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This Research Seeks to Monitor the Goals of Japan behind its
Contract with the Alliance with Britain in 1902, and its Importance
in the Balance of Powers in the Far East, Especially since this
Alliance was a Direct Reason for the Japanese Victory over Russia in
the Japanese-Russian war of 1904-1905, and accordingly Japan
saw the Necessity Keep that Alliance, on August 12, 1905, the two
Countries Agree to Renew that Alliance for another Five years.
But this Alliance Soon Turned into a Source of Concern for the
United States because it Legally Obligates Britain to Stand by Japan
in a War that Became a Potential between Japan and the United
States, and with the increase in American Concerns about Japan's
Economic Control over the Far East, it Sought to Urge Britain to
Cancel the Alliance, from During a Conference to Limit Naval
Armament and Discuss Pacific Affairs, the Alliance was Actually
Canceled and Replaced by the Four Powers Agreement Signed in
Washington on December 13, 1921, between Britain, Japan, France
and the United States that opens a New Stage for the Map of
Balances in the Far East.
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ز
ز
اإلنجليي  :2012 – 2091وانعكاساته عىل خريطة التوازنات زف منطقة ر
الشق
اليابان
التحالف
ي
ي
األقىص
رشيد محمود شيخو

2

الملخص
يهدف هذإ إلبحث ؤىل رصد أهدإف إليابان من ورإء عقدها إلتحالف مع بريطانيا عام
ً
 ،2091وأهميته ف توإزن إلقوى ف منطقة ر
إلشق ،خاصة وأن هذإ إلتحالف كان سببا
ي
ي
ر ً
ً
وبناء عىل
إليابان عىل روسيا يف إلحرب إليابانية إلروسية ،2091–2091
إإلنتصار
مباشإ يف
ي
ذلك رأت إليابان ضورة إإلحتفاظ بذلك إلتحالف لتتفق إلدولتان يف  21أغسطس 2091
عىل تجديد ذلك إلتحالف لمدة خمس سنوإت أخرى .لكن شعان ما تحول هذإ إلتحالف
ؤىل مصدر قلق للوإليات إلمتحدة ألنه يلزم بريطانيا بصورة ر
مشوعة بالوقوف ؤىل جانب
إليابان يف حرب أصبحت محتملة بي إليابان وإلوإليات إلمتحدة ،ومع إزدياد مخاوف
إلوإليات إلمتحدة من سيطرة إليابان إإلقتصادية عىل ر
إلشق إألقىص ،سعت ؤىل حث
بريطانيا عىل ؤلغاء إلتحالف ،من خالل عقد مؤتمر للحد من إلتسلح إلبحري ومناقشة
إلت
شؤون إلمحيط إلهادي ،وبالفعل تم ؤلغاء إلتحالف ،وحل محله إتفاقية إلقوى إألرب ع ي
ديسمب  ،2012بي كل من بريطانيا وإليابان وفرنسا وإلوإليات
وقعت يف وإشنطن يف 21
ر
ً
ر
إلمتحدة ،مفتتحة مرحلة جديدة من خريطة إلتوإزنات يف منطقة إلشق إألقىص.
الكلمات المفتاحية :الشرق األقصى ،إليابان ،إلتحالف.

المقدمة:

ُ
ً
إليابان من إلدرإسات إلشيقة وإلمثبة؛ نظرإ لما شهدته إليابان من تطور مذهل وشي ع خالل فبة
تعد درإسة إلتاري خ
ي
ً
ً
زمنية وجبة نسبيا ،جعلها تحتل مكانة مرموقة بي إلدول إلمتطورة بعد أن كانت باألمس إلقريب ،وعىل وجه إلتحديد يف
نهاية إلقرن إلتاسع ر
عش وإحدة من إلدول إآلسيوية إلفقبة وإلمتخلفة.
إليابان إؤلنجلبي  :2012 – 2091وإنعكاساته عىل خريطة إلتوإزنات يف منطقة
يحمل هذإ إلبحث عنوإن "إلتحالف
ي
ر
إلشق إألقىص" ،ويرجع سبب إختيار عام  2091كبدإية لهذه إلدرإسة ؤىل إعتباره إلعام إلذي وقعت فيه إلدولتان عىل
إتفاقية إلتحالف وبدء إلبإمات إلدولتي بموجبه .أما سبب إختيار عام  2012كنهاية لهذه إلدرإسة فبجع ؤىل أنه إلعام
إلت حققتها يف نهاية إلحرب
إلذي شهد نجاح إلقوى إلغربية يف مؤتمر وإشنطن يف تجريد إليابان من
معظم إلمكاسب ي
ً
إليابان ،وكونه قد وضع حدإ للتسابق إلبحري بي إلدول ونظم عالقات
إلعالمية إألوىل ،وعىل رأسها إلتحالف إألنجلو-
ي
إلدول وإمتيازإتها يف منطقة إلمحيط إلهادي.
ً
ً
وتكمن أهمية هذه إلدرإسة يف أنها تشكل مرحلة مهمة من مرإحل إلتاري خ ،حيث شهدت تغيبإ ملحوظا يف إلسياسة
إلبيطانية وخروجها من عزلتها إلمجيدة لتتفق وألول مرة مع دولة رشقية ضد إلقوى إلغربية ،وكذلك إلحال
إلخارجية ر
.
كان بالنسبة للسياسة إلخارجية إألمريكية ،وهو خروجها عن عزلتها ذلك أنها كانت قد إنسحبت من إلعصبة ،ورفضت
إلت ترعاها إلعصبة ،ولكن يبدو أن ضورإت إلسياسة إألمريكية يف
إلمشاركة يف أي مؤتمرإت متعددة إألطرإف وخاصة ي
محافظتها عىل مصالحها وحماية إلحقوق إألجنبية ،وإلمحافظة عىل عالقاتها إلتاريخية مع بريطانيا وكذلك عىل مصالح
إلكبى يف إلصي من إلمطامع إلتوسعية إليابانية يف إلمنطقة جعلها تخرج من تلك إلعزلة وتخوض يف سلسلة من
إلقوى ر
إإلتفاقيات وإلتحالفات.
إعتمدت إلدرإسة عىل إلمنهج إلوصف لوصف ظاهرة إلتوإزنات إلدولية ف منطقة ر
إلشق إألقىص ،وتحليلها وتقويمها يف
ي
ي
إلتاريخ من خالل ؤلقاء إلضوء عىل أهم إلمكاسب
ضوء إلدرإسات إلتاريخية ،كما إعتمدت إلدرإسة عىل إلمنهج
ي

2

د ,.جامعة ماردين أرتوكلو ,تركياrashed197588@gmail.com ,

September 2020, Volume 2, Issue 4
p. 44-76

44 Rachid CHIKHOU

إلت حققتها إليابان من ورإء تحالفها مع بريطانيا ،ورصد أسباب إستياء إلوإليات إلمتحدة من إلتحالف
إلجيوسياسية ي
ر
إلقائم بي إلدولتي ،وسعيها إلدؤوب ؤللغائه للمحافظة عىل توإزن إلقوى يف منطقة إلشق إألقىص.
وتضمنت إلدرإسة مقدمة وأربعة مباحث ،وخاتمة ،هم كاآلن :تمهيد تناول إألهمية إلجيوسياسية لمنطقة ر
إلشق
ي
إلثان عىل
إلمبحث
ف
وأكدنا
وبريطانيا،
إليابان
من
لكل
إليابان
إألقىص ،وتناول إلمبحث إألول أهمية إلتحالف إألنجلو-
ي
ي
ي
موقف إلوإليات إلمتحدة من تجديد إلتحالف وسعيها ؤللغائه ،وناقشنا يف إلمبحث إلثالث موقف بريطانيا ودول
إلدومنيون من تجديد إلتحالف مع إليابان بعد نهاية إلحرب إلعالمية إألوىل ،وإستعرضنا يف إلمبحث إلرإبع مؤتمر
يابان ،وخاتمة تتضمن أهم نتائج إلبحث.
وإشنطن
ر
(نوفمب  -2012رفبإير  )2011ودوره يف ؤلغاء إلتحالف إألنجلو ي
ر
تمهيد :األهمية الجيوسياسية لمنطقة الشق األقىص
ً
ً
إليابان( )3ولما كانت كوريا تابعة للصي تبعية
تعد كوريا أول أهدإف إليابان إلتوسعية ،ؤذ ظلت هدفا تقليديا للغزو
ي
ترم ؤىل إلظفر باإلعبإف باستقالل كوريا من إلدول إلمعنية باألمر،
ؤسمية ،فإن سياسة إليابان يف تلك إآلونة أصبحت ي
ً
ً
تعتب إلصي كوريا بلدإ تابعا لها ،ألن إليابان شعرت أن وقوع كوريا يف أيدي دولة
وكان يهم إليابان
بالدرجة إألوىل أن إل ر
ً
ً
ً
أخرى يعد خطرإ عسكريا كببإ عليها(.)4
ً
ً
ً
ر
ه إلقاعدة
لقد كانت كوريا بمبلة بولندإ يف منطقة شق آسيا ،وكانت دإئما خنجرإ موجها ؤىل قلب إليابان ،كما أنها كانت ي
إلت بدأ منها إلمغول محاوإلتهم إلمخفقة لغزو إليابان وذلك ف أوإخر إلقرن إلثالث ر
عش(.)5
ي
ي
إلجيوبوليتيك لكوريا يتضح أنها كانت بمبلة إلجش إلذي يصل بي إليابان وآسيا ،ولذإ فإن إلتأثب إلقاري
وبتحليل إلوضع
ي
وإلت يمكن
وخاصة
إلصيت إنتقل لليابان طوإل إلقرون إلماضية ر
إلت كانت تمثل أقرب إلدول لليابان( ،)7ي
عب كوريا( ،)6ي
ي
ر
إلمنطف أن تهتم إلحكومة
ه تقع عىل مسافة كببة من إلصي فمن
ي
إلقول بأنها تشكل شيط بحري من إليابان بينما ي
إلطبيع إلذي تنمو فيه مصالحها وتتسع ،وبما أن
إلميدإن
يا
ر
كو
ف
ترى
إليابانية بأمورها إلسياسية( .)8كما أن إليابان كانت
ي
ي
ر
كوريا غنية ر
بالبوإت إلمعدنية كانت إليابان بأمس إلحاجة ؤىل تلك إلبوإت بسبب فقرها بالموإرد إلطبيعية ،لذلك
أصبحت قضية إلرصإع عىل كوريا تحتل إلمكانة إألوىل يف إلسياسة إليابانية( ،)9إلرتباطها بالسياسة إلتوسعية إليابانية يف
إلقارة إآلسيوية(.)10
ر
إلروس -إؤلنجلبي يف شق آسيا سوف يؤدي ؤىل زيادة
إليابان أن إلتنافس
أريتوم وزير إلدفاع
فقد رأى ياماجاتا
ي
ي
ي
ً
إإلضطرإبات يف إلمنطقة ،علما بأن كلتا إلدولتي وضعت خطط بناء سكك حديدية ،ؤنجلبإ خط حديد كندإ -إلمحيط
إلهادي ،ووضعت روسيا خطة بناء خط حديد يخبق سيببيا ويتجه صوب إلمحيط إلهادي ،ولذإ كان عىل إليابان أن
ً
تتأهب عسكريا لموإجهة وصول إلسكك إلحديدية إلروسية ؤىل إلمحيط إلهادي .كما أن إحتمال نشوب حرب بي روسيا
وإنجلبإ عىل مناطق إلنفوذ ف ر
إلشق إألقىص أمر إل بد منه ،ورأى ياماجاتا أنه ؤذإ تعرضت كوريا للغزو ،فلن تسلم إليابان
ي
ُ ّ
من إلخطر .وكانت إلسياسة إليابانية تركز عىل إستقالل كوريا وعدم تبعيتها للصي ،وإلحيلولة دون قيام أي من إلدول
إف يجعل من يحتلها يف مركز إلقوة إلذي يمكنه من إلتحكم يف
إألوروبية باحتاللها ،ألن ما تتمتع به كوريا من موقع جغر ي
رشق آسيا ،وتهديد سالمة إليابان .كما أن ياماجاتا أكد أن إليابان ؤذإ أرإدت أن تحافظ عىل إستقاللها ،عليها أن تضع خطة
إلوطت قبل فوإت إألوإن ،وعليها أن تكون عىل أتم إستعدإد للدفاع عن خطي" :خط إلسيادة ،وخط إلمصالح".
للدفاع
ي
إض جبإنها ،وأكد ذلك بقوله" :ؤذإ أردنا أن نظل أمة مستقلة،
أما خط إلسيادة فهو حدودها ،وإلخط إآلخر فيمر ر
عب أر ي

S. Morton., Japan: Its History and Culture, New York 1984, P. 174. (3) W.
4
( ) آزثس ذُدياٌ :انُاتاٌ انسدَثح ،ذسخًح :ودَغ ظؼُد ،يساخؼح :زفاػح األَظازٌ ،األَدهى انًظسَح ،انماهسج د .خ ،ص 88
(5) W. Mendl., Japan's Asia Policy, 1st.ed, London 1995, P. 62.
( )4دمحم َؼًاٌ خالل :انظساع تٍُ انُاتاٌ وانظٍُ ،يكرثح يدتىنٍ ،انماهسج  ،9989ص .91
( )5زُث أٌ انًعافح يٍ شًُىَىظُكٍ ئنً فىظاٌ زىانٍ  991يُم ،ويٍ خسَد ول ئنً َانى زىانٍ  144يُم ،ويٍ فىظاٌ ئنً ظيُإول  171يُيم
ويٍ َانى ئنً ظُإول  849يُم ،فٍ زٍُ ذثؼد اندصز انُاتاَُح ػٍ فىظاٌ زىنٍ  94يُم فمؾ ،نهًصَد اَظس:
J. P. Treat., China and Korea, P. 506.
(6) The Encyclopedia Americana, Vol. 15, 1st. Ed, New York 1981, Article Japan, P. 830.
( )9ذُدياٌ :انُاتاٌ انسدَثح ،ص .88
( )10ألٌ انرىظغ االظرؼًازٌ انُاتاٍَ الرظس لثم انسسب انؼانًُح فٍ ذأظُط اإليثساؽىزَح ػهً يُاؽك هايح ولسَثح وػسوزَح نهدفاع وذأيٍُ
األزع ،نهًصَد اَظس :دػد تىيههة ػطاهللا :انُاتاٌ يٍ انشسوق ئنً انعطىع ،يكرثح نثُاٌ ،تُسوخ  ،9991ص .911
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ً
وأن نجد ألنفسنا موضعا بي إألمم إألخرى ،إلبد أن نخطو خطوة وإسعة نحو إلدفاع عن خط مصالحنا إلقومية ،لنكون
ً
إلحقيف هو كوريا"(.)11
دإئما يف وضع أفضل ،وإل نظل قابعي ورإء خط إلسيادة ندإفع عنه....وخط مصالحنا
ي
إلصيت يف كوريا،
تقىص عىل إلنفوذ
إلت خاضتها ضد إلصي عام  2901 -2901أن
ي
إستطاعت إليابان من خالل حرب ها ي
ي
"شيمونوسيك" ،وبذلك أصبحت
إلت وقعت بي إلطرفي يف مدينة
ر
ي
وتجبها عىل إإلعبإف باستقالل كوريا يف إلمعاهدة ي
رئيس
لك تخلف إلصي يف موقعها كمنافس
كوريا خارج إلسيادة إلصينية ،ولكنها مع ذلك فتحت إلطريق أمام روسيا ي
ي
لليابان عىل كوريا.
ر
إلثالن (فرنسا -ألمانيا -روسيا) إلذي قادته روسيا لتجريد إليابان من
وقد ظهر ذلك بشكل وإضح من خالل إلتدخل
ي
شيمونوسيك عام  ،2901لذلك آثار سلب روسيا لمكاسب إإلنتصار
إلت حصلت عليها بموجب معاهدة
ي
إلمكاسب ي
ً
ً
إليابان لروسيا ،خاصة وأن إألوساط إلحاكمة يف إليابان كانت تخطط
إلعدإء
من
تقاوم
إل
موجة
إلصي
إليابان عىل
ي
ي
ؤمبإطورية يابانية كببة تشمل كوريا وإلمقاطعات إلشمالية من إلصي ومنغوليا وكذلك
لفتوحات إستعمارية وتروج لفكرة
ر
ً
ً
منشوريا( ،)12ومما زإد إألمر سوءإ عندما حصل إلروس عىل عقد ؤيجار مدته تسعة وتسعون عاما يف شبه جزيرة
لك تتمكن روسيا من إلدخول يف منافسة
"لياوتونج"  Liaotungعام  2909بات من إلوإضح أنهم قد أخرجوإ إليابانيي ي
إليابان ضد إلروس بأوإخر إلعقد
إليابان يف كوريا وإلصي( ،)13وقد زإدت نتيجة هذه إإلتفاقية من حدة مشاعر إلعدإء
ي
ر
س يف إلسيطرة عىل إلقارة إآلسيوية هو إلقيرصية
إألخب من إلقرن إلتاسع عش( ،)14وأدركت إليابان أن منافسها إلرئي ي
ه إألخرى ؤىل إلتوسع وإلسيطرة عىل كوريا وإلصي(.)15
إلت كانت تطمح ي
إلروسية ي
ً
ً
وبذلك يتضح لنا أن روسيا أصبحت منافسا رئيسيا لليابان يف محاولة ؤحالل سيطرتها ونفوذها يف كوريا وإلصي ،وهذإ ما
يدعونا ؤىل تفسب أسباب إهتمام كل من روسيا ،وإليابان بكوريا.
إلروس بهذه إلمنطقة لكونها ذإت أهمية إسبإتيجية كببة بالنسبة لروسيا ،فقد أدركت روسيا أن
يعود سبب إإلهتمام
ي
إلجنون سيبتب عليه تهديد لطرق موإصالتهم إلبحرية ،حيث سيمكن إليابان من
إليابان عىل ساحل كوريا
إلوجود
ري
ي
ؤغالق إلبحار إلضيقة هناك وتمنع بذلك مرور إلسفن إلروسية بي إلممتلكات إلروسية يف إلمحيط إلهادي وبي إلمناطق
إلت حصلت عليها وتم إستئجارها بموجب تدخلها يف نهاية إلحرب إلصينية -إليابانية ،وقد أدركت روسيا أن إلخطر
ي
إلمحدق بطرق موإصالتها إلبحرية إل يمكن تحمله( ،)16وبذلك سعت لمنافسة إليابان عىل كوريا لتأمي طرق موإصالتها
إلبحرية.
إلت حدثت يف فبة إلرصإع
إليابان وإلنفوذ
وبذلك أصبح إلنفوذ
ي
إلروس يوإجهان أحدهما إآلخر ،ليتكرر سيناريو إلموإجهة ي
ي
وإلت أدت ؤىل نشوب إلحرب إلصينية إليابانية 2901 -2901م ،ولما كانت إليابان خارجة لتوها
إلصيت
ي
إليابان عىل كوريا ،ي
ي
تكف
تكن
لم
إلحرب،
ف
إلصي
لهزيمة
كافية
كانت
إلت
وإلبحرية
ية
إلب
إلعسكرية
ؤمكاناتها
فإن
إلصي
مع
ها
حرب
من
ر
ي
ي
ي
لخوض غمار حرب ضد روسيا يف ذلك إلوقت ،فكانت بحاجة ؤىل عدة سنوإت من أجل إستعدإدها لمثل هذه
إلحرب( .)17وكان هدف إليابان إلمحافظة عىل إلوضع إلرإهن يف كوريا ،بسبب عدم قدرتها عىل خوض حرب جديدة مع
روسيا ،فاختارت أن تدخل يف مفاوضات مع روسيا من أجل إلمحافظة عىل إلوضع إلرإهن ،فأرسلت من قبلها "ياماجاتا"
إليابان ،ؤىل بطرسبورغ للتفاوض مع إلحكومة إلروسية ،وقد أسفرت تلك إلمفاوضات عن
 Yamagataرئيس إلوزرإء
ي
توقيع بروتوكول "لوبانوف -ياماجاتا"  Lobanoff - Yamagataيف  0يونيه عام 2901م ،إتفقت بموجبه كل من إليابان
وروسيا عىل سحب إلطرفي لقوإتهما من كوريا ،وتأييد جهود ملك كوريا يف ؤعادة إلنظام وإلمحافظة عليه( ،)18وإتفقتا
تستدي إلتدخل ،إل تتدخل أي دولة
وف حال وقوع أية إضطرإبات يف كوريا
عىل إإلعبإف بنفوذ كل منهما يف كوريا ،ي
ي
( )11زءوف ػثاض زايد :انًدرًغ انُاتاٍَ ،ص ص .966 -961
( )12أ.ياَفسَد :يىخص ذازَخ انؼانى ،ذسخًح :دمحم ػُراٍَ ،انًدهد انثاٍَ ،داز انفازاتٍ ،ؽ ،9تُسوخ  ،9989ص .117
(13) P. Duus., The Rise of Modern Japan, New York 1976, P. 130.
(14) The Encyclopedia Americana, Vol. 15, 1st. Ed, New York 1981, Article Japan, P. 831.
( )15أ .ياَفسَد :يىخص ذازَخ انؼانى ،ص .117
(16) Casell., The Russo- Japanese War, London W.D, PP. 1- 2.
( )17خالل َسًُ :انشسق األلظً ،ص .199
(18) P.H. Clyde, & B.F. Beers., The Far East A History of the Western Impact and the Eastern Response (1830;Protocol concerning the Question of Korea 1970), 5th.Ed, New Delhi 1972, P. 189; Barnhart., Japan, P. 26
between Japan and Russia, the American Journal of International Law, Vol. 1, No. 2, Supplement: Official
Documents (Apr., 1907), P. 216.
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منهما ؤال بموجب موإفقة إلدولة إألخرى ،مع إعبإفهما باستقالل كوريا وإحبإم سيادتها عىل أرإضيها .ؤإل أن روسيا لم
إليابان عىل توسيع نطاق إلنفوذ يف
لروس-
تلبم بهذه إإلتفاقية( ،)19ورغم توقيع هذه إإلتفاقية لم يتوقف إلتنافس إ
ي
ي
ً
كوريا ،وإذإ كانت حدة إلتنافس قد هدأت – نسبيا – يف إلسنوإت إلقليلة إلتالية ،فإن ذلك يرجع ؤىل إنشغال إلروس بما
ر
وبمشوعاتهم إلطموحة يف منشوريا( .)20وخالل إندإلع أحدإث حركة إلبوكشز إنتهزت روسيا
كان يجري يف إلصي
ر
إؤلمبيالية يف إلشق إألقىص ،ودفعت بقوإتها إلحتالل
فرصة إنشغال إلدول بالقضاء عىل هذه إلحركة لتوسيع مخططاتها ر
إلرئيس "نيونشوإنج"  Niuchauangوإستولت عىل جسور إلسكك إلحديدية يف "تيان
شمال منشوريا بما فيها إلميناء
ي
"شيهىل"  Chihliيف محاولة
تسن"  Tieantsinوبكي  ،)21(Pekingكما دفعت روسيا قوإتها نحو إلجنوب وسيطرت عىل
ي
إلروس
منها للتوغل يف كوريا عن طريق تحريك قوإتها من جنوب منشوريا باتجاه شمال كوريا( .)22وقد أثار إلتوسع
ي
ً
ً
إلت أقاموها يف منشوريا( .)23وأن تدعيم
إرتيابا عميقا لدى إليابانيي إلذين بدإ لهم أن هدف إلروس هو تعزيز حامياتهم ي
ر
إلت
إلسيطرة إلروسية عىل منشوريا مع وجود مينائها إلحصي فيالديفوستك عىل إلمحيط إلهادي يهدد إلمشوعات ي
تعمل إليابان عىل تحقيقها ف ر
إلشق إألقىص وإلسيما أن مد سكك حديد سيببيا وإخبإقها لمنشوريا سوف يزيد من نفوذ
ي
روسيا ف ر
إلشق إألقىص(.)24
ي
ً
يتبي لنا أن روسيا كانت تهدف بالمقام إألول ؤىل تحويل منشوريا ؤىل محمية روسية ،خاصة أنها ضمنت لنفسها حق
إإلحتفاظ بقوإتها يف منشوريا ،ولن يكون للصي إلحق يف إإلحتفاظ بقوإتها يف هذه إلبالد حت يف إلوقت إلذي تتم فيه
عملية ؤنشاء إلسكك إلحديدية إلروسية وحت بعد هذه إلفبة إل يمكنها أن تحتفظ ؤإل بقوإت محدودة ،يتم تحديدها
ً
ً
تدخال سافرإ يف إلشؤون إلدإخلية للصي.
باإلتفاق مع روسيا ،وكذلك إلتدخل يف مسألة منح إإلمتيازإت ،وهذإ يعد
الروس ز يف منشوريا:
موقف اليابان من التوسع
ي
إلروس يف منشوريا ؤىل ؤثارة حفيظة إلقيادإت إليابانية ألنه ؤذإ بقيت منشوريا محمية
إلتوسع
إلطبيع أن يؤدي
ومن
ي
ي
روسية ،فإن إلقوإت إلروسية سوف تتمركز بالتأكيد عىل إلحدود إلكورية ،وستكون مستعدة ألي تدخل شي ع يف كوريا،
إلت أعطتها إلحكومة إليابانية لعملية ؤعادة إلتسليح
ومن إلمؤكد أن هذإ ما إل تتحمله إليابان ،وعىل إلرغم من كل إلشعة ي
وتطويره ،فقد كان بعض أعضاء إلحكومة معارضي إللجوء ؤىل إلقوة ،فقد رأوإ أنه من إألفضل أن يسعوإ مرة ثانية لحل
تقىص
وبوم" " Ito hirobomiو"أينوي" عقد صفقة مع إلروس
إألزمة بالطرق إلسلمية( ،)25فقد رأى كل من "إيتو هب ي
ي
باعبإف إليابان بمصالح روسيا إلعليا يف منشوريا مقابل إعبإف إلروس بالمصالح إليابانية إلعليا يف كوريا ،ؤإل أن معظم
ً
ً
إلقيادإت إلعليا يف إليابان ،مثل ياماجاتا وكاتسورإ إلذي أصبح رئيسا للوزرإء عام  ،2092إعتقد أن إلروس ليسوإ أهال للثقة
ً
وبما أن إلحرب مع روسيا كانت حتمية ،فقد إقبحوإ بدال من ذلك تطويق روسيا من خالل إلتحالف مع ؤنجلبإ عدوة
روسيا إللدودة ف ر
إلشق إألقىص(.)26
ي
إلصيت وهو أمر يرص بمصالح ونفوذ
وقد كانت بريطانيا ترى أن إستحوإذ روسيا عىل منشوريا يجعلها تهيمن عىل إلبالط
ي
إلت
بريطانيا يف إلمنطقة( .)27كما لفتت إلوإليات إلمتحدة أنظار حكومة ًإلصي ؤىل خطورة توقيع مثل هذه إإلتفاقية ي
تمس حقوقها يف إلسيادة عىل أرإضيها ،وكذلك قدمت إليابان إحتجاجا شديد إللهجة للحكومة إلروسية يف مارس 2092
ؤإل أن رد إلحكومة إلروسية كان إلتأكيد إلقوي عىل أنه ليس من حق إليابان إلتدخل يف إلعالقات إلروسية إلصينية ،وبناء
عىل ذلك حذرت إليابان إلصي من إلنتائج إلخطبة إلت يمكن أن تحدث ؤذإ ما قبلت مثل هذه ر
إلشوط( .)28وكانت
ي
إلروس يف منشوريا ،وأن أي من
إلوجود
إء
جر
من
دولية
أزمة
ؤثارة
روسيا عىل يقي أن إلدول إألوروبية لن تجرؤ عىل
ي

( )19ذُدياٌ :انُاتاٌ انسدَثح ،ص .11
( )20زءوف ػثاض :انًدرًغ انُاتاٍَ ،ص ص .981 -989
(21) The Encyclopedia of Asian History,Vol.2, New York 1988, Article Japan, P. 197. ; Barnhart., Japan, P. 32.
(22) R. Story., A History of Modern Japan, 1st. Ed, London 1960, P. 135.
(23) I. Nish., Japanese Foreign Policy (1869- 1942), London 1977, P. 66.
( )24ػثد انسًُد انثطسَك :انرُازاخ انعُاظُح انًؼاطسج  ،9964 – 9891انًسكص انؼستٍ نهثسث وانُشس ،انماهسج  ،9981ص.911
(25) Duss., The Rise of Modern Japan, P. 131.
(26) Fairbank & Other's., East Asia, P. 555.
(27) G.P. Gooch & Woodward (Ed), The Cambridge History of British Foreign Policy (1783- 1919), Vol. 3,
Cambridge University Press 1923, P. 290.
( )28خالل َسًُ :انشسق األلظً ،ص .188
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إلدول لن تتورط يف حرب مع روسيا من أجل منشوريا( ،)29ؤإل أن إليابان كان لها رأي مخالف فإذإ كانت إلمنافسة
إلروسية إليابانية منحرصة يف كوريا وشبه جزيرة "لياوتونج" ،فإنها إآلن إمتدت لتشمل منشوريا ،وإذإ لم يكن لكال
إلمسألتي نفس إألهمية ،فإن إليابان وبالنسبة لمسألة كوريا فإنها كانت ترى أنها سوف تضطر ؤىل أن تحارب حت ؤذإ ما
كانت وحدها ،بينما لم تكن تنوي أن تحارب بالنسبة لمنشوريا ؤإل يف حالة حصولها عىل معونة خارجية( )30حت إل
ر
إلثالن وتجرد إليابان من إنتصارإتها كما حدث يف أعقاب إلحرب إلصينية -إليابانية ،2901 -2901
يتكرر سيناريو إلتدخل
ي
لذلك أرإدت تطويق روسيا من خالل إلتحالف مع ؤنجلبإ عدو روسيا إللدود ف آسيا ر
وإلشق إألقىص.
ي






ز
ز
اليابان  09يناير  2091لكل من اليابان وبريطانيا
اإلنجليي-
المبحث األول :أهمية التحالف
ي
أدى إلتوسع إلروس ف ر
إلشق إألقىص ؤىل ؤظهار نوع من إلمصلحة إلمشبكة بي إليابان وبريطانيا .فقد كان أمر ؤقامة
ي ي
وتوطيد مجال وإسع للنفوذ وإلمصالح إلروسية يف إلقاعدة إإلسبإتيجية يف بورت آرثر ،وتشييد سكة حديد منشوريا مع
إلرئيس لسكة حديد سيببيا من وجهة إلنظر إؤلنجلبية بمثابة تغيب لتوإزن إلقوى يف إلمنطقة ،مما ينجم
ربطها بالخط
ي
ً
(إليانجست)( .)31وبناء عىل ذلك تقاربت وجهات إلنظر بي
إلبيطانية فيما ورإء إلبحار
عنه تهديدإ للمصالح ر
ي
إلحكومتي ،وسعيا ؤلجهاض إلمحاوإلت إلروسية للسيطرة عىل إلمنطقة من خالل ؤقامة تحالف بينهما.
تشمبلي عام ،2901
وكانت فكرة هذإ إلتحالف قد رإودت إليابانيي منذ منتصف إلتسعينيات وتم عرضها عىل جوزيف
ر
ً
ً
إلروس يف إلمنطقة(.)32
ولقيت إلفكرة إستحسانا شديدإ يف كال إلبلدين باعتبارها تخدم مصالحهما يف إحتوإء إلتوسع
ي
مايىل:
إلت دفعت بريطانيا وإليابان ؤلقامة إلتحالف بينهما ؤىل
ي
ويمكننا أن نوجز إألسباب ي
بالنسبة لليابان:
إلت هددت بها إلدول إألوروبية إليابان يف أعقاب إنتصارها عىل
تقديرها لموقف بريطانيا بعدم إشبإكها يف توجيه إلمذكرة ي
إلصي يف إلحرب إلصينية _ إليابانية(.)33
إلفرنس لصالح روسيا يف
خلق نوع من إلتوإزن يف إلقوى يف حال نشوب حرب بينها وبي روسيا ،لخشيتها من إلتدخل
ي
ً
إألساس من تحالفها مع
إليابان
هذه إلحرب بموجب إلتحالف إلعسكري إلذي كان قائما بينهما( .)34ونستنتج أن غرض
ي
ً
بريطانيا هو ؤبقاء فرنسا عىل إلحياد يف إلصدإم إلذي أصبح حدوثه أمرإ إل مفر منه.
ً
حرص إليابان عىل ؤقامة عالقات صدإقة وتحالف مع قوة عظىم حت ولو أدى ذلك بها ؤىل أن تصبح رشيكا أقل أو أدن
وه
مرتبة من إلطرف إآلخر ،وكانت إليابان حريصة عىل كسب صدإقة بريطانيا بالذإت حت تعد نفسها لرصب روسيا ،ي
مطمئنة ؤىل أن أقوى دولة بحرية لن تعرقل ر
مشوعاتها إلعسكرية(.)35
أما بالنسبة رلبيطانيا:
إلت كانت حريصة عىل عدم إؤلضإر بصدإقتها مع روسيا،
إلبيطانية بإقامة
فشل
مساي إلحكومة ر
تحالف مع ألمانيا ي
ي
ً
ر
هاياس
إليابان
للسفب
يطان
إلب
إلخارجية
وزير
إلنسدون
أكد
ذلك
عىل
وبناء
)،
36
ذلك(
حساب
عىل
بريطانيا
ؤلرضاء
ر
ي
ي
ي
إض
ر
أ
سالمة
عىل
إلحفاظ
إلذي كان قد إقبح ؤقامة إتفاق بي ألمانيا وبريطانيا وإليابان يتعهدون من خالله بدعم مبدأ
ي
تمىص إليابان
إلصي وإلحفاظ عىل إلباب إلمفتوح يف إلموإنء إلمفتوحة للتجارة هنالك( .)37وأنه من إألفضل أن
ي
وبريطانيا فقط يف سبيل إلتوصل ؤىل إتفاق بشأن مصالحهما بدون إلنظر ؤىل طرف ثالث؛ خاصة أن إلمصالح إأللمانية يف
ر
إلشق إألقىص إل تساوي يف أهميتها إلمصالح إلمشبكة رلبيطانيا وإليابان(.)38
( )29زءوف ػثاض زايد :انًدرًغ انُاتاٍَ ،ص .986
( )30خالل َسًُ :انشسق األلظً ،ص .181
( )31ػًس ػثد انؼصَص ػًس :أوزوتا ( ،)9999 – 9891داز انًؼسفح اندايؼُح ،اإلظكُدزَح  ،9997ص .881
( )32فىشٌ دزوَش :انشسق األلظً ،ص .98
( )33زخة زساش :ذازَخ أوزوتا انًؼاطس ،داز انُهؼح ،انماهسج  ،9984ص .998
) 34) Nish., Japanese Foreign Policy, P. 67.
( )35ػًس ػثد انؼصَص ػًس :أوزوتا ،ص .881
( ) 36أ.ج .خساَد وذًثسنيٍ :أوزوتيا فيٍ انميسٍَُ انراظيغ ػشيس وانؼشيسٍَ ( ،)9914 -9789ذسخًيح :دمحم ػهيٍ أتيى دزج ،نيىَط اظيكُدز ،يساخؼيح:
أزًد ػصخ ػثد انكسَى ،انماهسج  ،9967ص .88
(37) Dispatch from Lansdowne to Macdonald, 17th April, 1901, No.99, British Documents on the origins of the
War (1898 – 1914) Ed. By: Gooch & Temperley, Vol. II, London 1927, P. 89.
(38) Dispatch from Lansdowne to Witehead, 16th Oct, 1901, No. 105, British Documents, Vol. II, P.96.
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للحيلولة دون إنضمام إليابان لروسيا إلت كانت تمتلك قوة حربية كببة ف ر
إلشق إألقىص ،ألن ذلك إإلنضمام سيبتب
ي
ي
إلبيطانية يف تلك إلمنطقة.
عليه ؤضعاف للقوى إلبحرية ر
إلبيطان ف ر
إلشق إألقىص
إألسطول
عاتق
عىل
إلملقاة
إألعباء
لتخفيف
كوسيلة
إإلتفاقية
إلبيطانيون ؤىل هذه
ر
نظر ر
ي ي
ر
ر
لتحقيق إلسلم مع تفوق إلقوة إلروسية يف إلشق إألقىص ،كما أن إإلتفاقية ستتيح لهم إستخدإم جزء من أسطول إلشق
إألقىص لموإجهة إلمنافسة إأللمانية يف بحر إلشمال(.)39
ؤعجاب بريطانيا بقوة إليابان إلمتنامية لتحقيقها إنتصارإت باهرة عىل إلصي ،ووقوفها يف وجه أطماع روسيا إلتوسعية يف
رشق آسيا ،وفريق موإل رلبيطانيا .وقد مثل إلفريق إألول إيتو رئيس وزرإء إليابان ومن خلفه عدد كبب من إلجبو ،وكان
هدف هذإ إلفريق إلتوصل ؤىل إتفاق مع روسيا عىل أساس إإلعبإف بالمصالح إلروسية يف منشوريا مقابل إعبإف روسيا
وإلت من شأنها أن تنظم وتحدد إلمصالح
بالمصالح إليابانية يف كوريا بموجب سلسلة من إإلتفاقيات ولو قصبة إألجل ،ي
ر
إلمشبكة بينهما .ف حي مثل إلفريق إلثان :إلفيسكونت ر
إليابان يف
وهاياس إلسفب
إليابان
أيس وزير إلخارجية
ي
ي
ي
ي
ي
ي
لندن( .)40وعىل أي حال أصبح عىل إليابان أن تختار إحد إلطريقي :قبول إلتحالف مع بريطانيا ،وإلذي سوف يبتب
عليه حرب شبه أكيدة مع روسيا .أو إلتوصل ؤىل حل مع روسيا بشأن إلوضع إلقائم ،ومنع ؤمكانية حدوث هذه إلحرب،
وبالتاىل يتوطد إلسلم يف شمال رشق آسيا عىل
وبذلك تدخر إليابان طاقاتها لمتابعة ؤصالحاتها يف جميع إلمجاإلت،
ي
أساس إلمصالح إلمتبادلة(.)41
وعىل هذإ إألساس سارت إلسياسة إليابانية يف إتجاهي يف أن وإحد ،فدإرت مفاوضات غب رسمية( )42يف موسكو بي
إيتو وإلحكومة إلروسية لمحاولة إلوصول ؤىل إتفاق روس – يابان ف ر
إلشق إألقىص ،ولكن إلروس تشددوإ يف موقفهم،
ي ي
ي
وأعطوإ ألنفسهم إلحق يف مزإيا كثبة عىل حساب إليابان .فقد كان إلروس رإغبي يف إإلتفاق ولكنهم كانوإ غب مستعدين
إلروس عىل أنه إل بد لليابانيي أن يدعموإ ويشجعوإ
لتقديم أي تنازإلت لليابان .فقد أض "إلمسدروف" وزير إلخارجية
ي
إض إلصي ؤذإ ما أرإدوإ إلحصول عىل أي إمتيازإت يف كوريا .وهذإ ما لم يكن
إلخطط وإلمشاري ع إلروسية يف كل أر ي
باستطاعة إيتو إلقبول به(.)43
بالتاىل حجة أنصار إلفريق إلمؤيد للتحالف مع
قويت
و
،
روسيا
مع
لالتفاق
إلمؤيد
إلفريق
وبفشل إيتو سقطت حجة
ي
ر
سء فإنها ستكون بمثابة مناورة من
إلت قام بها إيتو ؤىل موسكو حت لو لم ينتج عنها أي ي
بريطانيا ،ومع ذلك فالزيارة ي
.
إلبيطانية لدفع إلمفاوضات بينهما قدما ،وإتمام هذإ إلتحالف ومهما يكن من قصد هذه
إليابان يك تحمل إلحكومة ر
إلزيارة فإنها أزعجت بريطانيا ولكنها يف إلوقت نفسه جعلتها تتعجل يف عقد إلمعاهدة خشية ضياع إلفرصة وقيام تحالف
إلبيطانية ليس يف
روس-
يابان يقلب كل موإزيي إلقوى ،ويوجه رياح إلسياسة إلدولية بغب ما تشتهيه سفن إلمصالح ر
ي
ي
ر
ر
وف أفغانستان وفارس وإلشق إألدن(.)44
بل
،
فحسب
إلهادي
وإلمحيط
إألقىص
ق
إلش
ي
إلبيطانية تتعجل إلحكومة إليابانية عن طريق سفبها ماكدونالد يف إؤلشإع بإنهاء
وبناء عىل ذلك رإحت إلحكومة ر
إلت دفعت إلنسدون لإلشإع يف ؤنهاء إلمفاوضات بسبب
إلمفاوضات وتوقيع إإلتفاق بأقرب فرصة ممكنة .وإألسباب ي
وه صفقة يمكن أن يتبعها إتفاق
إلت ترددت يف إألوساط إلدولية بأن إليابانيي يسعون ورإء قرض يف باريس ،ي
إؤلشاعات ي
إلبيطانيي منعزلي ف ر
إلشق إألقىص(.) 45
ك
تب
أن
يمكن
إإلتفاقية
هذه
مثل
وإن
بطرسبورج
مع سان
ر
ي
ً
يابان ؤىل إؤلشإع بالمفاوضات مع إليابان ،و طبقا لمقبحات
روس-
إلبيطانية من قيام تحالف
ؤذن أدت إلمخاوف ر
ي
ي
ر
وإلت أكد فيها مصالح إليابان إلتجارية وإلصناعية يف كوريا.
هاياس إلسفب
إلت قدمها للحكومة ر
ي
إلبيطانية ي
إليابان يف لندن ي
ي
(39) A. J. Marder., British Naval Policy (1880 – 1905), London W. D, P. 429.
(40) Z. S. Steiner., Great Britain and the Creation of the Anglo – Japanese Alliance, the Journal of Modern
History, Vol. 31,Issue 1,(Mar., 1959), University of Chicago Press, P.27.
( )41زوتييسخ ظييكاالتُُى :انعُاظييح ان ازخُييح نهُاتيياٌ انسدَثييح ،ئشييساف :زوٌ يكسَييدض ،يُيياهح انعُاظييح ان ازخُييح فييٍ دول انؼييانى ،ذسخًييح :زعييٍ
طؼة ،يساخؼحَ :ىظف اَثش ،يُشىزاخ انًكرثح األههُح ،تُسوخ  ،9969ص .814
( )42ألٌ وشازج اَريى كاَيد لييد زهيد فييٍ يياَى  ،9949وذشيكهد وشازج خدَييدج أطيثر فُهييا َاياخاذيا وشَيسا ي نه ازخُييح ،وكاَيد انسكىيييح انددَيدج لييد
لسزخ ػهً ػمد انرسانف يغ تسَطاَُا ،ونكٍ اَرى ظم يرًعكا ي تفكسج االذفاق يغ زوظُا ،نهًصَد اَظس:
R. Story., A History Modern Japan, P. 136.
(43) A. J. P. Taylor., The Straggle for Mastery in Europe (1848-1918), Oxford 1959, P 399.
) زؤوف ػثاض :انًدرًغ انُاتاٍَ ،ص 989؛ اَظس أَؼاي(44:
;Gooch & Woodward, The Cambridge History of British Foreign Policy, P. 291
(45) Z. S. Steiner., Great Britain and the Creation of the Anglo – Japanese Alliance, P. 28.
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بدأت إلمفاوضات بي إلحكومتي وقد توصلت إلدولتان من خاللها ؤىل إلتعهد بتقديم إلمساعدإت إلمتبادلة يف حال
ً
مهاجمة دولتي ؤلحدإهما ف ر
إلشق إألقىص لكن بريطانيا أرإدت أن يشمل هذإ إلتحالف مناطق إلهند إلصينية أيضا ،كما
ي
ر
إليابان يف كوريا ،لكن
أنها أرإدت أن تحتفظ بالحالة إلرإهنة يف منطقة إلشق إألقىص .لذلك رفضت إإلعبإف بالنفوذ
ي
إليابان
إلروس-
إلرئيس يف إلبإع
إليابان رفضت هذإ إإلقبإح .ألن كوريا منطقة هامة وحيوية بالنسبة لها ،وكانت إلسبب
ي
ي
ي
(.)46
وبعد ؤجرإء إلتعديالت عىل هذإ إإلتفاق تم إلتوقيع عىل إإلتفاقية إؤلنجلبية إليابانية يف  19يناير  2091يف لندن وقد وقعها
ر
مايىل:
إليابان ،وقد نصت إإلتفاقية( )47عىل
وهاياس عن إلجانب
يطان
إلنسدون عن إلجانب ر
ي
إلب ي
ي
ي
ر
إلحفاظ عىل إلحالة إلرإهنة يف إلشق إألقىص.
إلمحافظة عىل إستقالل كوريا وإلصي( ،مع إألخذ يف إإلعتبار إلمصالح إلخاصة للدولتي؛ إلمصالح إليابانية يف إلصي
إلبيطانية يف إلصي).
وكوريا ،وإلمصالح ر
ً
ؤذإ وجد أحد إلطرفي نفسه يف حالة حرب مع قوة ثالثة "روسيا" دفاعا عن إلمصالح إلسابقة فعىل إلطرف إألخر أن يبف
ً
محايدإ.
ً
وف حال تدخل دولة أخرى يف إلحرب "كفرنسا" مثال لمساعدة روسيا فعىل إلطرف إآلخر أن يقدم إلمساعدة إلعسكرية
ي
لحليفه.
مدة إلمعاهدة خمس سنوإت(.)48
وبموجب هذإ إلتحالف إطمأن قادة إليابان أنه ؤذإ نشبت حرب بينهم وبي إلروس أصبح بوسعهم إإلعتماد عىل مساعدة
بريطانيا إلعسكرية يف حال إنضمام أي قوى أخرى ؤىل جانب روسيا ضدهم ،وبذلك ضمنت إليابان وعن طريق
ً
مرة أحرى( .)49وأصبحوإ ر
أكب ثقة بأنفسهم عىل خوض
إلدبلوماسية بأنها لن تحاض من جانب جبهة أوروبية موحدة
إلت ألحقت بهم إلعار بتجريدهم ثمرة إنتصارإتهم يف أعقاب إلحرب إلصينية إليابانية(.)50
غمار حرب ضد روسيا ي
يابان عام :2091
تجديد إلتحالف إألنجلو
ي
ً
ر ً
إليابان عىل
يابان إلذي توصل ؤليه إلمفاوضون عام  2091سببا مباشإ يف إإلنتصار
ي
وف إلوإقع كان إلتحالف إألنجلو -ي
ي
ً
روسيا يف إلحرب إليابانية إلروسية  ،2091–2091وبناء عىل ذلك رأت إليابان ضورة إإلحتفاظ بذلك إلتحالف؛ إلذي كان
ً
إض إليابانية ؤزإء إحتمال قيام روسيا بشن حرب إنتقامية عىل
من وجهة نظرها ضوريا من أجل ضمان حماية إألر ي
إليابان( .)51أما من جهة بريطانيا ،فقد شعرت ه إألخرى بحاجتها ؤىل إلمحافظة عىل إلتحالف ر
بشط توسيع أهدإفه،
ي
ً
لك تهاجمه ،وتستعيد بعضا من
منها
أضعف
عدو
عن
تبحث
سوف
فقد ساد إإلعتقاد يف إألوساط إلدولية بأن روسيا
ي
ً
نفوذها إلمفقود .ومن هذإ إلمنطلق نشأت فكرة أن روسيا كانت خطرإ عىل إلهند؛ فخوف بريطانيا من إتجاه إلخطر
يابان( .)52لتتفق
إلروس ؤىل آسيا إلوسىط ،وتهديده ألمن إلهند جعلها متحمسة للمحافظة عىل إلتحالف إألنجلو -ي
ي
إلدولتان يف  21أغسطس  2091عىل تجديد ذلك إلتحالف لمدة خمس سنوإت أخرى ،وتوسيع مدإه ،فقد وإفقت
بريطانيا عىل أن تتدخل عسكريا ف إلحرب إلت تكون فيها إليابان طرف مع دولة عظىم وإحدة أو ر
أكب ،مقابل تقديم
ي
ي
)46( A. J. P. Taylor., The Straggle for Mastery in Europe, PP. 399-400.
( )47نإلؽالع ػهً انُض انكايم نهًؼاهدج اَظس انًهسك زلى (.)1
( ) 48ػثد انؼصَص َىاز :انرازَخ انًؼاطس(أوزوتا يٍ انثىزج انفسَعُح ئنً انسسب انؼانًُح األونً) ،انماهسج  ،9999ص 816؛ اَظس أَؼاي:
Lansdowne , Hayashi., Agreement between Great Britain and Japan, signed at London, 30 January, 1902, the
;American Journal of International Law, Vol. 1, No. 1, Supplement: Official Documents (Jan., 1907), PP. 14-15
Foreign Relations of the United States, 1902, Washington 1903, PP . 514 - 515; A. J. Marder., British Naval
Policy, PP. 427-428
(49) J. A .S. Grenville., A History of the World in the 20th century, P. 87.
)2( R. Story., A History Modern Japan, P. 137.
(51) M. A. Barnhart., Japan and The World Since 1868, 3rd, Ed, London 1997, P. 41.
(52) P. Towlc., The Russo-Japanese War and The Defense of India, Military Affairs, Vol. 44, Issue 3, (Oct., 1980),
P. 112; R. C. Gamble., Britain and the Washington Naval Conference 1921-1922, University of Massachusetts
1993, P. 244.
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إليابان معونة مسلحة رلبيطانيا ف إلحالة إلت يتم فيها تهديد أمن إلهند(.)53كما إعبفت بريطانيا بحق إليابان ر
باؤلشإف
ي
ي
وإلحماية عىل كوريا(.)54
يالحظ من كل ما تقدم عرضه أن خوف كل من بريطانيا وإليابان من روسيا قد دفعهما ؤىل تجديد إلمعاهدة مع بعضهما،
كما أن إلتعديل إلذي تم عىل معاهدة إلتحالف كان يف صالح إليابان ،وكان بمثابة إعبإف آخر من بريطانيا بقوة إليابان
باف إلدول إلعظىم.
إلت أصبحت عىل قدم
إلجديدة
إلمساوإة مع ي
ز
ي ز
يابان يوليو :2022
األنجلو
للتحالف
الثان
التجديد
ي
ي
ولكن ؤذإ كانت بريطانيا قد إندفعت ؤىل تجديد تحالفها مع إليابان بسبب إلخوف من مطامع روسيا يف آسيا إلوسىط بعد
ً
إلحرب ،فإن إلظروف يف عام  2091قد تغبت تماما مع توقيع إإلتفاقية إلروسية -إؤلنجلبية يف أغسطس  ،2091فبعد
ً
نجاح إلوفاق إلودي بي فرنسا وبريطانيا عام  2091تهيأ إلجو أيضا لتصفية إلمشاكل بي بريطانيا وروسيا ،وذلك عندما
تمسكت روسيا بتحالفها مع فرنسا ورفضها عقد تحالف مع ألمانيا ضد بريطانيا ،مما أدى لتقوية إلعالقات إلروسية
إلبيطانية ،وكانت فرصة مناسبة لتسوية إألزمات بي روسيا وبريطانيا عىل نفس إألسلوب إلذي تم به إلوفاق إلودي يف
ر
إلت كانت منذ زمن بعيد محط أطماع إلروس ،وكانت ؤنجلبإ تعلق عىل ؤيرإن
إن
ر
بإي
يتعلق
فيما
وبخاصة
،
2091
عام
ي
كبى بحكم قرب ها من مستعمرإتها يف إلهند ولتوفر إلببول يف أقاليمها إلجنوبية وحاجة ؤنجلبإ له كوقود ألسطولها،
أهمية ر
ً
إلروس ،بينما كان
وف أغسطس  2091وصلت إلدولتان إلتفاق تركت ؤنجلبإ بمقتضاه شمال ؤيرإن مفتوحا للنفوذ
ي
ي
إلبيطانية عام  ،2091وعقد روسيا إتفاقية مع إليابان عام
إلجنوب منطقة نفوذ بريطانية( ،)55وبعقد إإلتفاقية إلروسية -ر
 2091تكون روسيا قد إبتعدت عن مجاإلت إلصدإم مع إليابان يف إلصي ،ومع بريطانيا يف إلهند وأفغانستان وإلخليج
إلعرن.
ري
سبتمب عام  2029ؤعادة إلنظر يف معاهدة إلتحالف ،وربما كان ذلك بسبب
ف
إليابان
بريطانيا
طالبت
ذلك
عىل
وبناء
ر
ي
إلبيطانية يف إلصي ،وإن كان ذلك يرجع
إلت أصبح نموها يضايق إلمصالح ر
شعورها بقرص نظرها حينما تدعم هذه إلقوة ي
وف 21يوليو2022
إلت كانت قلقة من إلتوسع
ي
إليابان ،ي
بشكل خاص ؤىل أنها لم تكن ترغب يف ؤغضاب إلوإليات إلمتحدة ي
وإلت نصت عىل وعد بالتأييد إلمتبادل يف حالة وقوع هجوم
وقعت إلدولتان عىل إلمعاهدة يف شكلها إلجديد – إلثالث -ي
ضد ؤحدى إلدولتي إلمتعاقدتي ف آسيا ر
إلشقية ،ولقد نصت إلمادة إلرإبعة :عىل أن إلتحالف إل يمكنه يف أية حالة أن
ي
يجب بريطانيا عىل إلدخول يف حرب ضد دولة تكون قد عقدت معها معاهدة تحكيم "إلوإليات إلمتحدة إألمريكية"،
ر
ً
ولذلك فإن إلتحالف لم تعد له حيوية كببة مادإم قد ظل موجها ضد روسيا وحدها ،ومادإمت إليابان وكذلك ؤنجلبإ لم
إحتياط من أجل إلمستقبل ،ونستنتج من
تكن لهما يف ذلك إلوقت أية مشاكل معها ،فكانت هذه إإلتفاقية مجرد أمر
ي
موإفقة إليابان عىل إلتوقيع عىل إلمعاهدة أن ؤمكانية نشوب إلحرب بينها وبي أمريكا كانت ضئيلة للغاية()56

(53) Agreement between The United Kingdom and Japan, Signed at London, Aug 12, 1905, FRUS, 1905, PP. 488489; M. Tate & F. Foy., More Light on the Abrogation of the Anglo-Japanese Alliance, Political Science Quarterly,
Vol. 74, No. 4, (Dec., 1959), P. 532; D. H. James, The Rise and Fall of the Japanese Empire, 1st. Ed, London 1951,
;P. 155
تُُس زوَىفاٌ :ذازَخ انؼاللاخ اندونُح ،ذسخًح :خالل َسًُ ،داز انًؼازف ،انماهسج  ،9968ص .889
( )54زوَىفاٌ :ذازَخ انؼاللاخ اندونُح ،ص 889؛ خساَد :أوزوتا ،ص 91-98؛ اَظس أَؼاي:
Agreement between the United Kingdom and Japan, signed at London, 12th August, 1905, the American
Journal of International Law, Vol. 1, No. 1, Supplement: Official Documents (Jan., 1907), PP. 14-15; Foreign
Relations of the United States, 1905, Washington 1906, P P. 488 - 489.
()55ػثد انفراذ زعٍ أتى ػهُه ،ئظًاػُم َاغٍ :ذازَخ أوزتا انسدَث وانًؼاطس ،داز انًسَخ نهُشس ،انسَاع د.خ ،ص 867؛ اَظس أَؼاي:
Towlc., The Russo- Japanese War, P. 115.
( )56خالل َسًُ :انشسق األلظً ،ص 899؛ اَظس أَؼا:
The Revised Anglo-Japanese Alliance: the American Journal of International Law, Vol. 5, No.4, (Oct., 1911),
PP.1054-1055.
G. Hudson., The Far East at the End of the First War, P. 168.
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ز
ز
يابان
المشاركة اليابانية يف الحرب العالمية األوىل
بموجب التحالف األنجلو -ي
ّ
وبنشوب إلحرب إلعالمية إألوىل  2029-2021حلت ألمانيا محل روسيا يف عدإئها رلبيطانيا؛ مما ترتب عىل إليابان
إأللمان يف آسيا( .)57وبالفعل إستغلت إليابان إندإلع إلحرب إلعالمية إألوىل ،وبادرت
مساعدتها يف مهاجمة إألسطول
ي
يابان( .)58وأعلنت إلحرب عىل ألمانيا ،من منطلق طلب
باؤلعالن عن تمسكها بالبإماتها إلمبتبة عن إلتحالف إألنجلو -ي
ر
إأللمان يف إلمياه إآلسيوية ،وإزإلة إلقوإعد إأللمانية من شق آسيا(.)59
بريطانيا مساعدتها يف إلقضاء عىل إألسطول
ي
إض إلصي ،وسوف
ر
أ
وحدة
تكاملية
مخالفة
تتعمد
لن
بأنها
وبريطانيا،
إلمتحدة
وقد أعطت إليابان تأكيدإت للوإليات
ي
إألمريك جوثري
إليابان يف أغسطس للسفب
تعمل عىل إلحفاظ عىل وحدة أرإضيها وسيادتها .وأعىط وزير إلخارجية
ي
ي ً
ً
إليابان يف وإشنطن تأكيدإ لوزير
تأكيدإ ،بأن إليابان لن تبحث عن أية مطامع يف إلصي .وكذلك أعىط "تشيندإ" إلسفب
ي
ً
إألمريك "بريان" ،بأن إإلستئجارإت إأللمانية يف إلصي ستعود حتما للصي( ،)60ومن جانبها أكدت بريطانيا أن
إلخارجية
ي
إض إلصي( .)61وبما أن
إلتعاون إألنجلو -ي
يابان يف منطقة إلمحيط إلهادي سوف يبف عىل ضوء إستقالل ،وتكامل أر ي
إليابان عرضت تأكيدها للوإليات إلمتحدة فليس من حق إلوإليات إلمتحدة أن تعارض دخول إليابان إلحرب إلعالمية.
إلب
بدأت إلعمليات إليابانية يف  11أغسطس  2021ضد إأللمان ؤذ قامت قوإتها بمهاجمة قاعدة تسينجتاو إلبحرية من ر
وإلبحر ،وساعدها يف إلهجوم قوة بريطانية محدودة كانت متوإجدة بالقرب من شمال شانتونج .وبعد شهرين من
ً
إلحصار سقطت تسينجتاو يف أيدي إليابانيي( )62وقد تمكنت إلقوإت إليابانية من إإلستيالء عىل جزر كارولي جميعا يف
ً
ً
إلفبة من  1أكتوبر وحت  21أكتوبر  .2021ودون أن تخش جنديا وإحدإ يف حملتها ضد تلك إلجزر ،ومن أهمها وأشهرها
نوفمب  2021كانت إلمعاقل إأللمانية يف
إلت تقع يف جنوب مجموعة جزر ماريانا( .)63ومع حلول شهر
ر
جزيرة سايبان ،ي
تسينجتاو بإقليم شانتونج ،وكذلك إلجزر إأللمانية يف شمال إلمحيط إلهادي تحت سيطرة إليابانيي(.)64
ً
إأللمان يف شانتونج ،ومن إلمؤكد أن إلقضاء
وطبقا لذلك إستطاعت إليابان أن تحقق أول أهدإفها ،بقضائها عىل إلنفوذ
ي
عىل إلنفوذ إأللمان ف شانتونج لم يكن سوى مقدمة ر
إألساس ،إلذي كان يهدف للسيطرة عىل إلصي نفسها،
لمشوعها
ي ي
ي
وخاصة منطقة منشوريا إلجنوبية ومنغوليا إلدإخلية .وقد ساعد إليابان ف تحقيق ر
ير
خارج يتمثل يف
مشوعها هذإ عامل
ي
دإخىل يتعلق بالصي نفسها؛ وهو تردي أوضاعها وشيوع
إنشغال إلدول إألوروبية يف حرب ها يف أوروبا ،وعامل
ي
إإلضطرإبات إلدإخلية فيها.
ز
ز
يابان بعد الحرب العالمية األوىل
ثان :موقف الواليات المتحدة من التحالف األنجلو-
ي
المبحث ال ي
وجدت إليابان نفسها بعد إنتهاء إلحرب ،إلدولة إلوحيدة ذإت إلسلطة وإلبأس ف منطقة ر
إلشق إألقىص ،حيث وضعت
ي
يدها بموجب معاهدة فرساي عىل مستعمرإت ألمانيا إلسابقة ف ر
إلشق إألقىص؛ مما أثار حفيظة إلصي ،وجعلها ترفض
ي
إلتوقيع عىل تلك إلمعاهدة ،مما أدى ؤىل توتر إألوضاع ف منطقة ر
إلشق إألقىص ،خاصة إلعالقات إلصينية إليابانية،
ي
.
إلت
إألخرى
إلقلق
مصادر
بي
من
كان
كما
إليابانية
إلبضائع
إلصي
وإلت إنسحبت عىل إلجانب إإلقتصادي؛ فقاطعت
ي
ي
ر
إألمريك) ،إلذي بدأ بعد فبة
،
إليابان
،
يطان
(إلب
إلثالن
إلبحري
إلتسلح
وإألطلنىط ،سباق
شملت إلمحيطي إلهادي
ر
ي
ي
ي
ي
ي

( )57هشاو زعٍ ،ذازَخ انُاتاٌ انسدَث وانًؼاطس :ػظسٌ ذاَشى -شىا  ،9989 -9991األَدهى انًظسَح ،انماهسج  ،.1448ص .17
( )58دمحم َؼًاٌ خالل :انظساع تٍُ انظٍُ وانُاتاٌ ،يكرثح يدتىنٍ ،انماهسج  ،9989ص .89
( )59دػد تى يههة ػطا هللا :انُاتاٌ يٍ انشسق ئنً انعطىع ،يكرثح نثُاٌ ،تُسوخ  ،9991ص .61
(60) The Ambassador in Japan to the Secretary of State, Aug 15, 1914, FRUS 1914: Supplement, The World
War, PP. 170-171.
(61) British Embassy to the Secretary of State, Aug 18, 1914, FRUS 1914: Supplement, The World War, P. 171.
) (62خالل َسًُ :انشسق األلظً انسدَث وانًؼاطس ،داز انًؼازف ،انماهسج  ،9981ص ص .879 - 878
) (63هشاو زعٍ :ذازَخ انُاتاٌ ،ص .81
(64) F. H Michael & G. E. Taylor., The Far East in the Modern World, Washington 1964, P. 172; P. Lowe., Great
Britain, Japan and the Full of Yuan Shih-K'ai, 1915- 1916, The Historical Journal, Vol. 13, Issue 4, (Dec., 1970), P.
706.
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ً
قصبة من نهاية إلحرب ،وبغض إلنظر عن إلخطر إلذي سببه ذلك إلسباق لمسار إلسالم ،فإنه قد كلف كال من إليابان
وبريطانيا وإلوإليات إلمتحدة مبالغ ضخمة ،لم يكن من إلسهل عىل بريطانيا أو إليابان تحملها(.)65
إأللمان ،ثالث إلدول إلبحرية يف إلعالم؛ مما
وقد أصبحت إليابان بكسوف شمس روسيا –إلمؤقت -وتحطيم إألسطول
ي
ُ
جعل إألمريكيي يأخذون حذرهم من حليفتهم إلسابقة ذإت إلمركز إلقوي إلذي يخولها إلتوسع ،ويزين لها إلفتوحات يف
ر
إلت حصلت عليها بموجب مشاركتها يف
إلشق إألقىص ،لذإ عمدت إؤلدإرة إألمريكية ؤىل تجريد إليابان من إلمكاسب ي
إلحرن يف
يابان  ،2091من أجل عزل إليابان وإضعاف موقفها
ري
إلحرب؛ ولتحقيق ذلك سعت ؤىل ؤلغاء إلتحالف إألنجلو -ي
ر
إلشق إألقىص ،وإلعمل عىل ضب قوتها إلبحرية من خالل إلتخطيط لعقد مؤتمر بحري للحد من إلتسلح ،ومناقشة
شؤون إلمحيط إلهادي ومشاكل ر
إلشق إألقىص ،ولتحقيق تلك إلغاية كان عليها إلقيام بمعارضة تجديد إلتحالف إألنجلو-
يابان بكل إلوسائل إلمتاحة.
ي
وقد كانت معارضة تجديد إلتحالف من بي أهم نقاط إلخالف إلرئيسية بي إلقوى إلثالث( ،)66فقد أشار وزير إلخارجية
إألمريك "هيوز"  C. Hughesبأن إلوإليات إلمتحدة كانت عىل علم بكل دقائق إلمفاوضات إلدإئرة بي إليابان وبريطانيا
ي
إألمريك ،ذلك أن إلتحالف شجع طموحات
إلخاصة بتجديد إلتحالف؛ حيث كشف عن إلطبيعة إلدقيقة لالعبإض
ي
ً
ً
ً
إليابان ف ر
إلشق إألقىص( ،)67وكان بمثابة درعا سياسيا فعاال لتوسيع خططها يف قارة آسيا( .)68حيث كان هذإ إلتحالف
ي
لإلمبياليي إليابانيي
إلت يقدمها
إلمساعدإت
بسبب
ليس
جوإنب،
عدة
من
إلمتحدة
للوإليات
قلق
مصدر
ر
ي
فحسب()69؛ وإنما ألنه يلزم بريطانيا بصورة ر
مشوعة بالوقوف ؤىل جانب إليابان يف حرب أصبحت محتملة بي إليابان
وإلوإليات إلمتحدة(.)70
ولتالف مثل ذلك إإلحتمال ،كانت بريطانيا قد لجأت ؤىل تجديد تحالفها مع إليابان عام  ،2022وأدرجت إلمادة إلرإبعة
ي
يجب بريطانيا عىل إلدخول يف حرب ضد دولة قد عقدت معها
إلت أكدت عىل أن إلتحالف إل يمكنه يف أية حالة أن ر
ي
.
إلت
إلتحكيم،
إتفاقية
بشأن
إلمتحدة
وإلوإليات
بريطانيا
بي
إلتفاوض
تم
كما
)
71
إلمتحدة"(
"إلوإليات
تحكيم
معاهدة
ي
سبتمب  ،2021وكانت تلك إإلتفاقية ؤحدى إتفاقيات لجنة "بريان"  Bryanللسالم ،حيث تم
وقعها إلطرفان يف 21
ر
إلت إل يمكن حلها بالوسائل إلدبلوماسية ،من أجل بحثها
إلمنازعات
جميع
ؤليها
يحال
دإئمة،
تأسيس لجنة دولية
ي
وف حقيقة إألمر لم تكن إتفاقية لجنة
ودرإستها ،وبموجب تلك إإلتفاقية يتعهد إلطرفان بعدم ؤعالن إلحرب( .)72ي
يابان ،وهو إألمر إلذي أثار حفيظة
إلسالم إتفاقية تحكيم عام ،من إلنوع إلذي يؤثر عىل جوهر إلتحالف إألنجلو -ي
إلبيطانية بقيت ر
مشوعة تجاه حليفتها إليابان(.)73
إلوإليات إلمتحدة ،ألن إإللبإمات ر
أبلغت بريطانيا إليابان -عقب مفاوضاتها مع إلوإليات إلمتحدة -بأنها درست إتفاقية لجنة بريان من خالل مضمون
إليابان يف وإشنطن "شيديهارإ"  Shideharaهيوز" ،أن
وف  19يونيو  2019أبلغ إلسفب
ي
إلمادة إلرإبعة من إلتحالف( .)74ي
مرإجعة تحالف عام  ،2022تبي أنه يهدف ؤىل تسهيل إلمفاوضات بي وإشنطن ولندن فيما يتعلق بإبرإم إتفاقية
)A. W.Griswold., The Far Eastern Policy of the United States, New York 1938, P. 271; S. L. Pash., Deterrence (65
and the Origins of the Pacific War, New Jersey 2001, PP. 60-61; Macnair., & Lach., Modern Far Eastern
Relations, P. 173 Nish., An Overview of Relations between China and Japan, P. 609.
(66) Macnair & Lach., Modern Far Eastern International Relations, P. 174.
(67) J. C. Vinson., The Drafting of Four-Power Treaty of the Washington Conference, The Journal of Modern
History, Vol. 25, No. 1 (Mar 1953), P. 41.
(68) Pash., Deterrence and the Origins of the Pacific War, P. 63.
(69) Griswold., The Far Eastern Policy of the United States, P. 274.
(70) Macnair & Lach., Modern Far Eastern International Relations, P. 174.
(71) Gamble., Britain and the Washington Naval Conference, PP. 244-245; Pash., Deterrence and the Origins of
the Pacific War, P. 64.
(72) Treaty between The United States and Great Britain for the Advancement of General Peace, FRUS, 1914,
U. S Government Printing Office Washington 1922, PP. 304-306.
(73) Griswold., The Far Eastern Policy of the United States, PP. 274-75.
(74) Gamble., Britain and the Washington Naval Conference, P. 245.
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إلتحكيم إلعام .وبالرغم من فشل مجلس إلشيوخ يف ؤقرإر إتفاقية إلتحكيم عام  ،2022فلم يكن من إلرصوري من إلناحية
ه إتفاقية إلتحكيم
إلقانون
إلعملية موإصلة إلتحليل
ي
إلت أقرت عام  ،2021ي
للقضية ،فيما ؤذإ كانت إتفاقية لجنة بريان ي
ً
إلعام ،طالما أن إلتحالف لم يكن موجها ضد إلوإليات إلمتحدة .وبما أن بريطانيا قد أبلغت إليابان بصورة خاصة ؤقرإرها
إإلتفاقية ،فإنها بذلك تؤكد لحليفتها بأنها لن تسمح بإصدإر أي قرإر يؤدي ؤىل تورطها يف حرب مع إلوإليات
إلمتحدة"(.)75
ً
وعىل إلرغم من تأكيدإت شيديهارإ بأن إلتحالف إل يستهدف إلوإليات إلمتحدة ،ؤإل أن إؤلدإرة إألمريكية أبدت إهتماما
ً
كببإ بمسألة تجديده ،ولذلك عندما وصلت ؤىل وإشنطن ؤشاعات حول إلمفاوضات بشأن تجديد ذلك إلتحالف،
أصدرت إلخارجية إألمريكية تعليماتها ؤىل سفبها يف لندن ليتابع إلتطورإت إلمتعلقة بالمحادثات ،ورصد إلشعور إلعام يف
بريطانيا ؤزإء تلك إلمسألة( .)76ؤذ ترغب إلحكومة إألمريكية معرفة ما ؤذإ كان هناك ٌ
ميل من جانب بريطانيا لتوسيع أو
تقييد إإلعبإف بمصالح إليابان إلخاصة يف رشق آسيا ،أو تعديل نطاق إإلتفاقية إلموقعة عام  ،2022من خالل ضغط
إلت تطالب بها يف إلصي ،وهو ما سيضمن إستبعاد منغوليا ومنشوريا
بريطانيا عىل إليابان ؤللغاء إلمطالب وإإلدعاءإت ي
من جدول إلتحالف إلمقبح(.)77
ر
ر
إلتقىص أن وإشنطن كانت قلقة من تأثب إلتحالف عىل سياستها يف إلشق إألقىص ،أكب من قلقها
ُيالحظ من خالل هذإ
ي
عىل إحتمال أن يؤدي ؤىل وقوع عدإء بينها وبي بريطانيا .ولذلك نظرت إؤلدإرة إألمريكية ؤىل إلتحالف عىل أنه أدإة ضارة
باؤلمبيالية
بالنسبة لسياستها يف رشق آسيا ،وبذلك تركزت إلشكوك إألمريكية حول إلتحالف ،بما يؤثر عىل عالقتها
ر
إليابانية ف إلقارة إآلسيوية ،ر
أكب من تركبها عىل إحتمال تورط بريطانيا يف حرب مع إلوإليات إلمتحدة إألمريكية.
ي
ً
ً
عدد من
وعندما أيقنت إلحكومة إألمريكية ،أن تجديد إلتحالف ربما يكون أمرإ محتمال ً ،أملت أن تقوم بريطانيا بإدرإج ٍ
ر
إلت من شأنها أن تضمن مبدأ تكافؤ إلفرص يف إلصي ،كما تمنت أيضا أن ينوه ؤىل أن إلتحالف غب موجه ضد
إلشوط ي
إلبيطانية
إلوإليات إلمتحدة .وبالفعل أرسلت وإشنطن ؤىل سفبها يف لندن تعديلي من أجل عرضهما عىل إلحكومة ر
ؤلدخالهما عىل إلتحالف ،وهما:
إض
أن ترفض بريطانيا وإليابان حصول أية دولة عىل مصالح أو حقوق أو إمتيازإت من شأنها أن تؤثر عىل إستقالل إألر ي
إلصينية أو سالمتها إؤلقليمية.
إلت تم ؤبرإمها بي إلوإليات
توسيع إإلستثناء إلوإرد يف إلفقرة إلرإبعة من إلتحالف إألنجلو -ي
يابان؛ ليشمل إتفاقية بريان ي
سبتمب .)78(2021
إلمتحدة وبريطانيا يف 21
ر
إلت أكدت له
يطانية،
إلب
إلخارجية
إرة
ز
و
ؤىل
حكومته
حات
مقب
لندن
ف
إألمريك
إلسفب
Davis
وف  1يونيو سلم ديفز
ر
ي ي
ي
ي
يابان ،كما سيتم إلبكب عىل أن إلتحالف
إألنجلو
إلتحالف
صياغة
ؤعادة
عند
إإلهتمام
كل
تلف
سوف
حات
إلمقب
تلك
أن
ي
.
يطان "جيدس"  Geddesأن إلتحالف ربما
غب موجه ضد إلوإليات إلمتحدة( )79وعلم هيوز أثناء نقاشه مع إلسفب ر
إلب ي
يتم تجديده لمدة عام آخر ،وقد حذر من أنه ؤذإ توصلت بريطانيا وإليابان ؤىل أي إتفاق من شأنه أن تدعم بريطانيا
مصالح إليابان إلخاصة ف ر
إلشق إألقىص ،فإن حكومته سوف تحتج عىل ذلك إألمر إلذي سيبتب عليه ؤثارة إلرأي إلعام
ي
تلع تحالفها مع إليابان ،من أجل إلحفاظ عىل إلتعاون بينها وبي
أن
بريطانيا
عىل
يجب
أنه
إألمريك .كما أكد عىل
ي
ي
يطان ،بأن أي فشل من ناحية
إلوإليات إلمتحدة ،وضمان إلحفاظ عىل إلسالم
إلعالىم( .)80وقد حذر أيضا إلسفب ر
إلب ي
ي
بريطانيا يف تحقيق إلمطالب إألمريكية ،سوف ينتج عنه أصدإء غب مرغوب فيها من إلكونجرس عند عرض قرإر إإلعبإف
(75) Memorandum of a Conversation between the Secretary of State and the Japanese Ambassador
(Shidehara), Jun 30, 1920, FRUS, 1921, Vol. II, U. S Government Printing Office Washington 1936, PP. 316-318.
(76) Griswold., The Far Eastern Policy of the United States, P. 275.
(77) Representations By The United States Government to the British Government Regarding A Possible
Renewal of the Alliance, FRUS, 1920, Vol. II, U. S Government Printing Office Washington 1936, P. 679.
(78) The Acting Secretary of State to the Ambassador Davis, May 10, 1920, FRUS, 1920, Vol. II, PP. 680-681
;Griswold., The Far Eastern Policy of the United States, P. 276.
(79) The Ambassador Davis to Secretary of State, Jun 7, 1920, FRUS, 1920, Vol. II, P. 682.
(80)Vinson. J. C., The Drafting of Four-Power Treaty of the Washington Conference, The Journal of Modern
History, Vol. 25 No. 1 (Mar 1953), P. 42.
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بجمهورية ؤيرلندإ( ،)81وبذلك إستغل هيوز إلقضية إإليرلندية ك يضم بريطانيا ؤىل فلك إلسياسة إألمريكية ف ر
إلشق
ي
ي
ً
إألقىص ،بعيدإ عن إليابان(.)82
المبحث الثالث :موقف بريطانيا ودول الدومنيون من تجديد تحالفها مع اليابان بعد نهاية الحرب العالمية األوىل
وبحلول شهر أكتوبر  ،2019حدث تغب جوهري فيما يتعلق باإلتفاقية إألنجلو-يابانية؛ حيث تجنبت بريطانيا تجديد
إلتحالف تلبية لرغبة قطاع عريض من رجال إلدولة إلمرموقي ،إلذين كانوإ يرغبون يف إلحفاظ عىل إلعالقات إلوثيقة مع
إلوإليات إلمتحدة .باؤلضافة ؤىل ذلك كان هناك سخط سيطر عىل إلرأي إلعام ضد إستمرإر إلتحالف ،ألن إستمرإره كان
ً
إألنجلوأمريك ،وهو إألمر إلمرغوب فيه
مصدرإ ؤلثارة غضب إلوإليات إلمتحدة ،وإن ؤلغائه سوف يؤدي ؤىل تعزيز إلتعاون
ي
إلبيطانية بصورة جلية؛ نتيجة إلمنافسة
بصورة عامة ،وقد ظهر إإلستياء من إلتحالف يف إلدوإئر إلمالية وإلعسكرية ر
إلمبإيدة للتجارة إليابانية يف إلصي ،ؤذ كان يساورهم إلقلق من أن تتأثر عالقاتهم إلتجارية مع إلصي بسبب تأييد
ً
حكومتهم للطرق إلت تنتهجها إليابان ف إلصي ر
وإلشق إألقىص عموما(.)83
ي
ي
ً
إلبيطانية منه؟
ؤذإ كان هذإ هو موقف إلرأي إلعام يف بريطانيا من قضية إلتحالف ،فما هو موقف إلحكومة ر
إلت أحدثتها إلحرب إلعالمية إألوىل ؤىل تغب يف مبإن إلقوى .فبعد إنهيار روسيا
أدت إلتغيبإت إلسياسية وإؤلقليمية ي
ؤمبإطوريتها ،ؤذ كانت
وألمانيا ،فإن بريطانيا -من إلناحية إلوإقعية– لم تعد يف حاجة ؤىل إليابان للحفاظ عىل سالمة ر
إلتهديدإت إلت توإجه أمنها وإستقرإرها تهديدإت دإخلية ر
أكب من كونها تهديدإت خارجية .فقد كانت إلوإليات إلمتحدة
ي
إلت يمكن أن تدخل يف حرب مع بريطانيا وتنترص فيها ،وإن كانت إلحرب بي تلك إلدولتي
إلعالم
ف
يدة
إلوح
ه إلقوة
ي
ي
ي ً
ً
.
.
وف
دفاعية
إض
ر
ألغ
إلتحالف
لتجديد
حاجة
ف
تكونا
لم
وإليابان
بريطانيا
فإن
لذلك
مستبعدإ
إ
ر
أم
ية
باؤلنجلب
إلناطقتي
ي
ي
يابان إلعالقات إلودية بي بريطانيا وإلوإليات إلمتحدة ،كما أنه هدد إلعالقة بي
وإقع إألمر فقد هدد إلتحالف إألنجلو -ي
إض إلتابعة لها يف كندإ( .)84لذلك عندما أوشك إلتحالف عىل إإلنتهاء ،تعرضت بريطانيا
إؤلمبإطورية ر
ر
إلبيطانية وإألر ي
لمأزق محب؛ فمن ناحية لم تكن ترغب يف فقدإن صدإقة إليابان ،ومن ناحية أخرى لم تكن تريد ؤغضاب إلحكومة
ً
ً
إلت عارضت بشدة إستمرإر إلتحالف؛ لذلك إبتكرت بريطانيا قبل إنتهاء إلتحالف مسارإ ثالثا لألحدإث()85
إألمريكية ي
وف  9يوليو  2019وقع كل من كبزون
عندما أقنعت إليابان بتقديم بيان مشبك ؤىل عصبة إألمم يتعلق بالتحالف .ي
إليابان يف لندن مذكرة أبلغا بموجبها إلعصبة بأن حكومتيهما
يطان وشنيدإ  Chnidaإلسفب
ي
 Curzonوزير إلخارجية إ رلب ي
يابان إلموقع يف  21يوليو  2022عىل إلرغم من أنه متفق مع روح
إألنجلو
إلتحالف
أن
مفاده
توصلتا ؤىل إتفاق فيما بينهما
ي
ً
ميثاق عصبة إألمم ،ؤإل أنه غب متناسق تماما مع نص إلميثاق .لذلك أكدتا للعصبة ،بأنهما إتفقتا عىل أنه ؤذإ إستمر
إلتحالف بعد يوليو  ،2012فإنه يجب أن يكون يف صورة غب متناقضة مع ميثاق إلعصبة( .)86وبمعت آخر فإن بريطانيا
إلت نص عليها ميثاق
ستلع إلبإماتها إلعسكرية يف ظل ذلك إلتحالف ،ؤذإ ثبت أن هذإ إإللبإم متناقض مع إؤلجرإءإت ي
ي
إلعصبة .وقد مكنت تلك إلعبقرية إلدبلوماسية (بريطانيا وإليابان) من إلحفاظ عىل إلتحالف دون ؤثارة إلوإليات
إلمتحدة ،وربما جاءت تلك إلمذكرة كخطوة لتفادي إإلعبإضات إألمريكية(.)87
ؤذإ كانت بريطانيا قد نجحت يف إلحفاظ عىل إلتحالف دون ؤثارة إلوإليات إلمتحدة ،فما هو موقف دول إلدومينيون
يابان؟
إلتابعة للتاج ر
يطان ،من قضية إلتحالف إألنجلو -ي
إلب ي

(81) Ibid.
(82) Griswold., The Far Eastern Policy of the United States, P. 282.
(83)Tate. M. & Foy. F., More Light on the Abrogation of the Anglo-Japanese Alliance, Political Science Quarterly,
Vol. 74, No. 4, (Dece., 1959), PP. 549-550.
(84) Tate & Foy, More Light on the Abrogation of the Anglo-Japanese Alliance, P. 532.
(85) P. H. Clyde., International Rivalries in Manchuria 1689-1992, New York 1966, PP. 275-276.
(86) FRUS, 1921, Vol. II, P. 319; The Chargé in Japan (Bell) to the Secretary of State, Tokyo, Jul 26, 1920, FRUS,
1920, Vol. II, PP. 685-686; Griswold., The Far Eastern Policy of the United States, P. 278; J. B. Brebner., Canada,
The Anglo-Japanese Alliance and the Washington Conference, Political Science Quarterly, Vol. 1, (Mar., 1935), P.
48.
(87)Clyde., International Rivalries in Manchuria, P. 276.

September 2020, Volume 2, Issue 4
p. 44-76

55

Rimak Journal, Volume 2, Issue 4

ر
مباشة بتجديد إلتحالف إألنجلو-
إلبيطانية ،وخاصة أسبإليا ونيوزيلندإ بصورة
إهتمت إلدول إلتابعة لإلمب
إطورية ً ر
ً
ر ً
إليابان يف جنوب إلمحيط إلهادي من ناحية ،وعائقا ضد إلهجرة إآلسيوية
يابان( ،)88باعتباره يمثل درعا وإقيا للتوسع
ي
ي
ؤىل أسبإليا من ناحية أخرى( .)89وقد رأى "هيوز"  Hughesرئيس وزرإء أسبإليا دعم تجديد إلتحالف يف صورة غب
متناقضة مع ميثاق إلعصبة؛ لتجنب إإلحتكاك مع إلوإليات إلمتحدة ونشوب إلحرب يف إلمحيط إلهادي(.)90
ً
إلت تجعله مقبوال يف كل من بريطانيا وإلوإليات
يالحظ حرص رئيس وزرإء أسبإليا عىل إستمرإر إلتحالف ،مع إلتعديالت ي
إليابان يف إلمحيط إلهادي ،وإنما أرإدت أن
للتوسع
يعت أن أسبإليا مؤيدة
ي
إلمتحدة ،وللرأي إلعام يف أسبإليا ،وبذلك إل ي
تضمن أمنها عند حدوث أي هجوم عىل ر
إلشق إألقىص.
ر
إلتاىل "ؤنه يجب علينا أن نكسب أكب مما
ميس  W. Masseyفقد ظهر من خالل بيانه
أما موقف رئيس وزرإء نيوزيلندإ
ي
ي
ً
نخش عند تجديد إلتحالف ،فقد كان إليابانيون مخلصي لنا طوإل إلحرب ،وإننا ممنونون منهم كثبإ ،ويجب أن نعمل
مساي إليابان
ميس تجديد إلتحالف ،وأكد أن نيوزيلندإ غب قلقة من
من أجل أن نرد لهم ذلك إلجميل" .وهكذإ أيد
ي
ي
ً
إلمساي لن تنجح(.)91
ؤلزإلة إلحوإجز وإلعوإئق ضد إلهجرة إآلسيوية ؤىل أسبإليا ،ألن نيوزيلندإ مقتنعة تماما بأن تلك
ي
ً
وأما "ميغان"  A. Meighanرئيس إلوزرإء إلكندي فقد خالف كال من أسبإليا ونيوزيلندإ ،ؤذ أعرب عن تعاطف بالده مع
عبت معظم إلصحف إلكندية عن
وجهة إلنظر إألمريكية إلقائلة :ؤن إلتحالف قد شجع إليابان عىل إلتوسع( .)92وكذلك ر
معارضتها لتجديد إلتحالف ،مؤكدة أنه إل إليابان وإل بريطانيا يف حاجة للمحافظة عىل إلتحالف من أجل أهدإف دفاعية،
كاف ؤلنهاء إلتحالف( .)93كما أعرب إلرأي إلعام إلكندي عن إلقلق إلذي ساوره تجاه وضع كندإ يف حالة
وهذإ سبب ٍ
نشوب حرب بي إليابان وإلوإليات إلمتحدة( .)94وقد خشيت إلحكومة إلكندية بصورة أساسية من إإللبإمات
إلت يفرضها إلتحالف عىل بريطانيا؛ ؤذ ؤن إلحرب إألمريكية إليابانية باتت محتملة ،وباعتبار كندإ ضمن أمالك
إلعسكرية ي
ً
إلبيطانية فإنها سبغم عىل ؤشهار إلسالح ضد إلوإليات إلمتحدة .لذلك كان عىل كندإ أن تفكر مليا ،ليس
إؤلمبإطورية ر
ر
ً
إض إلكندية سوف تكون مشحا
ر
إأل
ألن
بل
فحسب،
إلجنوبية
تها
ر
جا
مع
وإإلجتماعية
إإلقتصادية
عالقاتها
بسبب
ي
للعمليات إلعسكرية إلمحتملة يف حالة نشوب إلحرب بي إلوإليات إلمتحدة وإليابان( .)95وأكد ميغان أن كندإ غب ملزمة
إلبيطانية يعلمون
إؤلمبإطورية ر
بتقديم إلمساعدة لليابان ضد ًإلوإليات إلمتحدة ،أو حت فتح حدودها للحرب ،وأن رجال ر
أن كندإ إل يمكنها أن تكون طرفا يف أية إتفاقية دولية ينجم عنها إؤلضإر بمصالحها( .)96وقد حث ميغان يف بدإية رفبإير
يطان ،عىل عقد مؤتمر للقوى إألرب ع (إلوإليات إلمتحدة وبريطانيا
 2012لويد جورج " "Lloyd Georgeرئيس إلوزرإء ر
إلب ي
وإلصي وإليابان) لدرإسة شؤون إلمحيط وإيجاد حلول مناسبة للوضع إلمتأزم بي تلك إلقوى(.)97
إلبيطانية ،فبينما أيدت كل من نيوزيلندإ وأسبإليا
يالحظ مما سبق ،أن هناك تناقضا وإضحا بي موإقف دول إلدومينيون ر
ً
تجديد إلتحالف ،نرى معارضة كندإ إلوإضحة للتجديد ،وقد لعبت إلمصالح إلدإخلية وإلخارجية للدول إلسابقة دورإ
ً
ً
بارزإ يف موإقفها ،فحرص كندإ عىل عدم إؤلضإر بعالقتها مع إلوإليات إلمتحدة وخوفها من أن تكون أرإضيها مشحا
(88) Pash., Deterrence and the Origins of the Pacific War, P. 64.
) (89فمييد زسطييد كييم يييٍ أظييرسانُا وَُىشَهُييدا وكُييدا وكىنىيثُييا انلستُييح فييٍ كييم يساونييح يييٍ يسيياوالخ ذددَييد انرسييانف ػهييً اظييرثُاء انًهيياخسٍَ
انُاتياٍَُُ ،نكييىَهى يُافعيٍُ الرظييادٍَُ نهعييكاٌ األطيهٍُُ ،ولييد أكيد وشَييس ان ازخُييح انثسَطياٍَ أٌ انرددَييد ًَكيٍ أٌ ًَُييغ انُاتيياٍَُُ ييٍ ؽيٍ يعييأنح
انهدسج نؼشسج ظُىاخ أخسي ،نهًصَد اَظس:
Gowen. R. J., British Legerdemain at the 1911, Imperial Conference: The Dominions, Defense Planning, and the
Renewal of the Anglo-Japanese Alliance, PP. 385-408
(90) Gamble., Britain and the Washington Naval Conference, P. 281.
(91) Foy & Tate., More Light on the Abrogation of the Anglo-Japanese Alliance, P. 537.
(92) D. S. Birn., Open Diplomacy at the Washington Conference of 1921-22: The British and French,
Comparative Studies in Society and History, Vol. 12, No. 3, (Jul., 1970), P. 302.
(93) Brebner., Canada, The Anglo-Japanese Alliance and the Washington Conference, PP. 48-49.
(94) Birn., Open Diplomacy at the Washington Conference, P. 302; S. F. Bemis, The United States As a World
Power: A Diplomatic History 1900-1950, New York 1952., P. 221; Pash., Deterrence and the Origins of the
Pacific War, P. 64.
(95) Griswold., The Far Eastern Policy of the United States, P. 286.
(96) Tate & Foy., More Light on the Abrogation of the Anglo-Japanese Alliance, P. 538.
(97) Gamble., Britain and the Washington Naval Conference, P. 286; Brebner., Canada, The Anglo-Japanese
Alliance and the Washington Conference, P. 49-53; Bemis, The United States As a World Power, P. 222.
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وبالتاىل فإن حرص أسبإليا
لرصإع محتمل بي إليابان وإلوإليات إلمتحدة جعلها ترفض إلتجديد بكل ما أوتيت من قوة،
ي
إلت نص عليها إلتحالف ،ؤىل جانب تحقيق أمن إلمحيط إلهادي من غدر
ونيوزيلندإ عىل إلحد من إلهجرة إآلسيوية ي
إليابان جعلها مؤيدة للتجديد.
يابان ،لصالح إلتفاهم
ونجح ميغان يف إألول من يوليو ؤقناع كل من كبزون ولويد جورج ،بفكرة ؤلغاء إلتحالف إألنجلو -ي
إلعام حول مؤتمر يناقش إلتعاون يف إلمحيط إلهادي ،بي كل من بريطانيا وإلوإليات إلمتحدة وإلصي وإليابان ،ويعد
إلبيطانية(،)99
إؤلمبإطورية ر
يطان صياغة سياسة ر
إقبإح ميغان أول مناسبة( )98تتاح فيها إلفرصة لدول إلدومينيون ر
إلب ي
وبالفعل طلب لويد جورج من كبزون أن يضع إلفكرة موضع إلتنفيذ ،وتأجيل مسألة إلبت يف تجديد إلتحالف(.)100
ً
ر
سع إلوإليات
وجد لويد جورج نفسه يف موقف حرج ،ؤذ لم يكن بإمكانه ؤلغاء تحالف دإم عشين عاما ،لكنه رأى يف ي
ر
إلمتحدة ؤىل عقد مؤتمر لخفض إلتسليح إلبحري ،وتشابك مشكالت إلمحيط إلهادي وإلشق إألقىص مع مشكلة نزع
ً
يطان لتوسيع مدى إلمؤتمر وإلتخلص من إلمأزق إلذي وقع فيه( .)101وقد كلف
إلتسلح ،مسوغا ساعد رئيس إلوزرإء ر
إلب ي
إألمريك يف لندن إلذي حل محل ديفز ،أن يقبح عىل
"هارف"  Harveyإلسفب
وزير خارجيته كبزون ،أن يطلب من
ي
ي
إألمريك بدعوة إلقوى إلمعنية للمشاركة يف مناقشة ودرإسة إلقضايا إلجوهرية
إلوإليات إلمتحدة ،بأن يقوم إلرئيس
ي
إلمؤثرة ف إلمحيط إلهادي ر
إلبيطانية ؤىل حكومته ،وعقب
وإلشق إألقىص( .)102وبالفعل أرسل
هارف طلب إلحكومة ر
ي
ي
إألمريك ببع إلتسلح ؤىل قبول
إإلهتمام
أدى
ؤذ
إلمؤتمر،
عىل
موإفقته
،
إألمريك
إلخارجية
وزير
هيوز
أرسل
ة
قصب
فبة
ي
ي
.
هارف ،تؤكد قبولها دعوة
ؤىل
قية
بر
أرسلت
قد
يطانية
إلب
إلحكومة
كانت
نفسه
إلوقت
وف
)
103
زون(
كب
حات
مقب
هيوز
ر
ي
ي
إلوإليات إلمتحدة للمشاركة يف مؤتمر إلحد من إلتسليح ،وتمنت تقديم مقبحات مماثلة للحكومات إلفرنسية وإؤليطالية
وإليابانية(.)104
إألمريك بتحويل وعوده ؤىل أفعال ،فقام بتوجيه مقبحات مماثلة ؤىل باريس ،وطوكيو ،وروما
إلخارجية
وزير
وبالفعل قام
ي
ً
وإعتب أنه من
ه قضية حيوية ،ليست قاضة عىل منطقة إلمحيط إلهادي،
ر
مؤكدإ عىل أن قضية إلحد من إلتسلح ي
إألفضل أن يكون إلحلفاء إلخمسة إألساسيون أول من يتطرق ؤىل هذإ إلموضوع ،وسوف يتم توسيع جدول أعمال
إلمؤتمر ليشمل مناقشة مشكالت ر
إلشق إألقىص من جانب إلقوى إلمعنية ،وسوف ُيطلب من إلصي إلمشاركة يف
ً
إلمؤتمر ،إلذي يجب عقده يف وإشنطن يف موعد يتفق عليه إلحقا ،وسوف يقوم إلرئيس "هاردينج"  W. Hardingيف
صباح  22يوليو بإعالن مبادرته(.)105
ؤذن لم يتوصل رؤساء وزرإء إلدومينيون  ،إلذي إستمر حت  1أغسطس ؤىل حسم قضية إلتحالف ،سوإء من ناحية ؤلغائه
وف  22يوليو إقبح
أم تجديده ،ولكنهم توصلوإ ؤىل إقبإح بعقد مؤتمر للمحيط إلهادي ،إلف دعمهم باؤلجماع( .)106ي

) (98نؼة انًعإونىٌ انثسَطاَُىٌ خالل انًإذًس اإليثسَانٍ انًُؼمد ػاو  ،9999أدوازا ي تازشج يرداههٍُ زأٌ دول اندويُُُىٌ ،فمد وطم انسيد ئنيً
ػدو انعًاذ نهى تانًشازكح فٍ اذ اذ أٌ لساز ذسد ذأثُس انهُثسانٍُُ انرٍَ ظُطسوا ػهً انعُاظح االظرساذُدُح فٍ أَدَهى .نهًصَد اَظس:
Gowen., British Legerdemain at the 1911, P 411.
(99) Brebner., Canada, The Anglo-Japanese Alliance, and the Washington Conference, PP. 55-57; Tate & Foy.,
More Light on the Abrogation of the Anglo-Japanese Alliance, P. 544.
(100) Brebner., Canada, The Anglo-Japanese Alliance and the Washington Conference, P. 56.
(101) Griswold., The Far Eastern Policy of the United States, P. 289; Macnair & Lach., Modern Far Eastern
International Relations, P. 175.
(102) The Ambassador in Great Britain )Harvey( to the Secretary of State, Jul 8, 1921, FRUS, 1921, Vol. I, PP. 1920; Gamble., Britain and the Washington Naval Conference, P. 297; Birn., Open Diplomacy at the Washington
Conference, P. 303.
;(103) The Secretary of State to the Ambassador in Great Britain )Harvey(, Jul 8, 1921, FRUS, 1921, Vol. I, P. 18
Vinson., The Drafting of Four-Power Treaty of the Washington Conference, P. 42.
(104) FRUS, 1921, Vol. I, P. 21.
(105) The Secretary of State to the Ambassador in Great Britain )Harvey(, Washington Jul 9, 1921, FRUS, 1921,
Vol. I, PP. 23-24.
(106) Gamble., Britain and the Washington Naval Conference, P. 301.
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كبزون عقد مؤتمر تحضبي حول إلتحالف ،وشؤون إلمحيط إلهادي ر
وإلشق إألقىص ،عىل أن يعقد إإلجتماع يف لندن
يف إلنصف إألول من شهر أغسطس .)107(2012
ً
وردإ عىل إلموقف إألمريك ،عمل لويد جورج عىل ؤصدإر ترصي ح ر
مباش يهدف ؤىل تجديد إلتحالف ،بصورة متطابقة مع
ي
ميثاق عصبة إألمم ،وهو ما يستبعد تورط بريطانيا يف أي أعمال عدإئية ضد إلوإليات إلمتحدة بموجب ذلك إلميثاق.
ً
ياىل لرؤساء إلوزرإء ،جاء فيه:
يطان حول إلمؤتمر ر
وقد أرسل لويد جورج يف أغسطس تقريرإ ؤىل مجلس إلعموم ر
إلب ي
إؤلمب ي
ؤن إلتحالف هو تحالف موجود بالفعل ،وسوف يستمر حت إؤلبالغ بإلغائه قبل مدة  21شهر ،ثم تساءل" :هل يصح أن
إؤلمبإطورية سوف
نقول لليابانيي :لقد وقفتم ؤىل جانبنا وقت إلشدة ،ولكننا إآلن لم نعد بحاجة ؤليكم؟ إل أعتقد أن
ر
ً
تتعامل هكذإ مع حليف مخلص لها"( .)108وبناء عىل ذلك إقبح لويد عقد تحالف جديد يضم كال من بريطانيا وإليابان
ً
وإلوإليات إلمتحدة ،بدال من ؤلغاء إلتحالف ،وتحويله ؤىل معاهدة ثالثية يمكنها أن تمنع وجود أية حركة عدوإنية أو
توسعية ،وأعتقد أن تلك إلمعاهدة ربما تثبت أنها أفضل حل لهذه إلقضية ،ومن إلمؤكد أن إليابان سوف تعارض ذلك،
وإن كان من إلممكن ؤقناعها بالموإفقة عليها ،وتسوية إلموضوع من خالل تبادل إلمذكرإت بي إلدولتي(.)109
وقد وإفق هيوز بصورة شخصية عىل إإلقبإح ر
بشط أإل تشكل إلمعاهدة إلمقبحة أي نوع من إلتحالفات ،وأن تكون
مبادئها متوإفقة مع إتجاهات إلسياسة إلخارجية إألمريكية ،ووعد بمناقشة إلموضوع مع هاردينج ،وإبالغ إلسفب
ً
بف إلتحالف قائما ،وأجلت إلمناقشات إلخاصة حوله ،لتناقش ضمن
يطان إلرد
ر
إلب ي
إلرسىم للوإليات إلمتحدة .وبذلك ي
ي
جدول أعمال مؤتمر وإشنطن.
يابان:
إلمبحث إلرإبع :مؤتمر وإشنطن
ر
(نوفمب  -2012رفبإير  )2011ودوره يف ؤلغاء إلتحالف إألنجلو ي
سعت إلحكومة إألمريكية يف أوإخر سنة  2012بعد أن أقلقها خطر إليابان ؤىل دعوة كل من بريطانيا وإليابان وفرنسا
وإلبتغال ،ؤىل حضور مؤتمر يطرح فيه عىل بساط إلبحث قضية تحديد إلسالح
وإيطاليا وإلصي وهولندإ وبلجيكا ر
ومشكلة ر
إلشق إألقىص (.)110
ترتب عىل زيادة وتبة إلتسابق إلبحري بي بريطانيا وإليابان وإلوإليات إلمتحدة إزدياد مخاوف إلوإليات إلمتحدة من
سيطرة إليابان إإلقتصادية عىل ر
إلشق إألقىص ،وخرق مبدأ سياسة إلباب إلمفتوح وتكافؤ إلفرص إلتجارية ،خاصة وأن
إليابان كانت مدعومة بتحالفها إلقوي مع بريطانيا ،لذلك سعت إلوإليات إلمتحدة ؤىل حث بريطانيا عىل ؤلغاء إلتحالف،
إلذي مكن إليابان من ترسيخ أقدإمها يف منطقة إلمحيط إلهادي عىل حساب إلمصالح إلتجارية إألمريكية.
ً
طرفا ف إلتحالف ،فلم يكن بإمكانها إلدعوة بصورة ر
مباشة ؤىل ؤلغائه ،عالوة عىل ذلك
وبما أن إلوإليات إلمتحدة لم تكن
ي
إلبيطانيون يرغبون يف عدم خسارة إلوإليات إلمتحدة وإلتعاون معها،
فإن إليابان كانت متمسكة بذلك إلتحالف ،كما كان ر
ر
.
ثالن يضم إلوإليات إلمتحدة ( )111ومن منطلق حرص إلوإليات إلمتحدة عىل إستقرإر
لذلك إقبحوإ إستبدإله بتحالف ي
إألمريك إقبإح إلسيناتور بورإ " ،"W. Borahإلذي دعا فيه إلوإليات إلمتحدة
إألمن ،وإلغاء إلتحالف تبت مجلس إلشيوخ
ي
ً
ؤىل عقد مؤتمر تدعو فيه كال من بريطانيا وإليابان لالتفاق عىل تخفيض برنامج بناء سفنها خالل إلسنوإت إلخمس
إلقادمة ( .)112وعقب شهور قليلة من توجيه بورإ دعوته تلك لمجلس إلشيوخ ،أقر إلرئيس هاردينج إلخطة يف بدإية
ً
إلكبى منها وإلصغرى بمؤتمر
مارس 2012؛ وأعلن يف خطابه قائال" :ؤننا مستعدون ألن نربط أنفسنا مع دول إلعالم ر
نوض بطريقة ما لبع إلتسلح وتخفيف إألعباء إلطاحنة بإلغاء إلقوة إلعسكرية
لك
ي
لبحث وجهات إلنظر إلعالمية؛ ي
وإلبحرية ،وإن إلوإليات إلمتحدة مستعدة ألن تشجع وتشارك يف أي برنامج من شأنه أن يقلل من إحتمال نشوب
إلحروب"(.)113
(107) Gamble., Britain and the Washington Naval Conference, P. 298; The Ambassador in Great Britain
)Harvey( to the Secretary of State, Washington Jul 11, 1921, FRUS, 1921, Vol. I, PP. 25-27.
(108) Tate & Foy., More Light on the Abrogation of the Anglo-Japanese Alliance, P. 546.
(109) The Chargé in Great Britain (Wheeler) to the Secretary of State, London Aug 7, 1921, FRUS, 1921, Vol. I,
PP. 53-54; Vinson., The Drafting of Four-Power Treaty of the Washington Conference, P. 41; Tate & Foy., More
Light on the Abrogation of the Anglo-Japanese Alliance, P. 548.
( ) 110هـ .كاز :انؼاللاخ اندونُح يُر يؼاهداخ انظهر  ،9989-9999خ :ظًُس شُ اٍَ ،داز اندُم ،ؽ ،9تُسوخ  ،9991ص .11
40. (111) Vinson., The Drafting of Four-Power Treaty of the Washington Conference, P.
(112) Macnair & Lach., Modern Far Eastern International Relations, P.175.
(113) Griswold., The Far Eastern Policy of the United States, P. 283.

September 2020, Volume 2, Issue 4
p. 44-76

58 Rachid CHIKHOU

ً
ً
يالحظ من خالل خطاب هاردينج أن هناك تغيبإ ملحوظا يف إلسياسة إلخارجية إألمريكية ،فقد شكل خطابه ذلك
ً
خروجا عن إلعزلة إألمريكية .ذلك أن إلوإليات إلمتحدة قد إنسحبت من إلعصبة ،ورفضت إلمشاركة يف أي مؤتمرإت
إلت ترعاها إلعصبة ،ولكن يبدو أن ضورإت إلسياسة إألمريكية تطلبت أنه ؤذإ شاركت إلوإليات
متعددة إألطرإف وخاصة ي
بالتاىل تحت رعايتها وعىل أرضها.
ه إلدإعية ؤليه ،ويعقد
ي
إلمتحدة يف أي مؤتمر ي
دوىل يجب أن تكون ي
ً
يابان ،فقد عدلت من خطة إلمؤتمر ،بناء عىل إقبإح لويد
ونظرإ لحرص إلوإليات إلمتحدة عىل ؤلغاء إلتحالف إألنجلو -ي
ً
جورج ،وعندئذ أكد هاردينج أن لقضية إلحد من إلتسلح عالقة وثيقة بمشكالت إلمحيط ر
وبناء عليه تم
وإلشق إألقىص،
توسيع جدول أعمال إلمؤتمر ليشمل نزع إلسالح ومناقشة شؤون إلمحيط إلهادي ر
وإلشق إألقىص ،وإقبحت إلحكومة
إألمريكية مشاركة إلدول إلمعنية بتلك إلمشكالت يف مؤتمر يعقد يف وإشنطن ،ويدرس كل إلموضوعات إلمؤثرة يف سبيل
إلتوصل ؤىل تفاهم مشبك فيما يتعلق بالسياسات وإلمبادئ إألساسية ف ر
إلشق إألقىص( .)114وأرسلت إلحكومة
ي
ر
إلعاش من يوليو دعوة ؤىل كل من طوكيو وباريس وروما للمشاركة يف مؤتمر نزع إلسالح ومناقشة شؤون
إألمريكية يف
ر
ر
إلمحيط إلهادي وإلشق إألقىص ،وتم كذلك دعوة إلصي باعتبارها ؤحدى إلدول إلمعنية بمشكالت إلشق إألقىص
(.)115
موقف اليابان من الدعوة األمريكية لحضور المؤتمر:
إلكبى
حرصت إلوإليات إلمتحدة عىل إلحصول عىل موإفقة إليابان لحضور إلمؤتمر ،باعتبارها ؤحدى إلدول إلثالث ر
إلمعنية بشكل ر
مباش بذلك إلمؤتمر .وهنا نجد أنفسنا أمام سؤإل يطرح نفسه :ما هو موقف إليابان من تلك إلدعوة؟
وكيف إستطاعت إلوإليات إلمتحدة ؤقناع إليابان بحضور إلمؤتمر؟
.
عندما أرسلت إلوإليات إلمتحدة دعوتها لليابان لحضور إلمؤتمر ،توقع كبزون موإفقتها ولكن إلمتتبع لسياسة إليابان
إلخارجية ،يالحظ أن إلحكومة إليابانية لن تقبل أن يطلب منها إلمشاركة يف أي مؤتمر إلهدف منه كبح سياستها إلقائمة
عىل إلتوسع .فقد كان إلمؤتمر إلمزمع عقده يف وإشنطن يتناقض مع نشاطها يف إلصي وسيببيا .كما أنها لم تكن ترغب يف
ً
إلتخىل عن تحالفها مع بريطانيا ،بل عىل إلعكس من ذلك ،كانت تتطلع ؤىل إلحفاظ عليه ،باعتباره ضمانا ضد أي
ي
إؤلمبإطورية بعد إلحرب ،قد عمق
عدوإن ،ودرع حماية لمخططاتها يف آسيا ( .)116ؤذ ؤن إلركود إإلقتصادي إلذي ساد ر
أساس عىل إستمرإر مصالحها إلخاصة يف منشوريا ومنغوليا.
ؤمبإطوريتها يعتمد بشكل؛
إقتناع إلقيادة إليابانية ،بأن بقاء ر
ي
:
إلقوم  -أن تتخذ
إليابان "هارإ"  Haraبقوله ؤن عىل إليابان  -من أجل أن تضمن مصبها
وأكد عىل ذلك رئيس إلوزرإء
ي
ي
إلتخىل عن
عىل
إليابان
ؤرغام
دولة
أية
حق
من
ليس
بأنه
وأكد
إلمنطقة،
ف
إإلقتصادي
لوجودها
كل إؤلجرإءإت إلرصورية
ي
ي
إلقوم (.)117
طموحاتها وأمنها
ي
توجست إليابان خيفة  -عندما وصلتها إلدعوة إألمريكية لحضور إلمؤتمر– من نسج مؤإمرة أمريكية بريطانية ،لكبح
إلت أكدت عليها من قبل يف منشوريا ومنغوليا ،إألمر إلذي سيبتب
سياستها إلتوسعية ،وتجريدها من مصالحها إلخاصة ي
ر
إليابان يف باريس–
"ؤيس"- "Kikujiro Ishiiإلسفب
يابان .وقد أكد ذلك إلشعور تحذير
ي
عليه ؤنهاء إلتحالف إألنجلو -ي
ي
ر
.
حكومته من أن تتوج إلحذر قبل قبولها إلدعوة ومن ثم سعت إلحكومة إليابانية ؤىل تحديد مناقشة مشكالت إلشق
إألقىص أثناء إلمؤتمر( .)118وعندما فشلت إلمحاولة إليابانية لتضييق إلمناقشات ،قررت طوكيو إلعمل من خالل
سفبها يف وإشنطن شيديهارإ ،إلذي تمكن -من خالل محادثاته غب إلرسمية مع هيوز -من إلحصول عىل إلبإم وإشنطن
بعدم تهميش إليابان أثناء إلمناقشات .وبناء عىل ذلك أرسل شيديهارإ برقية ؤىل حكومته تتضمن تلك إلتأكيدإت ،وبعد
إلت من شأنها أن تعرقل مصالحها إلرإسخة يف
ذلك حاولت إلحكومة
إليابانية ؤقناع كل إلقوى أن تتجنب مناقشة إلقضايا ي
ً
إلمنطقة ،كما رفعت شعارإ" :إرفعوإ أيديكم عن منشوريا – شانتونج – سيببيا"( .)119ؤذ كانت إلحكومة إليابانية مدركة

(114) Macnair & Lach., Modern Far Eastern International Relations, P. 175; Birn., Open Diplomacy at the
Washington Conference, P. 302; Bemis, The United States As a World Power, P. 222.
(115) The Secretary of State to the Chargé in Japan (Bell), Washington, Jul 10, 1921, FRUS, 1921, PP. 24-25.
(116) Griswold., The Far Eastern Policy of the United States, PP. 296-298.
(117) Asadoo. Asada., Japan's "Special Interest" and the Washington Conference, The American Historical
Review, Vol. 67, No. 1, (Oct., 1961), P. 63.
(118) Asada., Japan's "Special Interest" and the Washington Conference, PP. 63-64.
(119) FRUS, 1921,Vol. I, PP. 45-48.
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ً
إلت ترجح كفة إلحد من إلتسلح لما له من تكاليف باهظة عىل إلخزإنة إلعامة ،كما أنها أيضا
تماما للحجج إإلقتصادية ي
كانت مدركة إلستياء إلرأي إلعام من نتائج إلحرب إلسيببية ،فلماذإ لم تكن ترغب إليابان يف إلمشاركة بذلك إلمؤتمر.
ترددت إليابان ف قبول إلدعوة لحضور إلمؤتمر إلمعت بقضايا إلمحيط إلهادي ر
وإلشق إألقىص ،حت يتم ؤبالغها بطبيعة
ي
ي
يغىط إلمؤتمر كل قضايا
أن
عىل
إلمتحدة
وإلوإليات
بريطانيا
من
كل
حرص
ف
تجسدت
وإلت
)،
120
تلك إلقضايا (
ي
ي
ي
إلمحيط ر
.
إض إلصي ،باؤلضافة ؤىل
وإلشق إألقىص وطرح مسألة إلباب إلمفتوح ،ومبدأ
تكافؤ إلفرص ،وسالمة وحدة أر ي
ً
وضع إلمستعمرإت إأللمانية إلسابقة يف إلباسيفيك .وإلتطرق– أيضا– ؤىل مسألة إلنقل وشبكات إإلتصاإلت ،وغبها من
إلقضايا إلدولية إلمهمة ف ر
إلشق إألقىص .كما أكدتا عىل إستبعاد إلقضايا إلمحلية مثل إلهجرة(.)121
ي
ً
"إألمريك" بمصالحها إلخاصة يف إلمناطق
إف
إإلعب
ضمان
عىل
للحصول
مقدما
تسع
كانت
إليابان
يالحظ مما سبق ،أن
ي
ً
وبالتاىل جعل جدول أعمال إلمؤتمر قريبا بصورة وثيقة من مصالحها ،من أجل إلتهرب من مناقشة
إلمجاورة ألرإضيها،
ي
إلت حققتها أثناء إلحرب إلعالمية إألوىل.
قضايا إلمنطقة ،وخاصة إلمكاسب ي
إألمريك بالمشاركة يف إلمؤتمر عىل إلرغم من ؤحساسها أن
وهكذإ أدت إلضغوط إألمريكية ؤىل ؤذعان إليابان للطلب
ي
ً
ُ
رشوطا قاسية سوف تفرض عليها .ومن هنا إل نستطيع أن نغفل أن دعوة إليابان لحضور إلمؤتمر جاءت من منطلق
تىل مكانة إلوإليات
إإلعبإف بثقلها
ي
إلدوىل؛ خاصة عندما نعلم أنه كان من ضمن نتائج إلمؤتمر ؤعطاء مكانة دولية لليابان ي
إلمتحدة وبريطانيا وتفوق مكانة فرنسا وإيطاليا ،كما كانت إلحكومة إليابانية تطمع يف أن يحسن حضورها إلمؤتمر
عالقاتها إلسياسية مع إلوإليات إلمتحدة ،أما من إلناحية إإلقتصادية فالحد من إلتنافس إلبحري مع بريطانيا سوف يتيح
لليابان فرصة جيدة لتوفب نفقات عسكرية ضخمة يمكن أن تستثمرها دإخل إلبالد.
جلسات المؤتمر:
ً
ر
إليابان يف إلشق إألقىص ،وكبح جماحها وأطماعها إلتوسعية
إنطالقا من رغبة إلوإليات إلمتحدة يف تحجيم إلتوسع
ي
نوفمب  2012ؤىل  1رفبإير  ،2011وقد حرصه تسع دول
وتجريدها من مكاسبها ،عقدت مؤتمر وإشنطن يف إلفبة من 21
ر
وإعتب هذإ
إلبتغال – إلصي – إليابان – ؤيطاليا ()122؛
ر
ه :إلوإليات إلمتحدة  -بريطانيا – فرنسا – هولندإ – بلجيكا – ر
ي
دبلوماس يعقد يف إلوإليات إلمتحدة حت ذلك إلتاري خ(،)123
أكب تجمع
إلمؤتمر ر
ي
عب فيها عن
إفتتح إلمؤتمر جلسته إألوىل يف 21
نوفمب  ،2012بكلمة ترحيبية ألقاها إلرئيس هاردينج عىل إلمجتمعي؛ ر
ر
.
إلت كانت سبب إلحروب وإلكوإرث وخالل تلك إلجلسة تم إختيار
أمله يف إلوصول ؤىل تسوية مرضية ً لمشاكل إلتسلح ،ي
وإقع وملموس للحد من إلتسلح إلبحري ،ووإفق
برنامج
بوضع
إألمريك هيوز رئيسا للمؤتمر ،حيث قام
وزير إلخارجية
ي
ي
إليابان،
يطان ،ورئيس وزرإء فرنسا بريان ،وإألدمبإل كاتو وزير إلبحرية
عليه بشكل
مبدن كل من بلفور رئيس إلوفد ر
ي
إلب ي
ي
وإلسيناتور ( (Carlo Schanzerمن ؤيطاليا ( .)124وقد تركزت أهدإف إلمؤتمر عىل موضوعي أساسيي هما:
ر
إلبإقة فإن أجندة
إلحد من سباق إلتسلح ،ومناقشة قضايا إلمحيط
وإلشق إألقىص( .)125وتحت تلك إلشعارإت ر
إلثان
إلمؤتمر كانت
كالتاىل :قضية إلحد من إلتسلح إلبحري ،وقوإعد إلتحكم يف عوإمل إلحرب إلمحتملة .وقد غىط إلبند ي
ي
يف أجندة إلمؤتمر إلقضايا إلمتعلقة بالصي ،ومن بينها إلسالمة إؤلدإرية وإؤلقليمية ،وسياسة إلباب إلمفتوح ومبدأ تكافؤ

(120) Asada., Japan's "Special Interest" and the Washington Conference, P. 64; The Chargé in Japan to
Secretary of State, Jul 13, 1921, FRUS, 1921, Vol. I, P. 31.
(121) The Secretary of State to Harvey, Jul 13, 1921, FRUS, 1921, Vol. I, PP. 31-32.
(122) C. T. Nieh., Japan's Manchuria Policy from the kwantung Leased Territory to the Formation of
Manchukuo, The Johns Hopkins University 1994, P. 122; Macnair & Lach., Modern Far Eastern International
;Relations, P. 176
زويٍُ :آظُا انًؼاطسج ،ص ص .17 -16
(123) Asada., Japan's "Special Interest" and the Washington Conference, P. 62.
(124) FRUS, 1922, Vol. I, PP. 310-311; Root & Others., Conference on the Limitation Armament, PP. 163-164; Q.
Wright., The Washington Conference, The American Political Science Review, Vol. 16, No. 2, (May., 1922), P.
287.
(125) ERUS, 1922, Vol. I, P. 311; Wright., The Washington Conference, P. 285; Root & Others., Conference on
the Limitation Armament, P. 164.
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إلفرص إلتجارية ،وإإلمتيازإت وإإلحتكارإت ،وتىل هذإ إلهدف إلتطرق ؤىل موإضيع عدة منها مشكلة سيببيا ،وموضوع جزر
إلمحيط إلخاضعة لالنتدإب(.)126
اتفاقيات مؤتمر واشنطن:
إلت تم إلتوصل ؤليها يف هذإ إلمؤتمر ،فقد كان من أهم
إل بد لنا يف هذإ إلسياق أن نعرف أهم إلمعاهدإت وإإلتفاقيات ي
ر
إلمباشة له توقيع ست إتفاقيات ،وترصي ح مرإفق إلتفاقية إلقوى إألرب ع ،وقد وقعت جميع تلك إإلتفاقيات يف 1
إلنتائج
ً
ر
ديسمب  .)127(2012باؤلضافة ؤىل صدور ؤثت عش قرإرإ.
21
ف
وقعت
إلت
ع
إألرب
إلقوى
إتفاقية
باستثناء
2011
رفبإير
ر
ي
ي
إلت تم إلتوصل ؤليها يف إلمؤتمر إلتفاوض بشأن إتفاقيتي ،إألوىل :بي إلصي وإليابان فيما
ومن إؤلنجازإت إلرئيسية ي
وإلت تم توقيعها يف  1رفبإير  ،2011وإلثانية كانت بي إليابان وإلوإليات إلمتحدة وتتعلق بجزيرة
يتعلق بشانتونج،
ي
"ياب" ،وإلجزر إألخرى إلخاضعة تحت إإلنتدإب (.)128
إلت تم تحقيقها يف مؤتمر وإشنطن ( ،)129ألنها وضعت نهاية لسباق
ر
وتعتب إتفاقية إلقوى إلخمس من أهم إؤلنجازإت ي
ً
.
إلتسلح إلرهيب بي إلوإليات إلمتحدة وبريطانيا وإليابان ،كما أنها أنقذت دوال كثبة من إلدمار إإلقتصادي إألمر إلذي
ً
ر
ستنه
إلت
ي
ترتب عليه توفب مبالغ ضخمة من خالل وقف برنامج بناء إلسفن ،وقد إستبش هيوز خبإ من تلك إلمعاهدة ي
بصورة مطلقة ضإع إلتسلح ،إلذي سيؤدي بدوره ؤىل تجنب إندإلع إلحروب( ،)130ويالحظ من مناقشات هذه
إليابان هارإ بنسبة 1-29-29
إإلتفاقية رغبة طوكيو يف تحسي عالقاتها مع وإشنطن ،ؤذ لم يتمسك رئيس إلوزرإء
ي
إلمقبحة ،لتفسد أعمال إلمؤتمر ،أو تمنع إليابان من تحقيق هدف أوسع وهو تحسي إلعالقات إليابانية إألمريكية؛
حيث أرسلت إلحكومة إليابانية برقية ؤىل كاتو أعربت فيها عن رغبتها يف إلتوصل ؤىل إتفاق حول إلمعاهدة إلبحرية،
وتحسي إلعالقات مع إلوإليات إلمتحدة ،وعىل كاتو أن يكافح يف سبيل إلتوصل ؤىل تسوية لنسبة  ،1.1-29-29وإن كانت
نسبة  1 – 29 – 29مقبولة للحكومة إليابانية( .)131ر
بشط موإفقة بريطانيا وإلوإليات إلمتحدة بأن إل تقيم تحصينات
جديدة يف إلمحيط إلهادي خالل فبة شيان إإلتفاقية (.)132
إألمريك للحد من إلتسلح،
إلبنامج
أعلنت كل من إلوإليات إلمتحدة وإليابان وبريطانيا يف نهاية إلمفاوضات موإفقتها عىل ر
ي
ديسمب  .2012وكان أهم تعديل هو إإلمتياز إلذي تم منحه لليابان ،حيث تحتفظ
وقبلت إليابان نسبة  1 -1 – 1يف 21
ر
إلت مر عىل بنائها
إلت تم بناؤها بوإسطة إإلكتتاب
إلشعت عىل أن يتم إلتخلص من إلسفن إلقديمة ي
ري
بالسفينة  Mutsuي
ر
وإلت يمكن إستبدإلها للحفاظ عىل مقدإر إلنسب 2.11 – 2.11 – 1/1 -1/1 - 1/1
أكب من  11سنة من بعد عام  ،2012ي
بي إلدول إلخمس .وبذلك تم توقيع إتفاقية إلقوى إلخمس للحد من إلتسلح إلبحري يف  1رفبإير ،2011وتم تحديد إلحد
إألقىص لحمولة إلسفن إلحربية إلكببة ب  11ألف طن ،وحامالت إلطائرإت عىل  11ألف طن ،وإعالن هدنة بحرية لمدة
ً
ر
وف حقيقة إألمر ،أفادت تلك إلمعاهدة إليابان وأبقت تفوقها يف منطقة إلمحيط سليما،
عش سنوإت قادمة ( .)133ي
كبى ؤىل جانب بريطانيا وإلوإليات إلمتحدة (.)134
وجعلت من أسطولها قوة بحرية ر
(126) Griswold., The Far Eastern Policy of the United States, PP. 303-304.
;(127) FRUS, 1922, Vol. I, PP. 312-314; Root & Others., Conference on the Limitation Armament, P. 165-166
Macnair & Lach., Modern Far Eastern International Relations, PP.176-177; Nieh., Japan's Manchuria Policy, P.
120.
(128) Asada., Japan's "Special Interest" and the Washington Conference, P. 62; Wright., The Washington
Conference, P. 289.
(129) Tate & Foy., More Light on the Abrogation of the Anglo-Japanese Alliance, P. 552.
(130) Pash., Deterrence and the Origins of the Pacific War, PP. 60-61.
(131) Pash., Deterrence and the Origins of the Pacific War, P. 61.
(132) Memorandum by the Secretary of State of a Conversation with Baron Kato, of the Japanese Delegation,
Jan 16, 1922, FRUS, 1922, Vol. I, PP. 245-247; Tate & Foy., More Light on the Abrogation of the Anglo-Japanese
;Alliance, P. 553
زظم فُفُهد ،ج تُسظٍ :اندُىتىنرُكا ،ج ،1خَ :ىظف يدهً ،نىَط اظكُدز ،يساخؼح :ػثد انًُؼى انشسلاوٌ ،داز انكسَك ،انماهسج د .خ  ،ص 11؛
ذشعرس تٍُ :انشسق األلظً ،ذسخًح :زعٍُ انسىخ ،يساخؼح :فسَد ػثد انسزًٍ ،يكرثح يظس ،انماهسج  ،ص .978
(133) A Treaty between United States, The British Empire, France, Italy, and Japan, Limiting Naval Armament,
United States, Senate Document, No. 124, Record 67th Congress., 2nd. Session., Armament Conference
Treaties; PP. 5-19; FRUS, 1922, Vol. I, 247-250; H. S. Commager., Documents of American History, 5th. Ed, New
York 1949, PP. 360-361; Root & Others., Conference on the Limitation Armament, PP. 1747-184; Wright., The
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وعىل إلرغم من إستياء إليابان من وضعها يف مستوى أقل من بريطانيا وإلوإليات إلمتحدة ،ؤإل أنها خرجت بالفعل بنصيب
إألسد؛ ألن إلنسبة إلت ُحددت لقوتها إلبحرية كانت كفيلة بضمان سيطرتها عىل بحار ر
وبالتاىل فقدت
إلشق إألقىص،
ي
ي
ً
إلت لم يكن يف إستطاعتها فعال إلقيام بتحصينها ،بينما أصبحت حصة إلوإليات
بريطانيا حق تحصي إلمستعمرإت ي
إلمتحدة من إلقوة إلبحرية كببة ؤىل أقىص حد تحتمله قدرإتها.
إلكبى؛ حيث لم يتطرق
ويالحظ مما سبق إقتصار مؤتمر وإشنطن عىل إلحد من إلتسلح إلبحري ،وخفض عدد إلسفن ر
ؤىل نزع إلسالح بشكل كامل ،ؤذ رأت إلوإليات إلمتحدة يف تلك إلخطوة مرحلة أوىل تتبعها مرحلة أخرى للحد من إلتسلح
إلت سبقت مؤتمر وإشنطن لم يكتب لها إلنجاح يف هذإ إلخصوص.
بشكل عام ،خاصة وأن جميع إلمؤتمرإت ،ي
ز
يابان:
اتفاقية القوى األرب ع وإلغاء التحالف األنجلو -ي
ً
ومع ؤزإلة مخاوف وتهديدإت هجوم ؤحدى إلقوى إلبحرية يف إلمحيط ضد قوة أخرى ،أصبح إلطريق ممهدإ ؤللغاء
إلت وقعت
إلتحالف إألنجلو -ي
يابان ( ،)135وبالفعل تحقق هذإ إلهدف ،وحل محله إتفاقية إلقوى إألرب ع ،تلك ًإإلتفاقية ي
ديسمب  ،2012بي كل من بريطانيا وإليابان وفرنسا وإلوإليات إلمتحدة ،مفتتحة مرحلة جديدة يف
يف وإشنطن يف 21
ر
ً
سياسة إلوإليات إلمتحدة إلخارجية ،ؤذ أعطت تلك إإلتفاقية مع ميثاق إلقوى إلتسع مساعدة عملية وإقرإرإ للقانون
إلدوىل حول سياسة إلباب إلمفتوح (.)136
ي
إلت سعت إلوإليات إلمتحدة ؤلدرإجها يف جدول أعمال إلمؤتمر،
إإلتفاقيات
أهم
من
ع
إألرب
إلقوى
إتفاقية
تعتب
وبذلك
ر
ي
ً
إلت يمكن طرحها يف هذإ إلمجال
نظرإ لما سيتمخض عنها من نتائج يف مقدمتها ؤلغاء إلتحالف إألنجلو -ي
يابان .وإألسئلة ي
ه إلنتائج إلمبتبة عليها؟ لإلجابة عىل هذين
ه كيف سارت إلمحادثات بي إلدول إلمعنية بتلك إإلتفاقية؟ وما ي
ي
إلتساؤلي إل بد لنا من تتبع مجرى إلمحادثات وإلموإقف إلمبتبة عليها.
يابان ،فشها إليابانيون عىل أنها
ريك
عندما جاء إلوفد
ي
ي
إليابان ؤىل مؤتمر وإشنطن كان يحمل معه مسودة تفاهم أنجلو أم ي
ر
ؤيس إلنسينج ،وإتفاقية "تاكاهبإ – روت"  Root-Takahiraإلموقعة عام
يابان ،وإتفاقية
مزي ج من إلتحالف إألنجلو -ي
ي
وإلت أتاحت للدول إلمعنية إلتشاور إلمشبك للحفاظ عىل إلوضع إلرإهن يف إلمحيط إلهادي ،وإإلحبإم إلمتبادل
 ،2099ي
للممتلكات إؤلقليمية يف إلمنطقة ،ودعمها بالوسائل إلسلمية لسياسة إلباب إلمفتوح يف إلصي .وقد هدفت إليابان من
خالل تلك إإلتفاقية ؤىل تأمي نفسها من إلوإليات إلمتحدة ،وإعبإفها بالمصالح إليابانية إلخاصة يف إلصي (.)137
وحرص إليابانيون أثناء إلمؤتمر عىل إإلهتمام بمستقبل تحالفهم مع بريطانيا من خالل إؤللحاح من أجل إلحصول عىل
يابان ومصبه ()138؛ مما أحرج موقف بلفور يف إلمؤتمر،
ترصي ح من بلفور حول موقف بريطانيا من إلتحالف إألنجلو -ي
إلت يمكن من خاللها
لذلك وجد إلوفد ر
إلب ي
يطان أنه من إلرصوري إلتنسيق مع إلوإليات إلمتحدة عىل إلسياسة إلمشبكة ي
.
وف سبيل ذلك إقبح بلفور ؤدرإج
موإجهة
إليابان ،فقد رأى بلفور أنه يف حال ؤلغاء إلتحالف فمن إلرصوري ؤيجاد إلبديل ي
ر
إلثالن ،ك يحافظ عىل إلسالم وإلوضع إؤلقليىم إلرإهن ف ر
إلشق إألقىص (.)139
إلميثاق
ي
ي
ي ي

Washington Conference, PP. 288-291; Pash., Deterrence and the Origins of the Pacific War, P. 63; Bemis,
American Foreign Policy, P. 458.
) (134فىشٌ دزوَش :انشسق األلظً (انظٍُ وانُاتاٌ  ،)9971-9818يطاتغ غثاشٍ ،ؽ ،8انماهسج  ،9991ص 916؛ زاَشياوز :ذيازَخ انُاتياٌ
يٍ اندروز زرً هُسوشًُا خَ :ىظف شهة انشاو ،داز ػالء اندٍَ ،ديشك  ،1444ص .981
(135) Tate & Foy., More Light on the Abrogation of the Anglo-Japanese Alliance, P. 554.
(136) Wright., The Washington Conference, P. 292; Vinson., The Drafting of Four-Power Treaty of the
& Washington Conference, P. 40; Macnair & Lach., Modern Far Eastern International Relations, P. 177; Tate
Foy., More Light on the Abrogation of the Anglo-Japanese Alliance, P. 554; Nieh., Japan's Manchuria Policy, P.
122.
(137) Barnhart., Japan and The World, P. 43; J. Crowley., National Defense and the Consolidation of Empire,
Ed. By: J. Livingston., The Japanese Reader, Random House Inc, New York 1973, P. 232; Asada., Japan's "Special
Interest" and the Washington Conference, P. 66; S. F. Bemis., American Foreign Policy and Diplomacy, New
York 1959, PP. 359-360; Griswold., The Far Eastern Policy of the United States, P. 131.
(138) Vinson., The Drafting of Four-Power Treaty of the Washington Conference, P. 42.
(139) FRUS, 1922, Vol. I, U. S Government Printing Office Washington 1938, P. 3; Gamble., Britain and the
Washington Naval Conference, P. 327.
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إستلم هيوز إقبإح بلفور ،وطلب بعض إلوقت لدرإسة جوإنبه بصورة تفصيلية ،ؤإل أنه إعبض عىل إستخدإم مصطلح
وبالتاىل فإن موإفقة مجلس
يعت معاهدة،
ي
معاهدة ،أو تحالف ( ،)140وإقبح إستبدإلها بمصطلح ترتيب( ،)141ألنه إل ي
إألمريك لن يسمحا لحكومتهما
وإلكونجرس
إلشيوخ عىل إلمعاهدة لن تكون ممكنة ،عالوة عىل ذلك فإن إلرأي إلعام
ي
ر
يلع بصورة
نوفمب– أن إلميثاق
إلت عقدت يف 19
ر
ي
إلثالن لن ي
باإلنضمام ؤىل أي تحالف .وأوضح هيوز  -يف إلجلسة إلثانية ي
يابان ،ومكمن إلضعف فيه أن بإمكان بريطانيا وإليابان تنشيط تحالفهما إلقديم دون موإفقة
قاطعة إلتحالف إألنجلو -ي
ً
إلوإليات إلمتحدة ،وتلك إلفقرة لن تكون يف صالح إلوإليات إلمتحدة.
وبناء عىل ذلك إقبح هيوز ضورة تجريد إلميثاق
ر
إلثالن من رشط إلتحالف إلعسكري ،وتوسيع نطاقه ليشمل فرنسا ،وأكد أنه من إلرصوري أن يطلق عليه إسم إتفاقية
ي
أفضل من تحالف ،وعىل بلفور إلحصول عىل موإفقة إليابان عىل تلك ر
إلشوط (.)142
ؤن ؤضإر هيوز عىل ؤدخال فرنسا يف إإلتفاق ،لم يكن –فقط -من أجل تخفيف إستيائها حول إلنسب إلبحرية ؤذ ؤن
إلت تبدو منحرفة عن
إتفاقية إلقوى إلخمس قد أثارت إستياء فرنسا– ولكن كان من أجل تعميم مسؤوليات إإلتفاقية ،ي
إلت قدمها ،أن يؤكد
إلسياسة إألمريكية إلتقليدية بتجنب إلتحالفات( .)143وبذلك حاول هيوز من خالل إلمقبحات ي
عىل أن إللجوء ؤىل إلقوة أمر مرفوض ،وأنه يجب عىل كل إلدول ؤصدإر بيان عام باإلعبإف إلمشبك بسيادتها وحقوقها
يف منطقة إلمحيط إلهادي ،وبتلك إلخطوإت يمكن إستبدإل إإلتفاقية إلدولية إلعامة لتحل محل إلتحالف إألنجلو-
وبالتاىل تتخلص بريطانيا بشكل إلئق من إلتحالف دون ؤثارة أية مشاكل مع إليابان.
يابان،
ي
ي
ً
نوفمب  2012ؤىل إلمؤتمر إقبإحا للحماية إلمشبكة للمصالح إلحيوية إلخاصة يف منطقة إلمحيط
11
ف
إ
ر
شيديها
قدم
ر
ي
ر
ر
ؤيس إلنسينج لصالح إليابان ،ولكن محاولته باءت بالفشل ،عندما
وإلشق إألقىص ،يف محاولة منه إلستغالل معاهدة
ي
ً
إلت غطت كال من إلحقوق
حذف بلفور بمهارة عبارة مصالح إليابان إلحيوية ( ،)144وقدم نسخة أخرى من إلمقبحات ي
إؤلقليمية وإلمصالح إلحيوية للقوى إلمتعاقدة ( .)145وقد حاول هيوز معرفة رأي إلحكومة إليابانية من خالل موقف
ً
إليابان من إإلتفاقية إلرباعية إلمقبحة ،فرد كاتو بأن حكومته مقتنعة تماما باإلقبإح وإل تمانع من دخول فرنسا يف
إلوفد
ي
ً
إإلتفاق ( ،)146وبالفعل تلف هيوز ردإ من إليابان بالموإفقة عىل ؤدخال فرنسا يف إإلتفاق إلمقبح ،وتم إتخاذ إلبتيبات
ً
لعقد إجتماع إلدول إألرب ع ،وإإلستعدإد ؤلعدإد مسودإت إإلتفاقية ( .)147وكان إلعرض إلذي أعده هيوز ،مماثال
وإلبيطانية إلسابقة ،ؤإل أنه إختلف يف إلعديد من إلخصوصيات إلجوهرية؛ ؤذ كان جوهر إإلقبإح هو
للمقبحات إليابانية ر
.
تقليل إلضمانات يف مستعمرإت إلدول يف جزر إلمحيط إلهادي وقد حذف هيوز إلرجوع ؤىل إلمصالح إلحيوية لليابان،
ر
يابان ،وحصل بذلك عىل موإفقة كل من بلفور وشيديهارإ عىل
وحدد مدة إإلتفاقية بعشة أعوإم ،وإلغاء إلتحالف إألنجلو -ي
"فيفان"  R. Vivaniإلذي حل محل رئيس إلوزرإء بريان
نس
ي
إإلقبإح ،كما تم عرض تلك إلمقبحات عىل رئيس إلوفد إلفر ي
فأبدى موإفقته عليها(.)148
ديسمب ،قدم شيديهارإ خاللها عروضا أخرى؛ تضمنت أن إلقوتي إللتي يربطهما
0
9
ف
ؤضافية
كما أجريت مناقشات
ر
ُ َ ي
ً
إتفاق مشبك يجب أن تدعوإ إألطرإف إألخرى لالنضمام ؤىل إإلتفاقية .وقد إلف ذلك إإلقبإح معارضة هيوز ،نظرإ لتأكيد
يابان .كما أوضح شيديهارإ بأن هيوز رغب يف إستبعاد أية مصالح تتعلق
شيديهارإ عىل إستمرإر إلتحالف إألنجلو -ي
إض إلخاضعة
ر
لأل
إج
ر
ؤد
أنه
عىل
ه
تفسب
يتم
إلعمل
ذلك
عىل
إره
ض
ؤ
وإن
بالمستعمرإت يف آسيا ،وخاصة يف إلصي،
ي
)َ (140ؼىد انرًعك األيسَكٍ انسافغ نهرسانفاخ ئنيً َظيا ر خيىزج واشيُطٍ وذىيياض خُفسظيىٌ ،انريٍ زؼيد ػهيً انرًعيك انكاييم تاالظيرمالل
انراو فٍ ئدازج انشإوٌ ان ازخُح ،خىفا ي يٍ ظسة انرسانفاخ نهىالَاخ انًرسدج ئنً انسسب ،نهًصَد اَظس:
J. C. Vinson., The Parchment Peace: The Senate Defense of the Four-Power Treaty of the Washington
Conference, The Mississippi Valley Historical Review, Vol. 39, No. 2, (Sep., 1952), P. 309.
(141) Gamble., Britain and the Washington Naval Conference, P. 328; FRUS, 1922, Vol. I, P. 2.
(142) Vinson., The Drafting of Four-Power Treaty of the Washington Conference, PP. 43-44.
(143) Birn., Open Diplomacy at the Washington Conference, P. 318; Tate & Foy., More Light on the Abrogation
of the Anglo-Japanese Alliance, P. 554.
(144) FRUS, 1922, Vol. I, P. 2; Asada., Japan's "Special Interest" and the Washington Conference, P. 66.
(145) FRUS, 1922, Vol. I, P. 4.
(146) FRUS, 1922, Vol. I, P. 40; Vinson., The Drafting of Four-Power Treaty of the Washington Conference, P. 44.
(147) FRUS, 1922, Vol. I, P. 5.
(148) Draft by the Secretary of State of an Agreement between the United States of America, the British
Empire, France, and Japan, FRUS, 1922, Vol. I, PP. 7-8, 40; Gamble., Britain and the Washington Naval
Conference, P. 361; Vinson., The Drafting of Four-Power Treaty of the Washington Conference, P. 45.
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ً
ً
إلت يغطيها إإلتفاق لم يكن مرضيا تماما ،ؤذ ؤن إليابان نفسها عبارة عن مجموعة من
لالنتدإب ،وذلك إلتحديد للمنطقة ي
إلجزر يف إلمحيط إلهادي (.)149
ُ
ديسمب  ،2012وتعهدت خاللها إلدول إلموقعة
21
ف
أعضائها
بكامل
قدت
ع
جلسة
عرض رؤساء إلوفود إإلتفاقية يف
ر
ي
ً
باحبإم حقوق بعضها بعضا يف منطقة إلمحيط إلهادي ،وإذإ نشأ نزإع خارج أية قضية من قضايا إلمحيط ،فإنه يجب
وف حالة حدوث تهديد
دعوة إألطرإف إألخرى إلمتعاقدة ؤىل إإلنضمام لمؤتمر مشبك لدرإسة ذلك إلبإع وتسويته .ي
عدوإن تقوم به أية قوة أخرى فإن إألطرإف إلمتعاقدة توإفق عىل إإلتصال مع إلقوة إألخرى
لحقوقها بوإسطة أي عمل
ي
إلت يفرضها ذلك
من أجل إلتوصل ؤىل تفاهم ،وإتخاذ إؤلجرإءإت إلفعالة بصورة مشبكة ،أو مستقلة لموإجهة إلرصورإت ي
إلموقف إلخاص .وتم إإلتفاق عىل إستمرإر مدة إإلتفاقية ر
عش سنوإت من بدإية تطبيقها ،كما تقرر أنه عىل أية قوة ترغب
ً
ر
يابان
يف ؤنهاء تلك إإلتفاقية أن تبلغ إألطرإف إألخرى قبل إثت عش شهرإ ،ومع ؤقرإر إإلتفاقية فإن إلتحالف إألنجلو -ي
إلموقع يف لندن  21يوليو  2022قد تم ؤلغاؤه ( .)150وقد أرفق باإلتفاقية ملحق يستبعد إلخالفات وإلقضايا إلمحلية،
حىل للقوى إلمعنية.
إلت قد تخضع للمناقشة يف ظل إلمادة إألوىل من إإلتفاقية ،ليتم حلها من خالل إلنظام
ي
إلقضان إلم ي
ي
وإلت تم ؤعالنها خالل مناقشات تلك
وإلحفاظ عىل إمتيازإت إلوإليات إلمتحدة فيما يتعلق بالجزر إلخاضعة لالنتدإب ،ي
إإلتفاقية (.)151
ً
ينبع أن
فقد حرصت إلوإليات إلمتحدة عىل توضيح أن تطبيق إإلتفاقية إل يلزمها وإل يعد قبوال من جانبها لالنتدإب ،وإل ي
إلت تفرض إنتدإبها عىل جزر إلمحيط إلهادي .وقد تم ؤدرإج
يعوق هذإ إلملحق إلتوصل ؤىل إتفاقيات بينها وبي إلدول ي
هذإ إلمرفق لتسوية قضية ياب ،وإلجزر إلخاضعة لالنتدإب يف جنوب خط إإلستوإء.
ً
ً
ر
:
إلت كانت تنص عىل إحبإم
يالحظ أن ثمة تشابها وثيقا بي إتفاقية إلقوى إألرب ع وإلمادة إلعاشة من ميثاق عصبة إألمم ،ي
ً
إلسياس لكل أعضاء إلعصبة ،كما نصت أيضا
إلدول إألعضاء يف إلعصبة ،وإلحفاظ عىل إلسالمة إؤلقليمية ،وإإلستقالل
ي
إلت من خاللها تدفع ذلك إلعدوإن .ومن ثم
خارج فإن إلعصبة سوف
عىل أنه يف حالة حدوث عدوإن
ر ي
توض بالوسائل ي
ي
ر
عدوإن ضد أية دولة من إلدول إألرب ع
ضمت ألية دولة قد تشع يف إلقيام بعمل
كانت تلك إإلتفاقية بمثابة تحذير
ي
ي
ً
إعتدإء عىل إلدول إلثالث إألخرى.
إلمعنية ،فإن ذلك يعد
خاتمة:
ر
النتائج ر
االتفاف
الميتبة عىل
ي
تكمن أهمية تلك إإلتفاقية يف أمرين :أولهما :أنها جرت إلوإليات إلمتحدة إألمريكية -وللمرة إألوىل بعد رفضها إإلنضمام
إلكبى يف
ؤىل عصبة إألمم ونبذها لميثاقها -ؤىل نوع من إلتعاون محدود إلنطاق تجسد يف قبول مبدأ إلتشاور مع إلدول ر
ً
حدإ للتحالف إألنجلو-يابان بطريقة دبلوماسية ر
ومشوعة ،بعد أن أصبح
إلمصالح إلمشبكة .وثانيهما :أنها وضعت
ي
إلبيطانية( .)152عالوة عىل ذلك ،حررت
وإلبيطانية ودول إلدومينيون ر
إلتحالف غب مرغوب فيه يف إألوساط إألمريكية ر
(149) FRUS, 1922, Vol. I, PP. 28-29.
(150) Insular Possessions and Dominions in the Pacific (Four – Power Treaty), Treaties and other International
Agreement of The United State of America (1776 – 1949), Vol. 2, Multilateral 1918-1930, United States
Government Office, Washington 1931, PP. 332-334; United States, Sen. Doc. 124, 67th Cong., 2nd Sess.,
Armament Conference Treaties, PP. 23-25; FRUS, 1922, Vol. I, PP. 34-36; Root & Others., Conference on the
Limitation Armament, PP.193-194; Bemis, The United States As a World Power, P. 225; Tate & Foy., More Light
;on the Abrogation of the Anglo-Japanese Alliance, P. 554; Wright., The Washington Conference, PP. 292-293
Macnair & Lach., Modern Far Eastern International Relations, P. 177; Commager., Documents of American
History, PP. 363-364; Bemis., American Foreign Policy, P. 459; Text of the For-Power Treaty as Signed and the
;Note Embodying Our Reservations, New York Times, Dec 14, 1921, P. 2
كاز :انؼاللاخ اندونُح ،ص .11
(151) United States, Sen. Doc. 124, 67th Cong., 2nd Sess., Armament Conference Treaties, P. 26; FRUS, 1922,
Vol. I, PP. 36-37; Declaration Accompanying the Above Four-Power Treaty, (A.J.I.L), Vol. 16, No. 2, Supplement:
Official Documents, (Apr.1907), P. 63; New York Times, Dec 14, 1921, P. 2; Macnair & Lach., Modern Far
Eastern International Relations, P. 177.
( )911كاز :انؼاللاخ اندونُح ،ص .11
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وإلت كانت يف
إألخالف  -إلوإليات إلمتحدة من عبء تحصي جزر إلمحيط إلهادي،
تلك إإلتفاقية – من خالل إإللبإم
ي
ي
َّ
نظر إلعديد من أعضاء مجلس إلشيوخ غب ضورية؛ مما وفر عىل إلوإليات إلمتحدة ماليي إلدوإلرإت كلفة تحصينها،
وضمنت بذلك أمن جزر إلفلبي (.)153
ً
ً
يابان
يتبي لنا مما سبق ،أن إلوإليات إلمتحدة حققت من خالل تلك إإلتفاقية
هدفا مزدوجا :ؤلغاء إلتحالف إألنجلو -ي
ً
ً
.
إض إلفلبي ثانيا فالتحالف إلذي أربك عالقات إلوإليات
أوال ،وإقامة نظام جديد قائم عىل إحبإم إلسالمة إؤلقليمية ألر ي
إلمتحدة مع بريطانيا قد تم إستبدإله باتفاقية إلقوى إألرب ع .وأتاحت تلك إلتسوية لليابان إلخروج من عزلتها باإلنضمام
وبالتاىل أزإلت إلتوترإت حول
ؤىل جانب إلوإليات إلمتحدة وبريطانيا وإلقوى إألخرى يف إتفاق يمنع إلمنافسة إلبحرية،
ي
إلعالقات إألنجلوأمريكية من ناحية وإلعالقات إليابانية إألمريكية من ناحية أخرى؛ مما قلل من إحتمالية نشوب حرب
بي تلك إلقوى إلثالث.
َّ
إلدوىل إلذي يجب أن يحل محل إإللبإمات
ومن إلجدير بالذكر أنه تم ؤلغاء إلتحالف دون إإلتفاق عىل نظام إلتعاون
ي
ً
إلثنائية؛ مما أدى ؤىل ؤفادة إليابان مستقبال من هذإ إلوضع لتحدي إتفاق إلقوى إلتسع وميثاق جمعية إألمم دون أن
ً
ً
تستطيع أية دولة ،أو مجموعة من إلدول إلصمود يف وجهها .وكان عملها هذإ تحديا سافرإ للدول إألوروبية إلمستفيدة من
ً
إألوضاع إلقائمة آنذإك ،ومقربا لها من إلدول إلمتمردة عليها كألمانيا وإيطاليا.
وإلت
إلت قامت بي إليابان وإلوإليات إلمتحدة حول جزيرة ياب ،ي
ويرتبط باتفاقية إلقوى إألرب ع بصورة وثيقة إلمفاوضات ي
نتج عنها تسوية مرضية بي إلطرفي تم توقيعها يف  22رفبإير  ،2011وبمقتىص تلك إلتسوية إعبفت إلوإليات إلمتحدة
إليابان عىل جزيرة ياب يف ظل عصبة إألمم .كما وإفقت إليابان عىل إإلعبإف بكامل حقوق إلوإليات إلمتحدة
باإلنتدإب
ي
.
فيما يتعلق بخطوط إلتلغرإف عىل أرض إلجزيرة ومن ثم إختتمت إلمحادثات بي إليابان وإلوإليات إلمتحدة وبريطانيا
وفرنسا وإيطاليا وهولندإ بعد إإلتفاق عىل تقسيم خطوط إلتلغرإف إأللمانية يف إلمحيط إلهادي بي إلوإليات إلمتحدة
وإليابان وهولندإ (.)154
المصادر والمراجع:
الوثائق غي المنشورة:
United States, Senate Document, No. 124, Record 67th Congress., 2nd. Session., Armament
Conference Treaties.
وتتضمن إتفاقيات مؤتمر وإشنطن إلبحري .2011-2012
الوثائق المنشورة:
Department of State, Foreign Relations of the United States, Diplomatic Papers, United States
Government Printing Office, Washington: Vols:
FRUS, 1902, FRUS, 1905, FRUS, 1908, FRUS 1914: Supplement, The World War,
Washington 1928, FRUS, 1915, FRUS, 1920, Vol. II, FRUS, 1921, Vol. I, II, FRUS, 1922, Vol. I,FRUS,
1922, Vol. I, II.
المراجع العربية:
ر
وتمبىل :أوروبا ف إلقرني إلتاسع ر
:
عىل أبو درة ،لويس إسكندر،
دمحم
ترجمة
)،
2019
2190
(
ين
وإلعش
عش
ي
أ.ج .جرإنت ر ي
ي
مرإجعة :أحمد عزت عبد إلكريم ،إلقاهرة .2011
إن ،ط ،2ببوت .2090
أ.مانفريد :موجز تاري خ إلعالم ،ترجمة :دمحم
إلثان ،دإر إلفار ر ي
عيتان ،إلمجلد ي
ي
آرثر تيدمان :إليابان إلحديثة ،ترجمة :وديع سعيد ،مرإجعة :رفاعة إألنصاري ،إألنجلو إلمرصية ،إلقاهرة د .ت.
بيب رونوفان :تاري خ إلعالقات إلدولية ،ترجمة :جالل يحت ،دإر إلمعارف ،إلقاهرة .2019
(153) Vinson., The Parchment Peace: The Senate Defense of the Four-Power Treaty of the Washington
Conference, P. 308.
(154) Convention between the United States of America and Japan, Signed at Washington, February 11, 1922,
;FRUS, 1922, Vol. II, PP. 600-604; Asada., Japan's "Special Interest" and the Washington Conference, P. 62
Wright., The Washington Conference, P. 294.
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تشسب بي :ر
إلشق إألقىص ،ترجمة :حسي إلحوت ،مرإجعة :فريد عبد إلرحمن ،مكتبة مرص ،إلقاهرة.
جالل يحت :ر
إلشق إألقىص إلحديث وإلمعاض ،دإر إلمعارف ،إلقاهرة .2091
ر
جيان بوتسان وآخرون :موجز تاري خ إلصي ،دإر إلنش باللغات إألجنبية ،ط ،2بكي  ،2091ص .221
دعد بوملهب عطاهللا :إليابان من ر
إلشوق ؤىل إلسطوع ،مكتبة لبنان ،ببوت .2001
رإيشاور :تاري خ إليابان من إلجذور حت هبوشيما ت :يوسف شلب إلشام ،دإر عالء إلدين ،دمشق .1999
رجب حرإز :تاري خ أوروبا إلمعاض ،دإر إلنهضة ،إلقاهرة ،2099
ر
س :إلجيوبولتيكا ،ج ،1ت :يوسف مجىل ،لويس إسكندر ،مرإجعة :عبد إلمنعم إلشقاوي ،دإر
رسل فيفيلد ،ج بب ي
إلكرنك ،إلقاهرة د .ت.
روبرت سكاإلبينو :إلسياسة إلخارجية لليابان إلحديثة ،رؤشإف :روي مكريدس ،مناهج إلسياسة إلخارجية يف دول إلعالم،
ترجمة :حسن صعب ،مرإجعة :يوسف إيبش ،منشورإت إلمكتبة إألهلية ،ببوت .2012
رومي :آسيا إلمعاضة إلفعل ورد إلفعل ،ت:
سام شي ،دإر إلتحرير ،ج ،1إلقاهرة .2091
ي
إلجامع ،إلقاهرة .2099
ميخ  ،2021 -2919دإر إلكتاب
رؤوف عباس حامد :إلمجتمع
إليابان عرص ر ي
ي
ي
ر
إلعرن للبحث وإلنش ،إلقاهرة .2091
عبد إلحميد إلبطريق :إلتيارإت إلسياسية إلمعاضة  ،2019 – 2921إلمركز
ري
عبد إلفتاح حسن أبو عليه ،ؤسماعيل ياي :تاري خ أوربا إلحديث وإلمعاض ،دإر إلمري خ ر
للنش ،إلرياض د.ت.
ي
عمر عبد إلعزيز عمر :أوروبا ( ،)2020 – 2921دإر إلمعرفة إلجامعية ،إؤلسكندرية .2001
ر
ر
باس ،ط ،1إلقاهرة .2001
فوزي درويش :إلشق إألقىص (إلصي وإليابان  ،)2011-2911مطابع غ ي
مدبوىل ،إلقاهرة .2090
دمحم نعمان جالل :إلرصإع بي إلصي وإليابان ،مكتبة
ي
ر
مخ إلدين فوزي ،ؤبرإهيم عارف كبة :شوإين إلي وقفزة إلصي لألمام ،إلدإر إلقومية للطباعة وإلنش ،إلقاهرة د.ت.
ي
:
:
ـه.
شيخان ،دإر إلجيل ،ط ،2ببوت .2001
سمب
ت
،
2010
2020
إلصلح
معاهدإت
منذ
إلدولية
إلعالقات
كار
ي
:
:
هشام حسن تاري خ إليابان إلحديث وإلمعاض عرصي تايشو -شوإ  ،2090 -2021إألنجلو إلمرصية ،إلقاهرة .1991
كيالن ،إلمجلس إألعىل للثقافة ،إلقاهرة .1991
هيلدإ هوخام :تاري خ إلصي ،ترجمة :رأشف
ي
ول ديورإنت :قصة إلحضارة ،ر
إلشق إألقىص" إليابان" ،ترجمة :دمحم بدرإن ،ج ،1م ،1إلهيئة إلمرصية إلعامة للكتاب،
إلقاهرة .1992
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