسب انما طرح فكرة 
طانیة وتحد من التوسع سیاسة الباب المفتوح التي ستؤمن المصالح االمریكیة والبری

الروسي في منشوریا بشكل خاص وشرق اسیا بشكل عام ، ومع ذلك فأن سیاسة 
الباب المفتوح لم تكن فكرة بیرسفورد اوًال ، انما سعى لها األمریكان ولكن عدم وجود 

، فضًال مؤید للفكرة جعلها تتداول في االروقة االمریكیة فحسب دون طرحها دولیاً 
، إال أن تعرض التجارة )٥٥(اء مجلس الشیوخ لسیاسة التحالفاتعن معارضة أعض

البریطانیة للخطر جعلها تطرح الفكرة بتأیید بریطاني ، السیما بعد سیطرة روسیا على 
میناء ارثر وشبه جزیرة لیاودنغ من قبل روسیا ، لذا وجدت الوالیات المتحدة االمریكیة 

، فضًال عن ذلك عقدت روسیا في )٥٦(سيفي بریطانیا حلیفًا قویًا ضد التوسع الرو 
-Rosenنیشاي -اتفاقیة روزن ١٨٩٨نیسان  Nishii منحت الیابان فیها حریة

كل تلك . )٥٧(العمل في كوریا من الناحیة االقتصادیة ، وعدم التدخل بسیادة كوریا
. )٥٨(االحداث جاءت مع انشغال الوالیات المتحدة االمریكیة بحربها مع االسبان

ضح من ذلك أن السیاسة الدولیة كانت سیاسة مصالح فردیة ومما یؤكد ذلك أن یت
بریطانیا اخذت بدعم الجانب االمریكي بعد تعرض مصالحها للخطر من خالل 

.    التوسع الروسي 

عدم قدرتهم على ١٨٩٩الحظ صانعوا القرار في السیاسة االمریكیة مطلع عام 
ن وجود اتفاق دولي مع تجنب عقد بالدهم اي تحالف فرض سیاسة الباب المفتوح دو 

١٨٩٩یؤثر على مصالح الوالیات المتحدة االمریكیة في شرق اسیا ، وفي اذار 
مذكرة الول مرة  الى وزارة خارحیة بریطانیا Garles Denbyارسل جارلس دینبي 

صة مع مؤكدًا فیها ضرورة ایقاف التوسع الروسي من خالل سیاسة الباب المفتوح خا
.  )٥٩(االمریكیة ضد الوجود الروسي–تطابق المصالح البریطانیة 
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منشوریاحولاألمریكي–التنافس الروسي 
أدرك جون هاي من جانبه ان الروس لیس لدیهم أي نیة لتطبیق سیاسة الباب 

، لذا توجه هاي المفتوح في منشوریا رغم أن القادة الروس لم یعلنوا ذلك رسمیاً 
١٨٩٩في التاسع من أیلول ومساعدیه في إدارة ماكنلي إلى إصدار هذه السیاسة

التي نصت على أن یتمتع الجمیع بالمساواة التجاریة في الصین ، وكان یأمل بموافقة 
على سیاسة )  ألمانیا والیابان وبریطانیا وروسیا(الدول التي تمتلك مصالح في الصین 

ع الباب المفتوح ، ومن جانبه أشار وزیر خارجیة روسیا مورافیف عن نیة بالده إلتبا
سیاسة الباب المفتوح ولیس لدیها خطط لإلضرار بتجارة األمریكان في الصین على 

، في الوقت نفسه استطاعت )٦٠(ان توافق جمیع الدول األخرى على تلك السیاسة
جنوبي كوریا التي تعد Masambo Bayروسیا من شراء أراضي في خلیج ماسامبو

ن موقف روسیا المماطل بسیاسیة الباب اقرب نقطة للیابان مما أثار األخیرة وعزز م
جاء رد األلمان مشابهة من خالل إعالن تضمن طالما ان الحكومات . )٦١(المفتوح

فلن یكون لدى األلمان اي اعتراض ، وجاءت ردود .. األخرى تلتزم بالمشروع 
كان . )٦٢(األفعال األخرى ُمشابهة وهي ان كل قوة اشترطت قبولها بقبول اآلخرین

ُمناداة الوالیات المتحدة لتلك السیاسة من جدید ألنها اختارت أن ال تلتزم سبب 
باستعمال إي عمل عسكري أو التحالف مع أي قوة على أن تحقق سیاستها التوسعیة 

. في األسواق الصینیة دون استخدام القوة 

بعد تلك اإلجابات التي حصل علیها هاي من الدول التي تمتلك 
١٩٠٠لصین عمد إلى إرسال مذكرات إلى عواصم تلك الدول في آذار مصالح في ا

لتطبیق سیاسة الباب المفتوح ، ومن جانبها وافقت تلك الدول لحفظ التوازن الدولي في 
، إال إنه أهمل مناقشة المشروع مع الصینیین أنفسهم الذین رفضوا )٦٣(الصین

كلت جمعیة وطنیة سریة ُعرفت من خالل انتفاضتهم ، أذ تشالمشروع رفضًا قاطعاً 
قامت تلك الجمعیة بنشاطها لطرد األجانب )٦٤(Boxerباسم المالكمین البوكسرز 

والمبشرین المسیحیین من خالل محاصرة مقاطعة في بكین ینتشر فیها األجانب وقتل 
، فضًال عن قتل Kettelerاألمین العام للوفود الیابانیة، والسفیر األلماني كیتلر 

.)٦٥(واحد وثالثون شخصًا كان معظمهم من المبشرین وعوائلهممائتان
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٣٠٤

خشیت الدول الكبرى على مصالحها في الصین فأرسلت قواتها في األول من 
حققت لحمایة البعثات الدبلوماسیة التي أنهت انتفاضة البوكسرز التي ١٩٠٠حزیران 

لمتضمنة سكك لروسیا الفرصة باحتالل منشوریا بحجة حقها في حمایة مصالحها ا
، مما شكل تهدید للمصالح البریطانیة والیابانیة في الصین، إذ أن االحتالل )٦٦(الحدید

الروسي لمنشوریا سُیهدد المصالح الیابانیة في كوریا ، كما أن وصول روسیا لمیناء 
الصیني Hong Kongهونغ كونغارثر سُیهدد المواقع العسكریة البریطانیة في میناء 

وبعد عدد . )٦٧(وطالبت بعقد مؤتمر١٩٠١لدول الكبرى احتجاج في اذار ،لذا قدمت ا
تضمنت إنهاء ١٩٠١من المؤتمرات عقدت معاهدة في الرابع عشر من اب 

الخالفات حول الصین واعتذار الصین لحكومة الیابان وألمانیا على مقتل ممثلیها 
البوكسرز فشل سیاسة أثبتت ثورة .)٦٨(ودفع غرامة قدرها ثالثمائة وثالثون ملیون

الباب المفتوح بعد التوسعات التي حققتها روسیا في منشوریا والتي أشعلت فتیل 
. الیابانیة فیما بعد–الحرب الروسیة 

–روزفلت وتثبیت الوجود  االمریكي في منشوریا من خالل الحرب الروسیة 
١٩٠٥- ١٩٠٤الیابانیة 

في منشوریا على المصالح الحظ الساسة األمریكان خطورة التوسع الروسي
األمریكیة ، السیما ان الوالیات المتحدة االمریكیة كانت تسعى أن تكون الالعب 

وعد أولئك الساسة وعلى رأسهم جون هاي وجارلس . االساسي في السیاسة الدولیة
-Theodore Roosvelt١٩٠٩دینبي والرئیس األمریكي ثیودور روزفلت

أن التحدي الرئیسي للوالیات المتحدة ١٩٠١عام الذي تسلم الحكم )٦٩(١٩١٩
االمریكیة في الشرق األقصى هو روسیا ، بینما عدت األخیرة توسعها في منشوریا 

هاوايحق لها خاصًة أنها لم تعارض السیاسة األمریكیة لضم بجزر 
Hawaiian)التي أعاقت الطموح البریطاني والیاباني، كما لم یقلقهم حصول )٧٠

) .٧١(الیات المتحدة االمریكیة على الفلبینالو 
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منشوریاحولاألمریكي–التنافس الروسي 
إال أنها ١٨٩٨حاول الیابانیون التفاهم مع روسیا وعقد اتفاقیات منذ عام 

أعلنت بریطانیا وألمانیا في تشرین األول عندما١٩٠١فشلت وتكررت المحاولة عام 
، تمسكهما بسیاسة الباب المفتوح والمحافظة على استقالل الصین، ١٩٠١عام 

عرض الیابانیون على روسیا تنازلهم عن تبعتهما الدول األخرى على الفور ، لذا و 
جزیرة لیادونغ لروسیا وسحب قواتها من منشوریا مقابل سماحها بانتشار الیابانیین في 

ومن الواضح  أن القیصر وحكومة . )٧٢(كوریا، اال أن روسیا رفضت العرض الیاباني
.   یكي للیابان وقلال من شأن خصومهم الیابانیین ویتي لم یدركا مدى الدعم األمر 

األمریكي على منشوریا فقد –لعبت الصین دورًا سلبیًا اتجاه التنافس الروسي 
أكدت لموظفي وزارة الخارجیة األمریكیة انه في حال تنازل روسیا عن منشوریا فأن 

المتحدة االمریكیة الصین ستفتح موانئها للتجارة الدولیة ، األمر الذي دفع الوالیات
للسعي للوصول لألسواق الصینیة وقد أعطى هذا الوعد لألمریكان حافز أكثر 
لمعارضة الوجود الروسي في منشوریا ، ولم تكن األفكار العدائیة األمریكیة تجاه 
روسیا خارجیة فحسب إنما كانت هناك أفكار عدائیة داخلیة من قبل السناتور 

من والیة إندیانا الذي قضى Albert J. Beverigeبیفرج . الجمهوري ألبرت ج 
واخذ یكتب عن تجاربه هناك وعن التقدم ١٩٠١عدة سنوات في منشوریا حتى عام 

الروسي لیس في منشوریا إنما في شرق أسیا بشكل عام ، وتأثیره على المصالح 
، فقد )٧٣(األمریكیة في منشوریا وما تمثله أسواق األخیرة من أهمیة للتجارة األمریكي

أوضح بیفرج أن التوسع الروسي في منشوریا یمر بمرحلتین األولى االحتالل العسكري 
والثانیة التدفق الروسي في منشوریا من قبل المواطنین الروس العادیین ، إذ تم جلب 
القرویین من غرب روسیا واستقروا في منشوریا ، كما أوضح بیفرج أن القوى األخرى 

ین مما یؤكد رغبة روسیا بغزو منشوریا بعد أرسالها لمواطنیها ارسلت مبشریها للص
.   )٧٤(لالستقرار هناك

اتجهت الیابان نحو بریطانیا للتعاون ضد األطماع الروسیة بعد احتاللها 
لمنشوریا، فضًال عن ذلك فأن روسیا كانت قد رفضت مطالب بریطانیا باالعتراف 

ن والتبت، مع تقسیم بالد فارس بین الدولتین على مناطق أفغانستابالنفوذ البریطاني 
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٣٠٦

بأن یصبح النفوذ الروسي في الشمال والنفوذ البریطاني في الجنوب ، وحكم ذاتي في 
الوسط، إال أن روسیا وافقت على المطلب المتضمن االعتراف بنفوذ بریطانیا في 

الجانبان تحالف لذا عقدأفغانستان والتبت فقط مما دفع بریطانیا للتوجه نحو الیابان ، 
.  )٧٥(١٩٠٢في الثالثین من كانون الثاني 

–ومن جانبها عدت الوالیات المتحدة االمریكیة من جانبها التحالف البریطاني 
الیاباني موجه ضد سیاسة الباب المفتوح ، وخلل للتوازن الدولي في الشرق األقصى ، 

، لذا قدم ي من الشرق األقصىوهیمنة الیابان بحریًا بعد انسحاب األسطول البریطان
احتجاج على التحالف الذي جعل من الیابان قوى منافسة للوالیات المتحدة جون هاي 

. )٧٦(االمریكیة في الشرق األقصى
١٩٠٢لم یقتصر األمر على ذلك فقد احتجت الوالیات المتحدة االمریكیة عام 

Charlemagneتارو على االحتالل الروسي لمنشوریا من خالل سفیرها شارلمان
Taro الصینیة ستمنح البنك الروسي –في روسیا ُمشیرًا إلى أن المعاهدة الروسیة

الصیني الحقوق الحصریة في األراضي المحتلة من المناجم وسكك الحدید ، كما أكد 
تارو أن تلك المعاهدة التي منحتها الصین لروسیا تعد خرقًا لمعاهدات الصین مع 

قیید لتجارة األمریكان ، وأرسل تارو االحتجاج إلى الدول األخرى في الدول األخرى وت
، كما وصل االحتجاج األمریكي لحكومة بكین حول الخرق الصیني ١٩٠٢شباط 

لمصالح الدول العظمى من خالل تنازالتها لروسیا ،إال إن روسیا أكدت حقوقها في 
. )٧٧(ت المتحدة في الصینالصین ضمن سیاسة الباب المفتوح التي نادت بها الوالیا

وعلى أثر اصدار الدول االوربیة والوالیات المتحدة األمریكیة والیابان على 
ضرورة االنسحاب الروسي من الصین ، فقد عقدت الصین مع روسیا في الثامن من 

اتفاقیة تضمن االنسحاب الروسي من أراضیها المحتلة على ثالث ١٩٠٢نیسان 
، على ان ال یوجد عائق أو ١٩٠٣الثامن من نیسان مراحل تكون نهایتها في

احتكاك من قوة أخرى ففي حال وجود عائق فیحق لروسیا إلغاء االتفاقیة ، وبعد ان 
طبقت روسیا المرحلة األولى من االنسحاب إلى ما بعد نهر لیاو في تشرین األول 

ُأخرى في ماطلت في تنفیذ المراحل األخرى وتمكنت من عقد اتفاقیة)٧٨(١٩٠٢
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منشوریاحولاألمریكي–التنافس الروسي 
الشهر ذاته مع الصین تضمنت سبعة شروط قبل االنسحاب الثاني من ضمنها 
النقطة الثانیة التي تمنع الصین من فتح إي مكان جدید للتجارة الخارجیة في 

وتضمن النقطة الثالثة انه في حال دخول األجانب للصین فأن سلطتهم ،منشوریا
د المصالح الروسیة ، تعد هاتین یجب أن ال تمتد إلى شمال الصین حیث تتواج

النقطتین ضمان وتقویة لموقع روسیا في منشوریا وهو مخالف لسیاسة الباب المفتوح 
مما أدى إلى اعتراض الوالیات المتحدة األمریكیة لتلك االتفاقیة، السیما أن روسیا 

. )٧٩(عمدت إلى بناء حاجز كمركي بین كوریا ومنشوریا
تفق الساسة األمریكان وهم بیفرج و روزفلت وهاي وفي ضوء تلك التطورات ا

والسناتور الجمهوري هنري كابور لودج بأن الیابان رغم كونها في بدایاتها اال انه 
یمكنها مواجهة روسیا فهي أخذت تنافس الدول الغربیة في الشرق األقصى ، وان 

تمرار بمطالبة قضیة منشوریا تتصاعد مما دفع الوالیات المتحدة االمریكیة إلى االس
روسیا بتطبیق االتفاقیات السابقة ،السیما ان الوالیات المتحدة كانت تدرك أهمیة دعم 

فضًال عن ذلك عقدت الصین مع الوالیات المتحدة )٨٠(الیابان ضد التوسع الروسي
وافقت فیها األخیرة على منع تورید األفیون للصین ١٩٠٣االمریكیة اتفاقیة في عام 

لذا وجد هاي ضرورة االعتراف بالتحالف .استخدامه لإلغراض الطبیةإال في حالة 
البریطاني مع الیابان لحمایة مصالح بریطانیا وأمنها من التهدید الروسي ، كما وجد 
أن التحالف سیؤدي إلى إثارة المخاوف الروسیة من الیابان مما یتطلب على الوالیات 

القوة ضد روسیا في منشوریا بهدف إیقاف المتحدة االمریكیة تشجیع الیابان الستخدام
نالحظ تغیر السیاسة االمریكیة . )٨١(التوسع الروسي فیها دون استخدام القوة األمریكیة

الیاباني مما یدلل سعیها نحو مصالحها في منشوریا عبر –اتجاه التحالف البریطاني 
.وسیا استغاللها للتحالفات الدولیة دون الدخول في مواجهة مباشرة مع ر 

جاء الرد الروسي على االعتراضات األمریكیة حول تلك االتفاقیة بأنها ال 
تسعى الستبعاد البلدان جمیعًا وال تعارض سیاسة الباب المفتوح ، وان التجارة 
األمریكیة ورأس المال األمریكي هو ما  تسعى ألیه روسیا لجذبها في منشوریا ،اال ان 

العداء األمریكي للتوسع الروسي في منشوریا ففي ذلك التبریر الروسي لم یخفف من
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بعد إن قرر الروس إطالة احتاللهم لمنشوریا لفترة غیر محددة  اعلن ١٩٠٣نیسان 
، كما )٨٢))(مؤذي لمصالحنا الشرعیة((جون هاي عن خطر السیاسة الروسیة بقوله 

ن وبریطانیا اشتكى من صعوبة التعامل معهم وأشار للرئیس روزفلت ان تشجیع الیابا
على القیام بعمل عسكري ضد روسیا ُیجنب الوالیات المتحدة االمریكیة الدخول في 
حرب مباشرة مع روسیا ، السیما ان التوتر بین الیابان وروسیا حول كوریا ومنشوریا 
كان على أشده ، مع ضرورة تصعید التدریب البحري للقوات األمریكیة في المحیط 

أجرت القوات البحریة األمریكیة تدریباتها في المحیط الهادي ، وبالفعل )٨٣(الهادي
ومن جانبه هنأ روزفلت القوات البحریة على أدائهم الممتاز في تصعید التدریب لحرب 
محتملة مع روسیا في المحیط الهادي رغم أن روزفلت كان یدرك عدم وجود دعم 

–ادر لحرب روسیة كافي لمواجهة روسیا عسكریًا، ومع ذلك لم تكن هناك إي بو 
.   )٨٤(أمریكیة في منشوریا

لم ترغب الوالیات المتحدة األمریكیة في الدخول بحرب مع روسیا من اجل 
مصالحها في منشوریا ، بینما سعت الیابان لذلك ، األمر الذي دفع روزفلت لالعتماد 

كل على الیابان الحتواء روسیا وطموحاتها في منشوریا بشكل خاص وشرق أسیا بش
عام ، فقد سعى روزفلت للحفاظ على سیاسة ماكنلي بتجنب اي اشتباكات خارجیة او 

)٨٥(السیما مع استمرار العداء الروسي للیهود االمریكان في روسیا.التزامات عسكریة 

ُقتل خمسة وأربعین یهودي وجرح ما بین أربعمائة إلى ستمائة ١٩٠٣وفي نیسان 
ارب عشرة أالف  یهودي من روسیا مما أدى إلى على األقل، كما تم تشرید ما یق

األمریكي، لذا قدمت الحكومة االمریكیة احتجاجها ضد -تجدد العداء الروسي
، فضًال عن تصاعد االحتجاجات الیهودیة السیاسة الروسیة تجاه یهود روسیا

األمریكیة ضد السیاسة الروسیة ، وقد استقبل روزفلت وفد من الیهود ووعدهم بتقدیم 
طلب إلى الحكومة الروسیة إلنهاء السیاسة التعسفیة ضد الیهود ، إال ان الحكومة 
الروسیة رفضت الوثیقة المقدمة من قبل األمریكان مؤكدین إن إرادة القیصر هي 
القانون الوحید في البالد ، ساهم هذا الرد في توتر العالقات بین الجانبین ، السیما 

.)٨٦(باتخاذ إجراءات حول التوسع الروسي في منشوریاإن روزفلت كان ُیهدد باستمرار 
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منشوریاحولاألمریكي–التنافس الروسي 
في الثالث وهكذا فقد تهیأت الظروف للیابان للدخول في مفاوضات مع روسیا 

، تضمن أربع نقاط واضحة حول وحدة الصین وسیادتها ١٩٠٣والعشرین من تموز 
ا عدا على منشوریا ، تضمنت النقطة األولى عدم إدارة روسیا لمنشوریا وسحب قواته

الحرس الضروریین قرب سكك الحدید، إما النقاط األخرى فقد عرضت الیابان على 
روسیا اعترافها بالهیمنة الروسیة في منشوریا في حال اعترافها بالهیمنة الیابانیة على 

ت لتجهیز قواتها في الشرق ، إال أن روسیا أطالت المفاوضات لكسب الوق)٨٧(كوریا
ى طول الحدود بین المتضمنة إنشاء منطقة حیاد عل، ثم قدمت مطالبهااألقصى

، وكانت الیابان تسعى ، واالعتراف بحریة المالحة في بوغازیاكوریا ومنشوریا
. )٨٨(للحصول على موافقة روسیا لحریة التصرف الیاباني في كوریا

تبادلت روسیا والیابان االقتراحات لتسویة نزاعها في الشرق األقصى دون 
١٩٠٣نتیجة، مما دفع الیابان إلى التقلیل من مطالبهم في كانون األول التوصل إلى

إذ أكدوا أن مطالبهم ال تتضمن غیر التأكید على وحدة الصین الذي سعت له روسیا 
كما تدعي ، ویضاف الى ذلك الحقوق والمصالح التجاریة التي اكتسبتها القوى 

رغم استمرار المفاوضات إال ان األخرى في منشوریا خالل معاهداتها مع الصین ، و 
روسیا كانت قد سعت إللغاء الوجود الیاباني في كوریا ومنشوریا الذي عده الیابانیین 
تهدید لوجودهم في كوریا ، ومع ذلك كانت الیابان تحاول تجنب الحرب فوافقت على 
منطقة محایدة على ان تكون في الجانب األخر من نهر یالو في منشوریا مما یجعل 

وریا بعیدة عن التهدید الروسي ، غیر ان روسیا رفضت االقتراح الیاباني ورفضت ك
تتوقع ان یكون كانت روسیا . )٨٩(مناقشة المواضیع المنشوریة مع أي قوى عدا الصین

النصر حلیفها في حال اندالع الحرب كونها تعتمد على صداقة ودعم فرنسا ، السیما 
د منحها القروض للصین ، إال أنها لم تدرك ان ان األخیرة ساهمت في دعم روسیا عن

بریطانیا استطاعت من احتواء فرنسا لصالحها من خالل التعهد لها بحمایتها من اي 
. )٩٠(اعتداء ألماني

بعد فشل المفاوضات أفصحت الیابان عن أهدافها بوضوح عندما أعلنت أنها 
ب المفتوح ، لذا كان هدفها تقاتل من اجل استقالل ووحدة كوریا والصین وسیاسة البا
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، لذا عندما أرسل القیصر إبعاد روسیا عن كوریا وٕاقامة محمیة یابانیة في كوریا 
نیقوال الثاني قواته باتجاه الشرق عبر خطوط سكة حدید سیبیریا قطعت الیابان 

السادس من شباط - مفاوضاتها وعالقاتها الدبلوماسبیة مع روسیا في الخامس 
مین أي في الثامن الشهر نفسه وجهت الطوربیدات الیابانیة وبصورة ، وبعد یو ١٩٠٤

غیر متوقعة ضربة لألسطول الروسي في میناء ارثر ، وفي العاشر من الشهر أعلنت 
على ما یبدو ان الیابانیون اقتنعوا ان الحرب هي . )٩١(الحرب رسمیًا على روسیا

. الحل الوحید إلیقاف التقدم الروسي في شرق أسیا 
الیابانیة التي جاءت –رحبت الوالیات المتحدة األمریكیة بالحرب الروسیة 

لتجنبها من حرب مؤكدة مع روسیا بسبب تنافس الدولتین على منشوریا ، لذا فأن تلك 
الحرب ستنهك روسیا وتبعدها عن الصدام مع الوالیات المتحدة في الصین ، خاصة 

، ها الوالیات المتحدة االمریكیة حسب مبدأ مونرومع سیاسة العزلة األمریكیة التي تتبع
أعلنت حیادها خشیة امتدادها للصین وبالتالي اإلضرار بالمصالح األمریكیة في لذا 

ولم تكتف بإعالن حیادها إنما وجهت إنذار من خالل رئیسها روزفلت ،)٩٢(الصین
فقد ، دعم روسیاوعدم ،إلى كل من ألمانیا وفرنسا طالبًا منهما الوقوف على الحیاد

كانت العالقات الروسیة مع ألمانیا وفرنسا جیدة آنذاك، كما هدد روزفلت انه في حال 
. )٩٣(تعاون فرنسا وألمانیا مع روسیا فإنها ستدخل الحرب إلى جانب الیابان

رغم الحیاد األمریكي في الحرب اال ان  البنوك األمریكیة عمدت الى تمویل 
انیة ، ولكن مع اقتراب االنتصار الیاباني بعد ان تكبدت روسیا العملیات الحربیة الیاب

خسائر فادحة تحول تركیز الرئیس روزفلت من دعم االنتصار الیاباني الى الوساطة 
. )٩٤(النهاء الحرب

استطاع الیابانیون بورهم من عزل میناء آرثر وٕاجبار الجیش الروسي على 
هاجم الیابانیون القوات البریة الروسیة في ١٩٠٤التراجع شماًال ، وفي بدایة حزیران 

ودمرت األسطول الروسي في بحر البلطیق بالكامل في معركة Mukdenموكدن 
، وتقدمت ة الیابان على شبه جزیرة لیادونغالتي أدت إلى سیطر Tsushimaتسوشیما

في جنوب منشوریا مما جعل روسیا في وضع ال یمكنها فیه إلى فرض شروطها 



)٢٠١٨األولكانون (العشرونالخامسالعدد 
٣١١

منشوریاحولاألمریكي–التنافس الروسي 
ا إال أن القیصر ، حیث قدمت الوالیات المتحدة االمریكیة وساطتهع بالهزیمةواالقتنا

، إذ كان یعتقد ان الرب اختاره للزعامة حتى انه لم یعترف بهزائم رفض تلك الوساطة
. )٩٥(بالده ورفض الوساطة األمریكیة ومفاوضات السالم 

ناء آرثر وسقط آخر موضع روسي في میحققت الیابان االنتصار على روسیا 
، ویعود السبب في إخفاق روسیا إلى ضعف ١٩٠٥في األول من كانون الثاني 

متانة األسطول الروسي وقلة تسلیحه وصعوبة تجمیع القوات الروسیة البریة رغم كبر 
حجمها ، فضًال عن عدم تكامل سكة حدید سیبیریا ، واالهم من تلك األسباب أن 

عدم وجود دعم شعبي للحرب ، كما أن قیادة الجیش الروسي لم یكن لدیه الحماس ل
Alexeiالجیش وضعت تحت إمرة ألكسي كورباتكین  Korpatkin الذي لم تكن

لدیه شعبیة جیدة بین الجند الروس ، فضال عن تدهور االوضاع الداخلیة في 
.)٩٦(روسیا

خشیة الیابان من سلب انتصاراتها من قبل دول أوربا كما حدث في حربها مع 
، فعلى الرغم من االنتصارات التي حققتها الیابان فإنها أدركت ١٨٩٥ن عام الصی

ان حجم اإلمبراطوریة الروسیة یعني أن أي مكاسب أخرى في الشرق األقصى ستكون 
غالیة الثمن ، لذا  توجهت سیاسة الیابان إلى الوالیات المتحدة للتدخل كوسیط إلنهاء 

ي توجه  في السابع من تموز من میناء یاكوهاما الوفد الیاباني الذالحرب ، فقد طلب 
Yakohama على متن السفینة البخاریة مینیسوتاMinnesota برئاسة وزیر

، والمستشار القانوني في Kamura Jutaroالخارجیة الیاباني كومورا جوتارو
، والوزیر المقیم امیدو H.W.Denosonوزارة الخارجیة الیابانیة دینسون

Amidoساتو Satoوبهدف عدم )٩٧(من روزفلت ان یدعو القوتین لتسویة سلمیة ،
ل إظهار ضعف الیابان أمام روسیا طلبوا من روزفلت أن یكون التدخل األمریكي ُمستق

، ومن جانبها وجدت الوالیات المتحدة األمریكیة في أي عدم ذكر المبادرة الیابانیة
، فضًال عن ذلك فأن روزفلت األقصىإلعادة توازن منطقة الشرق طلب الیابان فرصة 

سعى للتدخل كوسیط حتى ال تتمكن الیابان من السیطرة على الصین أي إبدال 
. )٩٨(السیطرة الروسیة بالسیطرة الیابانیة مما ُیهدد المصالح األمریكیة في الصین
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كان على روزفلت الدخول كوسیط إلنهاء الحرب دون إقامة أي تحالف أجنبي 
بقوات عسكریة أمریكیة تؤدي إلى الخروج عن سیاسة العزلة األمریكیة ، أو المجازفة

أي تسویة سلمیة تُحقق مصالح بالده دون أي تورط أمریكي مباشر، وبعد موافقة 
روسیا على المفاوضات بسبب هزیمتها وتعرضها لمشاكل داخلیة ،وافقت على 

من أبحر الوفد الروسيالدخول مع الیابان في مفاوضات على األراضي األمریكیة، و 
الفرنسي في الحادي عشر من تموز على متن السفینة Cherbourgمیناء شدبورج 
وكان الوفد یتكون من ،)٩٩(التي وفرتها الحكومة األلمانیةWilhelmااللمانیة ولیم 

Thرئیس الوزراء الروسي سیرجي وایت و المستشار في وزارة الخارجیة ت اج مارتن 
Martens مدیر الخزانة في وزارة المالیة الروسیة جي شیبوف وJ.schipoff و

، والسكرتیر األول Pokotiloffوزیر مفوض في سفارة روسیا في بكین بوكوتیلوف 
،إضافة إلى خمس Koudacheffفي السفارة الروسیة في طوكیو االمیر كودجیف 

.)١٠٠(من كبار الضباط في الجیش الروسي
لت  خالل المفاوضات أن هدفه الرئیسي هو إعادة التوازن الدولي في أكد روزف

، وسعى روزفلت لتجنب إنهاء روسیا كقوة عظمى مما یؤثر على ق األقصىالشر 
نالحظ أن روزفلت كان یسعى إلبقاء روسیا تحتفظ بقوة كافیة . )١٠١(التوازن الدولي

ون تدخل أمریكي أي تمكنها من ردع التوسع الیاباني مستقبال في شرق اسیا د
. االعتماد على القوتین للحفاظ على المصالح األمریكیة 

سعى روزفلت من جانبه قبل بدء المفاوضات إلى تلیین موقف الدولتین 
المتصلب، السیما ان روزفلت كان یدرك ان الیابانیین سیطلبون ثمنًا عالیًا للسالم 

ح األمریكیة ، لذا استطاع روزفلت یدفع القیصر لالستمرار بالقتال مما ُیهدد المصال
قبل التفاوض من إقناع الیابان بعدم المطالبة بتحویل میناء فیالدفستوك العسكري إلى 

ومع ذلك اتسمت . )١٠٢(میناء تجاري كون الطلب سیلقى رفضًا من القیصر نیقوالي
فقد المفاوضات بالتصلب الروسي فعلى الرغم من هزائمهم فأن روزفلت تفاجأ بعنادهم 

، لذا فأن روسیا ال ))في الحرب ال یوجد ُمنتصر ولذلك ال یوجد مهزوم((صرح ویتي 
تتفاوض في موقع ضعف وال تتنازل عن أراضیها ،تلك التصریحات أثارت قلق 
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روزفلت كونها ستحرمه من الوساطة في حال استمرار الرفض الروسي للشروط 

یابان ومنحهم حقوق الصید والتنازل الیابانیة التي تتضمن تحویل سكك الحدید الى ال
عن جزر سخالین أو دفع تعویضات للیابان ، األمر الذي دفع روزفلت للقاء الجانبین 
شخصیًا لحثهما على مفاوضات السالم التي كانت سُتحقق المصالح األمریكیة في 

.   )١٠٣(الشرق األقصى بشكل عام
یحقق السالم الذي ترفضه وجد روزفلت إن تقدیم الیابان لبعض التنازالت س

روسیا القیصریة رغم أنها بنظر روزفلت غیر قادرة على فرض شروطها كما أنها 
التستطیع على التعامل مع القضیة بوعي ، لذا قرر الضغط على الیابان لتقدیم بعض 
التنازالت إلنهاء مؤتمر السالم خشیة من تدخل الدول األخرى ، فقد اقترحت ألمانیا 

تشمل بریطانیا وفرنسا وألمانیا إلجبار القوتین إلنهاء األعمال الحربیة مع عملیة سالم 
تنازل القوى الكبرى عن بعض من مصالحها في الصین ، إال أن روزفلت رفض 
االقتراح مؤكد على ضرورة استمرار سیاسة الباب المفتوح للحفاظ على وحدة 

عدم إنهاء الحرب بین الحظ روزفلت من تدخل ألمانیا انه في حال . )١٠٤(الصین
. روسیا والیابان بوساطة الوالیات المتحدة فإنها ستخسر مصالحها في الصین 

خالل محاوالت روزفلت إلقناع الیابان لتقدیم بعض التنازالت عمدت حكومته 
William Hawardإلى عقد اتفاقیة سریة مع الیابان باالتفاق مع ولیم هوارد تافت 

Taft)١٩٠٥األمریكیة وقعت في التاسع والعشرین من تموز وزیر الحربیة)١٠٥
تضمنت إقرار الوالیات المتحدة االمریكیة للتوسع الیاباني في كوریا وااللتزام بسیاسة 

. )١٠٦(الباب المفتوح خدمة للمصالح األمریكیة وعدم التدخل الیاباني بشؤون كوریا
مفاوضات في تحقیق یتضح أن الوالیات المتحدة استطاعت أن تستغل إطالة ال
.مصالحها التوسعیة في الشرق األقصى دون إدراك روسیا لذلك

وأخیرًا استطاع روزفلت من إقناع الیابان بحذف طلبهم المتضمن تحدید روسیا 
ألسطولها في شرق أسیا وتعویض سفنهم في الموانئ المحایدة ، وأجریت المفاوضات 

سطول األمریكي خارج مدینة منشأة لألفي ١٩٠٥في الحادي والعشرین من آب 
اتفق فیها الطرفان على جمیع القضایا عدا وضع جزیرة . Portsmouthبورتسموث



)٢٠١٨األولكانون (العشرونالخامسالعدد

علي جودة صبیح.د.ممنتهي صبري ولي.د.م

٣١٤

، إذ أن سیاسة القیصر نیقوال معروفة لحرب والتعویضات الروسیة للیابانسخالین بعد ا
؛ وبسبب رفض الیابان لسیاسة القیصر زله عن أراضیه أو دفع أي تعویضاتبعدم تنا

، إال أن روزفلت رفض القرار الیاباني مرار بالحرب والدخول إلى سیبیریاتقررت االس
وأوضح للسفیر الیاباني أن روسیا وان ُهزمت سترفض دفع التعویضات ، كما أن 

. )١٠٧(العالم سیدعم روسیا
لم یكن روزفلت یحاول الضغط على الیابان فقط إنما سعى للضغط على 

لتنازل عن جزر سخالین للیابان بعد احتلتها بشكل روسیا لتقدیم تنازالت من ضمنها ا
كامل ، وفي حال استمرار المطالب الروسیة باسترجاع شمال جزیرة سخالین فعلیهم 
دفع التعویضات للیابان وتكون على األجل ، إال أن القیصر أوضح الى السفیر 

Georgeاألمریكي في روسیا جورج فون لینكرج  von Lencherg رفضه للتنازل
عن جزیرة سخالین ، ومع ذلك استمر روزفلت بالضغط السلمي على روسیا من خالل 
سفیره في بطرسبورغ ، إذ أكد جورج للقیصر إن جزیرة سخالین هي رسمیًا تابعة 

لكنها غیر مهمة ولیست جزء من ١٨٧٥لإلمبراطوریة الروسیة حسب معاهدة 
عن النصف الجنوبي األراضي الروسیة ، مما أدى إلى رضوخ القیصر للتنازل

. )١٠٨(للجزیرة وعدم دفع التعویضات للیابان
على الرغم من تنازل روسیا عن الجزء الجنوبي لجزیرة سخالین إال أن رفضها 

حتى إن ١٩٠٥لدفع التعویضات أوصل المؤتمر على شفا االنهیار نهایة أب 
من التعامل مع لقد شاب شعري((روزفلت ضاق ذرعًا من سیاسة القوتین وكتب قائًال 

یطلب الیابانیون الكثیر ولكن .. ول السالم بین الروس والیابانیینالمتفاوضین ح
الروس اسوأ بعشر مرات من الیابانیین ألنهم أغبیاء جدًا وال یدركون حقیقة 

.)١٠٩))(انهزامهم
انتهت المفاوضات بعد جهد كبیر من روزفلت في الخامس من على أیة حال،

حصلت من خاللها الیابان من خالل تلك . وقیع معاهدة بورتسموثبت١٩٠٥أیلول 
المعاهدة على الجزء الجنوبي من جزیرة سخالین ومیناء بورث آرثر مع  الخط 

كما أصبح للیابان ،الحدیدي الذي یربط هذه المنطقة بمدینة موكدن في إقلیم منشوریا
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لى الیابان، فضًال عن وعلى االعتراف بضم كوریا إ، حق الصید في میاه سیبیریا

وأهمها الخط الحدیدي الشهیر ، سیطرة الیابان على المشاریع اإلنشائیة في منشوریا
بسكة حدید منشوریا الذي تم تسلیمه بكامله إلى الیابان ، وتنازلت الیابان عن 

.  )١١٠(تعویضاتها المالیة ، كما حصلت روسیا على شبه جزیرة لیاودونغ 
ثة والرابعة من المعاهدة أهم ما حققه روزفلت لحمایة تعد المادتین الثال

المصالح األمریكیة في الشرق األقصى ، فقد تضمنت الثالثة انسحاب الیابان وروسیا 
فورًا من منشوریا باستثناء إیجار جزیرة لیاودونغ ، وتستعید الصین سیادتها اإلداریة 

باني ، أما المادة الرابعة الكاملة على منشوریا التي تحت االحتالل الروسي والیا
فنصت على تعهد الصین والیابان بعدم وضع العوائق في طریق اإلجراءات المذكورة 

من خالل تلك المادتین تحقق للوالیات المتحدة ما كانت تسعى . )١١١(في المعاهدة
إلیه من الحد للنفوذ الروسي والیاباني في الشرق األقصى وبذلك تمكن صانعي 

ریكیة من تحقیق مصالحهم دون الحاجة لعمل عسكري أو تحالف مع السیاسة األم
. قوى أخرى 

الیابانیة فرصة جدیدة للوالیات المتحدة األمریكیة –منحت الحرب الروسیة 
لتطبیق مبادئها في الشرق األقصى في مستهل القرن العشرین ، باعتبارها إحدى القوة 

الیابان كقوى عظمى في منطقة األساسیة في الشرق األقصى ، فضًال عن بروز 
المحیط الهادي ، لذا نجد ان الوالیات المتحدة ترفض طلب الیابان للحصول على 
تعویضات من روسیا ، وفرضت على الدولتین الروسیة والیابانیة تقلیص نفوذهما في 

)١١٢(الصین مما یؤكد خشیة الوالیات المتحدة من التفوق الیاباني في المنطقة
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٣١٦

لخاتمة ا
امریكي حول منشوریا –الیابانیة اال صراع روسي –لم تكن الحرب الروسیة 

من خالل استخدام الوالیات المتحدة االمریكیة للیابان كوسیلة النهاء الوجود الروسي 
الیابانیة في جعل الوالیات المتحدة في –في منشوریا ، كما ساهمت الحرب الروسیة 

ن دخلت كوسیط إلنهاء الحرب ، فضًال عن أن التدخل مطاف الدول المتقدمة بعد إ
األمریكي إلنهاء الحرب لم یكن إال إستراتیجیة أمریكیة للحد من التوسع الیاباني في 
الشرق األقصى مما یُهدد المصالح األمریكیة في الصین ، السیما أن الوالیات 

نهاك الدولتین المتحدة االمریكیة كانت تهدف من تأیید الیابان في الحرب إلى أ
الروسیة والیابانیة اللتان ُتهددان المصالح األمریكیة في الصین ، وعدم استعدادها 
للدخول في حرب مباشرة مع روسیا وبالتالي فأن إدخال الیابان في حرب مع روسیا 

كما ان تدخل . ساهم في إضعاف األوضاع الداخلیة لألخیرة ونشوب ثورات داخلیة 
.  دولتین انقذ مؤتمر السالم من االنهیار روزفلت وضغطه على ال
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الهوامش 

هو مصطلح جغرافي وسیاسي شاع استخدامه في أجزاء العالم المختلفة، كتسمیة قصد )(١
والشرق االوسط، تقسیم مناطق الشرق إلى الشرق األدنىمنها، حینما أطلقت مع مصطلحي 

، وفي الواقع فإن معظم المناطق التي یشملها هذا القسم أورباأقسام حسب البعد والقرب من 
الهام من األقسام الثالثة، والذي سمي بالشرق األقصى، موجودة في شرقي القارة الكبیر و 
، للمحیط الهندي، والشمالیة للمحیط الهادئ، أكبر القارات، وعلى األطراف الغربیة اآلسیویة

: لنسبة لخریطة العالم القدیم بصفة خاصةأي في أقصى الشرق با
www.marefa.org/index.php

بسبب الموقع االستراتیجي والبنیة االقتصادیة للدولتین التي ساهمت في أن تكون ) ٢(
دول األوربیة لوجود المنطقة مهمة لتصریف البضائع األوربیة واالمریكیة ،السیما حاجة ال

أسواق خارجیة لتصریف بضائعها وكانت الصین رائجة بتلك االسواق في حین كان التنافس 
للمزید . الروسي االمریكي على اوجه حول الیابان بسبب توسع الجانبین في امریكا الشمالیة 

: ینظر 
Spencer Alan , Asia East by South , London , 1958 , P. 60 .

كیلو متر وبذلك یكون ترتیبه الخامس عشر ٢٨٢٤، یبلغ طوله آسیاقارة انهارأهم من )٣(
یرسم نهر أمور الحدود الطبیعیة بین الصین وروسیا في جهة .  ار العالم،في قائمة أطول انه

في شرق قارة آسیا یتألف من فرعین أساسین هما منغولیاینبع من مرتفعات . الشمال الشرقي
وجزیرة سخالین بالمحیط سیبیریاأغون ، ویصب في مضیق تاتار الذي یفصل بین شلیكا و

: نیقوالي فسكالهادي و سواحل سیبیریا قرب مدینة 

Degras Varg, Soviet documents of foreign policy , New York 1953 ,
P . 64 .
;John Evans, Russian Expansion on the Amur , 1848-1860: The
push the Pacific, Edwin Mellen Press, 1999, P.18.

كانت هذه المعاهدة فاتحة عهد جدید بین قیاصرة الروس وأباطرة الصین ، حیث فتح )٤(
للمزید . باب التبادل التجاري والدبلوماسي ، ففتحت عدة سفارات في االمبراطوریة الصینیة

یراجع 
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٣١٨

John Mcgraw ,  The Role of Russian –Alaskan Creoles and the
Orthodox Church in Colonial Russian Alaska , New York , (N.D), .P.
7.
(5)- Spencer Alan , Op,Cit, PP.60-66; John Evans, Op,Cit, PP.34-
49.

كم، البحارة ٩٧٠یبلغ طولها حوالي . لسیبریاجزیرة طویلة، تقع قبالة الساحل الشرقي ) ٦(
یتنازعون والیابانیونالروسظل .أول األوروبیین الذین وصلوا إلى جزیرة سخالینالهولندیون

بملكیة الروس لها، لكن النزاع م١٨٧٥ت الیابان عام اعترف. على هذه الجزیرة لسنوات طویلة
عندما اقتسمت كل من روسیا والیابان الجزیرة، حیث أخذ م١٩٠٥حولها استمر حتى عام 

: جزء الشمالي، بینما استولى الیابانیون على الجزء الجنوبيالروس ال
Anton Paviovich Chekhov, Brian Reeve, Sakhalin Island, Alma
Classics, 2013.

فتح الثغور الیابانیة لألمریكان ، وتبادل ١٨٥٨تضمنت المعاهدة التي عقدت عام ) ٧(
ن بعض االمتیازات ومنها حریة العبادة وبناء الممثلین الدبلوماسیین ، ومنح الرعایا األمریكا

دفعت تلك المعاهدة الدول األوربیة للحصول على . الكنائس باإلضافة إلى امتیازات أخرى 
امتیازات مُماثلة من الیابان ،األمر الذي أدى إلى إن وقعت الیابان أربع معاهدات مع الدول 

: ١٨٥٨في ) هولندا وروسیا وبریطانیا العظمى وفرنسا(األوربیة 
، اطروحة دكتوراه غیر ١٩٣٩- ١٩١٩األمریكیة -العالقات الیابانیةمنتهى طالب سلمان ، 

١٩، ص٢٠٠٧كلیة التربیة للبنات ، / جامعة بغداد/منشورة 
ورغم تنافس روسیا والوالیات المتحدة على الصین وعدم اشتراكهما في الحرب، إال إنهما ) ٨(

فرنسي من خالل الضغط على الصین لمنح الدول األربع ساندتا الموقف البریطاني وال
امتیازات جدیدة وحاولت روسیا ) بریطانیا ، فرنسا ، الوالیات المتحدة األمریكیة،روسیا(

التقارب من الصین من خالل الدخول كوسیط إلنهاء تلك الحرب، وفي الثالث عشر من 
أمریكیة في –اهدة صینیة صینیة ، كما عقدت مع–عقدت معاهدة روسیة ١٨٥٨حزیران 

الثامن عشر من حزیران من العام نفسه ، ومعاهدات صینیة مع بریطانیا وفرنسا حصلت من 
تیانتسین ( خاللها الدول األربع على امتیازات جدیدة بعد ان نجحت روسیا في عقد معاهدة
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Tientsin (صادي ، تمثلت بفتح عدة موانئ للتجارة الدولیة ، وحریة النشاط االقت١٨٥٨

: والتسامح الدیني ، وٕاقرار تجارة األفیون وغیرها من البنود
Eberhard Wolfaram, History of China, London, 1979, P.87.

أثرت المعاهدة التي عقدتها الیابان مع الوالیات المتحدة على سیاسة الیابان الداخلیة )٩(
ا أدى إلى ضعف حكام الیابان من بسبب منح الدول األجنبیة األخرى نفس االمتیازات ، مم

عارضوا وبشدة دخول االمتیازات األجنبیة للیابان ، كما ) الساموراي(ألن النبالء و) الشوجن(
إذ اشتدت حركة المعارضة ، )الشوجن(ظهرت حركة معارضة قویة بعد توقیع المعاهدات من 

الغرب وبالتالي تمرد لألجانب وانقسم حكام الیابان إلى قسمین معارض ومؤید لالنفتاح مع 
،محمد  محمود السروجي: للمزید ١٨٦٨اإلقطاعیات الیابانیة التي انتهت بحرب أهلیة عام 

، شرینسیاسة الوالیات المتحدة األمریكیة الخارجیة منذ االستقالل إلى منتصف القرن الع
-٢٠، صنتهى طالب سلمان ، المصدر السابق، م٧٢- ٧١، صمركز اإلسكندریة للكتاب 

٢٥ .
من ، حیث أعلنت إحدى عشرة والیة الوالیات المتحدةحدثت في حرب أهلیةوهي )١٠(

المتحدة وأسست ، االنفصال عن الوالیات جیفرسون دیفیستحت قیادة والیات الجنوب
اتحاد وأعلنت الحرب على ). ویطلق علیه اسم الجنوبیین(الوالیات الكونفدرالیة األمریكیة

، والتي كانت تساندها كل الوالیات الحرة )ویطلق علیهم اسم الشمالیین(الوالیات األمریكیة
وقد أنتصر االتحاد في هذه الحرب التي ال . ووالیات الرقیق الخمسة التي تقع على الحدود

حیدر طالب حسین . للمزید ینظر.تاریخ الوالیات المتحدةویة في تزال تعد باألكثر دم
، أطروحة دكتوراه غیر منشورة ، جامعة ١٨٦٥-١٨٦١، الحرب األهلیة األمریكیة الهاشمي

. ٢٠٠٦ابن رشد ، –بغداد ،كلیة التربیة 
أحدى والیات إقلیم المحیط الهادي الذي یضم والیة واشنطن ووالیة أوریغون ووالیة ) ١١(

یرة أكبر والیة فأن مساحتها وتوازي كالیفورنیا ووالیة هاواي باإلضافة إلى أالسكا ، وُتعد األخ
من الشرق ، وخلیج ) یوكاتان وكولومبیا البریطانیة(ُخمس بقیة الوالیات، تحدها مقاطعتي كندا

أالسكا والمحیط الهادي من الجنوب ، وبحر بیرنغ وبحر تشوكتشي من الغرب، أما من 
احتلتها روسیا منذ الشمال فیحدها المحیط المنجمد الشمالي وبحر فورت ، عاصمتها جونو

للمزید من التفاصیل :  ١٨٦٧وتم شراؤها من قبل الوالیات المتحدة االمریكیة عام ١٧٢٤
:  ینظر 
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٣٢٠

Gerald A. Mcbeath , Thomas A .Morehouse , Alaska Politics &
Government , University of Nebraska Press , 1994 , P.1.
(12)Michael H. Hunt, Frontier Defense and the Open Door:
Manchuria in Chinese-American Relations, 1895-1911 (New Haven,
CT: Yale University Press, 1973),P 22.

اصبح ١٨٥١ولد في والیة ماساشوستس، في عام . سیاسي ودبلوماسي أمریكي ) ١٣(
،ا في مجلس الشیوخأصبح عضو ١٨٥٩عضوا انتخب عضوا وممثًال عن والیته ، وفي سنة 

محمد : للمزید من التفاصیل یراجع... ١٨٦١وعینه الرئیس أبراهام لنكولن وزیرًا للصین عام  
.٤٦١، ، ص)  ت.د(شفیث غربال ،الموسوعة العربیة المیسرة ، القاهرة ،  

(14) John  Wilson , China struggle favorite Development ,
Cambridge, 1967 , P . 36 .

إلى الوالیات المتحدة األمریكیة، وحریة ) الكولي(تشجیع هجرة العمال الصینیین )١٥(
االلتحاق بمدارس كال البلدین ، ومنع التدخل األمریكي في شؤون الصین الداخلیة ، وتطبیق 

١٨٧٠مبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة للسیاحة واإلقامة في كال البلدین وقد توفى انسون عام 
للمزید یراجع : مهمته  بعد اكمال

John Brown, The Studies on The Population of China, Oxford, 1972,
P.278   .

اإلمبراطوریة بقیادة األرثوذكسي الشرقيوقوات التحالف الدولة العثمانیةصراع بین )١٦(
دار . مؤتمر ترسانةبدأت الحرب بعد فشل . ویتألف من العدید من دول البلقانالروسیة

، ترجع أسباب الحرب إلى تصاعد الروح القومیة في القرن التاسع والقوقازالبلقانالقتال في 
باإلضافة إلى عوامل أخرى منها تطلعات الروسیة السترداد األراضي . عشر بمنطقة البلقان

، معیدًة نفسها للبحر األسود، وداعمًة الحركة السیاسیة الساعیة حرب القرماء التي خسرتها أثن
ة بعدة أسفرت الحرب عن تمكن روسیا من المطالب. لتحریر دول بلقان من الحكم العثماني

:الدولة العثمانیة، وأعلن رسمیًا االستقالل عن .وباطومي، قارصأقالیم في القوقاز وهي 

(2010 ) ,  PP. 101–109  .(” The" Ottoman Crimean War: (1853–
1856 Badem,. Candan,
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مجموعة جزر تشمل ثالثین جزیرة صغیرة وكبیرة وتضم قسم منها جزر بركانیة،  تمتد ) ١٧(

نیة هوكایدو وتشكل من جنوب شبة جزیرة كامشاتكا شمال شرق سیبیریا حتى المنافذ الیابا
: الحدود بین اوخوتسك في الشمال الغربي من المحیط الهادي 

David A. George , The Southern Kuril Island in Eternal fog , U. S. A.
2012, P.1.
(18) S. N. Fisher, The Middle East history , New York,1956 , P .
110 ;Hercchel Webb, An Introduction to Japan, Second Printing, New
York, 1957. P.33;

، ٢٠٠٧جورج فرنادسكي  ، تاریخ روسیا ، ترجمة عبد اهللا سالم الزلیتني ، لیبیا ، 
.٢٢٥ص

أثارت التحركات الروسیة وتوسعاتها في الصین حكومة الیابان التي كانت تسعى )١٩(
ابعاد السیاسة التوسعیة الروسیة أیضًا ، للسیطرة على كوریا البعاد الصین عنها وبالتالي 

ُمنذ القرنین الرابع والسادس المیالدي للسیطرة على كوریا حتى سعتالسیما أن الصین 
تمكنت من جعلها تابعة لها ، وبقیت كوریا في عزلة رغم محاولة جمیع الدول األوربیة كسر 

التي دفعتها للجوء تلك العزلة تلك العزلة ، فقد حاولت روسیا استخدام القوة العسكریة لكسر
إلى الصین باعتبارها تابعة لها، وبسبب سیاسة الصین تجاه كوریا فقد اخذ التدخل الروسي 

االمریكي یزداد في الشرق االقصى بعد سعي الیابان لكسر عزلة كوریا ودخولها في –
ها للدول الغربیة ، التنافس الدولي فقد استمرت كوریا بسیاسة العزلة حتى فتحت الیابان أبواب

قام عدد من السیما بعد تواجد إحدى السفن الحربیة الیابانیة بالقرب من السواحل الكوریة ،لذا
الكوریین بإطالق النیران علیها، وردت الیابان بإرسال حملة عسكریة تأدیبیة لكوریا عام 

وریا كدولة انتهت بعقد معاهدة صداقة وتجارة مع الیابان نصت على التعامل مع ك١٨٧٥
:مستقلة عن الصین

Flerbert Johns, Modern European History1789 – 1973 , London ,
1978,P. 120 ;.

. ٣٣المصدر السابق ، صمنتهى طالب سلمان ، 
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٣٢٢

.للمزید ینظر )٢٠(
Groslier  Al freed, The far Eastren , Policy of The United State, New
York , 1968 , P . 88 .

قیصر روسیا ، خلف والده نیقوال األول في الحكم ، كان یرى ان حالة التخلف الروسي ) ٢١(
ترجع إلى استمرار العمل بالمؤسسات القدیمة ونظام الحكم الرجعي ، لذا قام بإجراء العدید من 

، إال انه سرعان ما عاد لسیاسته الرجعیة١٨٦١اإلصالحات أهمها قانون تحریر العبید  عام 
بعد ١٨٧٨- ١٨٧٧، شهد عهده الحرب العثمانیة الروسیة ١٨٦٣بسبب التمرد البولندي لعام 

،ُاغتیل على ید طالب یهودي من أصل ١٨٧١خرقه لبنود حیاد البحر األسود حسب معاهدة 
: ١٨٨١بولندي بواسطة قنبلة یدویة في الثالث عشر من آذار 

The New Encyclopedia Britannica , Vol . 17 , P.243.
عمل . ١٨٣١الرئیس العشرون في الوالیات المتحدة االمریكیة ، ولد في اوهایو عام )٢٢(

شغل ) . ١٨٥٤-١٨٥١(دخل كلیة هارم . بالزراعة ومع ذلك كان كثیر االطالع للكتب 
، ١٨٥٩، دخل مجلس الشیوخ عام ) ١٨٦١- ١٨٦٧(منصب مدیر معهد الكهرباء لالعوام 

بعد ١٨٨١شارك في الحرب االهلیة االمریكیة وترقى لمرتبة عقید ، اغتیل في ایلول عام  
:اشهر من اغتیال القیصر الكسندر 

The Encyclopedia American  Vol.12, P.290   .
وسیا منح تغیرت السیاسة الروسیة تجاه الیهود األمریكان فقد رفضت ر ١٨٦٤منذ عام ) ٢٣(

عندما توجه ١٨٦٤تأشیرة الدخول للیهود األمریكان للدخول إلى روسیا ، ففي تشرین األول 
الیهودي المولود في بولندا الروسیة والمقیم في الوالیات المتحدة منذ عام ) برنارد برنشتاین(

واجبه العودة إلى بلده بولندا القي القبض علیه من قبل الروس بتهمة التهرب من أداء١٨٤٦
العسكري ، لذا خاطب برشناین الحكومة األمریكیة التي وجهت وفد أمریكي إلى روسیا في 
التاسع والعشرین من تشرین الثاني من العام نفسه للتفاوض مع الجانب الروسي ، فتم إطالق 

استمرت روسیا خالل .إال أن روسیا رفضت االعتراف به كمواطن أمریكي ١٨٦٥سراحه عام 
بمنع منح الیهود األمریكان فیزا للدخول إلى روسیا مما أدى إلى تأزم العالقات بین ١٨٦٥عام 

، فقد وجدت الوالیات المتحدة ان ١٨٣٢الدولتین وتحجج كالهما بالمادة األولى من معاهدة 
تفسیر المادة یمنح رعایاه حق التنقل في روسیا ، في حین فسرت روسیا المادة األولى على 
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منشوریاحولاألمریكي–التنافس الروسي 
ع الوافدین لألراضي الروسیة للقوانین واألوامر السائدة بطریقتها ویحق لها أنها تخضع جمی

: ١٨٨١رفض إعطاء الفیزا للیهود بعد محاوالت اغتیال القیصر التي انتهت بمقتله عام 
Edward J . Carroll , The Foreign Relation of the Untied States With
Tsarist Russian 1867-1900, (N . P) , 1953, PP.121-159; Isaac
Morris Schottenstein B.A., The Abrogation of the Treaty 1832
Between the United State and Russian, A Thesis Presented In Partial
Fulfillment of the Requirements for the Degree Master of Arts , The
Ohio State University , 1960., Op. Cit . PP. 7-8

سیكون هناك بین أراضي الطرفین الُمتعاقدین حریة المالحة والتجارة (( نصت على ) ٢٤(
الُمتبادلة ویكون لسكان البلدین حریة مشتركة في دخول موانئ وأماكن وانهار أراضي كل 
طرف حیثما تسمح بذلك التجارة الخارجیة وستكون لهم حریة النزول واإلقامة في كل األجزاء

مهما كانت من األراضي المقصودة لممارسة شؤونهم ویتمتعون بحسب ذلك بنفس األمن 
والحمایة ألهالي البلد التي یقیمون فیها بشرط التزامهم وخضوعهم للقوانین واألوامر السائدة 

)) : هناك وخاصة التعلیمات النافذة الخاصة بالتجارة
Alfred Carl Sachs, The Abrogation of the Russian – American treaty
of 1832 : a study in pressure politics, University of Wisconsin –
Madison , 1947, PP.25-28; William Appleman Williams, American
Russian Relations 1781 – 1947, New York, 1952.. P.18.

(25)-Isaac Morris, Schottenstein. B.A, Op. Cit . P.9; John Lewis
Gaddis, Russian, the Soviet Union and the Untied State : An
Interpretive History , London , 1990., P.28.

تضمنت اعتذارًا رسمیًا للحكومة ١٨٨٢وقعت معاهدة الیابان مع حكومة كوریا عام ) ٢٦(
حقت بالمفوضیة الیابانیة الیابانیة جراء ما حصل ودفع تعویضات مالیة عن األضرار التي ل

ومعاقبة المجرمین الذین قاموا بهذا العمل مع وضع حامیة عسكریة یابانیة في العاصمة 
سیئول لحمایة المفوضیة الیابانیة واعادة المفوض الیاباني ، كما وقعت كوریا معاهدات مع 

یا وروسیا عام ،إیطال١٨٨٣وبریطانیا وألمانیا عام ١٨٨٢الوالیات المتحدة األمریكیة عام 
: ،١٨٨٦، وأخیرًا مع فرنسا كانت عام ١٨٨٤
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A . Bergson, The economics of Soviet planning , New Haven , U. S.
A.,1964 ,P . 104 .

تخلت الدولتین الصینیة والیابانیة من خالل تلك المعاهدة وبشكل مؤقت عن االدعاء ) ٢٧(
ان على ضرورة أن تعلم كل دولة الدولة األخرى إذا ما بالسیادة على كوریا ، واتفقت الدولت

قامت األولى بإنزال قوات في كوریا ، وكان هذا االتفاق بمثابة إیجاد نوع من التوازن 
: السیاسي والعسكري في كوریا لكال البلدین 

Joun Livingston , Immperial Japan 1800- 1945, New York, 1973 ,
P.170.

ثالث والعشرون للوالیات المتحدة ، حفید الرئیس التاسع ولیم هاریسون ، ولد الرئیس ال) ٢٨(
، شارك في ١٨٥٢، درس الحقوق في جامعة میامي وتخرج عام ١٨٣٣في اوهایو عام 

الختیار حاكم والیة اندیانا اال انه ١٨٦٧دخل انتخابات عام . الحرب االهلیة االمریكیة 
١٨٨٩بعدها رئیس للوالیات المتحدة . خ االمریكي فشل ، تسلم منصب عضو مجلس الشیو 

:للمزید من التفاصیل  : 
The Encyclopedia American  Vol.11, P.137 .

تلك الدعوة زادت من حدة الهوة بین التیارین اللذین كانا موجودین في كوریا ، السیما ) ٢٩(
احد الكوریین الموالي للیابان على ید الصینیین وعمالئهم Kim Kiun)/م كیونكی(بعد مقتل 

مما أثار الحكومة ١٨٩٤الصینیة عام ) Shunghai/شنغهاي(الكوریین في منطقة 
، أهداف ١٩٢٢-١٨٥٠حسن سبتي الفتالوي، العالقات األمریكیة ـ الیابانیة :  الیابانیة

.٤١، ص٢٠٠٤سیاسات متغیرة، بغداد، ..ثابتة
، وهي حركة ١٨٥٩وتعني العقیدة الشرقیة ، تأسست أول مرة عام : هاك –التونغ ) ٣٠(

قومیة معادیة لكل األجانب ، وبشكل خاص للیابانیین ، وكان الدافع الدیني لهذه الحركة هو 
خلیط بین الكونفوشوسیة والبوذیة ، مع الدعوة إلزاحة األسرة الحاكمة والقضاء على الفساد 

:انظر . داري واالنحالل السیاسي في البالد اإل
Ian Nash, The Story of Japan , London , 1966, PP.106-107  .

تمكنت القوات الیابانیة من هزیمة القوات الصینیة وطردها من كوریا ، وواصلت ) ٣١(
مة ،وهاجمت القوات الیابانیة تقدمها باتجاه األراضي الصینیة لمطاردة القوات الصینیة المنهز 

في ) Wei Haiweهاي واي –واي (القوات الیابانیة البریة والبحریة أراضي الصین عند 
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، كما تقدمت تلك القوات باتجاه فرموزا ومنشوریا ،  ١٨٩٤إقلیم شانتونج  في األول من آب 

،بعد أن شعرت الصین أنها غیر قادرة على مواجهة الیابان عسكریًا عرضت علیها عقد هدنة
ال ان األخیرة رفضت مما دفع الصین للجوء إلى الدول الكبرى  بریطانیا وروسیا والوالیات إ

المتحدة  لطلب المساعدة بوقف التقدم الیاباني باتجاه األراضي الصینیة ، إال أن تلك الدول 
تعاملت بنوع من البرود إزاء طلب الصین منها ، وذلك رغبة منها في الحصول على أكبر 

من االمتیازات االقتصادیة في الصین مع تزاید الحاجة الصینیة إلى المساعدات قدر ممكن 
الغربیة

:٤٢حسن علي سبتي الفتالوي ، المصدر السابق ، ص 
Prince A. Lobanov – Rostovsky, Russia and Asia, New York, 1933,
P.221
(32) Honorable Henric, Shipstead Making A new China , The
Stratford Bastion , 1929,P. 17 .

منتهى طالب سلمان ، المصدر السابق ، ) ٣٣(
حصلت الیابان على قواعد عسكریة في الجزر الصینیة لحمایة األجنحة الجنوبیة ) ٣٤(

عاصمة الصین، ) Peking/بكین(لقواتها والسیطرة على المسارات الحربیة كافة الذاهبة الى 
جورج فرنادسكي ، المصدر : األخرى والمكاسب التجاریة فضال عن الحقوق اإلقلیمیة 

. ٢٣٦السابق ، ص
Morinosuke Kajima, The Diplomacy of Japan: 1894-1922: Sino-
Japanese War and Triple Intervention, Vol.I, Printed in Japan, First
Edition, Tokyo, 1976, P.152-157;Witold Rodzinski, A History of
China, Vol. 4, First Edition, London, 1979, P. 344.

عمل في . ولد في مدینة جورجیا المعروفة حالیا تبلیس في أوكرانیا . سیاسي روسي ) ٣٥(
، ُعین كوزیر للمالیة وعمد إلى وضع التعرفة الكمركیة والمقیاس ١٨٩٢الصحافة عام 

مار للتوسع الروسي في الشرق األقصى من الذهبي للعملة الروسیة ، یعتبر ممن ادخل االستث
حول إنهاء الحرب الروسیة ١٩٠٥شارك في مفاوضات . مع الصین ١٨٩٦خالل معاهدة 

: للمزید من التفاصیل ینظر . الیابانیة –
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B.H. Sumner , Survey of Russian History , London , 1966 , PP.
269-273 .

(36)Count Sergei Witte, The Memoirs of Count Witte, trans. and ed.
Sidney Harcave (New York:M.E. Sharp, 1990), P.229.

، وهو االبن االكبر للقیصر الكسندر الثالث ١٩١٧-١٨٩٤قیصر روسیا خالل المدة ) ٣٧(
، عاش طفولة مهذبة ومفعمة بالحساسیة مما صبغ حیاته بصبغة من ١٨٩٤-١٨٨١

مدة حكمه ضبط الهیجان السیاسي وال السیطرة على الجیش في الضعف ،ولم یستطع اثناء
،الحرب العالمیة االولى، مما ادى الى هزیمة امام الیابانیین وبدأ التدهور السیاسي في روسیا

، بطریقة ١٩١٨/ واعدم نیقوال الثاني مع زوجته وأطفاله بتاریخ الثامن عشر من تموز
ریین النار من مسافة قریبة على رؤوسهم ، ثم مثلوا وحشیة ، حیث أطلق بعض الجنود الهنغا

: للمزید من التفاصیل ینظر . بجثته القیصر وزوجته

J . Kim Munholland, Origin Contemporary Europe 1890-1914,New
York,1970.PP.160-161.
(38)Count Sergei Witte, Op. Cit. P.229..; Jan Thomson, The Rise of
Modern Asia, London, 1957, P. 48;

. ٢٣٦جورج فرنادسكي ، المصدر السابق ، ص
( 39) Edward  Arnold, Year of change European history 1890 -1945,
London , 1978 , P .110; Count Sergei Witte, Op. Cit. PP. 234-235
.
(40)William Appleman William,Op.Cit.P. 39.

أصبح الرئیس الخامس . بلوماسي أمریكي من أصل إسكتلندي ـ ایرلندي سیاسي ود) ٤١(
، أصبح جندیًا في فرقة ١٨٤٣عشر للوالیات المتحدة األمریكیة، ولد في مدینة اوهایو عام 

ُأنتخب عضوًا في .  المشاة المتطوعة في اوهایو وشارك في الحرب األهلیة األمریكیة 
حزیران عام ١٦، رُشح للرئاسة في ١٨٨٢م حتى عا١٨٧٦الكونغرس األمریكي عام 

وفاز بها مرتین متتالیتین، لكن مدة رئاسته الثانیة لم تستمر طویًال، اذ تعرض ١٨٩٦
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إلطالق نار من قبل مهاجر الماني من اصل بولندي یدعى لیون سیكلوز بوالیة نیویورك 

. ١٩٠١توفي على أثرها في  أیلول عام 
:The Encyclopedia American Peoples, Vol.12, (New York, 1962),

P.778.
(42)Count Sergei Witte, Op. Cit. P.277.
(43)William Appleman William,Op.Cit.P. 39.
(44) Elizabeth Smith, Britain moment in the Middle East , London,
1965 , P.40 .
(45)M .  T .  Florinsky , Russia history and an Interpretation, New
York , 1958 , P. 422 ; Wheeler James , The modern history of
Soviet general Asia, ` Oxford , 1964 ,P . 88.

، تخرج من مدارس والیة ألینوى من جامعة براون  ١٨٣٧سیاسي أمریكي ، ولد عام ) ٤٦(
ص، ُأرسل إلى باریس في ، بعد تخرجه مارس مهنة المحاماة في مكتب عمه الخا١٨٦٢

كرئیس للبعثة األمریكیة هناك أصبح قائم لألعمال األمریكیة في ١٨٦٥الثاني والعشرین عام 
،  الخارجیة، ساهمت ١٨٧٠، دخل في عمل الصحافة عام ) ١٨٦٨-١٨٦٧(فینا لألعوام 

دة الوظائف اإلداریة التي تدرج فیها الى اكتسابه خبرة طویلة في شؤون الوالیات المتح
، عّینه الرئیس األمریكي ولیام ماكنلي "مركز ثقل الخارجیة"األمریكیة الخارجیة فأصبح ُیسمى 

: للمزید ینظر١٨٩٨وزیرا للخارجیة في آب 
Encyclopedia Americana, Vol.13, P.P. 889-891.

أمین وتهدف لت) بیان المبادئ(وأسمتها بـ١٨٩٩مبادرة أطلقتها الوالیات المتحدة عام ) ٤٧(
امتیازات متساویة بین الدول التي تتعامل تجاریا مع الصین، ولدعم الوحدة الصینیة إقلیمیا 

وكان البیان قد صدر من قبل وزیر خارجیة الوالیات المتحدة جون هاي وأرسل إلى . وٕاداریا
ا بریطانیا العظمى، وألمانیا، وفرنسا، وٕایطالیا، والیابان، وروسیا واستقبلت في غالبه: دول

عاما كانت هي حجر األساس في ٤٠بتأیید عالمي في الوالیات المتحدة، وألكثر من 
وكانت المبادئ التي أشارت إلى أنه یجب على كل دولة . السیاسات الخارجیة األمریكیة

الحصول على فرص وصول متساویة إلى أي من المنافذ التجاریة في الصین
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Raymond Esthus, “The Changing Concept of the Open Door, 1899-
1910,” The Mississippi Valley Historical Review 46, no. 3 (December
1959):P. 437

،دراسة١٩٣١–١٨٩٥السیاسة االمریكیة تجاه الصین ، صفاء كریم شكر العزاوي) ٤٨(
. ٢٠٠٧،بغداد ،تاریخیة 

.  ٤٩- ٤٨، ص

الیابان من الصین حسب معاهدة شیمونسكي أثارت االمتیازات التي حصلت علیها) ٤٩(
واالمتیازات الروسیة من الصین ردود أفعال أمریكیة أدركت من خاللها األخیرة ضرورة 
توسیع ممتلكاتها في شرق آسیا والمحیط الهادئ ، لذا استغلت الوالیات المتحدة تلك الحرب 

، فقد قام األسطول ١٨٩٨وأعلنت هي األخرى الحرب على اسبانیا في العشرین من نیسان 
بتدمیر القطع البحریة االسبانیة الراسیة في میناء ، األمریكي في الشرق األقصى

وأنهت بشكل فعلي الحكم االسباني ١٨٩٨/أیار/عاصمة الفلبین في األول) Manila/مانیال(
للمزید من التفاصیل حول الحرب: وعندها بدأت محادثات السالم بین الطرفین، على الفلبین
- ١٨٩٨االسبانیة ـ االمریكیة الحرب ، میثاق شیال زورة ، : األمریكیة ینظر –االسبانیة 

، ، ٢٠٠٥ابن رشد ، جامعة بغداد ، / ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة ١٩٠٢
.  ٧٧-٥٨ص

Charles Stuart Kennedy, The American Consul : A History of  the
United State Consular Service 1776-1914, New York , 1990. P.191

(50)David S. Crist, “Russia’s Far Eastern Policy in the Making,” The
Journal of Modern History 14, no. 3 (September 1942): P.445.

سیاسي امریكي ، وعضو مجلس الشیوخ عن والیة ماساشیتس، مارس نفوذا سیاسیا ) ٥١(
ثم . األمریكیة–ا في تطور السیاسة الخارجیة األمریكیة لمدة جیل بعد الحرب االسبانیة كبیر 

تحول إلى الدعوة إلى السیاسة القومیة والدخول في عصبة األمم خالل رئاسة ویلسن الثانیة
Encyclopedia American, Vol.17, P.661.
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(52) Theodore Roosevelt, Selections from the Correspondence of
Theodore Roosevelt and Henry Cabot Lodge, 1884-1918, ed. Henry
Cabot Lodge (New York: C. Scribner’s Sons, 1925), I:53.
(53)Raymond Esthus,Op. Cit. P.437
(54) David S. Crist,, Op.Cit. P.445; Charles Stuart Kennedy,
Op.Cit. P.191
(55) Nathaniel Peffer, The Far Est.,(Michigan, 1958), P.110.

عقد اتفاق بین القیصر االلماني ویلیام الثاني والقیصر الروسي نیقوالس الثاني سریًا ) ٥٦(
بأن تأخذ المانیا االقلیم الصیني في جیاوهو مقابل ١٨٩٨في السابع والعشرین من اذار 

سنة ، فضال ) ٢٥(المحیطة به لمدة حصول روسیا على تجیر میناء بورت ارثر والمنطقة 
عن السماح لروسیا بمد سكة حدید من میناء عبر شمال منشوریا ، وكانت روسیا قد هددت 

سنة ستقوم بانزال قواتها مما دفع الصین للقبول ) ٣٦(في حال عدم منحها حق االیجار لمدة 
–٢٩- ٢٨ص/ منـتهى طالب سلمان ، المصدر السابق : سنة ٢٥بمدة االیجار لمدة 

.١٥ص
، Nishi Toku Jiroوقعها عن الجانب الیاباني وزیر خارجتهم نیشي توكوجیرو )  ٥٧(

، وضعت تلك االتفاقیة مصالح كال البلدین على Rosenوالسفیر الروسي في طوكیو روزن
. للمزید ینظر ..... . قدم المساواة في كوریا ،  الخ 

Ian H.Nish , The Anglo_Japanese Alliance , First Edition , London ,
1966, P.58.

(58)-Charles Stuart Kennedy, Op .Cit. P.191. -

(59)- Raymond A. Esthus, “Isolationism and World Power,”
Diplomatic History 2 (April 1978), PP.129-140
(60) Russian Foreign Minister Mikhail Mouravieff to Tower, 30

December 1899, in United States Department of State, Papers
Relating to the Foreign Relations 1899, 141-42.
(61)Raymond Esthus, Op.Cit. P.437.



)٢٠١٨األولكانون (العشرونالخامسالعدد

علي جودة صبیح.د.ممنتهي صبري ولي.د.م

٣٣٠

(62) Chargé d’Affairs in Berlin Jackson to Hay, 4 December 1899, in
United States Department of State, Papers Relating to the Foreign
Relations 1899, 130-31.

كینان ، الدبلوماسیة األمریكیة ، ترجمة عبداالله المالح، دمشق، . ف . جورج ) ٦٣(
؛ . ٥٤، ص١٩٨٥

Michael H. Hunt ,Op. Cit. P.29 .
تأسست في شمال الصین سعت للقضاء على البرابرة والمسیحیین ودفع الشعب ) ٦٤(

وحظیت تلك الجمعیة بدعم  اإلمبراطورة الصینیة دوجاي، وكسبت العدید . ضة ضدهم لالنتفا
من الشباب عبر األلعاب الریاضیة التي تشبه المالكمة الصینیة ولذلك اسماهم الغربیون 

؛   ٥٥حسن سبتي الفتالوي، المصدر السابق، ص: للمزید یراجع. بالمالكمین
Raymond Esthus, Op.Cit. P.437.

(65) Stanley Charlesj., The Boxers Rebellion, New York, 1982, P.89;
Michael H. Hunt,Op. Cit. P.29 .;William Appleman William, Op. Cit .
P. 36.
(66) Edward H. Zabriskie, American- Russian Rivalry in The Far
East A Study in Diplomacy and Power Politics 1895- 1914,
University of Pennsylvania Press , 1946.P66.
(67)Count Sergei Witte, Op. Cit. PP. 279-280; B.A. Romanov,
Russia in Manchuria (1892-1906), trans. Susan Wilbur Jones (New
York),1974,  P.181

٦٧- ٦٥حسن علي سبتي الفتالوي ، المصدر السابق ، ص) ٦٨(
سیاسي  ورجل دولة ، أصبح الرئیس السادس والعشرین للوالیات المتحدة األمریكیة ، ) ٦٩(

وتخرج منها ١٨٧٦انضم إلى كلیة هارفرد عام . في نیویورك ١٨٥٨ولد في تشرین األول 
، تولى منصب ١٨٨٢، أصدر أول كتاب له حمل عنوان حرب البحریة عام ١٨٨٠عام 

حیث عمل بنشاط لالستعداد للحرب ضد اسبانیا ١٨٩٧ة عام مساعد وزیر البحریة األمریكی
، استقال من منصبه لیصبح مقدما في فوج الخیالة المتطوعین، تولى منصب ١٨٩٨عام 

١٩٠١، وعلى اثر اغتیال الرئیس ولیام ماكنلي في أیلول ١٩٠٠نائب للرئیس األمریكي عام 
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للمزید من . ١٩٠١شر من أیلول أصبح رئیسا للوالیات المتحدة األمریكیة في الرابع ع

؛ .١٩٥، ص١٩٨٠، بیروت، ١، ط٣الموسوعة العسكریة، ج:  التفاصیل یراجع
Encyclopedia of American, Vols.23. P.695-691. .

تعرف سابقا بجزر الساندویج مجموعة من الجزر تبلغ عشرین جزیرة، تقع على مسافة ) ٧٠(
اكتشفها الرحالة البریطاني جیمس المحیط الهادي،مائتي میل جنوب غرب كالیفورنیا، وشمال

، كما سعت الوالیات ١٨٢٠واخذ التجار األمریكان یتوافدون علیها منذ عام ١٧٧٨كوك 
المتحدة لنشر الدیانة المسیحیة في تلك الجزر وبسبب تزاید نشاط التجار األجانب خشى 

للمزید ا حقًا قانونیًا في الجزیرةالتي كانت تدَّعي َأنَّ لهاألمریكیون من ضمها لبریطانیا 
:ینظر

Jarves, History of the Hawaiian Or Sandwich Islands,Boston,1843,
James Jackson

PP.1-24 .
(71)William Appleman William, Op. Cit . P.39.

جاء رفض روسیا للعرض الیاباني بتأثیر من ویتي الذي اتفق مع مجموعة من - ) ٧٢(
فظین األغنیاء للتأثیر على القیصر لالستمرار في المحافظة على مكانة متمیزة في المحا

الشرق األقصى من خالل اإلبقاء على القوات الروسیة في منشوریا للحفاظ على مصالحها 
في كوریا ، السیما ان ویتي كان یرى عدم قدرة الیابان على الدخول في حرب مع روسیا مما 

وس في الشرق األقصى ، فضًال عن دعم الدبلوماسیین الروس یدفعها بالطالق ید الر 
لحكومة ویتي الذین كانوا یرسلون التقاریر التي ُتشیر إلى عدم إمكانیة وقوع حرب حقیقیة مع 
الیابان ، كما ان القیصر كان مقتنعًا بعدم قدرة الیابان على الدخول في حرب مع روسیا 

: )قردة صغار(وینظر إلیهم على إنهم 
Count Sergei Witte, Op. Cit. P.366.
(73 ) Count Sergei Witte, Op. Cit. P.282.
(74) B.A. Romanov, Op, Cit, PP.178-179.

نص التحالف على اعتراف الیابان وبریطانیا بالوضع القائم في كوریا والصین ، وتعهد ) ٧٥(
لة ثالثة ، ولكن في حال الجانبان بالتزام الحیاد في حال دخول احدهما في حرب مع دو 

انضمام قوة ثالثة للحرب فأن على الطرف األخر مساعدة حلیفه واعترفت الیابان بنفوذ 
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، كما كانت بریطانیا السبب في ظهور الیابان كقوى عضمى ُمنذ بریطانیا في الهند
فقد كانت احواض السفن البریطانیة تبني للیابان السفن الحربیة الواحدة )  ١٨٩٠-١٨٨٠(

: تلو االخرى ، كما ارسلت ضباطها البحریین لتعلیم الضباط الیابانیین للمزید ینظر
Hughseton Waston, The Russio Empire 1801- 1917, London, 1967,
P.59; Walter Lafeber , Op. Cit . P.20; Michael H. Hunt ,Op. Cit.
P.81.; J White ,John Albert, The Diplomacy of the Russo-Japnese

War,Princeton,1964 ,, 1964,P.95; Michael H. Hunt ,Op. Cit. P.81.

. ٧٢حسن علي سبتي الفتالوي، المصدر السابق ، ص) ٧٦(

(77) J. N. Westwood, Op. Cit. P.140.
(78) William Appleman William,Op.Cit . P.39 .
(79)Edward H. Zabriskie, Op. Cit. PP.84- 91.
(80)B.A. Romanov, Op.Cit. PP.17-179 .
(81)Count Sergei Witte, Op. Cit. PP. 157-166;
(82)John Lewis Gaddis, Op. Cit., P.36; .
(83) Ibid , P.37.

(84)John Albert White, Op, Cit, ,PP.95-120 ; John Lewis Gaddis,
Op. Cit., P.36.

األمریكیة ، -لم تكن منشوریا السبب الوحید الُمثیر للخالف في العالقات الروسیة ) ٨٥(
فمع ُمستَهل القرن العشرین بدأت المسألة الیهودیة بجلب االنتباه، فقد برزت المسألة الیهودیة 

بعد تقسیم بولندا وٕالحاق أراضیها الجنوبیة الغربیة لروسیا فقررت روسیا منع ١٨٠٤منذ عام 
هود من االستقرار في المقاطعات الروسیة الرئیسیة وحدد القانون الروسي نطاق إقامة الی

الیهود في المقاطعات الغربیة والجنوبیة، وفي عهد القیصر الكسندر الثالث ازداد الحظر على 
تم ترحیل سبعة ١٨٩١الیهود فلم ُیسمح لهم اإلقامة في األقالیم أو خارج المدن ، وفي عام 

هودي من موسكو وحددت حصتهم في المقاعد الدراسیة والمؤسسات الحكومیة عشر ألف ی
جورج فرنادسكي ، :    حسب نسبتهم إلى السكان وقلص عددهم في الوظائف الحكومیة 

. ٢٣٢المصدر السابق ، ص
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(86)William Appleman William, Op. Cit . PP.40-41; John Lewis
Gaddis, Op. Cit., PP.41-42 .
(87)Edward H. Zabriskie, Op. Cit. P.95.
(88)Michael H. Hunt ,Op. Cit. P.81.
(89) Rabino witch, Alexander, Imperial  Russia , Michigan , 1998 P
P.357- 358.

؛ ٦٣صفاء كریم شكر العزاوي ، المصدر السابق ، ص
(90 )Witch , Alexandre ,Vol,2,OP . Cit .,P P.357- 358.;

، ١٩٢١-١٩٠٥حیدر الزم عزیز ، التطورات السیاسیة في روسیا والموقف الدولي منها 
. ١٧-١٦، ص٢٠٠٩كلیة اآلداب ، –أطروحة دكتوراه غیر منشورة ، جامعة البصرة 

(91) Norman Lowe , Mastering Modern World  History , Hong Kong ,
1987 , P . 94; Shmuel Galai ,The liberation movement in  Russia
1905- 1906,Cambridge ,1973 ,P.197.

الیابانیة  ، المصدر السابق ، ص - حسن علي سبتي الفتالوي ، العالقات األمریكیة ) ٩٢(
٧١.

(93)Norman E. Saul, Op. Cit. P.473; Edward H. Zabriskie, Op. Cit.
P.95 ;

.  ٧٩، صبق ، المصدر السامحمد محمود السروجي 
(94) Edward H. Zabriskie, Op. Cit. P.95-103.
(95) A. A. KOƜKИH, POCCИЯ N ЯПOHИЯ ƴƷʌƅƖ ‖ᴘᴏᵀиВОреᶙиӣ,
MOCKBA , 2012 119. ;

. ٢٣٨جورج فرنادسكي ، المصدر السابق ، ص
(96) A.C. ПPOTOПOПOB ,иϹTоpиЯ MEждyHAPoдHbIx
OTHOШEHиӣ и BHEШHEӣ πоЛиTиKи POCCии 1648 – 2005 ,
Mockba , 2006.P.184.
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( 97) U.s Ambassador in Tokyo to Secretary of state July v
.1905,no.cqlb.
(98)Edward H. Zabriskie, Op. Cit. P.95

؛ محمد محمود السروجي ٧٣-٧٢حسن علي سبتي الفتالوي، المصدر السابق، ص
. ٨٠-٧٩،المصدر السابق  ،ص

(99) Telegram U.S Ambassador in Petersburg the Secretary of State
Juiy 11-1905,no.292b.
(100) Memorandum the Russia Ambassador in Washington to Acting
Secretary of State July 20-19, No.294b.
(101)Count Sergei Witte, Op. Cit. P.421.
(102). Edward H. Zabriskie, Op. Cit. P.95
(103) Count Sergei Witte, Op. Cit. P.420; Stephen Kotkin, Stalin,
Paradoxes of Power, 1878-1928, Vol. I: New York, 2014 , P.10-16.
(104)Norman E. Saul, Op. Cit. P.492.

كلیة بیل تخرج من. ١٨٥٧سیاسي أمریكي من الحزب الجمهوري ، ولد في اوهایو ) ١٠٥(
، بعدها أصبح رئیس ) ١٩١٩–١٩٠٩(درس القانون ترأس الوالیات المتحدة . ١٨٧٨عام 

عین وزیرا للحربیة في عهد روزفلت ، توفى ) . ١٩٣٠-١٩٢١(للمحكمة العلیا بین االعوام 
:١٩٣٠عام 

Encyclopedia American , V. 23 , P. 222.
(106)Edward H. Zabriskie, Op. Cit. P.132; William Appleman
William, Op. Cit . P.46;

. ٦٧- ٦٦صفاء كریم شكر العزاوي ، المصدر السابق ، ص
(107) Raymond A. Esthus, Double Eagle and Rising Sun: The
Russians and Japanese at
Portsmouth in 1905 (Durham, NC: Duke, 1988),P. 7.

: اهدة بروتسموث عدة بنود للمزید ینظر وقد تضمنت مع
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Primary Source Document with Questions (DBQs) EXCERPTS
FROM  THE TREATY OF PORTSMOUTH (1905;
afe.easia.columbia.edu/ps/japan/portsmouth. ;PP.1-2.
(108 ) Herbert  H.Gowen,An Outline History of Japan ,New
York,D.appltop,1961,PP.350-351.; William Appleman William, Op.
Cit . P.46;
(109) Count Sergei Witte, Op. Cit. P.420; Edward H. Zabriskie, Op.
Cit. P.95
(110) Franz H.Michael , The Far East In The Modern World , New
york ,1962 , P. 321.; David Healy, United States Expansionism, New
York, 1970, P.34.

(111)Edward H. Zabriskie, Op. Cit. P.95.
. ٦٧صفاء كریم شكر العزاوي ، المصدر السابق ، ص

(112) David Healy, Op. Cit , P.34
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: قائمة المصادر 

: وثائق  وزارة الخارجیة االمریكیة المنشورة - ١
1-Russian Foreign Minister Mikhail Mouravieff to Tower, 30
December 1899, in United
States Department of State, Papers Relating to the Foreign Relations
1899,
2-Chargé affairs in Berlin Jackson to Hay, 4 December 1899, in
United States Department of State, Papers Relating to the Foreign
Relations 1899,
3-U.s Ambassador in Tokyo to Secretary of state July v
.1905,no.cqlb.
4-Telegam u.s Ambassdor in Petersburg the Secretary of State Juiy
11-1905,no.292b.
5- Memorandum the Russia Ambassador in Washington to Acting
Secretary of State July 20-19, No.294b.

: الوثائق المنشورة على شبكة المعلومات الدولیة 
Primary Source Document with Questions (DBQs) Excerpts From
The Treaty of Portsmouth (1905;
afe.easia.columbia.edu/ps/japan/Portsmouth.

: كتب المذكرات 

1-Witte ,Count Sergei, The Memoirs of Count Witte, trans. and ed.
Sidney Harcave (New York:M.E. Sharp, 1990),
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: الرسائل واالطاریح الجامعیة 

، أطروحة ١٨٦٥-١٨٦١الهاشمي ،حیدر طالب حسین ، الحرب األهلیة األمریكیة - ١
. ٢٠٠٦ابن رشد ، –دكتوراه غیر منشورة ، جامعة بغداد ،كلیة التربیة 

، رسالة ماجستیر ١٩٠٢-١٨٩٨الحرب االسبانیة ـ االمریكیة زورة ، میثاق شیال ، - ٢
، ٢٠٠٥ابن رشد ، جامعة بغداد ، / غیر منشورة ، كلیة التربیة 

، اطروحة دكتوراه ١٩٣٩-١٩١٩األمریكیة -سلمان ، منتهى طالب ، العالقات الیابانیة- ٣
.٢٠٠٧بیة للبنات ، كلیة التر / جامعة بغداد/غیر منشورة 

-١٩٠٥عزیز ، حیدر الزم ، التطورات السیاسیة في روسیا والموقف الدولي منها - ٤
،٢٠٠٩كلیة اآلداب ، –، أطروحة دكتوراه غیر منشورة ، جامعة البصرة ١٩٢١

:الرسائل واالطاریح االجنبیة 
1-Isaac Morris Schottenstein B.A., The Abrogation of the Treaty
1832 Between the United State and Russian, A Thesis Presented In
Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Master of Arts
, The Ohio State University , 1960

: المصادر العربیة 
جیة منذ االستقالل سیاسة الوالیات المتحدة األمریكیة الخار السروجي ، محمد محمود ، - ١

٢٠٠٥إلى منتصف القرن العشرین ، مركز اإلسكندریة للكتاب ، 
دراسة ١٩٣١–١٨٩٥السیاسة االمریكیة تجاه الصین العزاوي ، صفاء كریم شكر ، - ٢

.٢٠٠٧،  بغداد ، تاریخیة 
.،٢٠٠٧فرنادسكي ، جورج  ، تاریخ روسیا ، ترجمة عبد اهللا سالم الزلیتني ، لیبیا ، - ٣
، الدبلوماسیة األمریكیة ، ترجمة عبداالله المالح، دمشق، . ف . كینان ، جورج - ٤

١٩٨٥.
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