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 الممخص 

النزاع اإلقميمي بيف الياباف وروسيا الذؼ ُيطمق عميو مشكمة "األقاليـ الشمالية"  يعد

حث الخالفات او مشكمة الكوريل الجنوبية أحد المشكالت التي لـ تحل, اذ يتناوؿ ىذا الب

التي أصبحت مثار  الروسية حوؿ الجزر اليابانية, ال سيما جزر الكوريل –اليابانية 

فضاًل عف مسألة الحدود اليابانية مع روسيا القيصرية. وبسبب تزايد  خالؼ بيف البمديف,

. ونتيجة لدخوؿ الياباف في ٜ٘ٓٔ– ٜٗٓٔالخالفات قامت بيف الدولتيف خالؿ عامي 

وتـ استعادة  ( فأنيا منيت بيزائـ متالحقة,ٜ٘ٗٔ – ٜٖٜٔة الثانية )الحرب العالمي

شيكوتاف(, لصالح  –ىابوماؼ  –إيتوروب  –الجزر اليابانية الجنوبية االربعة)كوناشير 

 االتحاد السوفيتي الذؼ كوفىء بالجزر لمشاركتِو في الحرب ضد الياباف.

 

     حشني عبد الكاظم عودة .د. م  

   مركز البحوث والدراسات الرتبوية/  املديرية العامة لرتبية البصرة
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Abstract 

 One of the unresolved problems is the territorial dispute 

between Japan and Russia, called the “Northern Territories” or the 

South Korean Koreans. Japanese border with Tsarist Russia. Due to 

the growing differences between the two countries during 1904 - 

1905. As a result of Japan's entry into World War II (1939-1945), it 

suffered successive defeats, and the four southern Japanese islands 

(Konashir - Iturub - Habomai - Shikotan) were restored, in favor of 

the Soviet Union to reward them for participation With this war 

against Japan. 
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 المقدمة
الحديث والمعاصر  التاريخ مفاصل مف ميماً  مفصالً  يتناوؿ كونو البحث ىذا أىمية تأتي

اىمية  لروسيا والياباف. اف جزر الكوريل تمثل الخالؼ الرئيس بيف البمديف, لما ليذه الجزر مف
 جزر حوؿ الروسي – الياباني الصراع فأف ثـ ومف. كبيرة مف الناحيتيف االقتصادية والعسكرية 

والعسكرؼ لكال الدولتيف.  السياسي السموؾ وراء الكامنة المحددات لفيـ كبيرة خمفية ليوفر الكورؼ 
 مف وسيالر  – الصراع الياباني تاريخ وتحميل عرض ىو الدراسة ىذه مف الرئيس اليدؼ اف

الياباف وروسيا بالتمسؾ بالجزر واالحتفاظ بيا,  وفيـ دوافع .ليا الدقيقة التفاصيل ابراز خالؿ
مما تسبب ذلؾ في دخوؿ العالمية االولى والثانية عمى حد سواء لمسيطرة عمى الجزر التي كانت 

 تطمع بيا الياباف وروسيا. 
 الموقع الجغرافي لميابان وروسيا وجزر الكوريل

 بان اليا
في أقصى شرؽ القارة األسيوية, وىي تتكوف مف عدد كبير مف الجزر تتفاوت  تقع الياباف

في مساحتيا وارتفاعيا وأىميتيا ويربو عددىا عمى الثالث أالؼ جزيرة وتمتد عمى شكل أرخبيل 
في وسط (Honshu)ىونشومف الجنوب الغربي إلى الشماؿ الشرقي. واىـ ىذه الجزر ىي 

اف ىذا ,(ٔ)ٕكـٖٛٛ.ٖٕٓألكبر مساحة مف بيف باقي الجزر, إذ تبمغ مساحتيا الياباف وىي ا
اما . (ٕ)الموقع االستراتيجي لمياباف ُيعد ميزة ليا ومصدر خطر محتمل عمييا في آف واحد

في أقصى جنوب الياباف, إذ تشكل ىذه الجزر األربع  (Shikoku), وشيكوكو(Kyushu)كيوشو
وبسبب مف  .(ٖ)ٕكـٖٚٛ.ٖٚٚالذؼ تبمغ مساحتو اإلجمالية  األرض األساس لموطف الياباني

موقعيا الجغرافي المتميز استطاعت الياباف اف تبعد عنيا خطر االستعمار الذؼ خيـ عمى بمداف 
آسيوية اخرػ مجاورة ليا واستطاعت النجاة مف ىذا الخطر بسبب وقوعيا في الشماؿ الشرقي 

ريطانيا )أبرز الدوؿ االستعمارية وقتئذ( تحتل فييا مف آسيا بعيدًا عف المواقع التي كانت ب
 .(ٗ)األخرػ الدوؿ  اراضي
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 روسيا 
كاف ما عرؼ باالتحاد السوفييتي أو اتحاد الجميوريات االشتراكية السوفييتية, تنبسط 

أؼ ما يساوؼ 2 كـٕٕٕٓٓٓٓٗأراضييا عمى قارتي آسيا وأوربا عمى مساحة مف األرض تعادؿ 
دولة في النروج وفنمندة وبولندة  ٕٔاليابسة. تحدىا أراضي ٝ مف مساحة ٘ٔنحو 

إضافة إلى بحر البمطيق والبحر األسود في الغرب, ودوؿ  ا,وروماني اوىنغاري اوتشيكوسموفاكي
يراف وأفغانستاف والصيف ومنغولي اتركي الشمالية في الجنوب, ثـ مياه المحيط اليادغ  اوكوري اوا 

شمالي في الشماؿ. وبيذا كاف االتحاد السوفييتي يشغل شمالي في الشرؽ والمحيط المتجمد ال
 .(٘)باقارة آسيا ومعظـ شرقي قارة أور 

 جزر الكوريل
 جزيرة مف اليادغ المحيط عبر شماالً ( ٙ)الكوريل باسـ المعروفة الجزر سمسمة تمتد

 .(ٚ)روسيا في(Kamchatka) كامتشاتكا جزيرة لشبو الجنوبي الطرؼ إلى اليابانية ىوكايدو
(, Conashir)كوناشير)وأسماء الجزر الجنوبية ىي مف اربع جزر جزر الكوريمألف تت
يتوروبو  تقسـ الجزر إلى . (ٛ)((Chicotan)شيكوتافو  (,Habomai) ىابوماؼو  (,Iturup)ا 

جزر الكوريل الشمالية وجزر الكوريل الجنوبية. تدخل جميع ىذه الجزر ضمف مقاطعة سخاليف 
الجنوبية ليا وزف اقتصادؼ وعسكرؼ  الكوريل ف الصغر الجغرافي فاف جزروبالرغـ م ,الروسية

مق عمييا موسكو أسـ "جزر الكوريل الجنوبية" بينما ىذه الجزر تطوقد كانت  .(ٜ)استراتيجي
روسية, وتريد الياباف استعادتيا  ةتشير الييا طوكيو بمفع "االراضي الشمالية" والتي تخضع إلدار 

 . (ٓٔ)كاممة

 1141 – 1941الروسية  –العالقات اليابانية 
بعػد نجاح  .(ٔٔ)تعود أولى بوادر التواجد الروسي في الياباف إلى القرف السابع عشر

الروس في التفاىػـ مػع الصيف اصبح لدييػـ موطػئ قػدـ في بكيف وتطورت عالقاتيػـ التجاريػة 
اكتشػفوا حيث  ,ورغبػوا بالتوسػع في بمداف اخرػ لذلؾ اتجيوا نحو شػماؿ المقاطعات اليابانيػة

اف التواجد الروسي  مالية.أىمية بنػاء روابػط تجاريػة مػع الياباف مػف خػالؿ تطويػر مقاطعاتيـ الش
ـ, حينما عثػر اليابانيوف عمى بعض الناجيف مف سفينة روسية ٜٚٙٔفي الياباف بدأ منذ عاـ

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
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. لـ (kuriles)ىوكايدو كورايمسغارقة, وتبع ذلؾ التواجد عدد مف الرحالت االستكشافية في 
وبالتحديػد (, Catherine II)  (ٕٔ)تكػف المقػاءات والمحاورات مثمػرة إال فػي عيد كاتريف الثانية

ليمتقي مع مندوب ياباني وبعد  (Adam Laxmon)ـ حيف بعثت ادـ الكس موف ٕٙٚٔعاـ 
اجتماعات عديػدة تطابقت اآلراء ونالت استحساف اإلمبراطورة بعد ما تـ االتفاؽ عمى تسػوية 

ػع اليابانييف موضوع البحارة الناجيػف. لقد أمضى ادـ الكس موف  شتاءه في ىوكايدو وتفاوض م
طالبػًا منيػـ رفػع القيود عمى التجارة بيػف البمديف بحجة أف ىذا العمل مف شأنو أف يزيد مف عممية 

يستفيد كال البمديف, فوافقت الياباف وبدأت السفف الروسية تتوافد مف ثـ و  ,تبادؿ السمع التجارية
لة عف العالـ الخارجي في تمؾ نستنتج مف ذلؾ اف الياباف كانت تعيش في عز  .(ٖٔ)عمى الياباف

 المدة, لذا رأت انو مف مصمحتيا اقامة عالقات تجارية مع روسيا القيصرية. 
أما الياباف فقد عممت مف جانبيا عمى زيادة العػالقات مع الجانب الروسي, اذ أوفدت 

عند العالقات المستقبمية, و  لمتباحث فيٕٙٚٔ(عاـ Petersburg)الى بطرسػبورغ عنيا مندوبًا 
وصولو استقبمتو كاتريف الثانية بكل عطف وحػفاوة وزودتو بأسػاتػذة يعممونػو المغة الروسػية, وقد 

ارية عرؼ ىػؤالء المعمموف الكثيػر مػف مفردات المغة اليابانية مكنتيـ مف إقامة العالقات التج
بطيـ رسمية, بل أصبح تجار البمديف تر  غير أوسع  وأصبحت العالقات التجارية بصورة

عالقػات اقتصادية كبيرة, وازدادت عممية تبادؿ السػمع والمواد, وانعكػس ىػذا عمى الداخل اليابانػي 
بصورة كبيرة عمى نمو االقتصاد اليابانػي  العمل (KdoHeisuke) (ٗٔ)كيدوىيسوكيحيث طالب 

 الجدد.مف خالؿ تأسيس جمعيات اقتصاديػة ودعميا مػف الدولػة وتشكيل نقابػة تضـ التجار 
الرغـ مف حدوث تطور في العػالقػات االقتصادية بيف روسيا والياباف لكنيا لـ تكف عمى درجػة ب

في عالقتيا مع الياباف واسػتطاعت كاتريف الثانيػة أف استفادت كبيرة مف األىمية, غير اف روسيا 
وبدوف رسـو ونشػاطيا عف طريق الحرب او السمـ  إمبراطورتيياتضيف مناطق نفوذ جػديدة الى 

إف عالقة كاتريف الثانية مػع الصيف والياباف تحولػت مف جانب القػوة إلى مبدأ . تجارية كمركية
إقػامػة عػالقػات تجارية متكافئة, وذلؾ لمحو صورة روسيا القديمة بأنيا دولة بربرية متسمطة عمى 

لدوؿ األخرػ عمى الشعوب واتجيت إلى عالقات مرضية تخدـ الجانبيف وتسػاعد عمى انفتاح ا
اإلمبراطورية الروسػية ومف ثـ تساعد ىذه العالقات عمى زيادة الدخل القومي وظيور روسيا عمى 
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يمكف القوؿ اف روسيا ارادت مف تقوية عالقتيا مع الياباف لكسب حميف ليا, . (٘ٔ)المسرح الدولي
 ىا ونموىا.  فضاًل عف زيادة صادراتيا التجارية الى الياباف التي تساعد عمى تطوير 

نتيجة سيطرة وذلؾ , (ٚٓٛٔ-ٕٓٛٔشيدت العالقات الروسية اليابانية توتر بيف عامي)لقد 
وانقطعت العالقات عاـ . تابعو ليا القيصرية ىا روسيادالياباف عمى جزر الكوريل التي تع

وحصمت سمسمة مف الصراعات  انقطاع طويمة دامت ألكثر مف أربعيف عامامدة لتشيد  ٚٓٛٔ
لكف ما لبثت  .ولكف ليا مكانيا في التاريخ الياباني والروسي عمى حد سواء ,محدودة كانت
عندما أرسمت  حتى سعت مرة أخرػ لبعث الحياة في تمؾ العالقة  مف جديد القيصرية روسيا
( الذؼ ادػ ذلؾ Butayatin) (ٙٔ)سفينتيا المسماة ديانا بقيادة األدميراؿ بوتياتيف ٘٘ٛٔعاـ 

مف خالؿ  ٘٘ٛٔشباط  ٚفي  اتفاؽ روسي ػ ياباني حوؿ التجارة وترسيـ الحدودأوؿ الى عقد 
 (.Shimoda) (ٛٔ)شيمودا( ٚٔ)اتفاقية 

الدولتيف فبقيت عمى قرار نيائي بشأف مطالبات تعييف الحدود بيف اتفق  ٘ٚٛٔوفي عاـ 
وتـ , اوسير مف إلى الشماؿ  األخرػ  جزر الكوريلوبقيت إلى الجنوب الياباني. جزء مف الجزر 

ت فييا تنازلالتي  ٓٛٛٔ(عاـ San bitarasbargh) غبموجب معاىدة ساف بطرسبر ذلؾ 
 اليابافحيف وافقت في الياباف,  ( إلىOuropoأوروبو) ( شماؿCorrelsكوريمس)عف روسيا 

عمييا,  المتنازع الجزر تسيطر عمى . وبقيت الياباف(ٜٔ)سخاليف عف عدـ مطالبتيا في جزيرة
يبدو اف الياباف كانت تتمتع . (ٕٓ)كوريل سمسمة في الجزر جميع ؾ اكتسبت حيازةفضاًل عف ذل

 بقوة كبيرة جعمتيا تحتفع بجزر الكوريل لمدة طويمة, ومف ثـ فرض نفوذىا عمييا. 
كونيا عالقات تجارية بحتو, ولكف  ٘ٚٛٔعاـ واستمرت العالقات الروسية اليابانية منذ 

برزت الياباف كقوة فتيو ليا وقعيا في مسار األحداث في الشرؽ طرأ عمييا سمة التوتر, بعد أف 
 . (ٕٕ)في الياباف( ٕٔ)األقصى وكاف ذلؾ في أياـ الحكـ المستنير

بدأت الخالفات بيف روسيا والياباف حوؿ الجزر اليابانية, والسيما جزر ىوكايدو الشمالية 
مثار خالؼ بيف البمديف كذلؾ  وسخاليف وجزر الكوريل, اذ اصبحت تمؾ الجزر المتنازع عمييا

مسألة الحدود اليابانية مع روسيا التي لـ يتـ تحديدىا بصورة واضحة, مما اوجد لميابانييف تمؾ 
الخالفات التقميدية حوؿ الحدود فتعمقت مشاعر العداء بيف البمديف. عندما ارغمت الياباف روسيا 

, اذ ٜٗٛٔب االخيرة مع الصيف عاـ القيصرية عمى التنازؿ عما حققتُو مف مكاسب خالؿ الحر 
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كاف سبب الحرب رغبة الياباف التوسع في احتالؿ كوريا التي كانت تابعة لمصيف, وألحقت اليزيمة 
 .(ٖٕ)بالجيش الصيني

لمياباف في كوريا, سرعاف )كبيرة( مكانة ( ٜ٘ٛٔ – ٜٗٛٔ)اليابانية -ىيأت الحرب الصينية
شبت ثورة في كوريا ضد النظاـ الممكي الذؼ سارع بطمب , عندما نٜ٘ٛٔما فقدتيا في نياية سنة 

, االمر الذؼ أدػ دورًا ميمًا في (ٕٗ)مساعدة القوات الروسية, موفرا ليا الفرصة لمتواجد في كوريا
(لكونيا ارض Manchuriaاذكاء حدة التنافس الدولي بيف روسيا القيصرية والياباف حوؿ منشوريا)

 .   (ٕ٘)لذىب والحديد والفحـتحتوؼ عمى احتياطات ضخمة مف ا
لقد عززت روسيا القيصرية مصالحيا في كوريا ومنشوريا, وباشرت بمد سكة حديد عبر 

, اسفر ٜ٘ٛٔنيساف عاـ  ٖٕالقيصرية وفرنسا وألمانيا اجتماعًا في  سيبيريا, لذلؾ عقدت روسيا
(, بدعوػ انو Liaotong) عف تقديـ انذار لمياباف دعاىا الى التخمي عف ضـ شبو جزيرة لياوتونغ

يشكل تيديدا ألمف الصيف القومي والستقالؿ كوريا وسيكوف عقبة اماـ السالـ في منطقة الشرؽ 
, ونظرًا لعدـ تمكف الياباف مف محاربة تمؾ القوػ الثالث, فقد اضطرت الى الخضوع (ٕٙ)األقصى

(, وشبو جزيرة Port Arthurلمطالبيا, اذ وافقت عف التنازؿ عف مطالبيا في ميناء بورت آرثر)
, مقابل اف تدفع الصيف زيادة في (ٕٛ)المذاف يقعاف في منشوريا التابعة لمصيف ,(ٕٚ)لياوتونغ

مميوف دوالر(, فبدأت روسيا ٚٔاؼ ما يقارب الػ )( ٖٓ)تايل( ٜٕ)مميوف  ٖٓالتعويض المالي مقدار 
 Leeلوبانوؼ( )–ىدة )لي القيصرية تعمل عمى تثبيت اقداميا في المنطقة, وسارعت الى عقد معا

- Lubanov مع الصيف التي كانت بمثابة تحالف عسكرؼ بيف روسيا  ٜٙٛٔ( في حزيراف
قامت  ٜٛٛٔالقيصرية والصيف ضد الياباف, ولـ تكتف روسيا القيصرية بذلؾ, ففي آذار عاـ 

صيف, التي مف ال ( عاماً ٕ٘روسيا القيصرية بتأجير الطرؼ الجنوبي لشبو جزيرة لياوتونغ )لمدة )
ضمت ميناء "بورت آرثر", وىي المنطقة نفسيا التي ُاخرجت منيا الياباف بطمب مف الدوؿ 

 .  (ٖٔ)الثالث
بدورىا تتقدـ عمى نفس الجبية مع الياباف, وكانت ليما نفس  القيصرية كانت روسيا

ؼ بالمركز عمى اعترا القيصرية وفي السنوات الالحقة حاولت الياباف الحصوؿ مف روسيا .المطامع
الرغـ مف عقدىا مجموعة مف ب القيصرية الخاص الذؼ كانت تتمتع بو الياباف, اال اف روسيا

ولـ تكتف بذلؾ بل سعت الى توسيع مناطق  ,المعاىدات بيذا الخصوص تجاىمت المعاىدات
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ت يمكف القوؿ اف روسيا كان .(ٖٖ)المالكميف( ٕٖ)بعد انتفاضة نفوذىا في الصيف بٌاحتالؿ منشوريا
ليا مطامع كبيرة في منشوريا وجزر الكوريل وغيرىا مف المناطق لجعميا مناطق حيوية واالستفادة 

 منيا سياسيًا واقتصاديًا. 
 ونتائجها عمى الوضع الدولي 1421 – 1429الروسية  –الحرب اليابانية 

 شيد مطمع القرف العشريف حدثًا بارزًا وميمًا عمى صعيد الساحة الدولية وىو الحرب
الروسية. لقد تأـز الموقف وازداد خطورة بسبب تضارب المصالح الروسية  –اليابانية 
توفر ليا مف تكنموجيا حديثة وبعد اف تأكدت وبسبب التطور العسكرؼ لمياباف وما .(ٖٗ)واليابانية

مف استيعابيا لممزيد مف عمـو الغرب وتقنياتِو وفنونِو العسكرية دخمت في حرب ضد روسيا 
ة, وسبب الحرب ديموغرافي. فالياباف لـ تعد تكفي سكانيا غذائيًا, وكانت اليجرة القيصري

مقطوعة اماـ اليابانييف, ونظرًا لحاجتيا لمغذاء كاف عمييا اف تبحث عنو اما في "اليند 
المشيورة بزراعة االرز, واما في منشوريا المشيورة بزراعة القمح وفوؿ الصويا. وقد  (ٖ٘)الصينية"
 .    (ٖٙ)اباف منشوريا لعوامل جغرافيةفضمت الي

لقد نجحت الياباف في اثارة مخاوؼ بريطانيا مف احتماؿ اف يمتد التوغل الروسي الى اليند, 
( تعيدت بمقتضاه كل مف الدولتيف بمساعدة الدولة ٕٕٜٔ – ٕٜٓٔفأبرمت مع بريطانيا تحالفًا )

لمقابل اعترفت بريطانيا بمصالح الياباف في . وبا(ٖٚ)االخرػ اذا ما دخمت في حرب مع الدولة ثالثة
كوريا, وبعد ثالث سنوات اعترفت الياباف بسيطرة البريطانييف عمى اليند, خاصة واف عدوًا مشتركًا 
دفعيـ لمتحالف وىو روسيا القيصرية, وكاف أوؿ تحالف متكافئ بيف دولة غربية واخرػ اسيوية, 

 .   (ٖٛ)تكتل القوػ االوربية ضدىاولذلؾ فقد امنت تمؾ المعاىدة الياباف مف 
 مع مباحثات بدء عمى روسيا القيصرية إجبار ىو ػياباني األنكمو لمتحالف لنتيجة أو كانت

وروسيا  الصيف بيف معاىدة عمى التوقيع ٕٜٓٔ نيساف مف الثامف في فتـ لمنشوريا, حون الصيف
روسيا  بإمكاف يكف ولـ. احلمر  عمى منشوريا عف الجالء االخيرة عمى فييا وافقت القيصرية,
 وقّدمت المنطقة مف قواتيا مف جزءاً  سحبت ليذا منشوريا, في الحيوؼ  موقعيا تخسر أف القيصرية
 منطقة روسيا القيصرية تخمي أف المقرر مف كاف. انسحاب أجالؿ مف الصيف إلى جديدة مطالب
روسيا  تنفذ ولـ انتيى الموعد ,لكفٖٜٓٔ عاـ نيساف مف الثامف في( New Chwang) نيوشوانغ



                                                                      

 911 (0202 كانون األول ن )يوالعشر  التاسعالعدد  

 الكوريل الروسي حول جزر –الياباني  الصراع 

 منشوريا, إخالء عمى روسيا القيصرية وافقت المستمر الياباني الضغط وتحت وعودىا, القيصرية
 :(ٜٖ)أىميا مف الصيف, إلى قّدمتيا جديدة شروط وفق لكف
 .منشوريا في جديدة موانئ فتح عدـ -ٔ
 .الصيف شماؿ في العمل فقط لمروس ُيسمح -ٕ
 .تغيير دوف  الروسي لمنفوذ الخاضعة ليامنغو  في اإلدارة تبقى -ٖ
 .(Nayushwanghنيوشوانغ ) كمارؾ رسـو عمى روسيا القيصرية تسيطر -ٗ
 .نيوشوانغ في اإلدارية لمياـ كال عمى روسيا القيصرية تسيطر -٘
 .(Makdenمكدف) حتى نيوشوانغ في التمغراؼ خطوط ممؾ ىيمنت روسيا القيصرية تبقى -ٙ
 .آخر طرؼ إلى منشوريا مف إقميـ أؼ ممكية نقل عدـ -ٚ

بغية الحصوؿ عمى  ٖٜٓٔعاـ في  القيصرية وعندىا شرعت الياباف بالتفاوض مع روسيا
موافقتيا في االعتراؼ بحقوؽ الياباف في حرية التصرؼ في كوريا, وبينما كانت المفاوضات 

وط سكة حديد جارية بيف البمديف, ارسل القيصر الروسي قوات ضخمة بٌاتجاه الشرؽ عبر خط
ووجيت ضربة لألسطوؿ الروسي  ٜٗٓٔشباط ٗسيبيريا, فقطعت الياباف المفاوضات في 

( في منشوريا وأعمنت قطع العالقات الدبموماسية واعالف الحرب آرثرالمتمركز في ميناء )بورث 
 .(ٓٗ)القيصرية عمى روسيا

الروسية اليابانية تقريرًا  وقد كتب وزير الخارجية الياباني في العاـ نفسو قبل اندالع الحرب
اوضح فيو ما يمي: "لشبو الجزيرة الكورية موقع استراتيجي متميز بالنسبة الى الياباف وىي بمثابة 
"خنجر" يقع بيف الياباف والصيف. ولو سيطرت قوة اخرػ عمييا فأنيا تضع "خنجرًا" في قمب 

أؼ مسوغات". اختار الياباف لغة  الياباف, وعمى الياباف اال يجعل ذلؾ ممكنًا في أؼ وقت وتحت
( حوؿ  اليجـو لمحفاظ عمى مصالحِو االستراتيجية في منطقة, وتزايد فييا التسابق )المحمـو

. نستنتج مف ذلؾ اف الياباف كانت تريد اف تصبح دولة (ٔٗ)المزيد مف مواقع النفوذ االقتصادؼ
آسيا,لذا فيي عدت شبو الجزية كبرػ بحفاظيا عمى شبو الجزيرة الكورية والمناطق االخرػ في 

 الكورية موقعًا ستراتيجيا ميمًا ليا.  
عف  اليادغعبرت كاًل مف الياباف والواليات المتحدة األمريكية في المحيط في تمؾ المدة 

رغبتيما اف تحدد كل واحدة منيما تحركيا السياسي في محاولة لمتوسع أكثر في الشرؽ 
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واليات المتحدة والياباف كانتا تيتماف بالدرجة األساس بالبحث األقصى. وكما في منشوريا, فأف ال
الرغـ مف اف الواليات المتحدة لـ تذىب بعيدًا في ىذا المنحى مقارنة بعف فرص تجارية متساوية 

 .(ٕٗ)القيصريةروسيا حكومة  بما قامت بو الياباف في محاولتيا لمحد مف سياسة
متعددة,  ٜٗٓٔبيف روسيا القيصرية والياباف عاـ  اف االسباب التي كانت وراء قياـ الحرب 

كاف مف ابرزىا االمتيازات التي حصمت عمييا الياباف نتيجة توقيع الصيف عمى معاىدة 
 –التي أنيت الحرب اليابانية ( ٖٗ)ٜ٘ٛٔنيساف عاـ  ٙٔ(المنعقدة في Shimonskyشيمونسكي)

 لمحد حرب وىو سعي بريطانيا واليابافىناؾ سبب اخر لقياـ الفضاًل عف ذلؾ كاف  .(ٗٗ)الصينية
 . (٘ٗ)وكوريا منشوريا في وبخاصة األقصى الشرؽ  في الروسي التقدـ مف

شباط توسع اليجـو الياباني ليشمل اليجـو البرؼ ايضًا بقيادة األدميراؿ ىييا ٓٔيـوفي و 
ف في إعال ةلـ تكف متوقعو السرع القيصرية رغـ أف روسيا.(HihoChiroTojo)تشيرو توجو

في اليجـو المفاجئ عمى القوات الروسية في أوؿ ًً  اوقد حقق اليابانيوف نصراً  كبير  الحرب,
ومع أف الجيش  ,ثـ بدأت المعارؾ تزداد حدًة, وكاف النجاح الياباني دافعًا لمواصمة القتاؿ المعارؾ,

لثقل ما الروسي بشكمو الظاىر ىو اكبر وأفضل عددا وعدة مف الجيش الياباني, وكاف لو مف ا
, فالخطة اليابانية قبل الحرب عكس ذلؾيخشاه الشرؽ األقصى برمتو, ولكف جاءت الحرب لتثبت 

محتفظة  القيصرية ولـ تكف روسيا عمدت إلى مباغتة الروس قبل أكماؿ استعداداتيـ الحربية,
بأكثر مف ثمانية اآلؼ جندؼ في الشرؽ األقصى عندما بدأت الحرب وكاف عمييا أف تنقل 

اداتيا مف الجنود والمؤف مسافة كبيرة حوالي خمسة األؼ ميل مف روسيا الغربية عمى سكة إمد
رية ما كانت مؤىمة لنقل القوات يعمما أف سكؾ الحديد السيب ,حديد سيبيريا إلى ميداف الحرب

الروسية بيسر, لذا عانى الجيش األمريف وكاف التفوؽ لمياباف نتيجة لفرؽ المسافة بيف ميداف 
وكاف األمر ىو احد  ب وتمركز القوات اليابانية المستعدة لتجييز المقاتميف بالعدد والعدة,الحر 

وىو استيانتيـ  روسي سبق الحرب, (غرور)ىنالؾ فضاًل عف ذلؾ  ,مقومات النجاح الياباني
 .(ٙٗ)بمقدرة الياباف القتالية, فتصور القادة الروس سيولة االنتصار عمى اليابانيوف 

( في Nanshanنانشاف)خضع الميناء لحصار شديد وابتدأ بمعركة اُ مف جانب آخر 
حيث استطاعت القوات اليابانية بقيادة الجنراؿ  ٜٗٓٔالخامس والعشريف مف أيار عاـ 

مف العاـ مف أيموؿ  وفي الثالث .آرثربور االستيالء عمى ميناء (Yasakota Otto)ياساكوتااوتو
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كانت خسائر الطرفيف جسيمة وانسحبت , اذ (Liao-Yongيونغ )-نشبت معركة لياونفسو 
القوات الروسية وسقط أخر موضع روسي في ميناء آرثر في األوؿ مف كانوف الثاني عاـ 

ؼ ( أالٓٓٓ,ٙفي الحصار مقابل )جندؼ ( ألف ٓٓٓ,ٖٔ) القيصرية بعد فقداف روسيا ٜ٘ٓٔ
وفي  .(ٚٗ)الدفاع عف مواقعيـإصابة بيف جريح وقتيل في القوات اليابانية بعد استماتة الروس في 

اماـ  (,AnatoliStoesselاناتوليستويس)استسمـ الجنراؿ الروسي  ٜ٘ٓٔكانوف الثاني عاـ  ٕ
قتياًل  ٓٓٓٛيومًا, خمف ذلؾ  ٕٓأشير و  ٓٔالقوات اليابانية, بعد حصار مدينة بور آرثر لمدة

 .   (ٛٗ)اـ اقميـ منشوريا الصينيروسيًا, وسمح احتالؿ المدينة بفسح الطريق اماـ اليابانييف القتح
استمر القتاؿ ( و Mukden)بدأت معركة موكدف ٜ٘ٓٔوفي الحادؼ والعشريف مف شباط عاـ 

( ألف ٓٓٓ,ٓٓٔأسبوعيف بعدىا تراجعت القوات الروسية وكانت مجموع الخسائر الروسية )
 .(ٜٗ)إصابة مقابل ثمثي ىذا العدد في القوات اليابانية

ويعود السبب في ذلؾ  روسيا في تمؾ الحرب, انتكاسمية احد عوامل وشكمت الثورة الداخ
نظرا لموضع الداخمي السيئ لممجتمع الروسي  مع حكومتو, اً إلى أف الشعب الروسي لـ يكف متعاون

عمى النقيض مف المجتمع الياباني  والذؼ ولد ذلؾ اليياج الثورؼ ضد الحكومة ومشروع الحرب,
ولـ يقتصر سر  .تأييد حكومتو, وكاف احد إسرار النجاح الياباني الذؼ كاف دعامة  أساسيو في

نما كاف ىنالؾ إسناد خارجي  تمثل بالدعـ  ,النجاح الياباني عمى الدعـ مف الداخل فحسب وا 
شكمت القروض األجنبية لمياباف اذ  االلماني البريطاني لمياباف عمى الصعيديف العسكرؼ والمادؼ,

أضافو إلى دور األلماف في تدريب الجيش الياباني  ,مارات األجنبية% مف قيمة االستثٚٚحوالي 
وكاف ليؤالء الجواسيس اليابانيوف دور كبير في  ,عمى فنوف القتاؿ والتجسس عمى الجيش الروسي

رساؿ المعمومات فوراً  إلى طوكيو كانت تمؾ العوامل ىي التي  ,معرفة تحركات الجيش الروسي وا 
طوؽ القائل باستحالة نجاح دولة آسيوية في حاؿ وقوفيا في وجو الدوؿ دعمت الياباف في كسر ال

نما كانت  لـ يكف مشروع التحكيـ بناء عمى رغبة الطرفيف المتحاربيف,ومف جية اخرػ, األوربية.  وا 
الذؼ ارتأػ في  (,Theodore Roosevelt) (ٓ٘)مف أفكار الرئيس األمريكي ثيودور روزفمت

 وستغاللالى اأضافو  ,ليا وقعيا في التاريخ الدولي ةصيو سياسيكشخليظير  ةالتحكيـ وسيم
روزفمت لتحجيـ  وِ حرصفضاًل عف  المنصب لممحافظة عمى التوازف الدولي في الشرؽ األقصى,

 الدور الياباني في الشرؽ األقصى, وقد كاف ىنالؾ قبوؿ ياباني لموساطة األمريكية, إما روسيا
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نيا قبوؿ الوساطة دوف إعالميا بالعرض الذؼ تقدـ بو سرا فمع أف روزفمت طمب م القيصرية,
 .(ٔ٘)المزدوج بيف الطرفيف (العميل)لعب روزفمت دور فقد  لمياباف ليكوف قائدا لمتحكيـ,

 ولو لممرة األخيرة, (حظيا)وحاولت أف تجرب  ,توِ لـ تستجب لدعو  القيصرية روسيااف 
 ,(Tsushima)وشيماسأسطولو البحرؼ الى ت ,(Nicholas II) (ٕ٘)فأرسل القيصر نيقوال الثاني

وىي أخر معركة ضد الياباف في تمؾ  (Tsushima) وشيماسمعركة ت القيصرية لتشيد روسيا
فقد كانت خطة الروس تغير  ,(ٗ٘)ٜ٘ٓٔفي السابع والعشريف مف أيار عاـ التي حدثت ,(ٖ٘)الحرب

ق بقيادة األدميراؿ زينوني أسطوليا المتواجد في بحر البمطي وذلؾ بإبحار مجرػ الحرب,
إلى الشرؽ األقصى وبالفعل أبحر األسطوؿ ودار حوؿ  ( ZinoniRoggvski) روجستفسكي

إفريقيا وعبر المحيط اليندؼ ومع مشقة تمؾ الرحمة وطوؿ المسافة دخل األسطوؿ بحر اليند, 
عجز عف  ولكف األسطوؿ الروسي مف بحر البمطيق, القادمةوالتحـ مع باقي السفف الحربية 
عف طريق المحيط اليادؼ, بسبب نقص الفحـ ( Vladivostok) الوصوؿ إلى ميناء فالدفستوؾ

 . (٘٘)المحاذؼ لمياباف الحجرؼ فأضطر إلى دخوؿ مضيق توسشيما
 HihoNshiro) (ٙ٘)توجوىييا نشيرو وبدخوؿ المياه اليابانية انقض عميو اليابانيوف بقيادة 

Togo ,)واجو األسطوؿ الياباني الذؼ توجو شمااًل أمالً اذ مف األخر  اقترب األسطوالف احدىما 
استفاد اليابانيوف مف السرعة القصوػ , اذ في اجتياز الخط الروسي مع توجيو قصف متواصل

أعطى تفوقًا واضحًا لمقطعات  ذلؾلمسفف الروسية و  ة( عقدٜعقدة مقارنة بػ ) ٘ٔلسفنيـ البالغة 
كثافة النارية مع قدرة السفف البحرية اليابانية عمى المناورة لصغر البحرية اليابانية بالسرعة وال

 ونتيجة النعداـ التكافؤ بيف الجانبيف بتفوؽ إعداد القوات اليابانية عمى روسيا. (ٚ٘)حجميا
التفوؽ في العتاد والتجييزات, يتبعيا الثقة التي يمتمكيا اليابانيوف وارتفاع فضاًل عف , القيصرية

ة نتيجة االنتصارات في المعارؾ السابقة, كانت واعزاً  ليـ لمواصمة الحرب عمى الروح المعنوي
ومف ثـ أدػ ذلؾ  .(ٛ٘)النقيض مف مؤىالت القوات الروسية فأف كثرة اليزائـ أفقدتيـ الثقة بالنصر

 الى تحقيق النصر الياباني. 
اربعة أالؼ  فقدت روسيا القيصرية أربعة آالؼ مف جنودىا الى جانب أسرونتيجة لذلؾ 

مقاتل. كما تقمصت )ىيبة( روسيا  ٖٛ٘وجرح  ٙٔٔآخريف في حيف لـ تفقد الياباف سوػ 
كانت نتائج توسشيما نتائج . (ٜ٘)القيصرية كدولة كبيرة ليا وزنيا في السياسة االوربية والعالمية
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يكي إلى قبوؿ العرض األمر  اليزيمة أثرعمى  ت روسيا القيصريةلمروس اضطر  بالنسبةمؤلمو 
مما دفع القيصر نيقوال الثاني وقادة الجيش إلى قبوؿ الصمح نتيجة اليزائـ  ,الذؼ قدمو روزفمت

تدىور االوضاع الداخمية والتي تيدد القيصر , فضاًل عف المتكررة في المعارؾ مع الياباف
الصمح بيف الطرفيف في مدينة بورتسموث في والية عقد  ٜ٘ٓٔعاـ أيموؿ  ٖوفي . بالسقوط

مثل الياباف في ( Mayflower)االمريكية, في سفينة ماؼ فالوز(New Hampshire)ىامشيرنيو 
, بينما مثل الجانب (Kahira Komura) المفاوضات وزير الخارجية الياباني كاىيراكومورا

الرئيس األمريكي  بإدارةوعقد المؤتمر  (Rosen), والباروف روزف (Wet) الروسي الكونت ويت
(الحرب Portsmouth) ثو بورتسمانيت معاىدة  ٜ٘ٓٔايموؿ عاـ    ٘ وفي .(ٓٙ)روزفمت
 . (ٔٙ)الروسية بانتصار الياباف في ىذه الحرب –اليابانية 

 -:(ٕٙ)والتي نصت عمى
حصوؿ الياباف عمى ميناء "بور آرثر" بما في ذلؾ الخط الحديدؼ الذؼ يربط ىذا الميناء  -ٔ

 بمدينة "موكدف" في اقميـ منشوريا. 
 (. saybiriaؿ الياباف عمى امتياز الصيد في مياه سيبيريا )حصو  -ٕ
 اعتراؼ روسيا القيصرية بضـ كوريا الى الياباف.  -ٖ
سيطرة الياباف عمى المشاريع االنشائية في منشوريا, ومف أىميا سكة حديد منشوريا. وبذلؾ  -ٗ

فوقيا السياسي أصبح لمياباف موطئ قدـ راسخ وقوؼ في البر االسيوؼ, فضاًل عف تأكيد ت
والعسكرؼ واالقتصادؼ في كوريا, فحمت تمقائيًا محل روسيا القيصرية في الييمنة عمى جنوب 

 . (ٖٙ)منشوريا وكوريا
كما تنازلت روسيا القيصرية عف النصف الجنوبي مف جزيرة سخاليف لمياباف. أدت نتيجة  -٘

تبة الدوؿ )الكبرػ(, وتزايد نفوذىا بشكل الروسية الى ارتفاع مكانة الياباف الى مر  –الحرب اليابانية 
 كبير في منطقة شرؽ آسيا. 

 –اليابانية ىو إعادة تكييف العالقات اليابانية –كاف مف أىـ نتائج الحرب الروسية 
كذلؾ إف انتصار الياباف كاف حافزًا , (ٗٙ)األمريكية في ضوء النتائج العسكرية وتغير ميزاف القوػ 

 (٘ٙ)وانتفاضة قومية أدت إلى سقوط حكـ المانشو, ٜٔٔٔعاـ لصيف لقياـ حركة إصالحية في ا
(Manchu ) خاصة إف بعض الضباط الصينييف الذيف درسوا عمى يد اليابانييف قاموا بأعماؿ
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قد وضع  القيصرية إف االنتصار الياباني عمى روسيا. لصالػح اليػاباف في إثناء الحرب تجسسيو
عمى الدوؿ اآلسيوية وكاف ليذا االنتصار اصداء مدوية في أواسط  حدًا لخرافة تفوؽ الدوؿ األوربية

واخيرًا إف ىزيمة روسيا القيصرية في حربيا ضد الباباف كاف مف بيف  الدوؿ اآلسيوية واألفريقية.
 .(ٙٙ)في روسيا ٜٚٔٔضد الحكـ القيصرؼ وميدت لثورة  ٜ٘ٓٔالعوامل الميمة التي أشعمت ثورة 

ت روسيا القيصرية بالتوغل في االراضي االسيوية, وبموغيا المياه عندما فكر  فضاًل عف ذلؾ
ووفقا لذلؾ انفردت الياباف . (ٚٙ)الدافئة مف جية الشرؽ, واجيتيا القوة اليابانية وحالت دوف ذلؾ

 (ٛٙ)بالتوسع في آسيا
ة الروسية  مثااًل مصممًا وفقًا لوجية النظر الياباني -كانت الحرب اليابانيةفضاًل عف ذلؾ 

السياسة  مصممولمتأكد مف التيديد الروسي لمصالح الياباف في كوريا. ولما بدأت الحرب حاوؿ 
الخارجية في طوكيو استخداـ الحرب إلعادة تشكيل الوضع الراىف في آسيا حينيا. بينما أبدػ 
الجيش وبعض البيروقراطييف المدنييف رغبة لتوسيع مصالح الياباف إلى منشوريا, وقررت 

-ٜٔٓٔ/ٖٜٔٔ-ٛٗٛٔ)(Katsura Taro)الوزراء كاتسوراتاروة التي يترأسيا رئيس الحكوم
( ٜٙٓٔ-ٜٔٓٔ/ٜٔٔٔ-٘٘ٛٔ)(Komura Jutaro)( ووزير الخارجية كوموراجوتاروٜٙٓٔ

تكوف الياباف قد اخمت بالتزاماتيا بموجب  إضافة جنوب منشوريا إلى دائرة نفوذ الياباف. وبيذا
وقامت بتعقب المصالح والحقوؽ السياسية واالقتصادية , ٘ٚٛٔ عاـ معاىدة ساف بطرسبرغ

 . (ٜٙ)الروسية في جنوب منشوريا
( ايذانًا بدخوؿ منطقة الشرؽ ٜٛٔٔ – ٜٗٔٔلقد كاف اندالع الحرب العالمية االولى )

االقصى والمحيط اليادؼ مباشرة في خضـ الحرب. لقد كانت أربعة دوؿ مف الدوؿ المشتركة في 
سا وروسيا القيصرية وألمانيا وسرعاف ما لحقت بيـ الياباف كحميف لبريطانيا, حرب بريطانيا وفرن

وفضاًل عف ذلؾ فقد كانت غالبية الجزر الواقعة عمى المحيط اليادغ تابعة لكل مف بريطانيا أو 
 والياباف ىي .(ٔٚ)البريطاني( ٓٚ)فرنسا, وأللمانيا كما كانت استراليا ونيوزلندا وكندا تابعة لمدومنيوف 

احدػ الدوؿ غير االوربية التي شاركت في الحرب العالمية االولى, اال اف مشاركتيا في الحرب 
مما شجعيا عمى االستمرار في .(ٕٚ)كانت محدودة, اؼ بالقدر الذؼ خدـ مصالحيا وحقق أىدافيا

ى تنفيذ خططيا التوسعية االستعمارية في المنطقة, لذا وجدت الياباف في الحرب العالمية االول
ذلؾ اف صراع . (ٖٚ)فرصتيا لتحقيق التوسع ولترث الدوؿ المنيزمة في الحرب في شرؽ آسيا
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الدوؿ في القارة االوربية ميد الطريق اماـ الياباف لموصوؿ الى تمؾ الرتبة, فجمست الياباف في 
 .(ٗٚ)مع الدوؿ المنتصرة ٜٜٔٔـ (عاVersailles)مؤتمر فرساؼ 

عالمية االولى ىو ابراز لقوتيا في آسيا واف تصبح المتحكـ يبدو اف دخوؿ الياباف الحرب ال
الوحيد فييا, فضاًل عف االستمرار في التوسع في منطقة آسيا برمتيا, وذلؾ الستثمارىا سياسيًا 

 وعسكريًا واقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا.
 جزر الكوريلودورُه في تقسيم   1491الطا عام مؤتمر ي
 السوفيتي االتحاد ( بقيٜ٘ٗٔ – ٜٖٜٔالثانية ) العالمية الحرب مف األخيرة األياـ منذ

 الذؼ استمر الثنائية بيف البمديف إقميمي مع الياباف, وقد عطل ىذا االمر العالقات نزاع في عالًقا
 –كوناشير )وقد تعمق النزاع بالجزر االربعة: . بينيما رسمية سالـ معاىدة توقيع عمن في

 العالمية الحرب نياية في السوفيتي التي احتميا االتحاد (وتافشيك –ىابوماؼ  – إيتوروب
 . (٘ٚ)الثانية

باليزائـ  ٖٜٗٔبعد اف منيت الياباف خالؿ الحرب العالمية الثانية, وبخاصة في عاـ 
(, في القاىرة بكل مف ونستوف Chiang Kai-shek) (ٚٚ).التقى تشيانغكاؼ شيؾ(ٙٚ)المتالحقة
( رئيس الوزراء البريطاني والرئيس االمريكي فرانكميف Winston Churchill) (ٛٚ)تشرشل
كانوف االوؿ عاـ  ٔوتمخض عف المقاء اعالف القاىرة في  (Franklin Roosevelt)(ٜٚ)روزفمت
, وقد تضمف االعالف تأكيد ىؤالء القادة إلرادتيـ عمى مواصمة الصراع ضد الياباف حتى ٖٜٗٔ

ولت الياباف عمييا بالقوة, فضاًل عف انو يرمي في المقاـ يتسنى استعادة كافة االراضي التي است
 –وشيكوكو -وىونشو  -االوؿ الى قصر سيادتيا عمى جزرىا االربعة الرئيسة وىي: )ىوكايدو 

, ولذلؾ فقد جرػ تجريد الياباف طبقًا لبياف (ٓٛ)وكيوشو(, كذلؾ جزر صغيرة اخرػ يجرؼ تعينيا
مف كل جزر المحيط اليادغ التي كانت واقعة تحت  ٖٜٗٔالقاىرة الصادر في تشريف الثاني 

, كما (ٔٛ)(Pascador(, والبسكادور)Bermudaاالنتداب الياباني, وكوريا, ومنشوريا, وبرمودا)
 . (ٕٛ)(Okinawaسيطرت الواليات المتحدة االمريكية عمى جزر اوكيناوا)

قاـ الزعيـ  ,(ٖٛ)بعد أف أصبحت ىزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية وشيكةو  
, في الثالث (٘ٛ)الدعوة الى مؤتمر يالطا (بتوجيوJoseph Stalin) (ٗٛ)ستاليفالسوفيتي جوزيف 
,وىـ كل مف (ٙٛ), فدعا حمفائِو البريطانييف واالمريكييف ليذا المؤتمرٜ٘ٗٔمف شباط عاـ 
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والزعيـ السوفيتي  ,ورئيس الوزراء البريطاني ونستوف تشرشل, الرئيس األميركي فرانكميف روزفمت
 استخمص اليادغ, المحيط حرب إلى السوفيتي االتحاد لدخوؿ وكشرط ,(ٙٛ)جوزيف ستاليف

 عمى ويحصل سخاليف جنوب السوفيتي فيو االتحاد يستعيد اتفاًقا وتشرشل منروزفمت ستاليف
 شماليال الجزء احتالؿ إلى أيًضا ىستاليف في واقع االمر سع. الياباف ىزيمة بعد" كوريل جزر"

 ىذا في" جزركوريل" لمدػ تعريف أؼ الثالثة القادة أيمف يقدـ لـ. اليابانية ىوكايدو جزيرة مف
 اف االتحاد .(ٚٛ)المستقبل في التفسير أماـ مفتوًحا" كوريل" مصطمح ترؾ مما المنعطف,
 تنازؿست تمؾ المعاىدة بموجب الياباف فإف السالـ ونتيجة لذلؾ معاىدة في كاف طرًفا السوفياتي

اتفاؽ مؤتمر يالطا,  بتنفيذ يتعمق وفيما .(ٛٛ)السوفيتي االتحاد إلى والكوريل سخاليف جنوب عف
 بيف ثنائي اتفاؽ مسألة الكوريل جزر مسألة تكوف  أف انو يجب تعتقد المتحدة الواليات فأف

مف  .(ٜٛ)الدولية العدؿ محكمة قبل مف قضائي قرار أو السوفيتية والحكومة اليابانية الحكومة
 .(ٜٓ)مصير ألمانيا بعد انتياء الحرب المؤتمر خالؿالزعماء الثالثة ناقش جية اخرػ 

  -:(ٜٔ)كان هناك هدفان اساسيان من هذا المؤتمر وهما 
 أواًل: تحديد وضع ألمانيا بعد انتهاء الحرب. 

  ثانيًا: مناقشة انشاء منظمة دولية لحفظ السالم في العالم بعد انتهاء الحرب.
ذلؾ لـ تغب الياباف ووضعيا عف المناقشة في ذلؾ المؤتمر, وبسبب مطالبة الواليات وب

المتحدة االمريكية الشديدة وضغطيا عمى االتحاد السوفيتي تقرر اف يقـو االخير باالشتراؾ في 
الحرب ضد الياباف, في غضوف ثالثة أشير بعد انتياء الحرب مع ألمانيا, وعميو يكافئ االتحاد 

  -:(ٕٜ), وىيٜ٘ٓٔي عمى ذلؾ بإعادة االمتيازات التي فقدىا اباف حربِو مع الياباف عاـ السوفيت
 االشراؼ عمى الخطوط الحديدية في منشوريا. -
()سخاليف( ومجموعة جزر Carvatoلجزر كارفتو)ُيعد النصف الجنوبي  -

( ضمف الحدود السوفيتية. وطبقًا لتمؾ االتفاقية قاـ االتحاد Chishimaتشيشيما)
بأخطار الياباف بعدـ تمديد معاىدة الحياد  ٜ٘ٗٔ السوفيتي في الرابع مف نيساف عاـ

 الياباني.   –وعدـ االعتداء السوفيتي 
 (.الخارجية منغوليا جميورية) الخارجية منغوليا  في الراىف الوضع عمى الحفاظ يجب -
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 تتـ استعادةثرِه وعمى ا ,ٜٗٓٔاستعادة الحقوؽ الروسية التي استولت عمييا الياباف عاـ  -
 :(ٖٜ)اآلتية االمتيازات

الجزء الجنوبي مف سخاليف وجميع الجزر المتاخمة ليا يجب اف تعاد لالتحاد  - أ
 .السوفيتي

, ويتـ استئجار فيو واظيار مصالح االتحاد السوفيتي (Dayrn)دايرف تدويل ميناء  - ب
 .قاعدة بحرية لالتحاد السوفيتيآرثر, ألنيا ُتعد قاعدة بور 

سكؾ الحديد الصينية شرؽ وجنوب منشوريا, اذ انيا تعد منفذا لميناء دايرف,  استعادة - ت
صاف سوفيتية, عمى اف تُ  -ويتـ تشغيميا بشكل مشترؾ مف خالؿ انشاء شركة صينية

مصالح االتحاد السوفيتي بشكل واضح, واف تحتفع الصيف بالسيادة الكاممة عمى 
 .منشوريا

 وفيتي.تسميـ جزر الكوريل الى االتحاد الس - ث
تتطمب الحصوؿ عمى  ,وسكؾ الحديد والموانئاف االتفاؽ بشأف منغوليا الخارجية  - ج

 الزعيـ السوفيتي عمى اف يضطمع بيذه الميمة موافقة القائد العاـ تشانغ كاؼ شيؾ,
عمى تنفيذ مطالب االتحاد السوفيتي  كبرػ(ال)القوػ الثالث  اتفق قادةوبذلؾ ستاليف. 

 لياباف.وبدوف نقاش بعد ىزيمة ا
 الحياد ميثاؽ إنياء عف السوفيتية الحكومة أعمنت ٜ٘ٗٔ عاـ نيساف مف الخامس في
 المحيط حرب في السوفيتي االتحاد لدخوؿ الطريق ميد مما ,ٜٔٗٔ لعاـ الياباني السوفيتي
 ىيروشيما عمى المتحدة الواليات مف الذرية القنبمة إسقاط بعد مباشرة. اليادغ

(Hiroshimaأعمف,) شماؿ في السوفيتية العسكرية العمميات وبدأ الياباف عمى الحرب ليفستا 
 سخاليف جنوب عمى لالستيالء السوفيتية لمقوات تعميمات صدرت. ٜ٘ٗٔآب  ٜ في آسيا شرؽ 

آب مف العاـ  ٗٔ في المشروط غير استسالميا اليابانية الحكومة أعمنت أف بعد" كوريل جزر" و
 أف إال الجزر, في اليابانية القوات مف أو)معدومة( )ضئيمة( مقاومةب التقوا أنيـ مف بالرغـ. نفسو

 غير االستسالـ قانوف  عمى الرسمي التوقيع بعد بالفعل حدث قد (Haboma) بوما احتالليا
 االستقرار في السوفييت والمواطنوف  الجنود بدأ. ٜ٘ٗٔايموؿ  ٕ في الياباف جانب مف المشروط

 .(ٜٗ)الياباف إلى الجزرإسكاف  أعادو فور,اذ ال عمى احتالليـ بعد الجزر في
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المشكمة االقميمية حوؿ الجزر الشمالية مشكمة كبرػ بيف الياباف واالتحاد السوفيتي  اف 
بوصفيما  (Chicotan) وشيكوتاف ( Habomayلذا تعد الحكومة اليابانية اف جزر ىابوماػ)

بية", وبخاصة جزر جزءًا مف ىوكايدو أرض يابانية, واف "جزر الكوريل الجنو 
(ىي أيضًا أرض يابانية, وليست جزًا مف جزر Iturup) (, وايتوروبConashirكوناشير)
التي تنازلت الياباف عف دعواىا فييا. واتخذ االتحاد السوفيتي موقفًا قوامُو اف جميع جزر  الكوريل

التوقيع عمى معاىدة  ىوشيكوتاف بعد الكوريل تنتمي اليو ولف ُتعاد, ولكف يمكف اعادة جزر ىابوما
التي احتميا السوفييت وطرد اليابانييف الموجوديف ( ٜ٘)صمح رسمية بيف الياباف واالتحاد السوفيتي

تتمتع  .(ٜٙ)فييا, وقد بدأ اليابانيوف يطالبوف بالجزء الجنوبي منيا الذؼ يمكف رؤيتُو مف ىوكايدو
بل ىي  ,الجزر بمقومات الموقع الجيوستراتيجي لمبمديف وىي تتجاوز في اىميتيا مسألة حدود

مساحات مف اليابسة والماء موزعة بيف الساحل االسيوؼ والمحيط اليادؼ تتميز بموقع ميـ 
 .(ٜٚ) النزاع ألطراؼوحيوؼ 

جانب الى ليادغ النزاع اإلقميمي نتيجة لدخوؿ االتحاد السوفيتي في الحرب المحيط ايعد 
اتفاؽ موسكو مع واشنطف ولندف في عاـ اف وبريطانيا, والصيف. االمريكية المتحدة الواليات 
ية, أما شمالال يسمح ليا باتخاذ فقط الجزء الجنوبي مف جزيرة سخاليف وجزر الكوريل ٜ٘ٗٔ

 .(ٜٛ)الجزء الجنوبي مف جزر الكوريل فيعود الى السيادة اليابانية
السوفييت عمى سخاليف وجزر الكوريل الشمالية, فضاًل عف  الى سيطرتوقد ادػ ذلؾ  

 يمكف وصف العالقات بيف البمديف بكونيا غير مستقرة ويشوبيا. (ٜٜ)يوشيكوتاف جزيرتي ىابوما
بالتواجد السوفيتي المستمر في جزر المتمثمة, و (ٓٓٔ)التوتر بسبب المشاكل القائمة بيف البمديف

.مما ادػ ذلؾ الى عدـ استقرار العالقات وتقدميا (ٔٓٔ)جزيرة ىوكايدو الكوريل الى الشماؿ مف
 . (ٕٓٔ)بيف الدولتيف

اعطت  الثانية العالمية الحرب الحمفاء في نياية بيف المبرمة االتفاقات يمكف القوؿ أف
 مف جية اخرػ اف تمسؾ االتحاد. عمييا المتنازع األربع الجزر عمى لالتحاد السوفيتي السيادة

اليادغ, فضاًل عف  المحيط إلى كطريق االستراتيجية العسكرية ألىميتيا بيذه الجزر فيتيالسو 
 األربع الجزر في الياباف والقومية ليذه الجزر. في حيف اف مصمحة المصالح االقتصادية

" األجداد" مف تعد اراضي الجزر جزًءا , ألف الياباف"والتراث الشرعية مسألة" وتمسكيا فييا ىي
 واالقتصادية.  العسكرية لمبمديف, وكذلؾ قيمتيا " الصحيحة فضاًل عف الحدود ييف,اليابان
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 الخاتمة 
 شرؽ  في اإلقميمية النزاعات أطوؿ أحد كوريل جزر حوؿ والياباف روسيا بيف النزاع يمثل 

 –الروسية أدت الى تضارب المصالح اليابانية  –اذ نستنتج مف ذلؾ اف الحرب اليابانية  .آسيا
وسية. وانتيت الحرب بتكبد الجانب الروسي خسائر مادية وبشرية كبيرة, اما الياباف فكانت الر 

خسارتيا في الحرب محدودة. ومف العوامل التي ساعدت الياباف عمى االنتصار في الحرب ضد 
روسيا القيصرية ىو بروز الثورة الداخمية التي أدت الى انتكاسة روسيا القيصرية فييا, اذ كاف 

ب ال يؤيد حكومتِو, عمى عكس المجتمع الياباني الذؼ كاف داعمًا اساسيًا لمحكومة, فضاًل الشع
 ومف ثـ عف الدعـ الخارجي وخاصة مف ألمانيا وبريطانيا عمى الصعيديف العسكرؼ والمادؼ.

, ٜ٘ٓٔأيموؿ عاـ  ٘وقع الصمح بيف الطرفيف المتقاتميف والذؼ عرؼ بػ "اتفاقية بورتسموث في 
التفاقية بمجمميا لصالح الياباف. وذلؾ مف خالؿ حصوؿ الياباف عمى سيطرة كاممة عمى وكانت ا

البر اآلسيوؼ, فضاًل عف تفوقيا السياسي والعسكرؼ واالقتصادؼ, فحمت الياباف محل روسيا 
القيصرية في جنوب منشوريا وكوريا. ومف ثـ أدت ىذه الحرب الى ارتفاع مكانة الياباف في 

متقدمة, كذلؾ تزايد نفوذىا في شرؽ آسيا. ونتيجة ليذا االنتصار لمياباف دفعيا  مرتبة الدوؿ ال
لمدخوؿ في الحرب العالمية االولى كحميف لبريطانيا وكانت مشاركتيا محدودة بالشكل الذؼ خدـ 

 مصالحيا, ومف ثـ أصبحت الياباف دولة توسعية استعمارية في المنطقة اآلسيوية. 
( ٜ٘ٗٔ – ٜٖٜٔلدخوؿ الياباف في الحرب العالمية الثانية )ومف جية اخرػ, ونتيجة 

فأنيا منيت بيزائـ متالحقة. أدػ ذلؾ الى اجتماع القوػ الكبرػ بريطانيا الواليات المتحدة 
االمريكية مف أجل استعادة الجزر التي استولت عمييا الياباف, وقصر سيادتيا عمى جزرىا 

, فضاًل عف جزر صغيرة اخرػ, (شيكوتاف –ىابوماؼ  – إيتوروب –كوناشير )الجنوبية االربعة
, ونتيجة لمشاركة ٜ٘ٗٔومف ثـ تجريد سيطرة الياباف مف كافة الجزر خالؿ مؤتمر يالطا عاـ 

االتحاد السوفيتي في الحرب ضد الياباف, فقد تمت مكافئتِو مف بريطانيا والواليات المتحدة 
زات التي فقدىا االتحاد السوفيتي اباف حربِو مع االمريكية. وذلؾ مف خالؿ اعادة كافة االمتيا

, وذلؾ بحصولِو عمى الكثير مف االمتيازات وخاصة جزر الكوريل ٜ٘ٓٔالياباف منذ عاـ 
االربعة, والتي تـ تقسيميا بعد ذلؾ بيف الياباف واالتحاد السوفيتي فقد حصمت الياباف عمى الجزء 

د السوفيتي عمى الجزء الشمالي مف ىذه الجنوبي مف جزر الكوريل, في حيف حصل االتحا
الجزر. وبالرغـ مف ىذا التقسيـ فأف المشاكل بيف الدولتيف بقيت مستمرة ويشوبيا التوتر. ألف 

 كل مف الياباف واالتحاد السوفيتي يدعي أحقيتِو بيذه الجزر.
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 الهوامش

دراسة في التاريخ  ٕٜ٘ٔ – ٜ٘ٗٔكاظـ ىيالف محسف, سياسة االحتالؿ االمريكي في الياباف  (ٔ)
 .ٕٓ, ص ٕٔٔٓ, دار الفراىيدؼ لمنشر والتوزيع, بغداد, ٔالسياسي, ط

روبرت ب. ىوؿ, الياباف القوة الصناعية في آسيا, ترجمة راشد البراوؼ, مؤسسة فرانكميف لمطباعة ( ٕ)
 . ٕٚٔ – ٔٚٔ, ص ٜٙٙٔنيويورؾ,  –والنشر, القاىرة 

 . ٕٓ كاظـ ىيالف محسف, المصدر السابق, ص( ٖ)
سياسة الياباف االقميمية, رسالة ماجستير غير منشورة, كمية العمـو أحمد عبد عمي عباس, ( ٗ)

 .ٖٓ, ص ٕ٘ٓٓالسياسية, جامعة بغداد, 
 لممزيد مف التفاصيل عف جغرافية روسيا ينظر:( ٘)

-S. P. Suslov and Joseph E. Williams, Geography of Asiatic Russia, W. H. 
Freeman, San Francisco, 1961, PP. 3-10. ؛ 

                                                            -الموسوعة العربية عمى الرابط االلكتروني:
http://arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&fun4667 

 . ٕٕ( صٔينظر المالحق خريطة رقـ )( ٙ)
(7)Zolotaryova D.V., Dispute Between Russia and Japan Concerning Kuril 
Islands, Gumilyov Eurasian National University- Astana, N. D., P. 272.  
(8)Amy B. Quillen, The Kuril Islands or the Northern Territories: Who Owns 
Them - Island Territorial Dispute Continues to Hinder Relations between 
Russia and Japan, North Carolina Journal International law and Commercial 
Regulation, Volume 18, Summer 1993, PP. 634-635.  

, دار الشعب ومؤسسة فرانكميف, القاىرة, ٕلموسوعة العربية الميسرة, طدمحم شفيق غرباؿ وآخروف, ا(ٜ)
 ؛ .  ٖٓ٘ٔ, ص ٕٜٚٔ

- Kosuke Takahashi, Ending the Russia-Japan Impasse: fresh thinking on 
the 
Kurils, The Asia-Pacific Journal - Japan Focus,Volume 3,Issue 4,  Apr 27, 
2005, P.1. 

http://arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=14667
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(10)Amy B. Quillen, Op. Cit., P. 635.؛Zolotaryova D.V., P. 272.  
دراسة في  ٜٚٔٔ – ٜٗٛٔشيماء عمي عواد الدوداف, روسيا القيصرية في عيد نيقوال الثاني  (ٔٔ)

السياسة الداخمية والخارجية, رسالة ماجستير غير منشورة, كمية الدراسات التاريخية, جامعة البصرة, 
 . ٜٔ – ٜٓ, ص ٕٔٔٓ

 اسػميا األصل المانية-(:1149تشرين الثاني  9 - 1104ايار  0مبراطورة كاترين الثانية )اإل(ٕٔ)
 مف بدالً األرثوذكسي  المذىب واعتنقت,  روسيا عرش وريث الثالث بطرس مف تزوجت ,اوغسػتا صوفيا

 في ثانيػةال كاتريػف فأعمنت بو وأطاحت عميو تآمرت لروسػيا قيصراً  بطرس اصبح إف وبعد ,البروتستانتية
 نفسػيا ٕٙٚٔ عاـ

 لممزيد مف التفاصيل ينظر:  روسيا.  عمى إمبػراطورة
, ٜٙٚٔ – ٕٙٚٔ الثانية كاتريف االمبراطورة عيد في القيصرية روسيا, المالكي صبيح جودة عمي-

 .ٕ٘ص, ٕٓٔٓ, البصرة جامعة, التاريخية الدراسات كمية, منشورة غير ماجستير رسالة
 .  ٔٗٔ – ٓٗٔ , صالمصدر نفسو (ٖٔ)
ابرز االقتصادييف اليابانييف درس في عدة بمداف خارجية, اذ درس المغة اليولندية  كيدوهيسوكي:( ٗٔ)

لممزيد مف  لمنيوض بالواقع االقتصادؼ لمياباف.( Seadai)واعد خطو اقتصادية في مقاطعة سيديا 
 . ٔٗٔ, ص التفاصيل: المصدر نفسو

 . ٕٗٔ – ٔٗٔ, ص المصدر نفسو( ٘ٔ)
 .  ٜٔشيماء عمي عواد الدوداف, المصدر السابق, ص ( ٙٔ)

(17)Dmitry Gorenburg, The Southern Kuril Islands Dispute, CNA Strategic 
Studies-Harvard University,Ponars Eurasia Policy Memo No. 226September 
2012, P. 1. 

والتي تنازلت روسيا فييا عف  ٘٘ٛٔشباط  ٚة في الروسية اليابانية الموقعاالتفاقية  -شيمودا:( ٛٔ)
قامة عالقات  جزر الكوريل)كوناشير – إيتوروب – ىامبوماؼ – شيكوتاف(, مقابل إحالؿ السالـ وا 

يعود إلى انشغاؿ الروس  تفاقيةصداقة بيف الطرفيف وعالقة تجارية وسبب قبوؿ روسيا القيصرية ليذه اال
. لممزيد ينظر:  شيماء عمي عواد الدوداف, المصدر  ف معاىدة شيمودامف التفاصيل ع بحرب القـر

.  ٜٔالسابق, ص   
-Erik Isaksson, The Northern Territories-Southern Kuriles and the Treaties 
That Shaped the Territorial Dispute, Bachelor’s Thesis in Japanese Studies, 
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Department of Oriental Languages, Stockholm University, Spring 2014, PP. 
21-26.  
(19)James E. Goodbay, and Others"Northern Territories" and beyond Russian, 
Japanese, and American Perspectives, London, 1995, P.11. ؛Amy B. Quillen, 
Op. Cit., P.336. 
(20)Amy B. Quillen, Op. Cit., P.336. 

موتسوىيتو  اإلمبراطور بيا وىي المدة التي حكـ-:(1410-1191) حكم المستنيرال (ٕٔ)
(Mutsuhito) ( الممقب بػ ميجيMeijiأؼ ) حياة مف انتقالية مدة حكمو مدة وتعد المستنير. الحاكـ 

 عواد عمي الياباف الى حياة االنفتاح عمى العالـ. لممزيد مف التفاصيل ينظر: شيماء عاشتيا التي ألعزلة
 .ٜٔالمصدر السابق, ص ,الدوداف

 
 . ٜٔ – ٜٓ, ص نفسوالمصدر  (ٕٕ)
, بحث منشور, كمية ٜ٘ٓٔ – ٜٗٓٔاليابانية ونتائجيا  –ايماف متعب محي, الحرب الروسية ( ٖٕ)

 . ٕالتربية, جامعة المستنصرية, د. ت, ص 
حة دكتوراه غير , اطرو ٜٖٜٔ – ٜٜٔٔاالمريكية  –العالقات اليابانية  منتيى طالب سمماف,( ٕٗ)

 . ٔٗ – ٓٗ, ص ٕٚٓٓمنشورة, كمية التربية لمبنات, جامعة بغداد, 
)دراسة تاريخية(, بحث منشور,  ٜ٘ٗٔ – ٜ٘ٛٔمنتيى طالب سمماف, سياسة الياباف التوسعية ( ٕ٘)

 .  ٗ – ٖ, ص ٕٔٔٓ, ٖ, العدد ٕٕمجمة كمية التربية لمبنات, جامعة بغداد, المجمد 
 ٜٔ – ٜٓالدوداف, المصدر السابق, ص  شيماء عمي عواد( ٕٙ)
, دار الفراىيدؼ لمنشر ٕمنتيى طالب سمماف, الوجيز في تاريخ دوؿ شرؽ وجنوب شرؽ آسيا, ط( ٕٚ)

 . ٗٔٔ, ص ٕٔٔٓوالتوزيع, بغداد, 
 . ٕايماف متعب محي, المصدر السابق, ص ( ٕٛ)
ية مف التوسع الياباني في منشوريا عبادؼ أحمد عبادؼ القطراني, موقف الواليات المتحدة االمريك( ٜٕ)

 . ٛ, ص ٕ٘ٓٓ, رسالة ماجستير غير منشورة, كمية التربية, جامعة البصرة, ٖٖٜٔ – ٖٜٔٔ
وىي العممة الرسمية لمصيف, تراوحت قيمتيا حسب الوضع االقتصادؼ  اوقية صينية-التايل:( ٖٓ)

. لممزيد مف ٜٚٓٔيل حتى عاـ واستمر التعامل بالتا. لمصيف, وتختمف قيمتيا مف اقميـ الى آخر
 التفاصيل ينظر: 
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 .ٜ٘ٗ, صٜ٘ٙٔدمحم شفيق غرباؿ وآخروف, الموسوعة العربية الميسرة, القاىرة, 
منتيى طالب سمماف, الوجيز في تاريخ دوؿ شرؽ وجنوب شرؽ آسيا, المصدر السابق, ص ( ٖٔ)

ٔٔٗ . 
, المصدر السابق, ص ٜٖٜٔ – ٜٜٔٔاالمريكية  –العالقات اليابانية  منتيى طالب سمماف,( ٕٖ)

ٗٓ – ٗٔ . 
 طرد حاولوا فييا التي ٜٓٓٔ عاـ الفالحيف قاـ بيا صينية شعبية انتفاضة-انتفاضة المالكمين:( ٖٖ)

 "باسـ ُيعرؼ صيني سرؼ  مجتمع عمى األجانب أطمقو" المالكميف"اف اسـ . الصيف بمف األجاف جميع
 اعتقادا المالكمة طقوس بعض المجموعة مارست".  غمةوالمتنا الصالحة القبضة" ومعناىا  ييخواف"

 لممزيد مف التفاصيل ينظر:   .لمخطر معرضة غير يجعميا ذلؾ أف منيا
-The  Encyclopedia Britannica, 2019. http://www.britannica.com 

 ؛ .ٕايماف متعب محي, المصدر السابق, ص ( ٖٗ)
- James E. Goodby and Others, Op. Cit., P. 1.   

 الفرنسية, نتيجة الرتباط الواليات الصينية باليند ٜٓ٘ٔ عاـ حتى أيًضا وتسمى-الهند الصينية:( ٖ٘)
 ويشير. الفرنسي االتحاد داخل ذلؾ داخل امراطورية فرنسا, وبعد وكمبوديا والوس, فيتناـ, الثالث

. لممزيد مف التفاصيل المنطقة ثقافة في والصينية اليندية التأثيرات اختالط ىإل الصينية اليند مصطمح
 ينظر: 
-The  Encyclopedia Britannica, 2019. http://www.britannica.com 

, دار النيضة ٔ عمي القوزؼ وحساف حالؽ, تاريخ الشرؽ االقصى الحديث والمعاصر, طدمحم( ٖٙ)
 .  ٖٕ, ص ٕٔٓٓالعربية, بيروت, 

(, مطابع غباشي, طنطا, ٕٜٚٔ – ٖ٘ٛٔفوزؼ درويش, الشرؽ االقصى الصيف والياباف )( ٖٚ)
 . ٜٚ, ص ٜٜٚٔ

 . ٖٕحمد عمي القوزؼ و حساف حالؽ, المصدر السابق, ص ( ٖٛ)
اليابانية, مقالة  –روسية أحمد برؼ النداوؼ, موقف الواليات المتحدة االمريكية مف الحرب ال( ٜٖ)

    -منشورة عمى الرابط االلكتروني:
http://beladitoday.com/?iraq 

http://www.britannica.com/
http://www.britannica.com/
http://beladitoday.com/?iraq
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, المصدر السابق, ص ٜٖٜٔ – ٜٜٔٔاالمريكية  –العالقات اليابانية  منتيى طالب سمماف,( ٓٗ)
 ؛ . ٔٗ

Dmitry Gorenburg, Op. Cit., P. 1. 
بولحية يحيى, الياباف بيف العسكرتاريا واالمبريالية, بحث منشور, مجمة أمباراؾ, مجمة عممية  (ٔٗ)

, ص ٕٔٔٓ, ٗ, العدد ٕمحكمة تصدر عف االكاديمية االمريكية العربية لمعمـو والتكنموجيا, المجمد 
ٖٛ . 
ت المتحدة واوربا في عيد ميجي افراح دمحم عمي قره لوسي, السياسة الخارجية لمياباف تجاه الواليا( ٕٗ)

 .   ٕٕ, ص ٕٓٔٓ, رسالة ماجستير غير منشورة, كمية اآلداب, جامعة بغداد, ٕٜٔٔ – ٛٙٛٔ
منتيى طالب سمماف, الوجيز في تاريخ دوؿ شرؽ وجنوب شرؽ آسيا, المصدر السابق, ص ( ٖٗ)

ٔٔٗ . 
ماية الفعمية لمياباف, كما تنازلت اذ اعترفت الصيف بموجبيا باستقالؿ كوريا, أؼ وضعيا تحت الح( ٗٗ)

الياباف نتيجة لضغط روسيا القيصرية والواليات المتحدة االمريكية والدوؿ الكبرػ االخرػ, عف بعض 
االراضي الصينية مثل جزيرة فرموزا )تايواف( وجزر فيشر والبسكادورس ومنشوريا وميناء دايرف, كما 

ايماف ى سبيل التعويض. لممزيد مف التفاصيل ينظر: مميوف دوالر عم ٘ٙٔالتزمت الصيف بدفع مبمغ 
 . ٖ – ٕمتعب محي, المصدر السابق, ص 

كانت روسيا تتوقع لنفسيا نصرا سيال وسريعا بغية تمميع صورة النظاـ الممكي القيصرؼ الذؼ ( ٘ٗ)
ذه المنطقة كاف الثوار البمشفيوف قد بدأوا بدؾ أسواره في روسيا القيصرية. فاف االنتصار العسكرؼ في ى

مف العالـ في حالة حدوثِو البد وأف يحسف موقع القيصر داخميا.كما أف روسيا القيصرية كانت تعتمد 
عمى دعـ فرنسا ليا, نظرا لتواجد القوات الفرنسية بكثافة في اليند الصينية وتحالف فرنسا القديـ مع 

دعما لحميفتيا الياباف في الصراع  روسيا القيصرية. اال أف الدبموماسية البريطانية دخمت عمى الخط,
الدائـ في المنطقة. فقامت بريطانيا بتوقيع اتفاقية مع فرنسا أوحت خالليا لمفرنسييف أنيا سوؼ تقف الى 

ـ.مما دفع فرنسا ٜٗٓٔجانبيـ في حاؿ نشوب الحرب بيف فرنسا وألمانيا, وكاف ذلؾ في نيساف عاـ 
لروس في حربيـ ضد الياباف. فامتنعت فرنسا مف تسميـ الفحـ بالمقابل بالتعيد بعدـ الوقوؼ الى جانب ا

الحجرؼ لمسفف البخارية الروسية, كما طمبت مف السفف الحربية الروسية الراسية في خميج "توف كيف" 
 ىربا مف مالحقة اليابانييف, العودة الى عرض البحر. لممزيد مف التفاصيل ينظر:    

www.startimes.com/?t=31605350- 
 . ٘ٓٔ – ٜٚنقاًل عف: شيماء عمي عواد الدوداف, المصدر السابق, ص ( ٙٗ)

http://www.startimes.com/?t=31605350
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)دراسة تاريخية,  ٖٜٔٔ – ٜ٘ٛٔالسياسة االمريكية تجاه الصيف  صفاء كريـ شكر العزاوؼ,( ٚٗ)
, ٕ٘ٓٓسياسية والدولية, الجامعة المستنصرية, اطروحة دكتوراه غير منشورة, المعيد العالي لمدراسات ال

 .  ٙٙ – ٘ٙص 
 . ٖٛبولحية يحيى, المصدر السابق, ص ( ٛٗ)
 .  ٙٙ – ٘ٙالمصدر السابق, ص  صفاء كريـ شكر العزاوؼ,( ٜٗ)
 األمريكي الرئيس-(:1414كانون الثاني  9 - 1111تشرين االول  01ثيودور روزفمت )( ٓ٘)

 في العامة لممصمحة دعما الفيدرالية والحكومة الرئاسة صالحيات سيعالسادس والعشروف. قاـ بتو 
 في وخاصة العالمية, السياسة في نشط دور االمريكية نحو األمة قاد الكبرػ. الشركات بيف النزاعات
 اليابانية الروسية الحرب إنياء في لتوسطو ٜٙٓٔ عاـ في لمسالـ نوبل جائزة عمى حصل. وآسيا أوروبا

 (. لممزيد مف التفاصيل ينظر: ٜ٘ٓٔ –ٜٗٓٔ)
- The  Encyclopedia Britannica, 2019. http://www.britannica.com 

 .٘ٓٔ – ٜٚشيماء عمي عواد الدوداف, المصدر السابق, ص ( ٔ٘)
 آخر-(:1411تموز  11 – 1191ايار  11نيكوالي ألكسندروفيتشرومانوف )أو  نيقوال الثاني( ٕ٘)

 قياـ ثورة بعد البالشفة يد عمى وأطفاليـ ألكسندرا زوجتو مع قتل ,الذؼ(ٜٚٔٔ-ٜٗٛٔ) روسي إمبراطور
 لممزيد مف التفاصيل ينظر: . ٜٚٔٔتشريف االوؿ )أكتوبر( 

- The  Encyclopedia Britannica, 2019. http://www.britannica.com 
 . ٗٓٔ – ٜٚشيماء عمي عواد الدوداف, المصدر السابق, ص ( ٖ٘)
 . ٚٙ -ٙٙالمصدر السابق, ص  صفاء كريـ شكر العزاوؼ,( ٗ٘)
 . ٗٓٔ – ٜٚشيماء عمي عواد الدوداف, المصدر السابق, ص ( ٘٘)
 . ٗٓٔ – ٜٚالمصدر نفسو, ص ( ٙ٘)
لمتحدة األمريكية مف ىيمنة الياباف البحرية عمى الشرؽ والذؼ أدػ إلى زيادة مخاوؼ الواليات ا( ٚ٘)

مع الياباف لتعزيز وجودىا البحرؼ في بحر الشماؿ لتحقيق  ٕٜٓٔاألقصى والسيما بعد توقيع معاىدة 
. بعد سحب بريطانيا أسطوليا البحرؼ مف  ٜٓٓٔالتفوؽ عمى االسطوؿ الياباني الذؼ ظير بعد عاـ 

صى, فأسرع وزير الخارجية األمريكي ىاؼ إلى تقديـ احتجاجو عمى متابعة المياه االقميمية لمشرؽ االق
العمميات العسكرية اليابانية واعتمادىا سياسة التوسع العسكرؼ في المنطقة التي تعتبرىا الواليات المتحدة 

http://www.britannica.com/
http://www.britannica.com/
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صفاء  ر:األمريكية حيوية لممصالح الدولية واعتبره خرقًا لسياسة الباب المفتوح. لممزيد مف التفاصيل ينظ
 . ٚٙ -ٙٙالمصدر السابق, ص  كريـ شكر العزاوؼ,

 . ٗٓٔ – ٜٚشيماء عمي عواد الدوداف, المصدر السابق, ص ( ٛ٘)
 –عفاؼ مسعد العبد, دراسات في تاريخ الشرؽ األقصى, دار المعرفة الجامعية, االزاريطة (ٜ٘)

 . ٖٙٔ – ٕٙٔاالسكندرية, د.ت, ص 
 . ٗٓٔ – ٜٚمصدر السابق, ص شيماء عمي عواد الدوداف, ال( ٓٙ)

(61)Zhaisanbek M. Amanzholov and Yerik B. Akhmetov, Japanese-Russian 
Territorial Disagreements andTheir International Legal Substantiations, 
Middle-East Journal of Scientific Research 13 (Special issue of Politics and 
Law): 16-24, 2013, P. 170. 

 . ٖٔعبادؼ أحمد عبادؼ القطراني, المصدر السابق, ص ( ٕٙ)
منتيى طالب سمماف, الوجيز في تاريخ دوؿ شرؽ وجنوب شرؽ آسيا, المصدر السابق, ص ( ٖٙ)

ٔٔٗ – ٔٔ٘ . 
 . ٔٚالمصدر السابق, ص  صفاء كريـ شكر العزاوؼ,( ٗٙ)
ة. يتحدث المانشو المغة الصينية الماندرينية المانشو ىـ شعب مف الشعوب الصيني المانشو:( ٘ٙ)
(Mandarin :لممزيد مف التفاصيل ينظر .) 

-Evelyn S. Rawski, The Last Emperors: A Social History of Qing Imperial 
Institutions, University of California Press,London, England,1998, P. 242. ؛  
Anne Walthall, Servants of the Dynasty: Palace Women in World 
History,University of California Press, London, England, 2008, P. 140.  

 . ٕٚ – ٔٚ, ص السابق المصدر, صفاء كريـ شكر العزاوؼ ( ٙٙ)
 – ٜٗٔٔرياض الصمد, العالقات الدولية في قرف العشريف تطور االحداث لفترة ما بيف الحربيف ( ٚٙ)

 . ٕٓ, ص ٖٜٛٔ, المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع, بيروت, ٔ, جٕ, طٜ٘ٗٔ
 .٘ٓٔ – ٜٚشيماء عمي عواد الدوداف, المصدر السابق, ص ( ٛٙ)
اف الحكومة اليابانية لـ تدخل في حساباتيا نشوب صراع محتمل مع السياسة األمريكية عندما ( ٜٙ)

أؼ اف سعي الياباف إلى نشوب حرب مع روسيا القيصرية وضعت مخطط السالـ مع روسيا القيصرية. 
لـ يكف فقط مف أجل كوريا ولكف مف أجل مبدأ القوة لدييا. وقبل انتياء الحرب اليابانية الروسية عقدت 
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وقعيا وزير الحربية ولياـ ىاورد  ٜ٘ٓٔتموز  ٜٕالياياف اتفاقية مع الواليات المتحدة في 
الجانب االمريكي, ورئيس وزراء الياباف كاتسوراتارو. وتضمنت ,عف (William Howaed Taft)تافت

االتفاقية اعتراؼ الياباف بسيادة الواليات المتحدة في الفمبيف, وتعزيز العمل المشترؾ بيف البمديف مف اجل 
السالـ في شرؽ اسيا عمى اف تعترؼ الواليات المتحدة بكوريا كمحمية يابانية. بقيت ىذه االتفاقية سرية 

 – ٕٕ. لممزيد مف التفاصيل ينظر: افراح دمحم عمي قره لوسي, المصدر السابق, ص ٕٕٜٔى عاـ حت
ٕٗ . 
دوؿ مستقمة داخل االمبراطورية البريطانية وتشمل كل مف  ىي -البريطاني: الدومنيون ( ٓٚ)

 . لممزيد مف التفاصيل ينظر:   كندا,أستراليا,نيوزيمندا,اتحادجنوبافريقيا
-The  Encyclopedia Britannica, 2019. http://www.britannica.com 

 .ٜٓٔ(, المصدر السابق, ص ٕٜٚٔ – ٖ٘ٛٔفوزؼ درويش, الشرؽ االقصى الصيف والياباف )( ٔٚ)
 . ٕٗ, المصدر السابق, ص ٔنقاًل عف: رياض الصمد, العالقات الدولية, ج( ٕٚ)
لب سمماف, الوجيز في تاريخ دوؿ شرؽ وجنوب شرؽ آسيا, المصدر السابق, ص منتيى طا( ٖٚ)

ٔٔٙ . 
 . ٕٗحمد عمي القوزؼ وحساف حالؽ, المصدر السابق, ص ( ٗٚ)

(75)Amy B. Quillen, Op. Cit., P. 633. ؛ Dmitry Gorenburg, Op. Cit., P. 1. 
 ٗٙٔ(, المصدر السابق, ص ٕٜٚٔ – ٖ٘ٛٔفوزؼ درويش, الشرؽ االقصى الصيف والياباف )( ٙٚ)
– ٔٚٓ. 
( FengHwa)عسكرؼ وسياسي ورئيس صيني سابق. ُولد في فيْنْغ ْىوا  -كايشيك: تشيانغ( ٚٚ)

,التحق بمدرسة ياْوِتْنْغ الحربية, وتعرؼ في الياباف بعض الصينييف مف (Chekiang) مقاطعة تشيْكياْنغْ 
, (الحزب الثورؼ الصيني)يـ, وانتسب إلى واقتنع بمبادئ ,(Sun Yat-sen)أنصار صف يات ِصْف 

, واختاره صْف ياْت ِصف لمنصب كبير الحرس, ثـ أرسمو إلى ٜٔٔٔولما عاد اشترؾ في ثورة سنة 
, ونظـ القوات الصينية ٜٕٜٔفي الصيف سنة  (المدرسة العسكرية)موسكو, فمما عاد أسيـ في تأسيس 

تولى تشانغ قيادة حزب , ٕٜ٘ٔعمى أسس حديثة, ولما توفي صف يات صف سنة 
 )حزب الشعب(. لممزيد مف التفاصيل ينظر: ( Kuomintang)الكوِمْنتاْنغْ 

 :         الموسوعة العربية عمى الرابط االلكتروني
      - http://www.arab- =pnEncyclopedia&func  

http://www.britannica.com/
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راء رئيس وز  -(:1491كانون الثاني  09 - 1119تشرين الثاني  42ونستون تشرشل )( ٛٚ)
شارؾ قضى تشرشل سنوات حياتو األولى ضابًطا بالجيش البريطاني, ومؤرًخا, وكاتًبا, وفناًنا. . بريطانيا

 . لممزيد مف التفاصيل ينظر: في الحرب العالمية االولى والثانية
-The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition, The Columbia University Press, © 
2016. www.questia.com 

رئيس الواليات المتحدة  -(:1491نيسان  10 - 1110كانون الثاني  42فرانكمين روزفمت )( ٜٚ)
مرات. وفي  ألربع لمكتب المنتخب الوحيد .كاف الرئيس(ٜ٘ٗٔ –ٖٖٜٔاألمريكية الثاني والثالثوف)

لممزيد  الثانية. العالمية والحرب العظيـ الكساد ثمة بػ فيالمتم العشريف القرف أزمات اوسع( )عيدِه ظيرت 
 مف التفاصيل ينظر: 

- The  Encyclopedia Britannica, 2019. http://www.britannica.com 

 ٗٙٔص (, المصدر السابق, ٕٜٚٔ – ٖ٘ٛٔفوزؼ درويش, الشرؽ االقصى الصيف والياباف )( ٓٛ)
– ٔٚٓ. 
السوفيتي حوؿ االقاليـ الشمالية )جزر الكوريل  –منتيى طالب سمماف, النزاع الحدودؼ الياباني ( ٔٛ)

, مجمة كمية التربية لمبنات)دراسة تاريخية(, بحث منشور,  ٜٜٔٔالجنوبية( حتى نياية الحرب الباردة 
 . ٖٖٔ, صٕٙٔٓ, ٔ, العدد ٕٚجامعة بغداد, المجمد 

 ٗٙٔ(, المصدر السابق, ص ٕٜٚٔ – ٖ٘ٛٔرويش, الشرؽ االقصى الصيف والياباف )فوزؼ د( ٕٛ)
– ٔٚٓ. 
, رسالة ماجستير ٕٜٚٔ – ٕٜ٘ٔميند سمماف صالح آؿ حمد, العالقات السياسية االمريكية ( ٖٛ)

 . ٜ – ٛ, ص ٕٕٔٓغير منشورة, كمية التربية, جامعة البصرة, 
كانوف األوؿ عاـ  ٛٔولد في -(:1414آذار   1 - 1111كانون االول  11جوزيف ستالين  )( ٗٛ)

. ورئيس ٖٜ٘ٔ – ٕٕٜٔميف العاـ لمحزب الشيوعي لالتحاد السوفيتي األصبح أفي جورجيا,  ٜٚٛٔ
. حكـ االتحاد السوفيتي حكمًا ديكتاتورًا خالؿ ربع قرف. ٖٜ٘ٔ – ٜٔٗٔوزراء االتحاد السوفيتي خالؿ 

 التفاصيل ينظر: . لممزيد مف ٖٜ٘ٔآذار عاـ  ٘توفى في 
-The Encyclopedia Britannica, 2016.   http://www.britannica.com 

 

http://www.questia.com/
http://www.britannica.com/
http://www.britannica.com/
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التي تقع بالقرب مف البحر  ىي مف المدف الساحمية السياحية في شبو جزيرة القـر -يالطا:( ٘ٛ)
 . لممزيد مف التفاصيل ينظر:  االسود

-The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition, The Columbia University Press, © 
2016. www.questia.com 

 
(, المصدر السابق, ص ٕٜٚٔ – ٖ٘ٛٔفوزؼ درويش, الشرؽ االقصى الصيف والياباف )( ٙٛ)

ٔٙٗ- ٔٙ٘. 
 . ٜ – ٛ, ص ميند سمماف صالح آؿ حمد, المصدر السابق( ٚٛ)

(88)Graham Allison and Others, Beyond Cold War to Trilateral Cooperationin 
the Asia-Pacific Region-Scenarios for New Relationships Between Japan 
Scenarios for New Relationships Between Japan, Russia and the United 
States,Belfer Center for Science and International Affairs, The United States 
of America,2016, P. 5. 
(89)Memorandum of Conversation by Colonel Station Babcock of The 
Department of Defense,Subject: The Japanese Peace Treaty,NO.32,October 
26-27, 1950, P. 129.   
(90)Memoire The Department of State to The British Embassy, No. 34, 
MARCH 13, 1951, P. 129.  

 . ٜ – ٛميند سمماف صالح آؿ حمد, المصدر السابق, ص  (ٜٔ)
 – ٕٜٔٔشوا  –ىشاـ عبد الرؤوؼ حسف, تاريخ الياباف الحديث والمعاصر عصرؼ طايشو  (ٕٜ)

 . ٖٕ٘ – ٖٕٗ, ص ٖٕٓٓ, مكتبة االنجمو المصرية, مصر, ٜٜٛٔ
 . ٖٕ٘ – ٖٕٗىشاـ عبد الرؤوؼ حسف, المصدر السابق, ص ( ٖٜ)
, رسالة ٜٜٗٔ – ٜٗٗٔزينب  جبار شرىاف, الموقف االمريكي مف الحرب االىمية الصينية ( ٜٗ)

 . ٗٛٔ, ص ٕٛٓٓماجستير غير منشورة, كمية التربية, جامعة البصرة, 
(95)Graham Allison and Others, Op. Cit.,2016, P. 5. 

 ؛ . ٘ٛٔ – ٗٛٔروبرت ب. ىوؿ, المصدر السابق, ص ( ٜٙ)
- Erik Isaksson, Op. Cit., P. 27. 

http://www.questia.com/
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 . ٜٙدمحم عمي القوزؼ وحساف حالؽ, المصدر السابق, ص ( ٜٚ)
 . ٗٔٔ – ٖٔٔالمصدر السابق, ص أحمد عبد عمي عباس, ( ٜٛ)

(99)James E. Goodbay Vladimir I. Op. Cit, P. 1. 
 . ٗٚٔلمصدر السابق, ص روبرت ب. ىوؿ, ا( ٓٓٔ)
وليـ أشيعا عوديشو, النظاـ السياسي والسياسة الخارجية اليابانية المعاصرة, رسالة ماجستير ( ٔٓٔ)

, ٕٛٓٓ, الدنمارؾ -كوبنياغفغير منشورة, كمية القانوف والسياسة, االكاديمية العربية في الدنمارؾ, 
 .  ٚٚ – ٙٚص 

, ٜٜٗٔ, مطابع غباشي, طنطا, ٖديثة والدور االمريكي, طفوزؼ درويش, الياباف الدولة الح( ٕٓٔ)
 .  ٕٛٙص 

(, المصدر السابق, ص ٕٜٚٔ – ٖ٘ٛٔفوزؼ درويش, الشرؽ االقصى الصيف والياباف ) (ٖٓٔ)
 الياباف بيف الشمالية ؛ لممزيد مف التفاصيل عف المبادرات الجديدة لحل مشكمة األقاليـ .ٓٚٔ – ٜٙٔ

 وروسيا ينظر: 
- Kimie Hara and Geoffrey Jukes, New Initiatives for Solving the Northern 
Territories Issue between Japan and Russia: An Inspiration from the Åland 
Islands,Vol. 7- No. 4, Conference Mariehamn-Åland, 18-20 August 
2006,April 2007, PP. 1-65. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                      

 944 (0202 كانون األول ن )يوالعشر  التاسعالعدد  

 الكوريل الروسي حول جزر –الياباني  الصراع 

 المالحق
 (ٔممحق رقـ )                      
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 قائمة المصادر

 الكتب الوثائقيةاواُل: 

1-Graham Allison and Others, Beyond Cold War to Trilateral Cooperation in 
the Asia-Pacific Region- Scenarios for New Relationships Between Japan 
Scenarios for New Relationships Between Japan, Russia and the United 
States, Belfer Center for Science and International Affairs, The United States 
of America, 2016. 

 واالطاريح الجامعية بالمغة العربية الرسائل ثانيًا:
 

ـ السياسية, سياسة الياباف االقميمية, رسالة ماجستير غير منشورة, كمية العمو أحمد عبد عمي عباس, ػ ٔ
 .ٕ٘ٓٓجامعة بغداد, 

افراح دمحم عمي قره لوسي, السياسة الخارجية لمياباف تجاه الواليات المتحدة واوربا في عيد ميجي ػ ٕ
 . ٕٓٔٓ, رسالة ماجستير غير منشورة, كمية اآلداب, جامعة بغداد, ٕٜٔٔ – ٛٙٛٔ

, رسالة ٜٜٗٔ – ٜٗٗٔية زينب  جبار شرىاف, الموقف االمريكي مف الحرب االىمية الصينػ ٖ
 .ٕٛٓٓماجستير غير منشورة, كمية التربية, جامعة البصرة, 

)دراسة  ٜٖٜٔ – ٕٜٙٔاالوضاع السياسية الداخمية في الياباف  سحر عباس عبد الحسف النجار,ػ ٗ
 .ٕٓٔٓتاريخية(, رسالة ماجستير غير منشورة, كمية التربية, جامعة البصرة, 

دراسة في  ٜٚٔٔ – ٜٗٛٔف, روسيا القيصرية في عيد نيقوال الثاني شيماء عمي عواد الدوداػ ٘
السياسة الداخمية والخارجية, رسالة ماجستير غير منشورة, كمية الدراسات التاريخية, جامعة 

 .ٕٔٔٓالبصرة,
)دراسة تاريخية,  ٖٜٔٔ – ٜ٘ٛٔصفاء كريـ شكر العزاوؼ, السياسة االمريكية تجاه الصيف ػ ٙ

 . ٕ٘ٓٓغير منشورة, المعيد العالي لمدراسات السياسية والدولية, الجامعة المستنصرية, اطروحة دكتوراه 
عبادؼ أحمد عبادؼ القطراني, موقف الواليات المتحدة االمريكية مف التوسع الياباني في منشوريا ػ ٚ

 .ٕ٘ٓٓ, رسالة ماجستير غير منشورة, كمية التربية, جامعة البصرة, ٖٖٜٔ – ٖٜٔٔ
, ٜٙٚٔ – ٕٙٚٔة صبيح المالكي, روسيا القيصرية في عيد االمبراطورة كاتريف الثانية عمي جودػ ٛ

 .ٕٓٔٓرسالة ماجستير غير منشورة, كمية الدراسات التاريخية, جامعة البصرة, 
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, اطروحة دكتوراه غير ٜٖٜٔ – ٜٜٔٔاالمريكية  –منتيى طالب سمماف, العالقات اليابانية ػ ٜ
 .ٕٚٓٓبنات, جامعة بغداد, منشورة, كمية التربية لم

, رسالة ماجستير غير ٕٜٚٔ – ٕٜ٘ٔميند سمماف صالح آؿ حمد, العالقات السياسية االمريكية ػ ٓٔ
 .ٕٕٔٓمنشورة, كمية التربية, جامعة البصرة, 

 ثالثًا: الرسائل واالطاريح المطبوعة بالمغة االنكميزية 
1-Erik Isaksson, The Northern Territories-Southern Kuriles and theTreaties 
That Shaped the Territorial Dispute, Bachelor’s Thesis in Japanese 
Studies,Department of Oriental Languages, Stockholm University, Spring 
2014.  

 رابعًا: الكتب المطبوعة بالمغة العربية 
يا, ترجمة راشد البراوؼ, مؤسسة فرانكميف لمطباعة روبرت ب. ىوؿ, الياباف القوة الصناعية في آسػ ٔ

 .ٜٙٙٔنيويورؾ,  –والنشر, القاىرة 
 – ٜٗٔٔرياض الصمد, العالقات الدولية في قرف العشريف تطور االحداث لفترة ما بيف الحربيف ػ ٕ

 .ٖٜٛٔ, المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع, بيروت, ٕ, جٔ, جٕ, طٜ٘ٗٔ
 –لعبد, دراسات في تاريخ الشرؽ األقصى, دار المعرفة الجامعية, االزاريطة عفاؼ مسعد اػ ٖ

 االسكندرية, د.ت.
 .ٜٜٚٔ(, مطابع غباشي, طنطا, ٕٜٚٔ – ٖ٘ٛٔفوزؼ درويش, الشرؽ االقصى الصيف والياباف )ػ ٗ
 .ٜٜٗٔ, , مطابع غباشي, طنطاٖػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ, الياباف الدولة الحديثة والدور االمريكي, طػ ٘
دراسة في التاريخ  ٕٜ٘ٔ – ٜ٘ٗٔكاظـ ىيالف محسف, سياسة االحتالؿ االمريكي في الياباف ػ ٙ

 .ٕٔٔٓ, دار الفراىيدؼ لمنشر والتوزيع, بغداد, ٔالسياسي, ط
, دار النيضة ٔدمحم عمي القوزؼ و حساف حالؽ, تاريخ الشرؽ االقصى الحديث والمعاصر, طػ ٚ

 .ٕٔٓٓالعربية, بيروت, 
, دار الفراىيدؼ لمنشر ٕمنتيى طالب سمماف, الوجيز في تاريخ دوؿ شرؽ وجنوب شرؽ آسيا, طػ ٛ

 .ٕٔٔٓوالتوزيع, بغداد, 
, ٜٜٛٔ – ٕٜٔٔشوا  –ىشاـ عبد الرؤوؼ حسف, تاريخ الياباف الحديث والمعاصر عصرؼ طايشو ػ ٜ

 .ٖٕٓٓمكتبة االنجمو المصرية, مصر, 
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 نكميزية بالمغة اال  المطبوعة خامسًا: الكتب
1. Anne Walthall, Servants of the Dynasty: Palace Women in World History, 
University of California Press, London, England, 2008 
2. Evelyn S. Rawski, The Last Emperors: A Social History of Qing Imperial 
Institutions, University of California Press, London, England,1998.  
3. James E. Goodbay and Others,"NorthernTerritories"and beyond Russian, 
Japanese, and American Perspectives, London, 1995. 
4. S. P. Suslov and Joseph E. Williams, Geography of Asiatic Russia, W. 
H. Freeman, San Francisco, 1961.  

 
 المطبوعة بالمغة العربية  البحوثسادسًا: 

, بحث منشور, كمية ٜ٘ٓٔ – ٜٗٓٔاليابانية ونتائجيا  –ايماف متعب محي, الحرب الروسية ػ ٔ
 التربية, جامعة المستنصرية, د. ت.

, مجمة عممية محكمة مجمة أمباراؾبولحية يحيى, الياباف بيف العسكرتاريا واالمبريالية, بحث منشور, ػ ٕ
 ٕٔٔٓ, ٗ, العدد ٕاالمريكية العربية لمعمـو والتكنموجيا, المجمد  تصدر عف االكاديمية

)دراسة تاريخية(, بحث منشور,  ٜ٘ٗٔ – ٜ٘ٛٔمنتيى طالب سمماف, سياسة الياباف التوسعية ػ ٖ
 . ٕٔٔٓ, ٖ, العدد ٕٕ, جامعة بغداد, المجمد مجمة كمية التربية لمبنات

 نياية حتى( الجنوبية الكوريل جزر) الشماليةاألقاليـ  حوؿ السوفيتي – نياليابا الحدودؼ ػػػػ, النزاعػػػػػػػػػػػػػػ ٗ
 المجمد, بغداد جامعة, لمبنات التربية كمية مجمة, منشور بحث(, تاريخية دراسة) ٜٜٔٔ الباردة الحرب

 .ٕٙٔٓ, ٔ العدد, ٕٚ
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 سابعًا: البحوث والمقاالت والتقارير المطبوعة بالمغة االنكميزية
1-Amy B. Quillen, The Kuril Islands or the Northern Territories: Who Owns 
Them - Island Territorial Dispute Continues to Hinder Relations between 
Russia and Japan, North Carolina Journal International law and Commercial 
Regulation, Volume 18, Summer 1993.  
2-Dmitry Gorenburg, The Southern Kuril Islands Dispute, CNA Strategic 
Studies-Harvard University,Ponars Eurasia Policy Memo No. 226September 
2012. 
3- Kimie Hara and Geoffrey Jukes, New Initiatives for Solving the Northern 
Territories Issue between Japan and Russia: An Inspiration from the Åland 
Islands,Vol. 7- No. 4, Conference Mariehamn-Åland, 18-20 August 
2006,April 2007.  
4-Kosuke Takahashi, Ending the Russia-Japan Impasse: fresh thinking on 
theKurils, The Asia-Pacific Journal - Japan Focus ,Volume 3,Issue 4,  Apr 
27, 2005. 
5-Zhaisanbek M. Amanzholov and Yerik B. Akhmetov, Japanese-Russian 
Territorial Disagreements andTheir International Legal Substantiations, 
Middle-East Journal of Scientific Research 13 (Special issue of Politics and 
Law): 16-24, 2013.  
6- Zolotaryova D.V., Dispute Between Russia and Japan Concerning Kuril 
Islands, Gumilyov Eurasian National University- Astana, N. D. 
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 الموسوعات المطبوعة بالمغة العربية ثامنًا: 
لقاىرة, , دار الشعب ومؤسسة فرانكميف, إدمحم شفيق غرباؿ وآخروف, الموسوعة العربية الميسرة, طػ ٔ

ٜٕٔٚ. 
 تاسعًا: المواقع االلكترونية عمى شبكة المعمومات الدولية )االنترنت(

        -الموسوعة العربية عمى الرابط االلكتروني:ػ ٕ
http://arab- 
ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=14667 
2-http://ar.wikipedia.org/wiki/ 

اليابانية, مقالة منشورة  –أحمد برؼ النداوؼ, موقف الواليات المتحدة االمريكية منالحرب الروسية ػ ٖ
  -عمى الرابط االلكتروني:

http://beladitoday.com/?iraq=  
 

4- http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1080228 
5- http://dotmsr.com/ar/1003/2/107849 
6- http://dr-ibtesam- aljabry.com/container.php?fun 
7- The  Encyclopedia Britannica, 2019. http://www.britannica.com 
8- http://media.alwasatnews.com//data/2016/5039/images553141c94c1040 
10.jpg 
9- The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition, The Columbia University Press,  

http://ar.wikipedia.org/wiki/
http://beladitoday.com/?iraq
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1080228
http://dotmsr.com/ar/1003/2/107849
http://www.britannica.com/

