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The research aims to shed light on the Ottoman position on the
Russo-Japanese war in the Far East 1904-1905; Where the
Ottoman Empire took an intriguing stance, there was a
discrepancy between the popular stance and the official stance of
the Attic State. The Ottoman people took the stance of open
hostility to the Russians, and supported Japan in its struggle
against Russia, and the people and intellectuals in the Ottoman
Empire showed a great desire for Japan’s victory and defeat.”
Petersburg ". While we find the position of Sultan Abdul Hamid
and the Ottoman Empire in contradiction to the position of the
public towards the people; He adopted the policy of strategic
balance in the conflict between the Japanese and the Russians,
considering that Russia is the largest neighboring country to the
Ottoman Empire, and it still poses a great danger to the property
of the Ottoman Empire that must be avoided. Therefore, the
Ottoman Sultan followed a completely different plan and policy to
the trends of public opinion. He was keen to support Japan, and
at the same time avoided angering the European countries that
supported the Russians and the possibility of confronting Russia,
which is the strongest and most dangerous neighbor to
him. Therefore, Sultan Abdul Hamid II adopted many other
strategies, and followed a neutral policy towards Russia and
Japan, went in the direction of the policy called the policy of
balances. We also discussed in this research the development of
Ottoman-Japanese relations before the Russo-Japanese war, and
focused on the causes of the conflict between the Japanese and
Russian states, and its repercussions on the balance of power in
the region. And the international position on this conflict, We
dealt with the American endeavors to end the war between the two
parties under the Port Smouth Agreement, and discussed the
effects of the Japanese victory over Russia and its repercussions
on the peoples of the East.
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امللخص:
يهدف البحث إىل تسليط الضوء على املوقف الدويل العثماين من احلرب الروسية الياابنية يف منطقة الشرق
األقصى  ،1905 – 1904حيث اختذت الدولة العثمانية موقفاً مثرياً للفضول فقد كان هناك تباين بني املوقف
الشعيب ،واملوقف الرمسي للدولة العلية ،فقد اختذ الشعب العثماين موقف العداء الصريح للروس ،وانصر الياابن يف
صراعها ضد روسيا ،وأظهر الناس واملثقفون يف الدولة العثمانية رغبة كبرية يف انتصار الياابن وهزمية " بطرسبورغ".
بينما جند موقف السلطان عبد احلميد والدولة العثمانية خمالفاً ملوقف العامة من الشعب ،فقد اختذ سياسة التوازن
االسرتاتيجي يف الصراع القائم بني الياابنيني والروس ابعتبار أن روسيا أكرب الدول اجملاورة للدولة العثمانية ،والتزال
تشكل خطراً كبرياً على أمالك الدولة العثمانية جيب جتنبه ،لذلك اتبع السلطان العثماين خطة وسياسة خمتلفة متاماً
لتوجهات الرأي العام فقد كان حريصاً على دعم الياابن ،ويف الوقت نفسه يتحاشى إغضاب الدول األوروبية
الداعمة للروس واحتمال مواجهة روسيا اليت تعد أقوى وأخطر جار له لذلك انتهج السلطان عبد احلميد الثاين
اسرتاتيجيات أخرى كثرية ،واتبع سياسة حمايدة جتاه روسيا والياابن ،وذهب يف اجتاه السياسة اليت يطلق عليها اسم
سياسة التوازانت.
كما تطرقنا يف هذا البحث إىل تطور العالقات العثمانية الياابنية قبل احلرب الروسية الياابنية ،وركزان على أسباب
الصراع بني الدولتني الياابنية والروسية ،وانعكاساته على توازن القوى يف املنطقة .واملوقف الدويل من هذا الصراع،
وتناولنا املساعي األمريكية إلهناء احلرب بني الطرفني مبوجب اتفاقية بورت مساوث ،وانقشنا آاثر االنتصار الياابين
على روسيا وانعكاساته على شعوب الشرق.
الكلمات املفتاحية :احلرب الياابنية الروسية ،الشرق األقصى ،عبد احلميد الثاين ،الدولة العثمانية.
املقدمة:
يرى الياابنيون يف روسيا جارًة مثرية للمتاعب ،ومصدر هتديد حقيقي يف مشال شرق آسيا ,ابعتبارها أقوى الدول اجملاورة
للياابن ،والقوة الوحيدة يف املنطقة "غري اآلسيوية ثقافياً وعرقياً".
وقد تناولنا يف هذه الدراسة مرحلة مهمة من مراحل الصراع العسكري الياابين يف الشرق األقصى من عام  1896إىل عام
1905م ,واليت تعترب من املراحل اهلامة يف التاريخ الياابين .نظراً لدخول الياابن يف صراع استعماري مع روسيا القيصرية للسيطرة
على كوراي ومشال منشوراي يف سبيل إقامة إمرباطورية استعمارية على غرار اإلمرباطورايت االستعمارية الغربية.
َّ
إن عنوان البحث هو "املوقف العثماين احلرب الياابنية الروسية يف الشرق األقصى  ،"1905- 1896واختيار تلك الفرتة

إمنا يعود لسببني كان األول :هو أن عام  1896ميثل بداية التدخل الروسي ضد الياابن يف قضااي الشرق األقصى ،أما السبب
3د ،.جامعة ماردين ،تركيا
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الثاين :فكون أن عام  1905وضع هناية للحرب اليت اندلعت بني الطرفني وحققت فيها الياابن أول نصر يف اترخيها على العرق
األبيض.
أهداف الدراسة:
 إبراز العالقات العثمانية الياابنية قبل احلرب واملوقف العثماين من احلرب الروسية الياابنية.
 إبراز أسباب احلرب ونتائجها على شعوب الشرق.
 التعرف على املوقف الدويل من احلرب الياابنية الروسية.
اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي لوصف ظاهرة الصراع الدائر بني الياابن وروسيا وحتليله وتقوميه يف ضوء الدراسات
التارخيية ،كما اعتمدت الدراسة على املنهج التارخيي من خالل إلقاء الضوء على مراحل الصراع أسبابه ،وتطور املوقف الدويل من
الصراع ،ورصد تطورات احلرب بني الطرفني ،وصوالً لنتائج احلرب على الطرفني وشعوب املنطقة.
وقد اشتمل البحث على مقدمة ومخسة مباحث منها مبحث متهيدي ابإلضافة خلامتة وقائمة أبهم املالحق ,وكذلك قائمة
ابملصادر واملراجع.
تناولنا يف البحث النقاط التالية:
اجلذور التارخيية للصراع الياابين الروسي ،ودور املسألة الكورية يف اندالع احلرب الروسية الياابنية ،واملوقف الدويل من
الصراع وأثر التحالف اإلجنليزي الياابين  ,1902يف إقدام الياابن على خوض غمار احلرب ضد روسيا ،كما تناولنا أحداث احلرب
الياابنية-الروسية .1905-1904واملوقف الدويل أثناء احلرب ،وخاصة املوقف العثماين ،وكذلك تناولنا املساعي السلمية الدولية
وعلى رأسها املساعي األمريكية ،وتوقيع معاهدة بورت مسوث ،ونتائج احلرب الروسية-الياابنية وانعكاساهتا على شعوب الشرق.
ومن مث اعتمد الباحث يف هذه الدراسة على مصادر ومراجع متنوعة ومنها على سبيل املثال :الواثئق األمريكية اخلاصة
بعالقات الوالايت املتحدة مع دول العامل ,واليت كان هلا دور يف إثراء البحث من خالل رسائل وتقارير سفراء الوالايت املتحدة إىل
وزارة اخلارجية األمريكية واليت كانت تقيم األوضاع يف تلك املرحلة .ابإلضافة إىل بعض الواثئق الربيطانية اليت صدرت أثناء
التحالف اإلجنليزي الياابين واحلرب الروسية اليااب نية ،كما اعتمدت الدراسة على مجموعة من الواثئق العثمانية اليت تناولت تقارير
ومراسالت السفراء العثمانيني خالل فرتة الصراع  .كما اعتمد الباحث يف هذه الدراسة على عدد من املصادر واملراجع والدورايت
العربية واألجنبية اخلاصة بفرتة حبثه.
متهيد:
لقد كانت الياابن وعلى امتداد اترخيها الطويل أكثر دول العامل عزلة ،إذ مل حيدث أي اتصال بينها وبني أقرب بلدين
مجاورين هلا إال مع بداية عصر التجارة عرب احمليطات يف القرن السادس عشر .حيث وصلتها عرب كوراي والصني التأثريات احلضارية
(رايشاور ،1989 ،صفحة  .)47وكان حكام التوكوجاوا (( ،(Suganami, 1998, p. 3) )iعباس ،1976 ،:صفحة
 )238الياابنيني قد اختذوا قراراً عام  1639إبغالق أبواب بالدهم يف وجه العامل اخلارجي )(Others, 1976, p. 484
لكي يضمنوا جتنب كل ما قد يهدد استقرار نظام احلكم .وإبعاد خطر التوسع الغريب يف البحار الشرقية الذي بلغ ذروته مع مطلع
القرن السابع عشر عندما ثبت اإلجنليز أقدامهم يف اهلند ،وأخذوا يتطلعون إىل الصني اليت بدؤوا يطرقون أبواهبا مع بداية القرن
التاسع عشر(عباس ،1980 ،صفحة .)38
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يف أقصى مشال شرق آسيا .وهذه اجلزر اليت تبلغ مساحتها اإلمجالية حنو  15.5ألف كلم مربع ويسكنها أكثر من  20ألف
نسمة ،حتتوي على ثروات كبرية من النفط والغاز واملعادن ،وتتمتع مبوقع اسرتاتيجي وعسكري مهم ،لذا فليس من املستغرب أن
يدور حوهلا صراع متوارث ومتجدد عرب األزمنة ألن النزاع والتنافس حوهلا مر بتطورات عديدة ،ففي منتصف القرن الـ 19عقدت
«معاهدة شيمودا» اليت أعطت جزر الكوريل اجلنوبية للياابن وجزر الكوريل الشمالية لروسيا القيصرية .فيما أبقت جزيرة سخالني
حتت إدارة مشرتكة ،وبعد ذلك بعقدين من الزمن أبرمت «معاهدة سان بطرسربغ» لعام  1875واليت قبلت روسيا مبوجبها التنازل
للياابن عن كامل جزر الكوريل مقابل أن حتصل على حق السيادة على جزيرة سخالني فقط( .املدين ،2017 ،صفحة )1
وقعت تطورات كبرية يف هناية القرن التاسع عشر يف منطقة الشرق األقصى قلبت موازين القوى العاملية ،حيث هزمت
الياابن الصني يف احلرب الياابنية الصينية  .1895 – 1894وسيطرت مبوجبها على كوراي ،وبدأت متهد للسيطرة على منشوراي
ذات األمهية االسرتاتيجية ابلنسبة لروسيا القيصرية اليت تعترب واحدة من أعظم القوى األوروبية ،فتداخلت املصاحل اإلمربايلية بني
الدولتني حول أطماعهما التوسعية يف منشوراي ( BOA.İ.DH. 1049/84828-14 Eylül 1303/ 26 Eylül
.)1887.
وإذا كانت احلرب الياابنية الصينية  ،1895 – 1894قد أدت إىل إهناء النفوذ الصيين يف كوراي ،فإهنا يف الوقت نفسه
فتحت الطريق أمام روسيا لكي ختلف الصني يف موقعها كمنافس رئيسي للياابن على كوراي ومنشوراي .وقد ظهر ذلك بشكل
واضح من خالل التدخل الثالثي (فرنسا -أملانيا -روسيا) الذي قادته روسيا لتجريد الياابن من مكاسبها اليت حصلت عليها
مبوجب معاهدة شيمونوسيكي عام  .1895لذلك أاثر سلب روسيا ملكاسب االنتصار الياابين على الصني موجةً ال تقاوم من

العداء الياابين لروسيا ،خاص ًة وأن األوساط احلاكمة يف الياابن كانت ختطط لفتوحات استعمارية ،وتروج لفكرة إمرباطورية ايابنية
كبرية تشمل كوراي واملقاطعات الشمالية من الصني ومنغوليا وكذلك منشوراي (مانفريد ،1989 ،صفحة  .)227ومما زاد األمر
سوءاً عندما حصل الروس على عقد إجيار مدته تسعة وتسعون عاماً يف شبه جزيرة "لياوتونج" عام  1898ابت من الواضح أهنم
قد أخرجوا الياابنيني لكي تتمكن روسيا من الدخول يف منافسة الياابن يف السيطرة على كوراي والصني (Duus, 1976, p.
).130
يعود سبب االهتمام الروسي بتلك املنطقة لكوهنا ذات أمهية اسرتاتيجية كبرية ابلنسبة هلا ،فقد أدركت أن الوجود الياابين
على ساحل كوراي اجلنويب سيرتتب عليه هتديد لطرق مواصالهتا البحرية ،حيث سيمكن الياابن من إغالق املنافذ البحرية ومنع
مرور السفن الروسية بني املمتلكات الروسية يف احمليط اهلادي وبني املناطق اليت حصلت عليها ومت استئجارها مبوجب تدخلها يف
هناية احلرب الصينية -الياابنية ،ولذلك سعت ملنافسة الياابن على كوراي لتأمني طرق مواصالهتا البحرية.
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هوكايدو إلعادة البحارة الياابنيني الذين جرفهم التيا ر إىل الشواطئ الروسية ،وأثناء ذلك قدم الكسمان مذكرة رمسية تطالب بفتح
أبواب التجارة بني البلدين.ولكن الباكفو(( )iiعبد الغفار رشاد ،1984 ،:صفحة ( ،)131جانسن ،صفحة  )21اعتذرت له،
ونصحته ابلتوجه إىل جنازاكي للتفاوض مع السلطة املركزية) .(T. Sakamoto., 1989, p. 84وقد أرسلت روسيا بعد
ذلك عدة بعثات إىل الياابن قوبلت مجيع مطالبها ابلرفض واملقاومة ،وذلك خلوف الياابنيني من مطامع الروس يف أراضيهم
) .(Beers, 1972, p. 113وخاصة يف جزر الكوريل اليت تقع ما بني شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية وجزيرة هوكايدو الياابنية
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وإذا كانت الياابن قد أدارت ظهرها للعامل اخلارجي ،فليس معىن ذلك أن القوى الغربية قد تركتها وشأهنا ،خاص ًة وأن تطور
الرأمسالية يف بالد الغرب جاء مع ظهور الثورة الصناعية اليت قادت تلك الدول إىل ميادين أوسع بسبب حاجتها إىل فتح أسواق
جديدة ملنتجاهتا ،وللحصول على مصادر للمواد اخلام ) .(Duus, 1976, p. 108وبناءً على ذلك أصبحت مسألة عزلة
الياابن موضوع اهتمام دول أورواب البحرية مرةً أخرى ،وكانت روسيا أكثر الدول نشاطاً يف حماوالهتا إقامة عالقات جتارية
ودبلوماسية مع الياابن ) .(Beers, 1972, p. 113ففي عام  1792أرسلت مبعوثها "آدم الكسمان" ,إىل ميناء منريو يف
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 الصراع الياابين الروسي يف كـوراي:أدت اإلصالحات اليت قام هبا الياابنيون يف كوراي بعد احلرب إىل قيام حركة مضادة هلم بتأييد من امللكة "مني" اليت كانت
رافضة للنفوذ الياابين ) ،(Barnhart, 1997, p. 25وعلى أثر ذلك قام الياابنيون ابلتخطيط لقتل امللكة
) ، (Duus, 1976, p. 131اليت مت اغتياهلا عن طريق مجموعة من الكوريني املوالني للياابن برائسة الوصي السابق على العرش
(حيىي ،1985 ،صفحة  . )210وقد أسفرت تلك املذحبة عن سخط الدول األوروبية على الياابن ,وإىل ازدايد الشعور العدائي
بني صفوف الشعب الكوري ،الذي رد على تلك املذحبة بقتله عدد كبري من الياابنيني ،مما جعلهم يضطرون ملغادرة كوراي والعودة
لبالدهم (عباس ،1980 ،صفحة .)180
وفر مع ويل عهده يف فرباير  ،1896إىل
ومن جانبه استغل امللك الكوري فرصة غياب القوات امللكية عن سيؤول ّ
وحرض األهايل على الثورة .ويف شهر
املفوضية الروسية طالباً منها احلماية .وأصدر من املفوضية بياانً عارض فيه السياسة الياابنيةّ ،
مايو  1896اقرتح ع لى القيصر أمر فرض احلماية الروسية على كوراي ،وحصل عليها ودخلت القوات الروسية العاصمة الكورية
سيؤول ،ومت طرد املوظفني املوالني للياابن يف احلكومة الكورية ،كما مت ُح ّل اجليش الكوري الذي عين الياابنيون بتدريبه
).(Barnhart, 1997, p. 25
ونستنتج مما سبق ،أن هروب امللك الكوري والتجائه إىل املفوضية الروسية يف سيؤول ,وضع بداية النهاية للنفوذ الياابين يف
كوراي ،وأسهم بشكل كبري يف ازدايد النفوذ الروسي يف كوراي .كما يالحظ هزمية الياابن وللمرة الثانية أمام احملافظني الكوريني،
وفشل اإلصالحات اليت حاولت أن تطبقها يف البالد أسوًة ابإلصالحات الناجحة اليت طبقتها يف "فرموزا" ,وكان سبب ذلك
الفشل احتدام الصراع بني أنصار امللكة من انحية ,وأنصار اإلصالح على الطريقة الياابنية من انحية أخرى.
وبذلك أصبح النفوذ الياابين والنفوذ الروسي يواجهان أحدمها اآلخر ،ليتكرر سيناريو املواجهة اليت حدثت يف فرتة الصراع الصيين
الياابين على كوراي ،واليت أدت إىل نشوب احلرب الصينية الياابنية ،وملا كانت الياابن خارجة لتوها من حرهبا مع الصني ،فإن
ّ
إمكانياهتا العسكرية الربية والبحرية اليت كانت كافية هلزمية الصني يف احلرب ،مل تكن تكفي خلوض غمار حرب ضد روسيا يف ذلك
الوقت ،فكانت حباجة إىل عدة سنوات من أجل استعدادها ملثل تلك احلرب (حيىي ،1985 ،صفحة  .)211وبناء على ذلك
اختارت الياابن الدخول يف مفاوضات مع روسيا من أجل احملافظة على الوضع الراهن ،وقد أسفرت تلك املفاوضات عن توقيع
بروتوكول "لوابنوف -ايماجاات" يف  9يونيه عام  .1896اتفقت مبوجبه كل من الياابن وروسيا على سحب الطرفني لقواهتما من
كوراي ،وأتييد جهود ملك كوراي يف إعادة النظام واحملافظة عليه ،واتفقتا على االعرتاف بنفوذ كل منهما ،ويف حال وقوع أية
اضطراابت يف كوراي تستدعي التدخل ،ال تتدخل أي منهما إالّ مبوجب موافقة الدولة األخرى ,مع اعرتافهما ابستقالل كوراي
واحرتام سيادهتا على أراضيها )(Barnhart, 1997, p. 25) ،(Documents, 1907, p. 216

إال أن روسيا مل تلتزم بتلك االتفاقية (تيدمان ،د .ت  ،صفحة  ،)42ومل تلتزم أيضاً ابتفاقية أبريل  ،1898إذ استمر
التنافس الروسي الياابين على توسيع نطاق النفوذ يف كوراي (عباس ،1980 ،صفحة  .)181وخالل اندالع أحداث حركة
البوكسرز(( )iiiموسى ،1968 ،142-الصفحات ،(Wakmman, 1975, p. 12) ،)142-140
) (Jinsheng, 1981 , p. 381انتهزت روسيا فرصة انشغال الدول ابلقضاء على تلك احلركة لتوسيع خمططاهتا اإلمربايلية
يف الشرق األقصى ،إذ قامت بسحب قواهتا اليت اشرتكت مع قوات التحالف ابلقضاء على حركة البوكسرز من بكني ،وذلك
إلظهار حسن النية جتاه احلكومة الصينية .ويف الوقت نفسه دفعت بقواهتا الحتالل مشال منشوراي مبا فيها امليناء الرئيسي
"نيوتشوانج"  Niuchauangواستولت على جسور السكك احلديدية يف "تيان تسني" وبكني
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) ، (Barnhart, 1997, p. 32كما دفعت قواهتا حنو اجلنوب وسيطرت على "شيهلي" يف حماولة منها للتوغل يف كوراي عن
طريق حتريك قواهتا من جنوب منشوراي ابجتاه مشال كوراي ).(Storry, 1960, p. 135

Issue: 1

وقد أاثر التوسع الروسي ارتياابً عميقاً لدى الياابنيني ،الذين بدا هلم أن هدف الروس هو تعزيز حامياهتم اليت أقاموها يف
منشوراي ،وأن تدعيم السيطرة الروسية على منشوراي مع وجود مينائها احلصني فيالديفوستك على احمليط اهلادي يهدد املشروعات
اليت تعمل الياابن على حتقيقها يف الشرق األقصى ،والسيما أن مد سكك حديد سيبرياي واخرتاقها ملنشوراي سوف يزيد من نفوذ

Volume: 4

روسيا يف الشرق األقصى (البطريق ،1982 ،صفحة  .) 122ورغم مطالبة الدول الغربية ابنسحاب روسيا من املناطق اليت
سيطرت عليها ،مل تعر روسيا ذلك أي اهتمام ،ومضت يف إجراء مفاوضاهتا السرية مع "تسينج" جنرال املانشو وقائد القوات
الصينية يف مكدن هبدف السماح هلا ابالحتفاظ بقواهتا يف منشوراي ,ويف منطقة السكك احلديدية (حيىي ،1985 ،صفحة
 . )282وقد تسببت تلك األنباء يف استياء كبري من جانب كل من بريطانيا والياابن والوالايت املتحدة األمريكية ،واستنكرت عقد
أي اتفاق منفصل مع الصني يتعلق مبنشوراي ،بدون اإل حاطة التامة واملوافقة من جانب كل القوى الكربى اليت اشرتكت يف
مفاوضات البوكسرز (زكراي ،1999 ،صفحة  .)205فأعلنت روسيا عن عدوهلا عن اتفاقية "تسينج -الكسييف" ،وإنكارها
نواايها العدوانية يف منشوراي ،لكنها ابملقابل عملت على تقوية قبضتها على منشوراي من خالل احملاولة املخفقة يف إجبار الصني
على توقيع اتفاقية سرية هتدف إىل حتويل منشوراي إىل حممية روسية (عباس ،1980 ،الصفحات .)185-184
 موقف الياابن من التوسع الروسي يف منشوراي:ومن الطبيعي أن يؤدي التوسع الروسي يف منشوراي إىل إاثرة حفيظة القيادات الياابنية ألنه إذا بقيت منشوراي حممية روسية،
فإن القوات الروسية سوف تتمركز ابلتأكيد على احلدود الكورية ,وستكون مستعدة ألي تدخل سريع يف كوراي ،ومن املؤكد أن هذا
ما ال تتحمله الياابن .وعلى الرغم من كل السرعة اليت أعطتها احلكومة الياابنية لعملية إعادة التسليح وتطويره .فقد كان بعض
أعضاء احلكومة معارضني اللجوء إىل القوة ،فقد رأوا أنه من األفضل أن يسعوا مرة اثنية حلل األزمة ابلطرق السلمية (Duus,
) .1976, p. 131فقد رأى كل من "ايتو هريوبومي" و"أينوي" عقد صفقة مع الروس تقضي ابعرتاف الياابن مبصاحل روسيا
العليا يف منشوراي مقابل اعرتاف الروس ابملصاحل الياابنية العليا يف كوراي ،إال أن معظم القيادات العليا يف الياابن ،أكدوا أن الروس
ليسوا أهالً للثقة ومبا أن احلرب معها كانت حتمية ،فقد اقرتحوا بدالً من ذلك تطويقها من خالل التحالف مع بريطانيا عدوة
روسيا اللدودة يف الشرق األقصى ).(Others, 1976, p. 555
فإذا كانت املنافسة الروسية الياابنية منحصرة يف كوراي وشبه جزيرة "لياوتونج" ،فإهنا اآلن امتدت لتشمل منشوراي ،وإذا مل
يكن لكال املسألتني نفس األمهية ،فإن الياابن وابلنسبة ملسألة كوراي فإهنا كانت ترى أهنا سوف تضطر إىل أن حتارب حىت إذا ما
كانت وحدها .بينما مل تكن تنوي أن حتارب ابلنسبة ملنشوراي إال يف حالة حصوهلا على معونة خارجية (حيىي ،1985 ،صفحة
 ،)284لذلك أرادت تطويق الروس من خالل التحالف مع بريطانيا ،الذي توصل إليه املفاوضون عام )iv(1902
)(Marder, W. D, pp. 427-428.) ،(Temperley, 1927, pp. 115-120
ومبوجب ذلك التحالف اطمأن قادة الياابن أنه إذا نشبت حرب بينهم وبني الروس أصبح بوسعهم االعتماد على مساعدة بريطانيا
العسكرية يف حال انضمام أي قوى أخرى إىل جانب روسيا ضدهم ,وبذلك ضمنت الياابن وعن طريق الدبلوماسية أبهنا لن
حتاصر من جانب جبهة أوروبية موحدة مرةً أحرى ).(Grenville, W. D, p. 87
أدى التحالف األجنلو-ايابين  1902إىل نتائج سريعة على أطراف النزاع ،فقد عرضت روسيا على الصني يف  8أبريل
 ، 1902إجالء قواهتا من منشوراي على ثالث مراحل ،وقد نفذت املرحلة األوىل والوحيدة يف  8أكتوبر  ،1902وعندما حان
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موعد تنفيذ املرحلة الثانية يف أبريل  1903مل تلتزم روسيا مبا عاهدت عليه ).(Barnhart, 1997, p. 35بل راحت تطالب
الصني ابمتيازات جديدة يف منشوراي ،كما أهنا دفعت جيوشها إىل هنر "ايلو" ابجتاه كوراي (هلندوز ،د .ت ،صفحة  .)273وقد
أاثرت تلك التصرفات احلكومة الياابنية ،وشعرت أبن من حقها توجيه االعرتاض على التصرفات الروسية ،فدعا مجلس الوزراء
الياابين أعضاء احلكومة إىل اجتماع يف أبريل  1903وفيه متت املوافقة على وجوب اعرتاض الياابن لدى بطرسبورج
) .(Barnhart, 1997, p. 35ومت إرسال املقرتحات الياابنية التالية :وجوب احرتام السيادة الصينية على منشوراي ،وعودة
إدارهتا للصني ،واعرتاف الياابن مبصاحل روسيا يف منشوراي ،يف مقابل اعرتاف روسيا مبصاحل الياابن السياسية والتجارية والصناعية
يف كوراي وفقاً لنص التحالف األجنلو-ايابين ).(Beers, 1972, p. 234
وقد رفضت روسيا االقرتاحات اليت ق ّدمتها الياابن ،لكنها ّنوهت إىل أهنا توافق فقط على االعرتاف للياابن مبركزها التجاري
والصناعي املمتاز يف جنوب كوراي على أن تبقى منطقة الشمال منطقة حمايدة ،مما حدا ابلياابن إىل تقدمي مقرتحات جديدة نصت
على ما يلي:
 حرية املالحة يف بوغاز كوراي. إنشاء منطقة حياد على طول احلدود بني كوراي ومنشوراي (حبيث يكون هنر "ايلو" منطقة عازلة بني نفوذ  --روسيا يف منشورايونفوذ الياابن يف كوراي).
 ربط سكك حديد كوراي ومنشوراي بعضهما ببعض. االعرتاف مبركز روسيا املمتاز يف منشوراي ومركز الياابن املمتاز يف كوراي (بني ،د.ت ،صفحة  .)160وكانت القرارات اليتاختذت يف مجلس الوزراء الياابين يف ديسمرب  ،1903قد أجازت االستعداد الياابين للحرب يف حال رفض روسيا لتلك االقرتاحات
يتسرعوا يف الرد عليها ،ألهنا مل حتتو على شيء جديد من وجهة
) ،(J. Crowley., 1973, p. 225إال أن الروس مل ّ
نظرهم .ويف هذه األثناء قام اجليش الياابين بعملية تعبئة عامة ،بينما اندفع األسطول الياابين لرتتيب الثقل البحري للقوات
واحلصول على سفن حربية إضافية عن طريق الشراء من الرتساانت الغربية
) .(Barnhart, 1997, p. 38وبدا واضحاً أن روسيا رفضت االقرتاحات الياابنية ،وبذلك اهنارت املفاوضات بني الطرفني،

وقررت الياابن اللجوء إىل السالح بعد أن أيقنت أن االتفاق بينها وبني الروس من ضروب املحال.
ُ
أحداث احلرب الياابنية -الروسية :1905 -1904

بدأت الياابن عملياهتا العسكرية يف  8فرباير  ،1904هبجوم ليلي بقوارب الطوربيد على األسطول الروسي يف بورت آرثر،
وبعد يومني فقط أعلنت الياابن احلرب رمسياً على روسيا .ويف شهر مايو عربت القوات الياابنية هنر "ايلو" من كوراي إىل منشوراي

وبذلك احتلت الساحل اجلنويب ملنشوراي ،بينما استولت القوات احملمولة حبراً على "دايرين" وحاصرت بورت آرثر حصاراً طويالً
)،(Cox., 1992, p. 393
) . (Beers, 1972, p. 234إىل أن اضطرت احلامية الروسية املوكلة ابلدفاع عنها تسليمها مع بداية عام 1905
 ،)(Americana, 1958, p. 831حيث استسلم القائد الروسي للقوات الياابنية ومعه مخسة وعشرون ألفاً من رجاله،
وسلمهم امليناء دون أن يستشري ضباطه ،وذلك على الرغم من وجود إمدادات وذخائر كانت تكفيه للمقاومة ثالثة أشهر أخرى
(مرهون ،2002 ،صفحة .)2
مل يُدهش نبأ سقوط بورت آرثر واستسالم حاميتها أحداً من الناس لتوقعهم قرب سقوطها ،وكان استسالم قائد احلامية
الروسية للقوات الياابنية أمراً ال حمال منه ،وذلك حلقن دماء من بقي معه من اجلنود ،وذلك بعد قيامهم إبغراق بوارجهم ومعداهتم
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وقواته إىل مشال مكدن .وقد كانت اخلسائر البشرية يف هذه املعركة ثقيلة جداً حيث سقط من اجلانب الروسي  89ألف قتيل ومن
اجلانب الياابين  71ألف قتيل تقريباً (مرهون ،2002 ،صفحة  ,)2وبلغ مجموع عدد األسرى الروس يف هذه املوقعة أربعون ألف
أسرياً (هلندوز ،د .ت ،صفحة )275
تعوض هزائمها الربية والدمار الذي حلق أبسطول احمليط اهلادي ،فسارعت إىل استدعاء
بعد هذه اهلزمية حاولت روسيا أن ّ
أسطوهلا يف حبر البلطيق لتعزيز وجودها يف فيالديفوستك (كعدان ،1999 ،صفحة  ,)200إال أن رود ستفينسكي قائد
أسر إىل الدوق األكرب "اليكساندر ميخائيلوفيتش" أن األسطول
األسطول كان قليل الثقة ابالنتصار على الياابنيني .ألنه كان قد ّ
كان متوجهاً إىل الدمار يف احمليط اهلادي .وقد اتضح أن ذلك التوقع كان حقيقياً )،(R. A. Esthus, 1980, p. 398
إذ كان النصر الوحيد الذي كتب هلذا األسطول هو يف املواجهة اليت حدثت على ضفاف هنر "دوجر ابنك" يف  24أكتوبر
 1904مع سفن الصيد الربيطانية اليت ظنها الروس خطأً قوارب طوربيد ايابنية فأغرقوا اثنني منها ومت تدمري اثنني آخرين ،وقتل
العديد من الصيادين الربيطانيني ،مما أاثر غضب بريطانيا على ذلك احلادث.
ويف املعركة اليت جرت يف يوم  27مايو ( 1905موقعة حبر الياابن) ،حقق الياابنيون انتصاراً ساحقاً على الروس ،دمروا
فيها األسطول الروسي الضخم ابلقرب من تسوشيما( )،(Caiger, 1978, pp. 223-224
) (T. Sakamoto., 1989, p. 102وعانت البحرية الروسية بذلك من هزمية كبرية ،كان أتثريها هائالً على العزة الروسية
( ،)BOA. Y.PRK. EŞA.47/72, 26. R.Evvel 1324/21 Mayıs 1905.حيث مل ينجو منه سوى
ثالث سفن حربية فقط من أصل مخس وثالثني سفينة .كما بلغ عدد ضحااي احلرب من اجلانب الروسي حبوايل أربعة آالف
جندي وأسر سبعة آالف آخرين ،يف حني كانت خسائر الياابنيني أقل بكثري من خسائر الروس حيث قدر عدد القتلى بـ 116
قتيل وجرح منهم ( 538ديورانت ،2001 ،صفحة .)173
وكان هلزمية الروس يف موقعة حبر الياابن أثر كبري يف نفوسهم ،فقد كانت ضربة شديدة للعزة الروسية ،وأدت عملياً إىل إهناء احلرب
بني البلدين يف مايو عام  1905لتبدأ مفاوضات السالم بني الطرفني ).(R. A. Esthus, 1980, p. 404
 موقف الدولة العثمانية من احلرب الياابنية الروسية:كان موقف الدولة العثمانية اليت خسرت حرب ال  93عاماً ( )1878-1877أمام الروس وأصبحت أمالكها يف
الروملي والبلقان وألبانيا حتت هتديد أطماع كل من روسيا والنمسا ،وهو العام نفسه الذي عقدت فيه الدول األوروبية مؤمتر برلني
هبدف استهداف الدولة العثمانية وخلخلة وضعها الداخلي ) (ŞERİFOĞLU, 2019, p. 456مثرياً للفضول حيث
كان هناك تباين بني املوقف الشعيب ،واملوقف الرمسي للدولة العليا ،فقد اختذ الشعب العثماين موقف العداء الصريح للروس،
وانصر الياابن يف صراعها ضد روسيا .وأظهر الناس واملثقفون يف الدولة العثمانية رغبة كبرية يف انتصار الياابن وهزمية "سكان
موسكو" .بينما جند موقف السلطان عبد احلميد والدولة العثمانية خمالفاً ملوقف العامة من الشعب فقد اختذ سياسة التوازن
االسرتاتيجي يف الصراع القائم بني الياابنيني والروس ابعتبار أن روسيا أكرب الدول اجملاورة للدولة العثمانية ،والتزال تشكل خطراً
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وكان الروس قد أقاموا بقيادة "كوروابتكني" موقعاً حصيناً يف "مكدن" (حيىي ،1985 ،صفحة  .)298اليت دارت فيها
رحى معركة "مكدن" اليت تعد من املعارك الكربى واحلامسة يف التاريخ ( 28فرباير 7 -مارس  ،)1905واليت انتصر فيها الياابنيون
واستولوا عليها بعد أسبوعني من القتال الضاري (عباس ،1980 ،صفحة  ،)192بعد انسحاب القائد الروسي "كوروابتكني"
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حىت ال تستفيد منها القوات الياابنية (احملرر ،1905 ،صفحة  . )1إال أن الياابنيني حصلوا على قاعدة حبرية يكاد يكون
إخراجهم منها ابلقوة حماالً إذا مل يسرتد الروس سلطتهم على البحار اثني ًة.
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كبرياً على أمالك الدولة العثمانية جيب جتنبه ( BOA. İ.DH. 1049/84828-14 Eylül 1303/ 26 Eylül
.)1887.
وقد شهدت العالقات العثمانية الياابنية حتسناً كبرياً قبل الصراع الياابين الروسي ،فقد زار األمراء الياابنيون اإلمرباطورية
العثمانية يف مناسبات عديدة وأبدت الدولة العثمانية اهتماماً كبرياً بزايرة األمري كوماتسو أكيهيتو وزوجته السطنبول يف سبتمرب
 1887ونظمت احتفاالً كبرياً على شرف زايرهتما للعاصمة العثمانية

( ،)BOA. İ.DH. 1049/84828-14Eylül1303/ 26 Eylül 1887.وقد أدى االهتمام ابألمري واألمرية يف
اسطنبول إىل تطور العالقات العثمانية الياابنية ،وأعقب ذلك تبادل اهلدااي بني اإلمرباطور الياابين والسلطان العثماين.

حيث منح اإلمرباطور الياابين للسلطان العثماين (وسام األقحوان) وهو أعظم وسام يف الياابن كتعبري عن رضاه ابلرتحيب الذي
حظي به األمري كوماتسو وامتنانه لتقدير الصداقة اليت أظهروها للياابن وتنمية للصداقة بني البلدين
( .)BOA.Y.HUS,216/57,15 Zilhicce 1305/28 Ağustos 1888ومن جانبه أرسل السلطان عبد
احلميد إىل اإلمرباطور الياابين هدااي من أفضل اخليول املوجودة يف القصر ،ومت تعيني النقيب حممد ابي أحد مساعدي السلطان،
لنقل هذه اخليول إىل الياابن ( .)BOA.Y.MTV.52/26,7.Zilhicce1308/14Temmuz 1891
ويعد غرق الفرقاطة Ertuğrul -اليت انطلقت يف  5رمضان يف  1306يف مهمة دبلوماسية إىل الياابن ،ويف طريق
عودهتا حتطمت على الصخور أمام منارة كاسينو ساكي على شاطئ كيشو يف  15سبتمرب  -1890سبباً لبدء عالقات الصداقة
الرمسية بني البلدين ،ويعد غرق الفرقاطة رمزاً للعالقة العاطفية اليت طورت العالقات بني اجلانبني .حيث أقامت الياابن نصب
تذكاري لشهداء الفرقاطة يف مدينة كوشيموتو ،ويتم زايرة هذا النصب كل مخس سنوات يف ذكرى احلادثة حيضره مسؤولون رفيعو
املستوى من الياابنيني واألتراك ( BOA, İ.DH, 1138/88816, 5 Ramazan 1306/5 Mayıs 1889,
.)BOA, Y.A.HUS.239/21, 19 Eylül 1890
 موقف الدولة العثمانية أثناء احلرب:أقام السلطان عبد احلميد غرفة عمليات خاصة ملتابعة أخبار الصراع يف الشرق األقصى ،حيث كان يتلقى تقارير فورية من
رجال الدولة وضباط املخابرات الذين كانوا على اتصال ابلعامل اخلارجي .واتبع بعناية وبشكل مستمر من خالل سفارات السلطنة
يف الدول األوروبية الصحف العاملية وتقاريرها عن التطورات اخلاصة خبريطة الشرق األقصى .وقد اتبع سفري بطرسربغ مسار الصراع
وأخرب ا لسلطان عبد احلميد جبميع تطورات الرأي العام الداخلي يف روسيا والدول األوروبية األخرى .ويف تقرير بعثة السفري من
سان بطرسربج ،أبلغ فيه السلطان أبخر تطورات احلرب ،حيث أنه يف  21مايو  ،1905هزمت البحرية الروسية يف معركة حبر
الياابن اليت كانت نتائجها كارثية على الروس فقد أثرت على القوى البحرية الروسية اليت أصبحت تعاين من ضعف كبري بعد تدمري
أسطوهلا ،وأن الروس قلقون من انقالب الوضع الداخلي على القيصر بسبب تلك اهلزمية ( BOA. Y.PRK.
 .)EŞA.47/72, 26. R.Evvel 1324/21 Mayıs 1905.وهكذا كان السلطان يتابع مجيع مراحل احلرب يوماً
بعد يوم ويعمل على اختيار املوقف الذي سيتبناه إيزاء الدولتني املتحاربتني والدول القوية األخرى.
ومن خالل ما تقدم نرى أنه يف الوقت الذي كان فيه الرأي العام العثماين يقف صراحة مع الياابن يف احلرب ،جند أن السلطان
العثماين قد اتبع خطة وسياسة خمتلفة متاماً لتوجهات الرأي العام فقد كان حريصاً على دعم الياابن ،ويف الوقت نفسه يتحاشى
إغضاب الدول األوروبية الداعمة للروس واحتمال مواجهة روسيا اليت تعد أقوى وأخطر جار له .لذلك كان يتابع تطورات الصراع
من خالل ال تقارير والتحليالت اليت يتلقاها ابستمرار من كبار مسؤويل الدولة الذين يثق هبم .ومن بينهم يوسف ابشا الذي كان
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هم عساكر البنسلفانيني األكثر عددا .وهذا يعزز احتمال توتري األوضاع يف األراضي العثمانية ذات األصول السالفية يف منطقة
الروملي .وهكذا ورغم دعم كل هذه الظروف السياسية للشعب وللياابن فإن السلطان عبد احلميد الثاين انتهج اسرتاتيجيات أخرى
كثرية ،واتبع سياسة حمايدة جتاه روسيا ،وذهب يف اجتاه السياسة اليت يطلق عليها اسم سياسة التوازانت( BŞK, 75/88,
.)Evail-i 1323/ Mart 1905, BOA. .EE.86/29,9.R.Ahir.1324/2Haziran 1906.
حبث السلطان عبد احلميد بعد اندالع احلرب عن طرق لتجنب الظهور مبظهر املؤيد للياابن ومعاد لروسيا ،فقد أظهرت
الدولة العثمانية اهتمامها ابلياابن من خالل تكليف Pertev Beyأحد الضباط العسكريني يف  Erkanمبتابعة األحداث على
جبهة احلرب الياابنية وإبالغ القصر هبا ( BOA.BEO,2381/178527,18.C.Evvel1322/31Temmuz
 )1904.وأبلغ بريتيف ابشا السلطان ابستمرار بتطورات املوقف احلريب ،وقدم تقاريره إىل القصر حول ما رآه .ومن جانبه عرب
اجلانب الياابين عن ارتياحه إلرسال ضابط عثماين إىل جبهتهم كمراقب ،واهتموا به عندما تعرض لإلصابة يف جبهات القتال .ويف
الوقت نفسه شكل السلطان عبد احلميد وفداً من اهلالل األمحر خلدمة اجليش الروسي يف منشوراي ،وقد مت تعيني قائد جيش

التساليا ،املشري أدهم ومدير مستشفى احلميدية لألطفال الطبيب الضابط إبراهيم ابشاالر على رأس تلك البعثة .وهبذه الوسائل
عززت الدولة العثمانية موقفها يف العامل اخلارجي ،وضمنت عدم غضب روسيا والدول احلليفة هلا .وقد كشفت األخبار والتعليقات
الصحفية يف بداية عام  1905عن مشاعر الشعب العثماين وتوجهات السياسة العثمانية من احلرب الياابنية الروسية .ومن
املعروف أن  Devlet-i Aliyyeمل تتصل رمسيًا ابلياابن .لكن كانت هناك مصلحة وحمبة كبرية للياابنيني يف قلب كل تركي،
والسبب يف ذلك هو احلروب بني الدولة العثمانية وروسيا ،وخاصة حرب الـ  93عاماً ،اليت شكلت جرحا يف قلب وعقل كل تركي
ضد الروس ،انهيك عن موقف الروس املؤيد صراحة لليواننيني يف صراعهم ضد العثمانيني ( BOA. Y.PRK. ASK.
.)225/137, 27.11.1322/ 2 Şubat 1905.
 موقف فرنسا من احلرب الياابنية الروسية:يف الوقت الذي استولت فيه روسيا على منشوراي وقيامها بتهديد كوراي ،كان واضحاً أن احلياد سيكون هو موقف فرنسا

من احلرب اليت تشرتك فيها دولة حليفة إلجنلرتا ألنه ليس من مصلحة فرنسا أن جتايف إجنلرتا حليفة الياابن ،وعلى الرغم من ارتباط
فرنسا ابتفاقية حتالف وصداقة مع روسيا 1893م ،فإن ديلكاسية استطاع أن يربر وقوفه على احلياد أمام روسيا .وساعده على
ذلك أن اتفاقه مع روسيا مل يشر إىل الياابن بشيء ما ،فلم يكن ابستطاعة فرنسا أن تدخل يف حرب إىل جانب حليفتها روسيا
وعرضت نفسها حلرب كبرية ال طائل منها
وإال هدمت ما سبق وأن وطدته من عالقات طيبة مع بريطانيا منذ عام ّ ،1899
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اهنزمت روسيا أمام الياابن فان القول أبنه ال ميكن البتة مقارنة هزميتها هبزمية بعض الدول االخرى سيكسر من شوكة قوهتا البحرية
يف احلرب ،وترتاجع قوهتا .وقد يكون للهزمية أتثري سليب على الشعب الروسي .لكن ورغم ذلك كله وحىت لو خرجت روسيا مهزومة
من هذه احلرب فلديها القوة للتوجه حنو البلقان وإمكانية التدخل فيها وخلط األوضاع فيها بسهولة ،فحىت لو مل تستطع قلب
األمور مثلما أرادت يف الياابن على بعد االف االميال ،فإنه ليس من املفرتض أن تعجز يف أي وقت على مهامجة جرياهنا .وهذا ما
مت التنبيه إليه يف التقارير اليت قدمها يوسف ابشا ووايل آيدن كامل ابشا .فأنصار احلرب يف روسيا ليسوا عساكر نيقوال جار ،وإمنا
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حياول حتديد الوضع الذي ستتخذه اإلمرباطورية العثمانية أثناء احلرب وبعدها ،من خالل االعتماد على تقارير حاكم أيدين كامل
ابشا ومساعديه .وتوضح التقارير امل قدمة إىل السلطان عبد احلميد أنه جيب على الدولة العثمانية اتباع سياسة احلياد االسرتاتيجي
وسياسة التوازن بني القوى املتصارعة .وجيب على الدولة العثمانية حتويل احلرب الروسية الياابنية إىل فرصة لصاحلها .ومع ذلك لو
اخنرطت روسيا يف هذه احلرب لفرتة طويلة ،.ال ينبغ ي له أن ينسى خطر النمسا يف رومليا .ويف الوقت الذي كانت فيه روسيا
منشغلة مبشكلتها ،كان لزاما عليها البحث على حلول من أجل أن تقضي على خطر الدولة العثمانية يف منطقة البلقان .فحىت لو
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(نوار ،1999 ،صفحة  . )347هذا وقد أمثرت جهود ديلكاسية وموقفه من هذه األحداث إىل توقيع االتفاق الودي بني فرنسا
وإجنلرتا عام  .1904ويف أثناء احلرب وبناء على طلب من نيقوال الثاين ،حاول ديلكاسية أن جيمع الروس والياابن للتفاوض حول
شروط السالم وإهناء حالة احلرب بني الطرفني ،إال أن جهوده ابءت ابلفشل ).(R. A. Esthus, 1980, p. 400
 موقف الوالايت املتحدة من احلرب وتوقيع معاهدة بورتسموث :1905كان الرئيس األمريكي "تيودور روزفلت"  Theodor Rooseveltيف بداية احلرب متعاطفاً مع الياابن إذ أنه كان
يعارض أن تقوم السياسة الروسية يف منشوراي ابنتهاك مبدأ "الباب املفتوح" كما كان معجباً ابملزااي العسكرية الياابنية لكنه فكر يف
شهر يناير  1905يف أن يقوم بعملية وساطة حلمل الطرفني على اجللوس على مائدة املفاوضات .لكنه أيقن أن هذه البادرة
سابقة ألواهنا (حيىي ،1985 ،صفحة  ،)300فسقوط بورت آرثر جعل القيصر الروسي ال يصغي إىل السالم ألنه كان يعلم حق
العلم أن نفوذ روسيا ومقامها بني الدول الكربى ابت رهني الفوز يف هذه احلرب ،لذلك فمن املستحيل أن تفكر أي دولة من
الدول مبفاحت ة القيصر يف الصلح مادامت األحوال على ما هي عليه ،ألن ذلك يعد مبنزلة التصريح العلين أبن روسيا ال تستطيع
التخلص من هذه الورطة اليت وقعت فيها.
وعندما وصلت أخبار مساعي روزفلت للسفري الروسي يف واشنطن "كاسيين"  Cassinالذي كان مدركاً جيداً ملدى
التعاطف األمريكي للياابن ،فإنه عارض الوساطة األمريكية ،وصرح أبن حديث روزفلت عن السالم إمنا قصد به أن يُظهر للرأي
العام أن اإلشاعات املنتشرة عن طريق خصومه السياسيني واملهتمني ابحنرافاته يف كالمه عن احلرب كانت بدون أساس ،وعلق
كاسيين قائالً :أبن روزفلت عهد على نفسه أبن يكون رسوالً للسالم ،وهذا الدور ال يناسب شخصه ومزاجه ،وإمنا أراد من خالل
ذلك أن يكون أول من ينادي بعملية السالم جملرد التباهي وليس ابلطبع عن حب حقيقي وخملص لعملية السالم ،كما أكد
كاسيين لـ "هاي"  Hayوزير اخلارجية األمريكي أن أي عرض أمريكي للتوسط من أجل السالم سيقابل ابلرفض التام من جانب
روسيا ) .(May, 1957 , pp. 348- 349
لكن بعد هزمية األسطول الروسي يف موقعة حبر الياابن يف 28 -27مايو  ، 1905وقضاء األسطول الياابين على معظم القوى
البحرية الروسية ،حدث تغري جذري يف موقف روسيا جتاه احلرب ،إذ جعلت الصدمة اليت تلقاها األسطول الروسي القيصر يعيد
النظر يف نيته على االستمرار ابحلرب .كما خيّم جو احلزن واالنقباض على كافة البالد ،ففي  30مايو عقد مجلساً للحرب لتقييم
احلاله املأسوف عليها ( Dispatch from Hardinge to Lansdowne, Jun 5, 1905, No. 76,
 ،)British Documents, PP. 82- 83إال أن القيصر مل يصل إىل قرا ٍر هنائي يف ذلك االجتماع ،ولكن املفوض
الفرنسي اكتسب معلومات تفصيلية عن املناقشات اليت دارت يف االجتماع ،استنتج من خالهلا أن اجلناح املوايل الستمرار احلرب
قد فقد الكثري من نفوذه .طلبت الياابن بعد أن يئست من أن أتخذ روسيا اخلطوة األوىل من الرئيس األمريكي "تيودور روزفلت"
توجيه دعوة منه جلمع األمتني املتحاربتني للجلوس معاً وإجراء مباحثات مباشرة ،يف الوقت الذي يؤكد فيه أن هذه الدعوة هي
مبادرة شخصية منه .وقد قبل روزفلت القيام هبذه الوساطة ) .(Beers, 1972, p. 237فقد كان روزفلت ال يرحب بسيطرة
روسيا أو الياابن على مشال شرق آسيا ،وكذلك خشي من تصاعد النزعة التوسعية للياابن ،مبا يهدد مصاحل الوالايت املتحدة يف
املنطقة ،لذلك كان مستعداً لتقدمي أي مبادرة سالم تبدو خاصة به ).(Barnhart, 1997, p. 39
وقد كان "كاسيين" السفري الروسي يف الوالايت املتحدة ,معارضاً للوساطة األمريكية ،بسبب التعاطف األمريكي مع
الياابن ،إال أنه بعد سقوط بورت آرثر أعطى روزفلت االنطباع األكيد أبن الروس لديهم مصلحة يف التفاوض ،ومشرياً لروزفلت أبن
بالده مل تفكر حىت يف عملية التوسط من أجل السالم .حيث أن ذلك يتطلب منها أن تدفع تعويضاً أو أن تتنازل للياابن عن
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 إقامة سالم دائم بني الطرفني. اعرتاف روسيا ابهليمنة السياسية والعسكرية واالقتصادية الياابنية على كوراي. تعهد روسيا إبخالء منشوراي وإعادهتا لإلدارة الصينية. تنازل روسيا للياابن عن ميناء بورت آرثر واجلزء اجلنويب من سخالني ()v)( ،(Takahira & S.Witte,1907,pp.17-22فيفيلد ،د .ت ،الصفحات )18-17
وطبقاً لذلك وضعت معاهدة بورتسموث هناية للتوسع الروسي يف األراضي الصينية .كما أدى إحلاق جنوب جزيرة
سخالني ابلياابن إىل انتزاع منفذ طبيعي من روسيا على احمليط اهلادي ،ومن انحية أخرى ،فإن مواصالت روسيا مع أراضيها يف
"كامتشاتكا" و"تشوكوتكا " أصبحت مبوجب تلك املعاهدة حتت السيطرة الياابنية ،وبذلك سجلت الياابن أول انتصار عسكري
لقوة شرقية على قوة غربية يف التاريخ احلديث.
ويف الواقع كان التحالف األجنلوايابين سبباً مباشراً يف االنتصار الياابين على روسيا يف احلرب الياابنية الروسية –1904
 ،1905وبناءً على ذلك رأت الياابن ضرورة االحتفاظ بذلك التحالف ،الذي كان من وجهة نظرها ضرورايً من أجل ضمان
محاية األراضي الياابنية إزاء احتمال قيام روسيا بشن حرب انتقامية على الياابن ) .(Barnhart, 1997, p. 41أما من جهة
بريطانيا ،فقد شعرت هي األخرى حباجتها إىل احملافظة على التحالف بشرط توسيع أهدافه ،فقد ساد االعتقاد يف األوساط الدولية
أبن روسيا سوف تبحث عن عدو أضعف منها لكي هتامجه ،وتستعيد بعضاً من نفوذها املفقود .ومن هذا املنطلق نشأت فكرة أن

روسيا كانت خطراً على اهلند .فخوف بريطانيا م ن اجتاه اخلطر الروسي إىل آسيا الوسطى ،وهتديده ألمن اهلند جعلها متحمسة
للمحافظة على التحالف األجنلوايابين )،(P. Towlc, 1980, p.112
) .(Gamble,1993, p.244لتتفق الدولتان يف  12أغسطس  1905على جتديد ذلك التحالف ملدة مخس سنوات
أخرى ،وتوسيع مداه ،فقد وافقت بريطانيا على أن تتدخل عسكراي يف احلرب اليت تكون فيها الياابن طرف مع دولة عظمى واحدة
أو أكثر ،مقابل تقدمي الياابن معونة مسلحة لربيطانيا يف احلالة اليت يتم فيها هتديد أمن اهلند )،(Foy, 1959, p. 532
)(James, 1951. , p. 155
يالحظ مما تقدم أن قلق كل من بريطانيا والياابن من روسيا قد دفعهما إىل جتديدمها للتحالف ،كما أن التعديل الذي مت
على ذلك التحالف كان يف صاحل الياابن ،وكان مبثابة اعرتاف آخر من بريطانيا بقوة الياابن اجلديدة اليت أصبحت على قدم
املساواة مع ابقي الدول العظمى
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بعض املقاطعات ،ومن مث فإن روسيا لن توافق على مثل تلك التنازالت وأهنا لن تراهن مبستقبلها ابلشرق األقصى
). p. 439وبعد ترحيب الطرفني مببادرة الرئيس األمريكي لوضع حد هلذه احلرب ،دعا الرئيس روزفلت إىل عقد مؤمتر يف مدينة
بورتسموث (يف والية نيوهامبشري) يف الوالايت املتحدة األمريكية ،وذلك يف صيف عام  1905ملناقشة مقرتحات السالم
) . (Americana, 1958, p. 831ورغم الصعوابت اليت واجهت الطرفني أثناء املفاوضات ،استطاعت الوالايت املتحدة
التقريب يف وجهات نظر الطرفني ،لتعلن عن والدة معاهدة بورتسموث يف  5سبتمرب  ،1905ومبوجبها اتفق الطرفان على النقاط
(May, 1957 ,
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خامتة:
نتائج احلرب الياابنية الروسية على شعوب الشرق:
حققت الياابن بنصرها على روسيا مجيع أهدافها اليت خططت هلا ،وكان لنصرها صداه الداوي يف آسيا ،إذ أصبحت
ابنتصارها هذا رمز آسيا اجلديد وقدوهتا .وبذلك حظيت الياابن مبكانة عظيمة يف آسيا (كعدان ،1999 ،صفحة  )204ومت
الرتحيب هبزمية روسيا أمام الياابنيني يف العديد من املناطق ،ألن انتصارها كان أول انتصار يف التاريخ احلديث واملعاصر على شعب
من العرق األبيض من شعب ينتمي إىل العرق األصفر ،وإلغاء الفكرة اليت تبنتها الدول العظمى أن القوى األوروبية ال
تقهر .)BOA. Y.A.HUS.,Gurre-i Recep) 1326/ 30 Temmuz 1908.بل رأوا أيضاً يف جناح الياابن يف حتقيق
ذلك إثبااتً ملنزلتها الرفيعة على قارة آسيا ومربراً هلا لكي تتوىل مسؤولية قيادة الشعوب اآلسيوية يف صراعها ضد اإلمربايلية الغربية
) .(Mendl.W, 1995, p. 22فقد تدفق اآلالف من الطالب اآلسيويني على طوكيو ومراكز التعليم والتصنيع الياابنية
األخرى ،وخاصة من الصني .ووجدت احلركات القومية اآلسيوية سنداً هلا يف الياابن ،فلجأ إليها القادة املنفيون .وبدؤوا منها

بتوجيه الكتاابت النقدية ضد املستعمرين ،وبذلك أصبحت طوكيو املركز الثوري للشرق األقصى من منطلق آسيا لآلسيويني
(سكاالبينو ،1961 ،صفحة .)342

فقد أدى انتصار الياابن إىل دب احلماس يف مجيع شعوب آسيا ،فها هي الصني تدبر خطة لثورهتا وبدأت حتلم حبريتها
شجع االنتصار الياابين احلركة الوطنية ضد احلكم الربيطاين ،وهذا ما أكده معظم
(ديورانت ،2001 ،صفحة  ,)173ويف اهلند ّ

شجعت وبدرجة كبرية القومية اهلندية والنزعة
القادة الربيطانيون" :إن للحرب الروسية -الياابنية أتثرياً كبرياً على اهلند .فقد ّ
ونشطت حركة املقاومة فيها" ،وقد وجدت هذه احلركات دعماً من قبل أفغانستان ،وشكلت قلقاً كبرياً ابلنسبة
االستقالليةّ ،
إلجنلرتا يف بقية مستعمراهتا األسيوية .ويف سبيل استيعاب املوقف اجلديد مت استدعاء املسؤولني من احلكام اإلقليميني واللورد
كورزون لالجتماع يف مجلس اللوردات لتشخيص احلالة املستجدة والتصدي لتلك احلركات ( BOA. Y.A.HUS.,Gurre-i
 .)Recep 1326/30 Temmuz 1908.ويف اهلند الصينية انتعشت حماوالت املقاومة ضد االستعمار الفرنسي ،وحىت يف مصر
كان لالنتصار الياابين صداه الداوي ،حيث كانت احلركة الوطنية قد بلغت ذروهتا بزعامة مصطفى كامل الذي ألّف كتيباً بعنوان
"الشمس املشرقة" أشاد فيه ابلنهضة الياابنية احلديثة وبقدرة الشرق على هزمية الغرب (عباس ،1980 ،صفحة  ،)196وقد دعا
األدابء والعلماء يف خمتلف الدول اإلسالمية أمثال (حممد عاكف إرسوي وسعيد نورسي) إىل ضرورة األخذ ابلتجربة الياابنية ،بعد
أن أيقنوا أن منوذج التقدم ليس النموذج الغريب وإمنا هو النموذج الياابين
()M. Akif Ersoy,Safahat, Süleymaniye Kürsüsünden,, Said Nursi, Divan-ı Harbi Örfi,s.79).

وكان من أعظم نتائج احلرب ضياع هيبة روسيا كدولة كربى هلا وزهنا السياسي على الساحة األوروبية والعاملية (العبد،
 ،2000صفحة  .)162وكما دلت تلك اهلزائم على أن الدول األوروبية كانت خمطئة يف تقديرها لقوة الروس .واتضح هلا يف
الوقت نفسه خطر القوة الياابنية اليت أصبحت حبق إحدى دول العامل الكربى (حراز ،1980 ،الصفحات .)116-115
ولعل من أهم نتائج انتصار الياابن على روسيا ،ارتفاع وضع الياابن بني دول العامل ،وشعور الياابنيني أن بالدهم أصبحت
على قدم املساواة مع الدول الغربية ،إذ إن انتصارهم العسكري قد أعطى دفعةً أخرى لذلك الشعور العام أبن الياابن قد وصلت
ابلفعل ملصاف الدول املتقدمة ،ونضوج فكرة أن الياابن مل تعد "ايابانً لنفسها فحسب .بل أصبحت "ايابانً للعامل أبسره"

) .(Duus, 1976, p. 134وبناء على ذلك سارعت الدول الغربية بعد احلرب بتعديل وضع البعثات الدبلوماسية يف الياابن
من مجرد بعثات إىل سفارات ،وكان ذلك مبثابة اعرتاف بوضع الياابن اجلديد كدولة مساوية جلميع الدول العظمى (Barnhart,
).1997, p. 42
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( ) iالتوكوجاوا :هي األسرة اليت انفـردت حبكـم اليـاابن بـني عـامي  ، 1867-1603وهـم عشـرية مـن احملـاربني اسـتطاعوا إنشـاء إدارة مركزيـة أطلقـوا عليهـا
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