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 الُمـــــــــــــــــقدمة
ُتعد  لسياسةدا لسرسيةادا ط دسا ةاسةدد  ارجد  حدسي  لسلد ية للدوارادا سو يسددا  يل  

بعثد  ننردسل  اذحدذل  هذل لسن سا هد  يد  لس لددل ةدو و  مي ةرودا لةدسلولي ةدو  اا  
صددا ا لسربددسةيف ل يعدداال مي للةددجدس ا ل يةف يعدداال نوددي  لِإدد  حددسية      ل  م   هدددذل 
لسيدددو و دددد  اأددد    جدددذ سظل م اسطظدددس  ادددسي  لسقد دددا لس لحوادددا  مي دددد  اأددد   طجاددددا سع ل دددا 
دددس  لسدددي ةسطددد   لسقد دددا لسرسيةادددا  أدددا كددد  ا،س ي أ طست،دددس  مي اأددد   طجدددس  لل ندددد   عظ

رأدد  لسلدد   ل  لسياسةددا لسرسيةاددا هدد  نرواددا ة نس اددا  جرددوا ي يددجرسف  س ج،ددس ذسدد   ا
تللددددددص لسرردددددولا لسل  ادددددا نددددد  اسسدددددص ت تاددددد  لةيلي نددددد ف  ةاسةددددداا  لدجردددددسةاا  

 نيأسسا   لسفاا  يبطقاعا لسلس  ل ترس  لسياسةا لساس سطاا ن  هذل لإلاسي 
عددددسسخ لسرددددسية  يدددد  بدددد يد لس بو  سةدددداا لساس سطاددددا تجعس ددددا  ددددل لسيب،ددددذل لسردددد ة  

 نجرف لسلس  لسجسةل ن س  ي سطت بد ل ج،س دولدا ي ردطسبان اط،دس ةدسوي  عد  ددسطد  
ل  دد   ددس يسسدد ظ  دد  للطعدد ل  لسجددسل ندد  لسعددسسخ لسرددسية    ذ  نل،ددس   دع،ددس لسُد سليدد  ط نظ
لسع سا لسياسةاا متسح سواس س  للبجعسة ن  لسر أالي لسرسيةاا لسج  تعسكت س،س لسلدسيف 

-Mutsuhito 1868سددذل  ترددد  ن،دد  لإل قسلا يل  تيدد هدج  ا نقددس لسجددذيس  لاةددد س
لسلأدددخ لسريدددجندسال   سلطإجدددسح يلسجلددد      ذ  -Meijiال  لسدددذُ ُندددس  بددددل اد  1912

مكددددلتد لساس ددددس  ةيسددددا نرددددسسا ذلي  اةيددددسي  جطدددد يف يصددددنسنسي    ثددددا   إرددددا 
لإلصالح اعند   د   لإلصال سي لس ةج يسا لسج  شروت  دسلي لسلاسف  سي   يبرس م 

ية،ددا طاددس لساس ددسطدد   مةددس  لسددجعوخ ددد ي لسريددجطسس  دد  لس ددس   يلةددجاعس  لسدد يي  
 ندد   سسيددسنا لسررأنددا  سددذل ت،اددذي سواس ددس  طربددا  رددد ف  دد  لس رردداسي لسددذ   مندقدد ل 
 سسلرددسيف لس سباددا  يط،ددا ندد ة  ددن،خ  دد  نو  ،ددس يت ددبع ل بثلسيج،ددس  ي  ندد ل  سإلصددالح 

 دد  تودد  لسثلسيددسي يلسعودد ل  يتطقدددص  ددس  جدد لول  ن،ددس  ددل نددسةلي  ندد  اسسددص للدجبددس 
 يتلسسد  لس ع  لساس سط  

ةدددسوي هدددذا لس يلةدددا سُجردددا  لسوثدددسل يسددد    دددأا  ددد ة  نددد  لسياسةدددا لسرسيةادددا 
ال   ذ ي ددد  لسجدددذيس  1922-1868لساس سطادددا   ذ  ددد ةيد لسرددد ف لس  نادددا س،دددس بدددد  ندددس ِ ل

  يدد  ت ددددس  يددسي 1868تيددنخ لسلأددخ نددسل لاي  نوددي ةيي لإل قسلادد ي  اددد  لسددذُ 
لسياسةا لسرسيةاا لساس سطاا  د  لسع سدا  سدي للطإجدسح  عد  لسدجرول  د  لسُرعسهد لي  ددس 
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  يجل سدت لساس دس   سدي ةيسدا 1868لسرجكسي ا لسج  نل ت،س لس ي  لس سباا  ع،س دقا ندسل 
اسسددص لةددجعرسيسا تيددعي سإددست اارنج،ددس لسياسةدداا نوددي  نطلددا لس ددس  لادرددي ندد  

  1905  ي ددل ييةدداس نددسل 1894لسلددسي    رددس  رددا يدد   سب،ددس  ددل لسرددد  نددسل 
ب،   للةجل لذ نوي   يسس ي نساص  حس ي  ةن   شس   ةاس  م س لسجذيس  يلد  ي د   

 نوي لسياسةا لسرسيةاا لساس سطاا   1922نوي تذ دس طجسئج  اترس يلشنط  نسل 
 ددا يردد   يحسترددا يندد ة  دد  لدجرددت اقاعددا لس يلةددا تليددار،س  سددي  ل  ددا ي ال

لسرال ددددص  تطددددس  لسإرددددا لاي   سددددي  يددددسيلي لسياسةددددا لسرسيةاددددا لساس سطاددددا س ندددد لل    
ال يكددخ  ال دددا  لدددسيي تندددسي  لاي  لسرلددسيلي لس يسادددا اط،دددسو لسع سدددا 1895-1868ل

ةيي لسياسةدا لساس سطادا  ال  يد   دد  طدسدل لسرلد ي لسثدسط 1868-1853لساس سطاا سور فل
لسرلد ي بدنردس ميكد   ال 1894-1868لسرعسهد لي  ددس لسرجكسي دا س ند لل لي  تع  ا 

ال  يطسد دنس فاد  اقاعدا لسعالددسي 1895 -1894لسثسس  لاارسس لساس سطاا يد    يسدس ل 
  1895-1894لسردناا  –يلسلس  لساس سطاا   1894لسك يسا  جي نسل  –لساس سطاا 

سيةاددا  اددس  لسدد ي  لسكقددس      تجبددل لسإرددا لسثددسط   سددي ةيلةددا ةاسةددا لساس ددس  لسر
 –ال يةددددددددسو يدددددددد   ال ددددددددا  لددددددددسيي ميكدددددددد  لاي  لسعالدددددددددسي لساس سطاددددددددا1914-1895ل

لسسيةدداا  بدنرددس ي دد   –لسقسسطسطاددا  يدد   ددد  ةي  لسرلدد ي لسثددسط  لسعالدددسي لساس سطاددا 
 لا دس اا ي  تو  لسر ف –لسعالدسي لساس سطاا  لسرل ي لسثسس  نوي اقاعاا

ال 1922-1914سُرنسد دا لسياسةدا لسرسيةادا لساس سطادا لُحرل  لسإردا لسثسسد  
ددس  ميكدد   لاي  لسياسةددا لساس سطاددا م نددسو لسلددس  لسعسسراددا  يةددسو يدد   ال ددا  لددسيي مارظ

ال  1920-1919يبددِد  لسثددسط  ةييهددس يدد   دداترس لسرددو  لال  1918-1914لايسددي ل
 -1921يدد   ددد  نددسسج لسرلدد ي لسثسسدد    دددف لساس ددس   دد   دداترس يلشددنط  لسبلددُس 

يُ لدددسيلي  ددداترس يلشدددنط  يت ل استددد      ذ تنسيسندددس فاددد  لةدددبس  لطعلدددسة لسرددداترس 1922
      نوي لساس س 

ي نددت هددذا لس يلةددا  سددي  دددس  لس يلةددسي لسجذيسراددا  ييدد  ذسدد   نجردد  لسبس دد  
نوددي لسرددن،ج لسجددذيسر  لس صددإ  لسجلودودد   محددذظل  سسليددبس   لسر لئرددا  ددس بددد  لسجيوُيددا 

لسر كدد س  ةددس اظس لسج صددا  سددي  ةس ددسةي   كدد  اةا ت ددأا  ُردرو،ددس  لسجددذيسر  يي دد ف
 ه   لس يلةا 
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لنجردددد يد لس يلةددددا نوددددي  رددددسةي ن  دددد ف ي جن نددددا  ددددس  يدددد   لدددد  ج،س لسكجدددد   
 لاةنقاا  ن،س: 

; 1912-James William Morley, Japan s Foreign Policy 1868

H.  Herbert ;Richard Storry, A History of Modern Japan

Gowen , An Outline History of Japan ;W.G. Beasley, The 

Japanese Experience: A short History of Japan; Edwin O. 

Reischauer & Albert Mcraig, Japan Tradition and 

Transformation.                                                                         

ةدددال  الددددي  لس دددس  نددد  نددد ة  ددد  لسكجددد  لسعسبادددا يلسُرجسةردددا  ن،دددس:  يردددالظ 
يد ُي ةييسدل  لس دس  ي  ي دس تدد  س   لساس دس  لسل  ثدا  لادري لسلد    يلسرعسصدس  ي 

ي يددد  نوددد  ةدددقج  لسإدددجالُي  لسعالددددسي  ال1972-1853لادردددي لسردددد  يلساس دددس ل 
ل بدنردددس شدددأوتد لسسةدددسئا يلااددد  1922-1850لل سسأادددا -لساس سطادددا سيس  لسدس عادددا يليددد ظ

دددددددس سو يلةدددددددا  ن،دددددددس: يةدددددددسسا  م رددددددد  م ددددددددس  ةدددددددرسندا  لسلس دددددددا لإلصدددددددال اا يددددددد   ،رظ
ال  ييةدددسسا م رددد   يدددد   ددد سي لسيدددسن ُ  لسعالددددسي لسياسةددداا 1912-1868لساس دددس ل
  يلاسي دا لسد  ج يلا اةدرسو صدالح لسد    صدسس  1902-1894لسقسسطسطاا  -لساس سطاا

صدالح حودف   دسُ  ةاسةدا لسرددد  اس سطادا  يلاسي ددا لس-لسإردُس  لسعالددسي لسرددناا
لا دس ادا  - نج،دي اسسد  ةدورس   لسعالددسي لساس سطادا  تدسا لسلراا لسك يسا  يلاسي ا

 ال 1939 - 1919ل 

تُعِ  لسر ة نسي    لسررسةي لسُر،را لسج  منجر هس لسبس د  نودي طلد   قددس   ذ 
ُِ  س ددد  يددد  لس دددذ  لساس دددسط  للةدددج نسو  نددد  لسر ةددد نا لساس سطادددا  ذة لئ،دددس ل ارأددد  ا

 Kodanshaال لسج  ةسوي ةراع،س تلت نن ل  Indexلسثرسطاا  يرالظ ن  لي،س  

Encyclopedia of Japan  1983لسرسةيف ن   اةيا   ةلط س ي  ا  د  ندسل  
لسجدد  ُتعددِ  لسعردد ة لسإلددُس يدد  تعسسدد  م ودد  لس رردداسي لساس سطاددا لسدد ليةف يدد  لس يلةددا  

لئ،ددس نوددي  عو  ددسي يلفاددا يةاالددا ندد  لايكددسس لسعس ددا يدد  لساس ددس   يرددالظ ندد    ج  
   The New Encyclopaedia Britannicaنداليفظ نودي لسر ةد نجد  لسقسسطسطادا

   ذ ل ارأد  سوبس د  للةدج نسو نن،ردس  سردس New Age Encyclopediaلا دس ادا 
ةاراظسظ يد  ميسةتدس لسبس د  ل ج تسا     عو  سي تذيسراا تإردواا    ص ب دج،س نوراظس يمكس

 ي  تعسس  لسع       لس رراسي يلسُررطولسي لس ليةف ي  لس يلةا  
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يمحدددددسلظ يسددددداي  حددددسلظ  ُاعجلددددد  م  لسبلددددد  يدددد    كددددد نسي هددددذا لس يلةدددددا  جلردددددا 
لسرد ل   ثوردس  جلرددا لسرطدذ  ييدد  لسلدسسجد  ةددجك    يلو يلطجلدسةلي  دد  ةددجكق  ننددسو 

 س ةلل لس،     سلو لسرأجبا لسعسباا  سسعوخ يلسرعسيا دسلوت،س   ك س دق   يل جسلل   
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 (1895-1868الفصل االول: مسارات السياسة الخارجية اليابانية ) 
 (1868-1853أواًل: المحاوالت الدولية ألنهاء العزلة اليابانية )

ية  يدد   نجرددف لسلددس  لسجسةددل ن ددس  بدد يد لس بو  سةدداا لساس سطاددا تجعس ددا  ددل لسعددسسخ لسرددس
ي سطددت بدد ل ج،س دولددا ي رددطسبان اط،ددس ةددسوي  عدد  دددسطد   دد  للطعدد ل  لسجددسل ندد  لسعددسسخ لسرددسية   
يدقددا لسجطددس   سددي لسياسةددا لسرسيةاددا لساس سطاددا  يردد  لاهراددا  رأددس  للاددالس   ددأا  دد ة  نوددي 

  عض تو  لسُرل ةلي لسج  م سي   أا ُ بسشس بجو  لسياسةا  
لسردا سف يد  ةاسةدا لس يسدا يد ت،ددس  لسُرلد ةلي هددخم لسد سليد   د   لسر ددلعد  اُ يب،دذل لسرد ة  

    هذل لسر دل لةجثرسيلذل  يلسرأسطا لس يساا لسل ف ارنل،سلسعيأسسا  لذ ي    لسنس دجد  للدجرسةاا 
يد  يد  س لسرسيةادا  يذسد   دس لططقدص نودي لساس دس  لسجد  لةدجثرسي   دع،دس لسد سللةا تللدص له لي،

  1945تنإدذ ةاسةج،س لسج ةعاا  جي نسل 
  يتلددل ابسسددا  ال1لالNihon  ميلط دُ،دد  د )Nipponُنس يددتد لساس ددس   نددذ ب لاددا ط ددذت،س بدددلط د    د  

ةددد ل ا مدردددي شدددس   ةددداس  سدددي لس دددس   ددد  شدددب  لسد سدددسف لسك يسدددا  بدددد  شدددرس  لسرلدددا  لس،دددسة  
ة سدسف يلد   600ة سدسف   ن،دس 3918ردخ طلد  لس رسس  يبلس لساس س   يه  ةيسدا  لسسدا ة يسدا  ت

 ذه سا  سسيأس   م س لسبدسد  ي،د  ةد ي صدرسسا  ددس صدسسلا سالةدجاطس  لسب دُس  ُت دأا ميحقددالظ 
 ددخ  بدددد   3800  ارجدد   دد  لسدندد   لس سبدد   سددي لس ددرس  لس سدددد   طددد  ال2لةقواظددس نوددي شددأا هددال 

  ال3ل شسدسظ  145ºي 135ºشرسلظ يحط  ا   º45ي º30ةلئست  نست
  يت ددد ا توددد  لسريدددس ا ميبدددل ةددد ي يئايدددا ال4ل2 دددخ 377,708تقودددس  يدددس ا لساس دددس  طلددد  

  2 دخ 231,012 ي  ية  لساس س  يُتعِ     مكقس ة يهس   ذ تقودس  يدس ج،سال Honshuه له ط   
%  ددد   يدددس ا لساس ددددس   يتنليدددخ ميلكدددد،س  سددددي ميبدددل ي ال دددد   لساعددددا 61 دددِأا طلدددد  يهددد   دددس اُ 

ال يتلدل يد  مدردي لس درس   يترثدا  دسط  مكقدس ةد ي لساس دس  تقودس Hokkaido  د ي  يله  سال5ل ةليسدا
                                                 

ال 丕ال ي عنددساا لس ددري  يلهدد     且هرددسلط      دد  ي دد س  يهدد  تيددراا صدددناا لاصددا تجددذسف  سسو ددا لساس سطاددا ال1ل
ي عنددسُا لسرنبددل مي لاصددا  يبددذس  تعندد  مصددا لس ددري مي بددالة لس ددري لسر ددسدا  يدد   ددد  لشددسيي  رددسةي 
محدددس   سدددي م  لساس دددسطدد  هدددخ لسدددذ   ماولددد ل لسجيدددراا لنجلدددسةهخ  دددذ  لاةدددسف لإل قسلا يسدددا تنلددد ي  ددد  ةدددالسا 

 لس ري 

Edmond Papinot, Historical and Geographical Dictionary of Japan,(Tokyo, 

Kodansha International, 1972),p. 443. 
  23ال  ص1904  للسلسهسف   طبعا لسو لو  1 رطإي  س ا  لس ري لسر سدا    ال2ل
سيي   أجبدا ةن  ب  ،و  نطس هللا  لساس س     لس سي   سي لسيط س  للسدد ةاسةداا لساس سطادا لسرعسصدسفال  لبدد ال3ل

   26ال  ص1994سقنس   
     ,Kodansha Encyclopedia of Japan, Vol.4,1st.ed, (Tokyo, Kodansha, Ltd., 1983)ال4ل

p.2.                                                                                                                      

Joseph M. Geodertier, A Dictionary of Japanese History, 1st.ed., (New York, 

Walker Weatherhill ,1968), pp. 88-89. 
ال  1992 لردد  حردداي لس ي دد    ةدداس  ةيلةددا يدد  لسد سلفاددا لإلدواراددا ل لإلةددأن يسا  ةلي لسرعسيددا لسدس عاددا   ال5ل

  243ص 
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%  دد  لسريددس ا لسكواددا   ذ ترددخ ندد ة  دد  لسلرددخ 22  يهدد   ددس ُا ددِأا طلدد  2 ددخ 83,517 يددس ج،س
ل يدددددددد    يددددددددج   ةددددددددط  لسبلددددددددس   جروو،ددددددددس 1800لسدقواددددددددا لسجدددددددد   جدددددددددسيي ميتإددددددددسس  ددددددددا  ن،ددددددددس

  ال1لع     ما   لط،سي لساس س ال لسذُ اُ Ishikarijawa دسيسدسيلگط،سللشدد
ال يتلدددددل يددددد  مدردددددي لسدنددددد    يتقودددددس Kyushuل دددددس  سسددددد  ةددددد ي لساس دددددس  ي، لكد شددددد   
%  د   يدس ا لساس ددس  يتليدخ  سدي ةدبل  لساعددسي 11يهد   دس ُا ددِأا طلد   2 دخ 42,129 يدس ج،س

ال يددد  لسدنددد   لس دددسد   يهددد  مصددد س لسدددد ي لايبعدددا Shikoku ةليسدددا  يددد   دددد  تلدددل لشددداأ    
%     يس ا لساس س    5  يه   س ُا ِأا طل  2كخ18,800ايا ي  لساس س    ذ تقوس  يس ج،س لسسئ

%     ةرسس   يس ا لساس س   99,4يتليخ  سي ميبل  لساعسي  ةليسا   ذ شأوتد تو  لسد ي طل  
م س  سد  لسريس ا يججذسف     لساعدا تردخ  در ندا ةد ي صد دسف ي نع سدا يد  مدردي لسدند     

  ال2ل2 خ 250,2يتقوس  يس ج،س طل   )Okinawa مي دنسيلتعس  بدل
مة    دددل لساس ددس  لسددد ُي   سددي ندد ل ليتبسا،ددس  لدد ية اس يددا  ددل ةي  لسددد لي   ذ الدد هس 
 دد  لس ددس   لددس لساس ددس   لسددذُ اإرددو،س نددد  لس دد لاا لس ددسااا سالتلددسة لسيدد يدج  يُشددب  لسد سدددسف 

ال  لسذُ اإرو،س La Perouseواج  لل بدسيي ال يحOkhotskلسك يسا  ي   لس رس   لسلمي ، تي  
  ال3لبدنرس ا  ا لسرلا  لس،سة    ية لساس س  لسدن باا يلس سااا ال  Sakhalinن  ة سسف لةرسسد  

 خ تو  لسج  تإرو،س ن   450طجادا ذس   يإ  مدس    ية اس يا سواس س  تبُع  مكثس     
دس  خ تإرو،س ن  لس  لاا لسردن 1200ك يسس  يمكثس     اا   ذ  نلت تو  لسرإا لسد سلفاا ط نظ

ل    لسع سدا لسياسةداا متدسح سواس دس  للبجعدسة ند  لسر دأالي لسرسيةادا لسجد  تعسكدت س،دس لسلدسيف  يسس ظ
   ال4ل لاةد سا نقس لسجذيس 

للشدد  ل   دددخ لسيددأس    ددس ُارثددا  لدد ةظ ُ  ةيسددا    ،رظ سجنإدددذ تطوعددسي لسياسةددا لسرسيةاددا ا
س   د  لةدجثرسي يم  لسردس  لسب دُس يد  تطد سس دد يت،س لسعيدأسسا يللدجردسةاا سذل  لةدجطسنت لساس د

  يسدسةف 1868 رس مطعأي  ادس ظدس نودي ةاسةدج،س لسرسيةادا  يب،دذل لس دذ   شد، ي لساس دس   ندذ ندسل 
 طددسةف يدد  ندد ة لسيددأس ن  إعددا للةددجلسلي للةجرددسن  يللدجرددسةُ يلسياسةدد   يت دددال لسلأ  ددا 

ددسنوددي يسددسةف ندد ة لسلدد      يسقدددِ   لسددد ي  لاتدد  لس سددسةف يدد  ندد ة ال5للسعس وددا لسُرنجدددا لسعيددأسسا  عظ
   1912-1871سور ف   لساس سطدد

 
                                                 

ال " ةيلةددا تذيسراددا"  ماسي ددا 1973-1952ا ليةددسل هددسةُ نأددسي نادداخ   تطدد ي ةاسةددا لساس ددس  لإلدجرددسةا ال1ل
  12-11  ص 2014ة ج يلا  دس  ن  يف    واا لسجسباا لب  يش  سوعو ل لإلطيسطاا   ةس عا    لة  

  2  ا1 يدد  لسيددد  م ردد  مبدد  لسعدنددد   ة سلفاددا لسعددسسخ لإلدواراددا   ةدداس لسر ةددراا ينددسسخ لسرلددا  لس،ددسةُ    ال2ل
ن ييليف لسرسيةاددا لساس سطادا   لدسئص ند  لساس ددس   492-491ال  ص1974دس عادا  للسلدسهسف   اةيدا لسثلسفادا لس

  2لسطقاعا لسد سلفاا  لسلولا لايسي  ل  أج  للةجعال سي يلس اي  لسثلسفاا  ة   ي ال  ص
 Kenji Mahi, Japanese Politics-Geographical, (Tokyo, Perspective Foreign Pressال3ل

Center, 1981), pp. 13-14.                                                                                       

 The New Encyclopaedia Britannica,Vol.6,15th.ed, (Chicago, Encyclopaediaال4ل

Britannica. Inc., 1988), p. 496; Isida Ryuziro, Geography of Japan, ( Tokyo, 

Kokusai Bunka Shinkokai, 1961),p.12.                                                               
  لسجلدددد ُ يلإلةددددجدس ا لمب  تقدددد    س دددد  لإل ددددسيلي 1945-1853 يددددع ة كددددسهس  تددددسيس  لساس ددددس  لسلدددد    ال5ل

  99-98ال  ص 2009سو يلةسي يلسبل ث لإلةجسلتاداا  
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 (1جدول رقم )
 (1)(1912-1871عدد سكال اليابال) 

 عدد السكال العام

1871 33.110.825 

1875 34.338.404 

1880 36.358.944 

1885 38.151.217 

1890 40.453.461 

1895 44.620.620 

1900 47.656.853 

1903 49.758.216 

1912 52,200,000 
 

يرددالظ ندد  ذسدد    رددا  لدد ةلي  حددس مةدد،رتد   ددأا  بسشددس يدد  صددنل لسلددسلي لسياسةدد     
لساس سط    ن،س لسُرلد ة   لإلدجردسةُ لسعيدأُس  لسدذِ    دس  س،ردس م دس  دسسس يد  لطإجدسح لساس دس  نودي 

ل لإلدوار  ي  ةن   شس   ةاس  يةنجطس  ل لظس  سي م س  دا لسعس ا لسرسية  يي قج،س ي  لسج ة
 ُ ل ة ي  لسياسةا لسرسيةاا لساس سطاا 

ال  يلدد  متبعددتد 1868-1853 سسرلددسيلي لس يساددا اط،ددسو لسع سددا لساس سطاددا لم ددس فارددس  جعوددص 
ال مُ للسع سددددا Sakokuال ةاسةددددا لسع سددددا  لسجدددد  ُنددددس  بدددددلةسك    1853 -1639لساس ددددس  سوردددد ف ل

ددسيل گال ل اسةد  ت  د Shogun  لسج  ب ي نل  مص ي للس د و   ال2لالNational Seclusion اناا لس
Ieyasu Tokugawa 1543-1616الاس فا  لس اسطدا لسريدالاا يم دس 1614   سة  سظ نسل ال3ل ال  

-Iemitsu Tokugawa  1604 طدسة لسرب دسس   د  لساس ددس    دخ ميةي،دس لسلسئد  ل اردجيدد  ت   ودسيل 
لسجددد  صددد يي نودددي لسجددد لس  يددد   -يدددا  سلةددداخ محدددس   هددد يت لايبعدددا لايسدددي  ن،دددسال  رر1651
 سدددي تردددددص لسرندددس  نودددي لسُرب دددسس   -1636    سدددسل 1635  ترددد ي1633  ترددد ي1633طايدددس 

 دس  ط،س سخ تلجرس نوي ذسد ن بدا تع تد   سدي  ةدسلولي هد يت  سدي   يإكط،سة لسنرسي  لساس سطدد 
                                                 

ال  يةددسسا  سةيددجدس  دددس  ن دد يف   واددا 1912-1868 اا يدد  لساس ددس لالم ردد  م دددس  ةددرسندا  لسلس ددا لإلصددال1ل
  325  ص 2006لسجسباا لب  يش   ةس عا    لة  

                                                  .Kodansha Encyclopedia of Japan , Vol.7, p.3ال2ل
ددس   يلس دد و   اعندد  لسلددسكخ  250 ددس  طلدد  دددسيل لسجدد   أرددت لساسگدددسيل  اةددي مةددسف ت  دد گالُاعدد   اسةدد  ت  دد 3ل نس ظ

 لسعيأُس لانوي  ُ ناس:

Kodansha Encyclopedia of Japan , Vol.8, pp.46-47.                                                
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   ي سلابددا لسجدددسيف  رنددل لسيددإ  لساس سطاددا  دد  لسيددإس  سددي لسردد لطا تلدددد  ةددإس لساس ددسطدد   سددي لسرددسي 
   ال1للاةنقاا   ل  ذذ   يقص    لس  و   

شأوتد تو  لسرط لي  ةسلولي كسييسا ي  طادس مةدسف ت   ودسيل   سجللددص هد يد   ،ردد  
 ال2ل الaiSamurللسيدس  يلُ لاي : دطل للترسلي  س بد  لسعنسصس لسرجرسةف ةلحا لسقالة  ييةس  

لسذ   هسب ل حسي  لسقالة  ي نل  دس ا مُ تلسسف ةاسة  بدن،رس  يلسثسط :  الس  لسبعثسي لسجب دسسا 
 د  ةحدد   لسددقالة سرنددل تذةدداي االئددل س دد ي مةنقد  سوددقالة  يت ددأدا يلولي ُتيدد،خ يدد  شددص نرددس 

   ال3للسطسنا نوي لُاةسف لإل قسلا يسا
  طدددِل نودددي ادددسة 1639سسل دددل  ددد     ُت ةدددتد توددد  لسياسةدددا  رسةددد ل  حدددس صددد ي يددد  ل

لسجدسي لاةسط   ي نل ةإن،خ    لسسة  ي  لسر لطا لساس سطاا   سةجثنسو لسردندد   يلس، سن  د  يد  
ال لإلصدطنس اا لس لدعدا نند   دندسو طسكدسيلك  يلسرنإدذ لسجددسُي لس  دد  سواس دس  Dejimaة سسفل ةةارس 

لساس دس  سوجددسي لسرددندد  يلس، سند  د   رددسظل   دل لسعدسسخ لسردسية   طدذلو  يسعدا لسيدق  يد  ةدرسح 
ا  لايسددد  مدددس  لس ددع    سددي لساس دس   رددسيف ي لسيددا  م ددس لاحددسس  ي،دخ سددخ ار ةدد ل بددد  لسجدددسيف 

  ال4ليلسجب دس
سخ تك  لسع سا لساس سطاا لسط  اا ةي    سلين با محجسدت بدد  لسإدندا يلاحدس  نودي ططدس  

  نندد  س  سيسددت ةي  ةدد ي  1791لا دس اددا  سددي  يددسهس نددسل  لدد ية   ذ ةددعت لس لاددسي لسرجلدد ف
   ال5ل  يطسست لسرردس طإي 1840نل  لتإسااا تدسيسا  ييعوت ييةاس لسقارسسا  ثو،س نسل

ي نذ لسنرف لاي     لسلس  لسجسةل ن س سخ ِاع   إ أدس  لساس دس  للةدجرسلي يد  ن سج،دس  
جددس  يمصددلس  لسيددإ   لسددذ    ددسط ل  لسةددا  سددي  إعددا ت ل دد  مهردج،ددس سو ددس   لِةددارس سردداسةُ لسلد

  لط ،س سوجر س  يإصالح لسيدإ   يردالظ ند  تدذ دس لسجطد يلي لسرسيةادا نودي لسدسمُ لسعدسل لساس دسط   
ال  يلسنجسئج لسج  تستقت Opium War 1839-1842 ن،س ه سرا لسرد  ي ل س  لايد   لايسي 

ي  لسد و لس سد  يلس درس  لس دسد  ال Siberiaسسس   يل ج لة لسنإ ذ لسسية   سي ميلك ل ةدقدال6لنن،س

                                                 

  Ono Azusa, Intellectual Change and Political Development in Early Modernال1ل

Japan, (London, Dickinson University Press, 1953), pp. 155-157.                     

 ال1  ُ ناس  ولص يدخل1636يسالاالس نوي  سة ل لسع سا نسل        
  دس يسدسةف  سةدا لإلدطدسندد  سلرسادا ُ رجوكدست،خ  لسدذ   مصدبل ل  يلُهخ لسُرلدسيبد  لسُلد  سو يد  لساس دس  لسجد  ت،دس ال2ل

لسثلسفادددا يتذ دسهدددس يددد  لسُردجردددل   سهجرس ست،دددستوددد  لسطبلدددا  يل جادددسيليإعوددددد  س ددددسساخ   ردددسيي لسددد    لسُلكدددسل لس
 ُ ناس:                                    لساس سط  

ل   يةدسسا 1868 بس   ستخ  بس   لسيس  يلُ يةييهدخ لسياسةد  يلسعيدأُس يلسثلدسي  يد  لساس دس   جدي ندسل 
  25-20  ص2013ا لب  ُيش  سوعو ل لإلطيسطاا     لة   سةيجدس  دس  ن  يف  ُ واا لسجسبا

ال  2010ال نج،ي اسس  ةورس     ة  تسيس   ةداس لسلد    يلسرعسصدس  ل  د لة  ةلي لسإسلهدد ُ سون دس يلسج يسدل  3ل
  95-92ص

 الو  ل  پسطاأدددسي   ةددداس يلسيددداطسف لس سبادددا  تسةردددا نقددد  لسع سددد  ت يددددص ةسيسددد   للسلدددسهسف  ةلي لسرعدددسي   ة يال 4ل
  227-226ص

 Inoue Mitsusada, Introduction to Japanese History Before the Meiji  Restoration, 2ال5ل

nd. ed.,(Tokyo, Kokusai Bunka Shinkokai, 1968),p.89.                                  
سرددناا نودي ةحد   لايدد    الط قت  س  لايد   بد  بسسطسطاس يلسرد   يدق  لسلدد ة لسجد  يسكدج،س لسلأ  دا ل6ل

 رددوت =  =  لسجدد1842   29ال يدد  Nanking ذ ه  ددت لسرددد  ييدعددت يدد  م سهددس نوددي  عسهدد فلطسط نس 
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ال  Kunashriك طسشددددس  لال  Etorofu  ج ييددد لال لايبدددل  يهددد  Kuri(لسك يسدددا  يةددد ي ل ددد  ييةددداس
  ال1ل  لسلسسبا      ية لساس س  لس رسسااالHabomaiهسب  س ل ال Shiiotanشاأ تس ل

يد  لس دس  لادردي    دس مبدسلل ت ل   ذس   ل ت ل   فا   هجرسل لس لاسي لسرجل ف لا دس ادا 
ل  دد  لل جاددسيلي لسجدسيسددا يلسكرس اددا1844 تإسااددا تدسيسددا  ددل لسرددد  نددسل      طسسددت  ر ةق،ددس ندد ةظ

  يذصددب  سو لاددسي لسرجلدد ف لا دس اددا شدد لاا 1844نددسل )California ةددجدالئ،س نوددي لكسساإ يطاددس 
  لساس ددددس   ا  ةددددإن،س نودددي لسرلددددا  لس،دددسة   ييدددد   رددد   ذسدددد  بددددسيي لسرردددسس  لا دس اددددا يددد

يصددد  لسلدجددس   بددد  لسرلددا  لس،ددسة  يلسرددد  تدنقددت لسيدد ل ا لساس سطاددا   لسجدسيسددا لسنسدوددا سوإددسلو
 يدددق  لسرعس ودددا لسيدددد ا لسجددد   جولسهدددس لسبلدددسيف لا دس دددس  لسندددسة    ددد  لسيدددإ  لس سيددددا ددددس  توددد  

سج يةهددددس  ددددسسإلخ  لسيدددد ل ا  يرددددالظ ندددد  ت،دددد ي لسيددددإ  لسبرسيسددددا ي سةج،ددددس لسرسةددددا  سددددي  لطددددسي
  ينوادد   دددسيي لس لاددسي لسرجلدد ف لا دس اددا يددج   ددس  لساس ددس  نندد ف ي يددس ن سج،ددس ح  ددا ال2ليلسرددا  

 سررسسل،س لسياسةاا يلإلدجرسةاا 
-Millard Fillmore 1850ييدد  كدد و ذسدد   ميةددا لسددسئاي لا دس دد ل  دددالية يدوردد ي 

  د ل ،دس ميبدل 1852س   د  ت دسس  لسثدسط     روا  لسسا  سي لساس دس  يد  لسسل دل يلسع دس  ال3لال1853
 Matthew Calbraithپدددسُ  لدسيلظ   قاددسةف لسعردد  لسبلددُس ل دس د   سسقسسد   560ةدإ  نودي  جن،ددس 

 Perry 1794-1858يةدت نند  ةدس ا 1853  ينن  يص   لسلرودا يد  لسثدس    د  ترد ي ال4لال  
ردا پددُس  عد  يةدسسا  د  لسدسئاي ال لسراةُ  سي لسعسصرا م  ي  دنذلو  يد   Uragaدس گدنسفل مييسد

ال تيدددور،س ننددد  لس ددد و  ل  ايددداسةل Kōmei1846- 1867 لا دس ددد   سدددي لإل قسلاددد ي لك  اددد  
Iesada 1824-1858 ال  تررنت  دس دا نالددسي تدسيسدا  جبسةسدا بدد  لس لادسي لسرجلد ف لا دس ادا

                                                                                                                                            

 ر ةق،س بسسطسطاس نوي   جاسيلي ُ ،را  مبسيهس تنسي  لسردد  ند   دندسو ه طدس   طدس يترلداض لسردسلئ  نودي 
د  يه لكدددسطج   ي  دددُ  يي ت ددد  يتندددد  %  ييدددج  حريدددا  ددد لطا يئايدددا يددد  لسرددد5لسبردددسئل لسقسسطسطادددا  سدددي 
  ود   ةيلي تع سرسظ سولس   ُ ناس:                                      21يشن ،سُال  يةيل لسرد  

    اسي دا ة جد يلا 1911-1850طسةاا  ستخ  لر  لسعق ةُ  تط ي لايكسس لسياسةاا لس لحواا ي  لسرد  
   40-29  ص2006س عا   د لة  لب  يش   ة - دس  ن  يف   واا لسجسباا

  282ال  ص1946يس سي يسسةف يإبسلااخ يسسد   تسيس  لس ع  لا دس    لبدسيي  لسرطبعا لا دس سطاا  ال1ل
  ل  ددد لة  ةلي 1980-1500ال نج،دددي اسسددد  ةدددورس   ةيلةدددسي ي سئقادددا يددد  تدددسيس  لساس دددس  لسلددد    يلسرعسصدددس2ل

   131-130ال  ص2010لسإسلهد ُ سون س يلسج يسل  
يدد  يلاددا طد سدد يو   1800اللسددسئاي لسثسسدد  ن ددس سو لاددسي لسرجلدد ف لا دس اددا يسدد  يدد  لسيددس ل  دد   ددسط   لسثددسط 3ل

ةي  لسرلس دسف ينردا  سسياسةدا يُمطجرد  ميبددل  دسلي سعرد سا لسكد ط س   نرددا نودي تطد سس لس كدل لسدد لحو  
ُ  تدددد يي يدددد  لسثددددس    دددد  لا دس دددد   ي ددددس  مي   دددد  ةددددعي  سددددي لسج ةددددل  سبظددددسظ جي ةددددس ا لسرلددددا  لس،ددددسة

                                                                  1874 ذلي
New Age Encyclopedia,Vol.7, 18th. ed., ( Lexington, Lexicon Publications,     

Inc, 1980), pp.111-112.                                                                                     
ل سوبلسسا لا دس اا س ن لل 4ل   يدسة لسيإ  لسجدسيسا طل  ميسسقاس  1840-1837الكس    لُس م دس    نرا دسئ ظ

   تردد   سطردبسا  لس د     1848-1846يطد  ي  ااسةف لاةط   لسعيدأُس لا دس د  يد   دس  لسرأيدا  
 ج  دسةهس    تذ دس  قدس ي  تسيس  لساس س  يميتب  لةر  بجسيس   ةاس سرس  س  سولروا لس

 Kodansha Encyclopedia of Japan, Vol.6,pp.177-178.                                             
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ريدسن ف سوبلدسيف لا ددس دد  يلساس س   ن  اسسص يج    لطا لساس س  م سل لسيإ  لا دس اا  يتلد اخ لس
لسدددذ   تجردددسي ةدددإن،خ ابسسدددا لس ددد لاا لساس سطادددا  يلسيدددرسح سويدددإ  لسجدسيسدددا لا دس ادددا  سسسةددد  ننددد  

  يسدخ تردُا لسسةدسسا  د  ال 1للسر لطا لساس سطاا     مةا لسج ية  سسإلخ يلسطعسل يلسرسو سلدسو مةدس  دسس 
ئ أمام السفن التجاريـة  ـق موـ وع ُنطالـ  " أل فتح الموانت،     بط  سواس س  نن  س يية يد،دس 

   رس مك  پدُس مط  ةاع ة ي  لسعسل لسلسةل سعل   عسه ف تدسيسا  ل به وليس امتياز تقدمه اليابال"
  ال2ل لساس س 

 دد  ة،ج،ددس طسد ددت لسلأ  ددا لساس سطاددا  لج سددسي لسسةددسسا  يدددسيي لل جإددس   عالدددا ةددالل  
ةي ددتد م  لسراددسي لسعيددأُس ةدداعست لس يسددا سوررددساس   إعددا  ددل لس لاددسي لسرجلدد ف لا دس اددا   ذ م

لسقدد   لس سةددل بددد  لسلدد يلي لسعيددأسسا لساس سطاددا يطادست،ددس لا دس اددا  يددإذل  ددس مددد  ت لساس ددس  نوددي 
دس  لترسذ دسلي لسلس  يذط،س يبرس ةج، ل سيد، سا يدست لسلردسي نود،دس  يبدذس  يذط،دس م دسل حادسيس     

   ال3لا يي   وجس لسلسسجد  ةججعست لس يسا سوج حا يلل جال  لاةنق للةجيالل مي لسج  دس لس س 
س لساس ددسطدد  1854ييدد  شددبسا    نددسة پدددُس  سددي لساس ددس  يبسيلجدد   رددسط  ةددإ   سباددا  يلكددعظ

م ددسل حاددسيس  ل  سسدد  س،رددس  م ددس نلدد   عسهدد ف مي لسلددس   يبعدد   إسيكددسي ةل ددت  ال ددا ين ددسس  
ددس  ت صددا يد،ددس لسطسيددس  يدد  لسلدد    سددي مبددسلل  عسهدد ف لكسطسگددسيل 1854سةُ يلسثال ددد   دد   ذلي    ظ

Kanagawa :ل  ةسو ي  مبسيهس  ال طيبا  سي لسر  نا لس لدعا ةن   لساس س   تررنت م ني ن س بن ظ
ال يدددد  لس ددددرس   Hakodateال يدددد  لس ددددس   يلهسك ةلتدددد  Shimodaيددددج    لطالشددددار ةل  -1

جدددذ د  ت يسددد هس  دددسس د ة يلسردددسو ال يددد  لسدنددد   م دددسل لسيدددإ  لا دس ادددا  سNahaيلطسهدددس 
يلس ذلو  نودي م  لحجادسي تود  لسرد لطا لةدجن   سدي مهرادا   لدع،دس نودي اد   لسيد ل ا 

 لساس سطاا     ه  س  ي  سس رس   سي مي دنسيل ي  مدري لسدن    

 يددسن ف لسبلدددسيف لا ددددس دد  لسددذ    ودددداي   سدددي لسردد لطا لساس سطادددا  رددد يف لكدددطسليسا  -2
  ينا  ي عس وج،خ  عس وا

لسر ليلا نوي لةجلسلي دنرا مي ي الو م دس دد  ي   دنسو شار ةل  يتي سا لسر سكا   -3
لسجدسيسددددا ندددد  اسسددددص لسرإسيكددددسي   ددددل لسيددددرسح بجبددددسة  لسعرددددالي لسذهقاددددا يلسإردددداا 

 يلسبرسئل ن  اسسص لسرلسارا 

سجدد  تع،دد يد لسلأ  ددا لساس سطاددا  رددن  لس لاددسي لسرجلدد ف لا دس اددا لا جاددسيلي طإيدد،س ل  -4
ُ  ةيسا محس  ةي    طسو مي تإسيت   ذط،س   ال4لترنل،س ا

ل ند  تلس دسي لسياسةدا لاييبادا  لسجد  ةمبدت هد  لاحدس  سخ اأ  لسريعي لا دس    عدد ظ 
نلدد  طإ ذهددس  ت ةدداللسجدد  ةددعت لسددي لِةددارس بسسطسطاددس طإ ذهددس يدد  لس ددس  لادرددي   تسةددا نوددي 

, طلد  لساس دس  لاييبد  لسج ةد ي سل لسربسةيف يد  اادسةف لليد     رس ةعو،س تذحذ  لطجرسيهس ي   س 
 عسه ف ي  لسسل ل ن دس ت دسس    ع،س  ي دعتد سذل سخ تجسو لسإسصا تإوت      هس سإست ل جاسيلت،س

                                                 

 ,G.A. Ballard, The Influence of The Sea on The Political History of Japanال1ل

(London, John Murray, 1921), pp.31-32.                                                           
 Kiichi Aichi, Japan's Legacy and Destiny of Change, "Foreignال2ل

Affairs",Vol.48,No.1, ,( October 1969)  p.21.                                                                
                                                            99ةورس     ة  تسيس   ةاس  صال3ل
  32-31النااخ  لسرر ي لسيسبص  ص 4ل
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 1856  يه سندد ل يدد   ددسط   لسثددسط 1855 رددس يدعددت ييةدداس يدد  لسيددس ل  دد  شددبسا   1854للي  
  ال1ل ل    لا جاسيلي لسجدسيسا يلسبلسساُ عسه لي  رس وا  ل لساس س   نلج،خ ن ةظ 

اا،ددس      لس لاددسي لسرجلدد ف لا دس اددا سددخ تكجددف   رعسهدد ف  سطسگددسيلن بددا ةددعت  سددي تسةددا  
 Tawnsendمددد ل ،س يدد  لساس ددس   ددإبسلل  عسهدد ف  سطاددا  ييدد   ردد   ذسدد  طددد  لتسيطيددن  هددسيسي 

Harris 1804-1878م دس ددد  ندددسل يددد     ندددا  مي  دنردددا 1856  لسدددذُ ُندددد  يددد  ترددد ي  ال2لال
شدار ةل يدد  نلد   عسهدد ف ة  د ف ُنسيددت  رعسهد ف لهددسيسيال سورد لدا يلسجدددسيف يد  لسجسةددل يلسع ددسس  

   تررنت ميبعا ن س بن لظ  ةسو ي  مهر،س: 1858   تر ي 
%   يردالظ 5تل    ةلف لسرسسبا لسكرس اا نوي  يج يةلي لساس س   رس ل   س  ن   -1

د  م دس دس  يد  ةرادل لسرد   يلسرد لطا لسريدر ح س ةسطد  ن  تعدد   رثود  ةبو  سةدد
 لسجدسيف يد،س 

 ددس  ة سددسف ه ط دد ال سوجدددسيف   ددل  الHyogoيددج   دنددسئ     نددا طسكددسيلك  يلهد  دد    -2
لسرددد لطا لسجددد  ُمددددسي يددد   عسهددد ف  سطسگدددسيل  يردددالظ نددد  كدددرس   سسدددا لسجنلدددا سوسنسادددس 

ةلت،خ ةي  تدد حا  دد  لسيددوطسي لا دددس دد  ةلحددا لساس ددس   يلسيددرسح س،ددخ  ررسيةددا  بددس
 لساس سطاا  

مك ي لسرعسه ف نوي   أسطاا ااسل يئاي لس لاسي لسرجل ف لا دس اا ب يي لس ةساا  ل  -3
 لس ي  لس سباا  ي   سسا يد س ط لس بدن،س يبد  لساس س  

 ددددن  لساس ددددس  لايس سددددا يدددد  شددددسلو لسيددددإ  لسلسباددددا يلاةددددولا  دددد  لس لاددددسي لسرجلدددد ف   -4
ي ةسطددد   ل،دددس يددد  لةدددجل لل لسعوردددسو يلسرقدددسلو يلسريج دددسيس  لسعيدددأسسد  لا دس ادددا   سددد

   ال3للا دس دد 
يح ددداظا  ددد   طإدددسلة لس لادددسي لسرجلددد ف لا دس ادددا  سساس دددس    ددد يد لسرعسهددد ف مطر ذةدددسظ سيدددبل 
 عسهدد لي  رس وددا يدعددت  ددل ددد   مييباددا  هدد  ه سندد ل يييةدداس يبسسطسطاددس نوددي لسجدد لس  يدد  لسثددس   

  ي دل يسطيدس يد  لسجسةدل  د  ت دسس  لاي  1858ن دس يلسيدسة  يلسع دسس   د    ن س يلسجسةل 
  ي ددل بسيةدداس يدد  لسسل ددل يلسع ددسس   دد  1860 دد  لسعددسل طإيدد   ي ددل لسقست ددس  يدد  لسثسسدد   دد     

  يلسجدد  ُنسيددت بدددللسرعسه لي  1864  ي ددل ة سيددسل يدد  لسيددسة   دد  شددبسا 1861كددسط   لسثددسط  
ال  ذ مت،ددسي  دد   كددعف Ansei Gannenال ميلمطيدد   ددسطد  Unequal Treaties دددس لسرجكسي ددا 

   ال4للساس س  ية   ت ت، ي  عسيكا ةلحواا ةعت  سي لسجرول     أخ مةسف ت   وسيل 
يي  م س تو  لسرعسه لي  مشج ي  س ا لسرطسسبدا لس دعقاا لسرنسهردا سو ةد ة لاةنقد  يد  

سا لساس س  ي    لة،ا لسجد حا لاةنقد   لساس س   يا،سي  تدسهسي ةنت  سي لسجل      ةدوا سجل  
                                                 

   214الپسطاأسي  لسرر ي لسيسبص  ص1ل
يمصب  نرد ظل يد  لسلد   لسد ارلسلا   ت ةد   سدي لسد ي   1804تسةس يةاسة  م دس    يس  ي  طد س يو نسل ال2ل

لاةددد سا لسرطوددا نوددي لسرلددا  لس،ددسة   لثظددس ندد  يددسص تدسيسددا هنددسو  يترأدد  ب لةددطا نالدجدد  لسل باددا  دد  
          1878لسلر   نوي يسصا نرو  لس بو  سة  ي  لساس س   ت يي نسل 

New Age Encyclopedia,Vol.8, p.313;The New Encyclopaedia Britannica, Vol.5, 

p.720.                                                                                                              
 ,.David J. Lu (ed.), Japan A Documentary History, (New York, M.E Sharpe Incال3ل

1997), pp.289-291.                                                                                            
 :Donald Keene, Emperor of Japan: Meiji and his world 1852-1912 (New York, NYال4ل

Columbia University Press, 2002), pp.56-82.                                                    
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ي   يييعت شعسي ليدسيل لإل قسلا ي يماسةيل لسقسلبدسف گ ل تس د  لسيوطا بد  لإل قسا ي ةي  لس  
Revere the Emperor Expel the Barbarians ُ   طجاددا ذسد   ال1ل ال Sonnō Jōiال ميل ةد ط  ةد 

يدد   ددد   ال2ل   ةددسط يل ُمةددسف ت   وددسيل ت،ددس صددسلس ةيدد ا  ال ددا ماددسل  هددخ لسلددسةف لسعيددأسس   لسددذ
 ثددا لسثددسط   أددسل لادطس اددسي ي دد تإ  لإل قسلادد ي لسددذ   نسيكدد ل ُمةددسف ت   وددسيل  م ددس لسطددس  

  ال3للسثسس  ي،خ مصلس  لسربسة  لسيس اا    لسيس  يلُ لسررولد  لسسليرد  سوج حا لاةنق 
د،دس اسسدص لسجلد    سدخ تكد  يي  حرخ تو  لسجط يلي يإيهسصدست،س لسجد   حجدسيي لساس دس  ي

ل ةدد،الظ سجلددل يدد  شددسطلاللسج سس   ال   ذ مةدد،رت نوددي طلدد  يسنددا يدد  لاحددذ Westernizationصددد ظ
 ع ل ددا لإلصددالح يلسجلدد    يدد  ةددجدناسي يةددبعدناسي لسلددس  لسجسةددل ن ددس سج دد،  طردد ظل  دجرددسةاظس  

ط ا ددسد س،ددس يدسةهددس ي دد ي  ةيد ت  لسجطدد يلي لسجلناددا يلسرددنس اا   سدي ةسطدد  لسجلدد لي لسياسةدداا لسجد 
لساس ددس   دد   إكددسس  يطردد   ةجرس اددا يةاسةدداا   عدد  تلسيهددس  دد  تبعددسي لسرس وددا لسيددس لا سجددجرأ  
بذس   د  ت تاد  لا دسي لسيدوقاا لسُرلجرودا سوُرعسهد لي  ددس لسرجكسي دا   ستددسا ةيو لسرردساس ي ندل 

ددس ت دد  نددسل  شددأا ذسدد  ُ نعطإظ ذيسراظددس ُمةدد   فادد  لسيددجسي نوددي لسسكدد إ  سددي لسلدد   لس سباددا  ينوددي طلة
ُمةددسف ت   وددسيل   سجطددا لساس ددس  نوددي  س وددا ة  دد ف سسةددخ  عددسسخ ُ يددجلقو،س  عدد  م  منددسةي لسيددوطا 

 لسإعواا  سي لإل قسلا ي       
 (.1894-1868ثانًيا: دور السياسة اليابانية فا تعد ل المعاهدات     المتكافئة)

  لسذُ ُندس  بددل اد   ال4لالhitoMutsu 1868-1912ترد  ن،  لإل قسلا يل  تي هدج  
Meiji-  لسلأددخ لسريددجندسال   سإلطإجددسح يلسجلدد      ذ مكددلتد لساس ددس  ةيسددا نرددسسا ذلي  اةيددسي

  ال5ل جطدد يف يصددنسنسي    ثددا   إرددا لإلصددال سي لس ةددج يسا لسجدد  شددروت  دددسلي لسلاددسف  سيدد 

                                                 

 ,W.G. Beasley, The Japanese Experience: A short History of Japan,  Berkeleyال1ل

University of California Press, 1999), pp. 189-196.                                                  
                                          .Kodansha Encyclopedia of Japan,Vol.7,pp.160-161ال2ل
   145النااخ  لسرر ي لسيسبص  ص3ل
  يه  لب  لإل قسلا ي    ا   1852ت سس  لسثسط  3ال ي  ةويوا ل ساسف لساس س   يس  ي  122اله  لإل قسلا ي ل4ل

 ةددجثرس   تيدد هدج   ةددجلسسا 1867كددسط   لسثددسط  13  يتدد سي لسلأددخ يدد  1860تردد ي10مصددب  يساددسظ سوع،دد  يدد  
ال  يلدددددسل  دددددإطلال   سسلردددددس Keikiال  لسرولددددد  بددددددلكاأ  Yoshinobu 1837-1913لس ددددد و   ل  شددددددن ب  

 31  مة   سدددي  س دددسو  أددخ لس ددد و طسي  يتيدددوخ لسيددوطا لسإعوادددا يددد  1868 دددسط   لسثددسط  3لإل قسلادد ُي يددد  
  1868ت سس  لاي  

                     Kodansha Encyclopedia of Japan, Vol.5, pp. 153-163.           
ال   إيدسف Revolutionاليصإت ن ة    لسررسةي نرواا للصالح يلسجل    لس ةج ُي ي  لساس دس   بدد ل  د يف 5ل

 د يلي = =ذس   دذ  لسجدسيس  لإلةجردسن  هد  ةددا سوثد يلي لسجد  تداةُ  سدي تلد ل لاطيدسطاا  ُ  ددسفظ  سدي حردي
ادواردد  يلسدد يس  يهدد  للسثدد يف نسسراددا يدد  لسجددذيس  لسلدد     ددس  س،ددس تددذ دس نوددي تودد  لسدد ي  ينوددي  لاط،ددس ل

  يمحددددسلظ لسثدددد يف 1911  لسثدددد يف لسرددددناا نددددسل1868   دددد يف  ادددد  1789  لسثدددد يف لسإسطيدددددا 1776لا دس ادددا 
  ُ ناس: طس سُ  دج د  ي ا س  ميييت اس  ط،را لساس س  ةيلةسي يم لسث ي  1917لإلشجسلكاا ي  ييةاس نسل

  لبددسيي  شدس ا لسرطق ندسي سوج يسدل يلسن دس  2خ نق ا يي لي ح ُي  السجدسبا للطرسئاا لساس سطاا  تسةرا ط ا
  1ن  لردددد  نودددد  لسلدددد ُي ي يددددس   ددددال   تددددسيس  لس ددددس  لادرددددي لسلدددد    يلسرعسصددددس  ا84ال  ص1996

   15ال  ص2001لبدسيي  ةلي لسن،را لسعسباا   
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وخ دددد ي لسريدددجطسس  ددد  لس دددس   يبردددس م  لإلصدددالح اعنددد   ددد  ية،دددا طادددس لساس دددسطدد   مةدددس  لسدددجع
يلةددجاعس  لسددد يي   ندد   سسيدددسنا لسررأنددا  سدددذل ت،اددذي سواس دددس  طربددا  ردددد ف  دد  لسيدددس  يلُ لسدددذ   
مندقدد ل  سسلرددسيف لس سباددا  يط،ددا ندد ة  ددن،خ  دد  نو  ،ددس يت ددبع ل بثلسيج،ددس  ي  ندد ل  سإلصددالح ندد  

س  ددل نددسةلي يتلسسددد  لس ددع  اسسددص لإلدجبددس   دد  تودد  لسثلسيددسي يلسعودد ل  يتطقدددص  ددس  جدد لول  ن،دد
  ال1للساس سط 

مةحودت  صددال سي  اددد   تلد لي نرالددا يدد  بنادا لسردجرددل لساس ددسط   يدسةتد   سددي   ل ددا 
 قاقاا ارع  لايت لة نن،س  مي لسنك ص  سي لسرس وا لسج  ةبلج،س  يترد ي حط لي لإلصدالح  

   دثددس   بددسة  لإلصددالح  يددرسي  ددسييف شددروت  رجوددف لسردددسلي   ذ  يتكدد ي ةراع،ددس  سددي  نددال
  لسج  طرت نوي 1868لسرريا مي  سة ل لسليخ لإل قسلا ُي لسرسةي ي  لسسل ل ن س     ذلي 

  س اذت :
 كا لسلسليلي اد  م  تجرذ  ع  ت لي  ةرسن  سو يسس ن   رولا لساس س    -1

 دد   ددد  لسرقدد م ل يددس  بددد  منوددي يمةطددي يدد  لساس ددس ن بددا لسدراددل يل دد   ددل لسلإددس   -2
 نوي لسجسلتقاا للةجرس اا لسيسئ ف  ب دا

اد  لسجرو  ن  لسجلسسد  لس أواا لسل ارا  يلسعرا نوي م  تا،س  يسيلف اقاعادا بدد   -3
 لسدرال ةي  تردد  

 ددد  لسردددسيُي م  تج  ددد  لسيدددوطجس  لسعيدددأسسا يلسر طادددا يددد   ددد  يل ددد ف ب،ددد    رسادددا  -4
  ل    ا لسطبلسي للةجرس اا يلسررولا لسل  اا لسعواس  عسظ 

لسيددع  لكجيددس  لسثلسيددا يلسجعودداخ لسعرددُس يدد  مُ  أددس   دد  لسعددسسخ يلةددجر ل ،س يدد   -5
  ال2لبنسو ي سئ  لإل قسلا يسا لساس سطاا 

اا،دددس م  لساس دددس   نجرددد ي نودددي لسلددد لي لسعونددد  يددد   تردددسذ لسلدددسلي  يلسجس دددد  نودددي  قددد م 
إلب لس  نوي م   لد ي  دا لسريسيلف ةلحا لسردجرل  يتلداخ ةيي لسجلسسد  ب صإ،س  س لسظ سوجد    يل

ذس  ه  لسيع  إلدس ا  دجرل لسرعسيا يتل اي ااخ لسعوخ يلسجعوخ  يرالظ ن    جالو يؤسا يلكلا 
سر سيس  ارد  بد  لسجل    يلسج سس   يسإست  ق م  رساا لساس س       رساس لسج حا لاةنق   

 س ةادددس لس سبادددا يلسعوددد ل يددد  لس ددددت لسدددذُ  دددا     سإلطإجدددسح لسددد لن  نودددي  رجودددف  يدددجد لي لسجكن
لسعرددسسا لسرجل  ددا   ددل  ةددجثرسي لإلادسباددسي لإلدجرددسةاا لسجدد  حوإج،ددس  س وددا لسع سددا لسط  اددا يدد  

 تا لسجري   سس، سا لساس سطاا 
ط،سادا  ذسد  ي ُع   لإل قسلا ي نوي كسييف  دجبس  لسرعسيا    ةرال لسلرسيلي   سذل  شدل

لسلدد    يةدداطسف لسيددوطا لسرس  سددا لسرددسي ا  لس ددع يطردد   سددا ندد  لسعددسسخ لسرددسية  ي دددسطد   دد  لسعُ 
 دساأ     بددل رس ودا ة  د ف نسيدت  يلس دسيس  لسعيدأسسا يد  لسدقالة لسن ندا تع س لسج  شدعتد نوي 

                                                                                                                                            

 دس ددد  ندددسل   يلسدددذُ مةدددجرس  جدددي لل دددجال  لا1889ادددالس نودددي طدددل ةةدددج ي  ادددد  لسردددسةي ندددسل يسإل
 ال 2  ُ ناس:  ولص يدخ ل1945

الم دا يس ل   بالة " لس ري لسر سدا"  تط ي لساس سط  لسعدد  ي  طرف دس  ي  دأوا لس دس  لادردي "  دودا 1ل
    408-404  ص1922  لسينا لسثال     لسلسهسف  شبسا 5لس،ال "   

  " لسردودا لسرردسسا سو يلةدسي 1904-1854اليؤي   بس   س    لاصد   لسثلسفادا سون،ردا لساس سطادا لسل  ثدا 2ل
   264-237  ص1976  لسلسهسف   طبعا لسددالُي  23لسجذيسراا "   ج
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Kaikokuل   ييدل شدعسي ال1للسعدسسخ لسردسية نودي  ال Opening of Japanلساس دس   لطإجدسحال لسجد   ثوتد
 ,Countryال  مُ لبودد   ندد   يةددال دددُ  Fukoku Kyōheiلسع،دد  لسد  دد  لي    ددد   ددد هد   

Strong the Military Richال2لال  
س يد  لل قسلاد ي  ادد   سةد  ظ  ي   مةا تع س   أسطا لساس س  ي  لسيس ا لس يساا  مص ي

الـــرالال االمر اطـــوري مســـؤولية توجيـــه  تـــولى   ةدددسو فاددد : "  1868لذلي ددد   لسيددسة  يلسع دددسس 
علــى الوــع  كلــه اطاعــة االمر اطــور والوقــو  و القــانول الــدولا  العالقــات الخارجيــة علــى وفــق

معهـم لـن  عنـ علـى قتـل االجانـ  او ارتكـاب أي اعمـال  ال كـل مـن دقـدم مسـتقراًل .... و خلفـه
بـل دكـول سـربا فـا جلـ  الـويالت  ؛الخاصة فحس  اإلمر اطورا فا تص فه ألوام  دكول مضادً 

   ال3ل" للرالد
 لسريدددسيلف ةددداا لساس سطادددا لسجددد  ترثودددت يددد  لسلرددد   نودددي تللددددص لهددد ل  لس بو  س يب،ددد  

ييليف سو دداي   1869 نددسلشددأوت لساس ددس  ياي   ددسف يدد    يلسجكددسيا لس بو  سةدد   ددل لسدد ي  للحددس  
  ال4ل سي لسرسي  لسرسيةاا  سجنااخ لسعالدسي  ل لس ي  للحس  يب مي  إيةس  لسبعثسي لس بو  سةاا

  ساليتلدسو بدقالةهخ لسدي  يدج   لسد ي  لس سبادا  يند ل اا،س م   يغبا لسريايسد  لسلأ  دد
للطجلسص    ةاسةت،س   س  لس ليل لاةس  سجلإد هخ س كل  ا ط،سئ  سر كد س لسرعسهد لي  ددس 
لسرجكسي دا  يلسجدد  سطسسردس شدد وت  دس   ثلإدد  يةاسةدد  ن،دد   ادد ن بددا ي جدي نس ددا لس دع  لسددذ   

ددس سكسل ددا لساس ددس    سددذس   دددسييل ليةددس   عثددسي  سددي لسرددسي  سوجإددسيت ندد يل تودد  لسرعسهدد لي لطجلسصظ
   ذ  تو  لسُرعسه لي   

لت  ددد     يلكددد ليل ييسدددس لسعددد    ال طيدددبا  سدددي يلكددد ليلل سعدددا مبدددسي توددد  لسبعثدددسي هددد   عثدددا
Tomomi Iwakura 1825-1883 لسرج ة،دا  سدي لس لادسي لسرجلد ف لل دس ادا يلييبدس   ذ  ال435لال  

ــد دراســة ومال  ــة  ": س سددي يئدداي لسبعثددا يمنرددسئ،س ةددسو يد،دد يةددسسالإل قسلادد ي  اددد    عدد  بع
ا فا العـالم هـا تلـل التـا ة وتنورً بأل األمم األكث  قوً  باالعتقاددقيقة وجدت نفسا متأث  بعمق 

وإذا أردنـا  ،وسـعْت للـى تطـوي  بلـدانها فـا أتـم وأبلـ  أسـلوب ،ا ل عادـة عقولـها متقًنـبذلْت جهـدً 
م النافعة, وتطور المجتمعات المتنورة, ف نبغا عل نا لما دراستها داخل اإلفادة من الفنول والعلو 

                                                 

 .Ronald S. Anderson, Japan: Epochs of Modern Education, (Washington, U.Sال1ل

Department of Health, Education and Walfare, 1959), pp. 3-4 ; John Whitney 

Hall, Japan: From Prehistory to Modern times, (Tokyo, Charles E. Tuttle 

Company, 1968), p. 292.                                                                                 
 ,R. Massan and J.Caiger, A History of Japan, (Tokyo, Tuttle Publishingال2ل

1997),p.261.                                                                                                             
  298-297, لسرر ي لسيسبص  صپسطاأسيال3ل
 Seiichi Iwao, Biographical Dictionary of Japanese History, Translator Burtonال4ل

Watson, Printed in Japan, ( New York, 1978), p. 33.                                              
ن،  ت   لگ ل, يسع  م   ةنسف لسجلسس  ب  لسدقالا يلس د و  ,  م نسوس يد،س يس  ي   د ت , يُنِد  نر لظ   قسلا يسظ ال5ل

 دددسا  ددد ُي س, لا دددس لسدددذُ ةيعددد   سدددي لسقادددسل بنيمةيو  رددد يف تس دددا    لسنادددسل لس ددد وسط  مصدددب   ددددس  دددد اظ 
 , إلةدلسا   يتلود   نسصد   أ  اددا ند ف,  ذ ندند  لإل قسلادد ي  يدايلظ ند  صدداس ا  دثدس  لسليدخ لإل قسلادد ُي

لس لاددسي  اس سطاددا  سددي= =ييسددسلظ سوعدد  , يتددسم   عثددا 1871ل يدد  تذةدداي طاددسل لسرلساعددسي, يُنددد  نددسل ينردد ظ 
   لسرجكسي ايتع  ا لسرعسه لي  دس  اسإلاالس نوي ميكسس  اةيست،س لسررجوإ 1872نسل  يمييبس لسرجل ف

Kodansha Encyclopedia of Japan, Vo1.3, p. 360.                                         
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على نحٍو مباش , لغ ض  لالطالع, أو لرسال بعثة للى الرلدال األجنرية, االهتمامالوطن بأفضل 
   ال1ل"منفعة ُأمتنا وتنورها

سدي   ,1871ت ة،تد لسبعثا  قاسةف  يلك يل ي  لسعسشس    ت دسس  لسثدسط  ي   ر   ذس   
 ددد  لسيدددإسلو  شدددرليردددالظ نددد  طلددد  حريدددد    لسياسةدددددنددد ة  ددد  يكدددرت  لس لادددسي لسرجلددد ف

ل  د  لسطدال  يحردي اسسبدسي تسلي دت  يلسرإ كد  يلسرجسةرد  يلسكجس  ي دسهخ   ردس كدرت ند ةظ
دددد 15 - 6لنرددددسيه   ددددس بددددد   يصددددوتد لسبعثددددا  سددددي يلشددددنط  يدددد  لسجسةددددل لس يلةددددا    دددد  مةدددداس نس ظ

لا دس دددد ل   سايدددداي ةددددارق    سلطددددت   ددددسسسئاي ال يلكدددد ليلليلسجلددددي  ,1872يلسع ددددسس   دددد  شددددبسا 
Ulysses Simpson Grant 1869-1877يةدسسا حطادا  د  لإل قسلاد ي   ة،دا  سددي   ال   ذ ةددِور

مـ  كـل ألَّ الحكومة اليابانية جادة بمد  د العول والصداقة "  ةسو يد،س:  و و ييؤةسو لسعسسخ كا
لمعاهدات التجارية فا  ضول اقل من عـام. لـذا، فـال اليابـال ، م  اقت اب موعد تنقيح ا األمم

علـى قـدم المسـاواة مـ  االمـم  ناتسأل تلل الدول بأل  نصـفوها بهـذا الخصـون مـن اجـل وضـع
  ض اليابال من هذه البعثة هو االختيار من مختلـ  القـوان ن السـائدة بـ ن  المتحض ة.... ألَّ 

ـــورة، أفضـــل مـــا  ناســـ  وضـــعنا ا ـــة لسياســـتنا األمـــم المتن لحـــالا فـــا حـــل لصـــال ات تدريجي
  ال2لوأع افنا"

 رسطاددا ن ددس شدد،سظل  يشددروت  ددالظ  دد  لييددص لسجستددد ال : يلشددنط     يلكدد يل مةددجرسي  عثددا
سن     سيسي  بسي يا  بسسد   ةسطت  طس  بدس     بن،سة   ةدج  ، س،خ  يي دس  يددندس  يبددس   

ايا: للي  لت،سي لسن لاس لسلينا سواس سطدد  لسدي يلس،      تو  لسس وا ه  تللدص  ال ا مه ل  يئ
 و و ييؤةسو لس ي  لس سباا يلسج  نل ي لساس س   ع،س ي  لسيسبص لسرعسه لي  دس لسرجكسي دا  سدذل  
ي تد لسبعثا لسي لسل    ذ  لساس سطدد  ارجوإ   ن   قاا لاةد سد   لط،خ شع   جل ل ي نإج  نوي 

سثددددسط  ي،دددد  م   جبددددسة  لنرددددسو لسبعثددددا ية،ددددسي لسناددددس  ددددل يييلو لليكددددسي لسد  دددد ف  ل ددددس لس،دددد   ل
لسرسيةاا سو ي  لس سباا   ذ  لسجطقدص لسإعو  سورعسه لي  يلسجد  ميلة لساس دسطد   ند  اسسل،دس ل بدسي 
ةدداسةت،خ  ل ددس لس،دد   لسثسسدد  ي،دد  لس ددد   نوددي  دد   لسجطدد ي لسعوردد  يلسجلندد  لسددذُ يصددوت لسادد  

  ال3ل ن،س د ي لسريجطسسلسردجرعسي لس سباا يلليسةف  
ددس  دد   مطدد هل لنرددسو لسبعثددا سكددا  ددس شددسه يا يدد  لس ددس   يذندد يل نندد  يةدد ن،خ تلسسددسظل  اسإظ
 سئا  دو  الل ي  حريا ير    تردر    دسه لت،خ لسرإردوا  د   لسرد لي  ةراع،دس  لسرددسسي 

   ال4للسناسباا  لسررسطل  لسدد ش  لسيد  ن با ي جي بد ي لس نسيف
س  يلس دس  سدخ اليدرس   كد س لسرعسهد لي  ددس لسرجكسي دا يبلد  لسجإدسيت نود،دس بد   م د لساس 
  نن  س نلد ي  إسيكدسي ة  د ف ب،دذل لسررد ص  بدد  مط،دس لحإلدت هد  1882 يجرسلظ  جي نسل 

للحس  ي  لسج صا لسي  ا ط،سئ   يبعد   دسيي ندس د  صدس تد لسرسيةادا لسقسسطسطادا  دذ  تنقدا  
م دددسظل  لقدد لظ  ددد  ادددس  لس ددس   جدددي  دددس يصددوت لسلددد لطد  لساس سطادددا لسرعسهدد لي  دددل لساس ددس  ةددداأ   

                                                 

 Benjamin Duke, The History of Modern Japanese Education: Constructing  theال1ل

National School System 1872-1890, ( New Jersey, Rutgers University Press, 

2009),pp. 80-81.                                                                                              
                                      .Kodansha Encyclopedia of Japan, Vo1.3, pp. 358-359ال2ل
 .Richard H. Drummoud, A History of Christainity in Japan, (Michigan, William Bال3ل

Eerdmaus Publishing Co., 1971), p. 760.                                                                  
  در نا    لسكجس  لساس سطدد   حإساس لسرعد ف لساس سطاا  تسةرا نق  هللا  أد  لسلدسيص  لبددسيي  لسد لي لسعسباداال4ل

    24ال  ص 1999سوعو ل  
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سريج   لسل لطد  لسُرجبعا ي  لس ي  لس سباا  ينوي ل س هذل لسجرسس  نروت لسلأ  ا لساس سطاا نودي 
ت تادد  ندد ة  دد  لسلددسط طدد  يلسريج ددسيس  للةسطدد  س ددست لندد لة لسج ددسسعسي يلسلدد لطد  لسرطو بددا 

  ال1لسذس 
 سي لإلند لة سرداترس ا  دد  يد    ال2لال Hirobumi Ito هدسيب      ج لعي يب،ذل لسر ة  ة

  يلسدددذُ حردددل سرنسد دددا   كددد س تنقدددا  لسرعسهددد لي  ددددس لسرجكسي دددا   ذ ت صدددا 1886طايدددس  
اْل المحاكم اليابانية التـا تحـاكم االجانـ   نبغـا ال لسراترس لسي ن ة    لسج صاسي    مهر،س "

دددت  سسدددا  ددد  لس رددد  لسعدددسيل لس دددسيس ك ف هـــاتســـمح للقضـــاة االجانـــ  باالشـــت ا "   يلو ذسددد   نر 
دس سيداسةف  لساس سط   ع  ةرسن  مطبسو ذسد  لسرداترس  يلسجد  ند هس ددسةف لسرعسيكدا ندسيظل ياناظدس يلطجلسصظ
لسقالة  يلسيي لسلأ  ا تذةدا لسناس ي  تنقا  لسرعسه لي لسي لشعسي  حس  يلسجإسغ ب لظ  د  ذسد  

  ال3لق سإض  سسا لس،ادس  لس ع
حطدد  ة  دد ف ن كددس ندد  لسجإددسيت  ددل لسلدد   لس سباددا  متبددسسلسددي  اددالساس سط لسلأ  دداسدددذي 

 عسه ف  دل لسرأيدا   مبسللطدلت ي   1888 نسلتروت ب،خ يل  ف تو  للحس   يإ  ذ دجرعا, ي
س, يلانجسيددت  ساةددجلال  لسجعسيددا مس ددت يد،ددس لسللدد   للدواراددا للكددسفاا لسجدد   نلددت سورأيددا  ةددس لظ 

 دل  ال4لالMost Favored Nationلس يسدا لايسدي  سسسنسادا لكرس اا لساس سطاا, يمةحوت   أا  جبدسة  لس
  ال5ليج  لليلك  لساس سطاا سورأياأدد   سيا 

ينل  محإس   أ  ا ل  ج ال ي   اددسة صدا ا ت ليقادا يد   يدذسا لسرعسهد لي  ددس لسرجكسي دا 
 Kiyotaka Kurodaلكد تسكدس  د ييةلبسئسةدا  دل لسد ي  لس سبادا لسكقدس   نرودت لسلأ  دا لسد  د ف 

                                                 

   227 ةرسندا  لسرر ي لسيسبص  ص ال1ل
يتقندسا م د  لسيدس  يلُ  ميةدا س يلةدا لاطاردا لسرسسادا لس سبادا يد  لس لادسي لسرجلد ف لا دس ادا   1841يس  نسل ال2ل

 دس ال  يبع  ن ةت     م دس  Yen   ه  لسدل 1870يسع ة سُ  لسإرا ي   اال  مي  نروا ياناا اس سطاا نسل 
 دالث  دسلي  وتلود   نرد  يئسةدا لسد ييل  1878ل س لحودج،س نسل ل سولأ  ا  خ ييسسظ مصب   يج سيظ  1873نسل 

مصب  لسلسكخ لسعسل نوي   يسس   خيسصب  مي  يئاي يييلو ي  تسيس  لساس س    1885 /22/12ي كس  ميس،س  
   ُ ناس: 1909ت سس  لاي   26ال   جي ييست  ي  1909-1905ل

  جدد  يةييا يدد   س ددا لإلصددالح هدسيبدد    ُ نأددسي لسجراردد  يحنيددسو ي دد  شددري لسدد    لسددسلُي  يةددسل هددسة
 –   دد ف 3   ددج 10ال  "  دوددا لسعودد ل لإلطيددسطاا يللةجرس اددا"   لسعدد ة 1909-1841لساس سطاددا ل ن،دد   اددد  

   121-99  ص  2019يويطد   مكج بس 
   225-224, لسرر ي لسيسبص  صالپسطاأسي3ل
جخ  ةيلةددد  يددد  لتإددس  ةيسددد  ل ندددسئ   مي ةردددسن ال   جع،ددد   ر ةبدد  ادددس  مي مكثدددس يددد  للتإدددس  هدد  بنددد   دددال4ل ال1ل

ل تلدددا نددد  توددد  لسجددد  اعس دددا ب،دددس مُ ادددس     عس ودددا لس لنددد ال  ردددن  ادددس   حدددس ايدددري لسريدددجإد ليسيدددري 
 =سو يسددامال لس يسددا ل ال  رعس وج،ددس ييلددسظ س،ددذل لس ددسا  يددإ  مُ  ددد ف ترنل،ددس لمال ليددإذل  ددس يندد ي لس يسددا . سسدد 

 ال مي لةال ميلهدال تيُس تولسئاسظ تدسا ل ال لسريجإد ف    لس سا  سنجبسيهس ميسدي لم دِصال بسنسادا لمال  د  مُ ل=
 ُ ناس: .اس   سس 

   407ص    ال1973 ل بدسيي  ةلي لسكج   1 لي  لس ا أو   لس ةا  ي  لسلسط   لس يس  لسعسل  
 Claude A. Buss, Asia in the Modern World: A History of China Japan South andال5ل

Southeast Asia,( U.S. A., Library of Congress, 1955), p. 176.                                  
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 لشا دن ب  مي   دس سي تإ سض  ،را تنقا  تو  لسُرعسةلي لسي ييسس حسيةدج،س  ال1لال1840-1900

Shigenobu Okuma1838-1922هدد  لاحدس سدخ اأدد   مي   دس  ل  ل د    1889يدد   طودل ندسل  ال
ل لسد ي  لس سبادا   ردس مة  لسدي  ذةع   اظس    ةس ل     ذ  ردا نودي تنقدا  ة ئد  سورعسهد لي  د

  ال2لل جعست لس ع   ن  نل   حإسد  ي  لةجسةلة  ل   لسقالة  س وا  دس  نل صا 
  سكن،دددس ةدددسيي   دددأا 1890تددخ لةدددج نس  لسرإسيكدددسي   ددذ  تنقدددا  لسرعسهددد لي يددد  شددبسا 

 لدبدا لسرسيةادا  ال3لالMunemitsu Mutsu 1844- 1897   دجي    طاردجي  ط و سلد  ت سي ل
  ي سطددت لسرإسيكددسي تدددُس يدد   سسددا ةددذ  يشدد   ددل لسدد ي  لس سباددا  يرددالظ ندد  1892   يدد  

كد   لسقسسرددس  يلس دع  لسرج لصددود  نوددي لسلأ  دا  دد  لةددا لطجد لس  س ددا  لدد   لساس دس  يدد  تودد  
 لسرعسه لي 

نودددي   1894يددد  لسيدددسة  ن دددس  ددد  ترددد ي  يدعدددت لساس دددس  يبسسطسطادددسيددد   رددد   ذسددد    
تدخ  ر ةق،دس للتإدس  ال لسجد  ل جد يد نودي ُ ل  دا يم ندس  ين دسي   دسةف ةال ـمالتجـارة و ال معاهدة ل

نوي لس سو لل جاسيلي لسلرسئاا سوسنساس للةسط  ي   ر   حري من لل  ي ن  لساس س  لسلدص يد  
 ددخ  ددذي ةي   سباددا لحددس   ددذي بسسطسطاددس   جددي م يددتد لساس ددس    ال4ل لسجرددس   سسجعسسإددا لسكرس اددا

ن  سون   يساي   يسا  سط سا  رس  س  لا س يد  لسيدسبص  يسطكيدسي بدذس  ددد ة ُتعس ا نوي لةس  لس
  ال5للسرعسه لي  دس لسرجكسي ا

ينوددي طلدد ة نددسل   سطددت ةاسةددا لساس ددس  لسرسيةاددا  ددل لسدد ي  لس سباددا  سطددا يدد   ددسة  لل ددس  
ي ينودددي لل وددد  حسكدددعا س،دددس  ل  لساس دددس   سطدددت  دددست ل  ةيسدددا شدددب   دطس ادددا ل اسددددا س،دددس نوددد

  يسكد   عدد  1868لسر لة،دا  ي سطدت لايكدسس لس لحواددا  ددس  يدجلسف يدد   طودل ن،د   اددد  ندسل 
ل  لةجطسنت لسياطسف نوي لليكدسس لس لحوادا  يإيةدس   عثدسي لسدي لسد ي  لس سبادا سالادالس نودي 
كا  س ه  ة       لطارا يد لطد    طس  ل  ةاسةج،س   يد لكثس د ف يصال ا   ذ طس  ل  لسج ةة 

                                                 

ةن    س  لساس س  ال     نسئودا ةدس  يلُ  تعودخ تلنادسي لسإند    -Kogoshimaيس  ي   لساعال  س  شارس ال1ل
دلسعيأسسا لس سباا يد    د ي  يةدسهخ  ف تنرادا ذس س،ادبد يي  قددس يد   ةدلسا مةدسف ت   ودسيل  يندنجدُ  لسلأ  دا يئايظ

ال   خ ييسسلظ سور لصالي ندسل 1889-1888  مصب  يئايسظ سو ييلو س ن لل ل1870لسل ية سجل ل ه  س  ي نسل 
 ُ ناس:  1896  يت سي يئسةا  دوي ش ي  لإل قسلا ي نسل 1892

Kodansha Encyclopedia of Japan, Vo1.4, p. 374.  
                                            .Kodansha Encyclopedia of Japan, Vo1.6, pp.95-96ال2ل
ةاسة  يةبو  سة   سيي ي   أ  ا  ادد   شد ا  نسصد   أ  ادا ند ف ي ،ردا  ن،دس  دسكخ  لسيادا  سطسگدسيل ال3ل

يلردددا نودددي يتاإدددا يددد  ييليف  1886سل   عددد  ةيلةدددج  يددد  سنددد   ييدندددس  ندددسة  سدددي لساس دددس  يددد  نددد 1871ندددسل
تددخ تعددندد  ةددإدسظل سو لاددسي لسرجلدد ف لا دس اددا  يسددخ ارددض يدددت ا سددا  عدد  يصدد س   1888لسرسيةاددا  يدد  نددسل 

  مصددب  1890 سددي يلشددنط   جددي ترأدد  تعدد  ا لسرعسهدد لي  دددس لسرجكسي ددا  نددسة   تيدد   سددي لساس ددس  يدد  نددسل
مصدب  ييسدسظل سورسيةادا  1892ال  يد  ندسل 1891-1889ليسج  د  ل ييسسظل سو يلنا يلسجدسيف يد   أ  دا اس سگستدس

 عد  لصدسبج   ردست  د    يجد يي  1896ال لةجلس      نرب  يد  ندسل 1896-1892ي  ييليف ل ج  لسثسطاا ل
                                                           ُ ناس:1897نسل 

Kodansha Encyclopedia of Japan, Vo1.5, pp.288-289.   
 –ال  يةدددنجطس  ل لدددسظ  سدددي اقاعدددا  لسعالددددسي لساس سطادددا 1السالادددالس نودددي طدددل لسُرعسهددد ف   ُ نادددس  ولدددص يددددخ ل4ل

 ال 1914-1895لسقسسطسطاا سور ف ل
                                       .Kodansha Encyclopedia of Japan, Vo1.8, pp.148-149ال5ل
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رسيطددا ددد  تالشددي يدد  ةاسةددا لساس ددس  لسرسيةاددان بددا  دد يد تطسسدد  يبردد ةي نددس   لل د،ددس يدد  يلس
 تع  ا لسرعسه لي لسر،دنا لسج  يسكت نود،س  يلةجق لس،س  رعسه لي  ج ليطا سودسطقد   

ة،دددد هس سجعدددد  ا لسرعسهدددد لي  دددددس   أ  ددددسي ن،دددد   اددددد  لسُرجعسابددددا بددددذستد  لس ددددذ   ليب،ددددذ
كددد س يلةدددل ي ج دددع  يسددد حا يددد  لادددسي لسرردددسس  لسياسةددداا يلسجندددسيي     لِةدددارس مطددد لسرجكسي دددا, 

للةددجعرسُي بددد  لساس ددس  يلسدد ي  لسجدد  نلدد ي  ع،ددس تودد  لسرعسهدد لي لي لسجلسسإددسي لي للتإسااددسي  
لطج،دت    ذ يلسج  كرت ن ف    لس ي  لاييباا يلس لاسي لسرجل ف لل دس اان با ي جي لسرأيا 

 ددل  عددض لسدد ي  ن،دد   اددد , ةددسن ي نوددي لدس ددا نالدددسي يةاددا   يددلساس ددس  ةاسةددا ةبو  سةدداا 
لسياسةدددا لسج ةدددعاا   إعدددا دددس سقثدددت ل  تددد تسي يددد  ميلحدددس لسلدددس  لسجسةدددل ن دددس, ب دددد   مط،دددس , لسكقدددس  

 لساس سطاا ي   نطلا لس س  للدري 
 ( 1895 -1894ثالًثا: األطماع اليابانية فا كوريا ) 

 .1894 تى عام الكورية  –طريعة العالقات اليابانية  -أ
لسرادسة    سيدا  ندذ تد س  لإل قسلاد ي  ادد   ش، ي لساس س   س ا لصال اا يلةدعا شدروت

  ةدسلو ت ددسلييب ي  إدس ا   قسلا يتد،س نوي لسنر  لاييب   ن  اسسدص   1868ة ف لسلأخ نسل 
،س, يلةددعا يدد  ااسكددا لس يسددا, يلةحددس   رجوددف لسعودد ل يلليكددسي لسل  ثددا, يتطدد سس ةا دد،س يصددنسنست

   ال1لس،ست ل    سةج،س سور لة لليساا لسالي ا سورنسنا ييج  لة ل  ة   ف  رس مة   سي 
ُِ ةيسدا  يب،دذل  ذ سطس ةس لظس م  لسعس ا لإلدجرسةُ ه  م د  ُ لد ةلي لسياسةدا لسرسيةادا ا

 ج،ددس سةي   ددأا  بسشددس بندد يف لسردد لة لليساددا  ثددا لسإلددخ يلسل  دد    لس ددذ   تددذ س لإلدجرددسة لساس ددسط 
سجرددسس  يد  يددج  مةد ل  ةدد ف  ي قج،دس   يردالظ ندد  عد  ت ل د  ندد ة لسيدأس  لسرسةدا سورد لة لس ذلئاددا

يبردس ل    يسدس   ةاسةدا ت ةدعاا نودي  يدس  لسرندساص لسرددسييفلتبعدت   سدذل  ال2للسرنجدسي لساس سطاا
لةدداس  ندد    ط،ددس  نإددذ لساس ددس  لس  ددد   سددي  نطلددا شددس  يرددالظ   كسطددت  ناددا  ددسسإلخ يلسل  دد  لسرددسل
  ال3ل سذس  لكلتد  ل  مطاسي لاارسس لساس سطاالس ناا بثسيلت،س لسرع طاا يلس يل اا  

يدقا لسطس   سي لاارسس لساس سطاا ي    يسس  يرد  لاهرادا  رأدس  للادالس   دأا  د ة  
تس عددددا  دددد  لسنس اددددا لسعيددددأسسا يب،ددددذل لسردددد ة   سطددددت   يسددددس  سدددي ةددددذيي لسعالدددددسي بددددد  لسطددددسيد   

مهراددا ة سلفاددا يتسيسراددا يةاسةدداا  قدددسف   ذ مكجيددقتد شددب  لسد سددسف لسك يسدداسددي لسرددد   يلسياسةدداا  
 لد ية بسسدا يبلسسدا يسسلد ية لسقسسدا  ،دس  يساهراا لسد سلفادا تدذت    ط،دس تدستب   عد  سسنيبا سوردن

  م دس ال شدرس  شدس  لسردد Manchuria  ن د يسسل ذ تجردا  دإدواخ   تك      ة،ا لس رس  لس سب 
جكدد    دد  ة،جددد  لس سباددا يلسدن باددا  يردد  ة،ددا لس ددس  اإرددو،س لسبلددس لاصددإس يس لسبلسسددا  دد يةه

  ال4لي   ة،ا لسدن   اإرو،س  لس لسرد  لس سد 
سوج،  دد  يلسرنسييددا  دد  دقددا لسدددسيف لاحددس  سك يسددس  لسردددناا –لسعالدددسي لسك يسددا  تعسكددت

 لاحددسفس دس  لس دسد    ذ مةي دت  لدس لسا س نن،دس د  ة،دا لس دس  يسإردو، هسيه  لساس س  لسج  تل 
 ،دسن  اسسلي    ذيلك  لسلسيف لاةد سا ،سارس مط،س  سطت  رثس ا ةيس اقاع  ارولةِ   مهراا   يسس

                                                 

     65-64ال  ص2006ط  يلحسي   تسيس  لةاس لسل    يلسرعسصس ل    لة  ط ُي نق  لسلرد  لسعسال1ل
سوجإسصدا ن  ميكسس لساس س  للدجرسةاا ي  ن،   اد   ُ ناس: يسد  نق ة  لر  ييةسل هسةُ نأسي  تطد ي ال2ل

  2019  71ال  " دودا ةيلةدسي يد  لسجدذيس  يلا دسي"  ةس عدا   د لة  لسعد ة 1912-1868للدجرسة لساس سط ل 
   65-50ص

   304-303ةيلةسي ي سئقاا ي  تسيس  لساس س   ص ةورس   ال3ل
   21-20  صال2002لسلسهسف   در نا لسندا لسعسباا   لكاإ   دجنج    يسس  تسةرا   س  ي    ال4ل
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لس،ارندا  ند  اسسلد  تيجطالل   يسس  نإذظ  م يتد  سذلسي لساس س     ا سلي لسلرسيف لسردناا  يصوت
- 1592 بددد  نددس ِ  لسس،د ل نود،ددس دس ددت لساس ددس   دد  طجادددا ذسدد  نوددي  نددساص لس ددس  لادرددي 

  ال1لللطيلس   سي  يسك   ريسن ف لسرد  ترأنت ص  لس،د ل يإةبسي لسل لي لساس سطاا ال1598
لساس دسطدد   د  للةدجرسلي يد  لسجطودل   ثند ي  لسياطسف نودي   يسدس سدخ  لإلحإس  ب د  م   هذل 

لسن،ردا لسردنس اا يلسعيدأسسا  نل س ارلةِ   طل   يةسو طإ ذهخ يد،س يإط،سو نالدا تبعدج،س سورد 
ةيدل لساس دسطدد  سوج ةد   دسف  يئدايةدق    يرالظ ند  ذسد   ردا 1868 نذ نسل لسج  ش، ت،س لساس س  

ارس  عددد  م  نوردددت لِةددد  تردددب   نطلدددا طإددد ذ سددد ي  محدددس   م  هددد  ح ددددج،س  يسدددس   صددد  محدددس  
  يب،دذل لس دذ   ي دتد  دالظ سدس رلسيلي لسد ي  لاييبادا إلط دسو نالددسي ةبو  سةداا يتدسيسدا  دل   ي 

 ةاسةددا لسددي متبددسس لسكدد يسد  ي دد د   إعددا  ندلددس س سددخ رددسكن،   دد  بسسطسطاددس يييةدداس لسرجددسةسف  ع،ددس
ميةدوت  نند  س لا دس ادا لس لادسي لسرجلد ف ي را لا س طإي    دل  ال2للسع سا ن  لسعسسخ لسرسية 

  ال3لإدنا يدجو ل    يد،سةإدنا تدسيسا سك  لسك يسد  دس  ل  إ سل  تو  لسي 1871نسل 
اوبسظ لسي لسلأ  ا لسك يسا  جرر   1875لسلأ  ا لساس سطاا نسل  د  تد  ي   ر   ذس   

بلسسج،دددس  دددذةسلو لس د لت،دددسيدددج  لسرددد لطا لسك يسدددا م دددسل لسجددددسي لساس دددسطدد   ييددد  لس ددددت طإيددد  م دددسي 
ساأد   ذسد   رثس دا  نك يسدا نسييلي نيأسسا  دسسلس   د  لسيد ل ا لس دسااا يلس سبادا س دب  لسد سدسف لس

سدخ اأد  ل دسل لسلأ  دا لسك يسدا ةد     طذلي لسي لسلأ  ا لسك يسا ي   س  ييرد،س سوطود  لساس دسط  
بددد   ال Kanghwaت اادل  عسهد ف لكدسط  ل 1876يلسع دسس   د  شدبسا نددسل  لسيددس للسر ليلدا يدجخ يد  

 :لات  تررنتد لسج   لساس س  ي  يسس
  Pusan)ب ةددددددس لسيددددددإ  لسجدسيسددددددا لساس سطاددددددا يهدددددد  يددددددج   ال ددددددا  دددددد لطا   يسددددددا م ددددددسل ل  1

   ددل  ددن  لساس ددس   ددص يددج  دنرددواسي س،ددس يدد  تودد   Inshon)مط دد   ل  Wonsan)طيددس لي 
 لسر لطا 

 تبسة  لسجرثدا لس بو  سة  بد  لسقو    نوي  يج   لسيإسلو     2

ادا يدذ  يي   سسدا ليتكدسب،خ سررسسإدسي دسط ط   ص لساس سطدد  ي  لسجد   يلسيإس ةلحا   يسس  3
  لسكرج،خ تدُس ييص لسلسط   لساس سط  يبذشسل  لسيإسيف لساس سطاا 

  ال4للنجسل  لساس س   ذ    يسس ةيسا  يجلوا يذلي ةاسةف   4

مي  دنردا  1876لساس س  ي  لسلسةُ يلسثال د   د  ت دسس  للي   دنتد لسرعسه ف ن   ابلسظ سجنإدذ
جددد  صدددال اسي دردددسئاا يتدسيسدددا ال يمنطKondo Mosuki  سةددد    س،دددس يددد    يسدددس هددد ل   طددد ي

يةبو  سةاا يلةعا يلةجطسنت م أسل ةاطست،س لسكس وا نوي لسرد لطا لسجدسيسدا لسك يسدا لسثال دا لسجد  
                                                 

ال ددالة لسرلس دد   تدسيس   ةدداس لسلدد    يلسرعسصدس  شددس   ةدداس /لسردد /لساس س /ك يسس لبن سُي   ن دد يلي ةس عددا 1ل
   384ال  ص 1997ي  دسيس ط

يلنجرد يل يد  مةليف شدايط،خ لسرسيةادا نودي لسدقالا   1592لساس دسط  ندسل لس،د ل متبعت   يسس تو  لسياسةا نل ال2ل
  يرال ن  ذسد   دس  لسك يسد     ددسهخ  د  شدع   لس دس  لسرنع سااللسرروكا بدل   يسس تعس   ي  يد لسردن  

لس سبددسو  رثس ددا شدداساد  الددسيس     دد لو  تعدد  لت،خ لسل ارددا لادرددي ل القددذي  لسجعس ددا  ددل لس سبددسو ا   عجلدد
  285لسرلس    لسرر ي لسيسبص  صُ ناس:   لسنس  يإ عسةهخ ن  ة ن،خ

 David Rees , A Short  History of Modern Korea , (London, Home publicationال3ل

,1988),p.41-42; Kodansha Encyclopedia of Japan, Vo1.4, p.140.                          
 ن دد يف   ال   اسي ددا ة جدد يلا  دددس 1953-1945صددالح حوددف   ددسُ  ةاسةددا لسرددد  تدددسا لسلردداا لسك يسددالال4ل

    15  ص 2013كواا لسجسباا  لسدس عا لسريجنرسسا  
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ندد  اسسددص ميةددسس،س لسكثدددس  دد  لسيددإ  يلسجدددسي لساس ددسطدد  سإلدس ددا يبردد يف   طردت نود،ددس لسرعسهدد ف
 تود  اس س   رساا لسطدس  لسراةادا لسديسو اير ةلئرا هنسو   رس ت صا لسلنرا لساس سط  لسي متإس  

   ال1ل لسر لطا
ُ   اارنج،ددسلساس ددس   يسكددتد  يبددذس   تيددجل ذةيسددا محددس   دد  م   لسجدسيسددا يلسعيددأسسا ي نعددت م

  لس س  لادرينوي لسر لطا لسك يسا يتيجر  ،س  لسن ف سإلكسلي  سسررسس  لساس سطاا ي  

لسريدجعرسلي, يد  لس سبد  لسج ةدل    ةاسةدات دب الكدسط  ل عسه ف ل  و  شسيا جر  ةواظس  م   م 
تبعدج،دس يسد  للةدراا        ذ ل ند  لسرردسس  لساس سطادا,للنجسل   سةجلال    يسس سدخ اأد   عدد ظ  ي جي

لساس ددسط   ددل  لسج ةددلهددذل للةددجلال  لسردددس  ل ددسل  ينوادد   ييدد   يد،ددس ت و و،ددس اعسدددا  ددس  سورددد 
هددذا لسرددسف إلطلددسذ   يسددس  رددس يعوددت يدد  لسرددد  يسعدد   ندد ل تدد حا    يسددا كددعاإا  ت لةدد   أ  ددا

 سي  لليد    ي س طجج نن،س     سل سي  سساا يلتإسااسي  ددس   لأخ لط  سس،س بجبعسي  لسرسك 
لس لحوادددا لسجددد   سلكدددطسل سي  سلط ددد سس،يردددالظ نددد    جكسي دددا يدعج،دددس لسردددد   دددل لسددد ي  لس سبادددا 

  نوي ةاسةج،س لسرسيةاا ةوبظسلطعأيت 
يبدددد ي تلدددد ل لسنردددسئ  سوكدددد يسد   دددد  مةددددا     يسددددس  ادددس م  ت دددددس ةاسةددددج،س   سيسدددت لسرددددد 

صددددسح  طسئدددد  لإل قسلادددد ي لسردددددن  يلسر ددددس  نوددددي لس دددداي  يهددددذل  ددددس    كددددعس  لسنإدددد ذ لساس ددددسط 
فـأل علـى الصـ ن كـانغوا بتوقي  معاهـدة   ددسئالظ: "ال2لالLi Hongzhang س  ه طس ت سطسل لسرسيةاا

لل  ...ابـــال بعـــد أل اجرـــ ت كوريـــا علـــى توقيـــ  المعاهـــدة أل تبقـــا ع ن هـــا مفتو ـــة للـــى الي
المكـائن  عـن ط يـق اسـتعمال ،فا المجاالت كافةفا التغلغل اليابان  ن دطبقول العقلية الغ بية 

واالســلحة والمدفةيــة وبنــاء الســفن الح بيــة وإنوــاء الســكل الحد ــدة , وهــم  تخــذول مــن ف نســا 
لهـم , لهـذا سـتكول اليابـال مصـدر قلـق للصـ ن,  نموذًجا وب يطانيا والوالدات المتحدة األم  كية

  (3)ا لنا"ا  وميً وق بها منها سيوكل تهد دً 
يةدد   لسرلسياددا نوددي لسنإدد ذ لسردددن  يدد    يسددس   السدد  ه طددس ت ددسطسليم  يدد  لسيدداس  طإيدد   

يدد  لسلددسةُ يلسع ددسس   دد      يهددذل  ددس طال ادد  يدد  لسسةددسسا لسجدد  ليةددو،س  سددي لسلأ  ددا لسك يسددا
طر  لسلأ  ا  ُ يجلقالظ   رس   يسس لسد،سي  كخ  ل ماسهس    ار ح لساس س  لسج ةع  لذيظ   1879

لس دددت  للةددجرسلي يدد ي   تدد يدس لسردد لية لسرسساددا لسالي ددا بجطدد سس د لت،ددس لسريددولا ندد  اسسددصلسك يسددا 
،ددس  نود،ددس يل جالسلسريددِ غ س دد   ددس   هددسسعدد ل  نطسو نلساس ددس  ددل عالدددسي ةبو  سةدداا يةاددا  طإيدد  

سد  ه طدس   س،دذل اود  لد ف  دواراا  ا سف  ك  لسرد  ي  يسسلِةارس يم  لساس س  تيعي  ذ  تك   
 سلأ  ددددا لسك يسددددا للةددددسلس  علدددد   عسهدددد لي  ددددل لسدددد ي  للييباددددا يلس لاددددسي لسرجلدددد ف دددد  ل الت ددددسطس

 يإ    احسصدد لسنإد ذ لساس دسط  مكدعس   د  مةدالسك يسدا   -نودي  دسلي لسرعسهد ف لساس سطادا  لا دس ادا

                                                 

    16لسرر ي طإي   ص ال1ل
د دس  ةاسةداظ    1823شدبسا  15يسد  يد  ال2ل   يلسدسي  يلساس دسطدد  ينلد  ندد ف س مةلي لسرإسيكددسي  دل لسإسطيدددس ل عظ

 1901ت دسس  لسثدسط   7تد يي يد     عسه لي  ي س  م   دسةف للصالح ي  لسرد  مي ةاسةا لسجع سس لسدذلت 
   ُ ناس:

ال  2003, ل  دد لة   أجبددا لسكورددا لسذهقاددا  ,1911-1516طدد ُي نقدد  لسلرددد  لسعددسط  , تددسيس  لسرددد  لسلدد   
   89ص 

 Ssu – Yu Teng. John K. Fairbank, Chians Response to the West.A Documentaryال3ل

Survey,   1839- 1923, (U. S. A , Harvard University Press, 1979), p. 118.              
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سدد ي  مييبددس يلس لاددسي  لسددسئاي  سسُرلسبددا  يددإ  لس،دد   يدد  لسرنطلددا  لس سبدد  لسج لةدد لاحدددسف تر ددي 
  ال1للسك يسا م سل لسبرسئل للييباا يرالظ ن   رساا ةإن،س يلسر لطالسرجل ف ه  يج  للة ل  

لس دسبدد   مُ لسجلدس   سدي ال يد    يسدس  السمبالسم  قتلل  عسةسالسرد   تقنتد    ةسطق،س   
 عسهد لي  دل  مبدسلل سدذل  شددعج،خ  سديلساس دسط    لسج و دالس دد   ب ةد   ب،د   يلادسة  ردولا س،دخ

  ييةدداس  لاطسساددس  لسرسطاددس  بسسطسطاددس  س ادداد لس لاددسي لسرجلدد ف لال  ددالظ  دد  نلدد يد يبسسإعددا   لس ددس 
وددي م    يسددس ن ،سطردديدد   ف ا دد  صدداس ج،ستدد حوت لسرددد  يدد  يسطيددسال  ُ عسهدد لي  ددل   يسددس   ذ 

  ال2ليد،س م    يسس ةيسا  يجلوا ذ سلسج    سط  ل عأي  عسه ف   ةيسا تس عا  سي لسرد 
 سدددي ةيدددل لسددد ي  لس سبادددا سو دددد   ب ةددد    ددد  توددد  لسُرعسهددد لي      لسردددد  ةدددعتد   جرددد  ةواظدددس   

يلسلردددد   نوددددي للنجددددسل  لسدددد يس   سسجبعاددددا لسك يسددددا   للارددددسس لساس سطاددددا يدددد    يسددددس  دددد  ة،ددددا
تريدد  لسكدد يسد   سسعالدددسي لسل سددا  ددل لسرددد  يييردد،خ لسنإدد ذ  سا،ددس     ي   لسردددناا إل قسلا يسدداس

    ن،س  لساس سط  اع ة  سي م  ي  ،را
دددد  ارنع،ددددس  ددد  لسيدددع  سإدددست ةدددداطست،س  كدددعف لسردددد  لسعيدددأُس يلسياسةدددد  هددد   دددس -1

لي لسجدددد  لسربسشدددسف نودددي   يسدددس,  عددد  ل  لط،أج،ددددس لسلدددسي  لس لحوادددا يلسرسيةادددا يلسرعسهددد 
 سسدد ي  لس سباددا سو ددد   ب ةدد  لسج ةددل     ددس ةعو،ددس تيددجعد يسكددج،س نود،ددس لسدد ي  لس سباددا

 لساس سط   

لسددقالا لسكدد ُي  دد   رسيةددا ةدداسةت  ةي      لنجرددسة لسرددد  لسناددسل للةلُي لسال س ددُ   ِأدد -2
 ح اا لس،ارنا لسردناا  

نودددي   سةددداا يلسإكسسدددالةدددجرسلي لسج دددس   بدددد  لسردددد  ي  يسدددس  دددسساسي  للةجرس ادددا يلسيا -3
لسعأي    لساس س  لسج  ب ي ترط  حط لي ةسسعا طل  لسجل ل يلةجاعس  لسثلسيا يلسجلنادا 

 دد ف دردددسف ةيسدد     ثدد   ذ ودد   اةيددست،س يطار،ددس لس سباددا,  جددي  يدد  م يددتد لس سباددا,  ذ 
  لس س ال بسسطسطاسماوص لساس سطد   نوي مطإي،خ ل

 قدس    لس ع   ذ  تك     يسدس تس عدا س يسد   ين ةيرا لسقالا لسك ُي ي  ذس  لس دت  -4
كعاإا ل تج حا   أا  س ُ  يدُ  ي  شايط،س لس لحواا , ب لظ    لسيرسح س يس  د سدا 

  -يلسرلر ة هنس لساس س  – سسج و ا ي  بالةهخ 

لسدذ    لسكد يس  ي د  ند ة  د  شررداسي لسدقالا يلسلأ  دا يلسطوبدانوي لسس خ  د  ذسد   
مطليدخ  ينواد    س سواس دس س شقد،ظ لساس س   سسنإ ذ لساس سط  يةع ل سدعا   يسس مطر ذةظ  مكرو ل تعوار،خ ي 

ييد  هدذل لسيداس    ردا  لس ع  يلسقالا يلسلأ  ا ي    يسس بد    لسد  سورد  ي اس    سواس س  
ل لسي لسجرسة  يهسةر ل لسلرس لسروكد  يةداطسي  سواس س تنسيي بد  لسطسيد    ذ  سةي لسإسسص لسرعسةُ 

يم نددسو  دد لةث لس دد   تعسكددت لسرإ كداا لساس سطاددا سو،ددد ل يم سدددت يدجوددت  عددض   نودي لسلأ  ددا
لسعددس ود  يد،ددس,  ذ سددددذ لسنددسة    سددي لسيدددإسيف لسقسسطسطاددا سلردددسطج،س يتددخ محالؤهددخ  سدددي لساس ددس   يددد  

)Yuan Shihkai رد   ذسدد   ةدسينت لسلدد لي لسردددناا  قادسةف لسدنددسل  ل د ل  شدداأسُ 
بدد ح     ال3ل

                                                 

  54لسرلس    لسرر ي لسيسبص  ص ال1ل
 ن198-197ص  ال 1984ةدددال  الددددي  لس دددس  لادردددي لسلددد    يلسرعسصدددس  ل ردددس   ةلي لسرعدددسي     ال2ل

  102-101لسعسط  ي حسي   لسرر ي لسيسبص  ص 
, لشس  نوي بنسو لسدال لسردن    لتيرت شرردج   سسجلو  لصب  لسسةا لسلُ  ي  لسقالا  1859يس  نسل ال3ل

, يدد  لطج،د  لسإسصدا ييددسيت 1911لةددج ن  يد   د يف  1898لسرددن  طجاددا سجرد ا  سلس دا للصدالح ندسل 
ال  ترددد  ن،دد ا 1916 - 1913سوردد ف للي  يئدداي سدر، يسددا لسرددد   لسثدد لي يتروددل  دد  لل قسلادد ي يمصددب 
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لساس ددس   روددا نيددأسسا  سددي   يسددس, مي رددت  ي دد  ةسطق،ددس  ميةددوتد  يد،ددس  يددست لسناددسل ب،دد   يسددس ك
, 1882    لسثال دددد   ددد يددد   الChemulpoت دددس وق  ليد،دددس لسلأ  دددا لسك يسدددا نودددي نلددد   عسهددد ف 

 روت  ر ةق،س لساس س  نوي تع سرسي  سساا يلنجذلي يةر , يل جاسيلي تدسيسدا  دل يكدل  س ادا 
  ال1للدخ لسل لي لسردناا لسعسصرا ةد    اس سطاا ي  

مة  يةددد ة دددد لي نيدددأسسا اس سطادددا نودددي لايلكددد  لسك يسدددا ييددد   لسبو،دددس دددد لي نيدددأسسا   
لسرددددن   س ودددا ة  ددد ف  ددد  لسجندددسيي,  ذ ةدددعي  دددا ادددس   -صدددناا لسدددي ةحددد   لسردددسلس لساس دددسط  

نوي  ال  ل  شاأسُلا نر   ذ  أسطا يطإ ذ لسطس  لاحس يتل د  لاطرسي يلسراس    س  اكعس 
بدددد   لسُرجذبدددذ  سولأ  دددا لسك يسدددار ددددف لس م    ل  تل سدددا لسعالددددسي لسرددددناا  دددل لسلأ  دددا لسك يسدددا,    

, يل    لساس سط  يسدخ لس كلي لسردن     لسنإ ذ تلسةخ  ا    لسرد  يلساس س  ت يس  لسددال لسكد ُي
ا لسعود ل مسعيدأسسا , يددس  تدنددد  تدخ  يةدس   در ندا  د  لسطدال  لسكد يسد   سدي لساس دس  س يلةد كردس

هالو لسطال  سوعرا سليس  لسدسط  لساس سط , يكسط ل دسةف للطلدال  لسدذُ  ردا يد   دسط   للي  
   ال2ل سسجعسي   ل  عض لس ييلو ي  لسلأ  ا لسك يسا    لسر لسد  سواس س  1884

 , يميةدددوت تددد حوت لسلددد لي لسرددددناا  يدددسنا سجلرددد  نودددي للطلدددال  يتدددخ دجدددا م وددد  دسةتددد  
تع سدد لي نيددأسسا  كددسفاا سرددب  لايكددسس يدد    يسددس, يددسةي لساس ددس   إيةددس   االسردددنلسلأ  ددا 

ي  لسثس   ن س    طايس   د لي اس سطاا لسي   يسس, يسجلسش  لسر لل لسريو  بد  لسطسيد , نل ي
س  للسر ددس  نوددي لس دداي  لسرسيةاددا لسردددنااطيددبا  سددي  ال Ito –Li جدد    -سدد  للتإسااددا   1885

  ر ةق،س  س  و :تلسي   ال  ج  هدسيب   ليييسس لسرسيةاا لساس سط   اله طس ت سطس
نوي لسل لي لسريولا لسردناا يلساس سطاا لسرسل طا سلرساا  إ كاست،س ي  لسعسصرا لسك يسدا        -1

    ف ميبعا مش،س  لبج لو    تذيس  لسج اال نوي للتإسااا ي ل  تنيل  

جاسي ةيسا  سسثا سج يس  لسدال لسك ُي يد لي  رس ج  يل جنسس لسرد  لح  سسا  و    يسس  ن   -2
  يلساس س  ن  ليةس  كس    سي   يسس سج يس  لسدال لسك يُ 

يدد   سسددا  دد يث مُ لكددطسل سي يدد    يسددس يددإ  مُ ددد لي تسسدد  لسج ةدد  طلدد    يسددس نود،ددس م    -3
يلكدد  لسك يسددا  سسرددس ينوددي هددذا لسلدد لي للطيددلس   دد  لل   لسثددسط  بددذس س لسطددس  تعوددخ حطاظدد

  ال34ل  نج،  للكطسل
بدد ي لسلأ  ددا لسك يسددا  سسيددع  سكيدد  تذ ددد  ي يددسط ف ل دد   لسدد ي  نلدد  تودد  لسُرعسهدد ف           

سجدد يس  لسدددال  نيددأسسد , يطوقددت  ن،ددس  يةددس   ،سلسكقددس , يكسطددت ييةدداس هدد  لسرسشدد  لسلددُ  سدد 
 ,  لسسددا نوددي لسيددس ا دسندد ف  مدس دد سلددص يدد  لسددسي  اوقدد ل  لسبددا ذسدد   نطددسوهخ لم د    ل  لسكدد ُي

صددسسلا سورال ددا ادوددا  يدد   اددسادسندد ف  لسسددا س ةددط   لسسيةدد   مط ددسو لس ددسد  سك يسددس   دد  مةددا
  1885يدد  ط،ساددا نددسل  مةسندددت بسسطسطاددسذسدد  لسرطودد   ي بسسطسطاددس لساس ددس  ي  نسيكددتد لسعددسل  ماددسل 

                                                                                                                                            

   ذ طردد  طإيدد  ل قسلادد يظل يلدد  ليلة صددبس  سسإ كددي  يددق  لسرددسلس لسددذُ ط دد  بدندد  يبددد  لسعنسصددس لسث يسددا
   ُ ناس:  1916لسدر، يسا  روكاا ييل اا س  يسعسئوج  , ت يي نسل 

   89ال, ص2007ةيلةا تسيسراا ل   لة    1931 -1895صإسو  سسخ شأس, لسياسةا لل سسأاا تدسا لسرد  
ت يجس    بد   لس س  لادري    ة  تدذيسر   تسةردا  يدد  لسلد ي  ةويدوا لاسدف  للسلدسهسف  ييليف لسجسبادا ال1ل

  198ن الدي  لسرر ي لسيسبص  ص 126ص  ال 1958يلسجعواخ  
 Claude A. Buss, Asia. The Modern World, ( New York, the Macmillan Companyال2ل

1964) p. 179.                                                                                                     
  ,Edwin O. Reischauer & Albert Mcraig, Japan Tradition and Transformationال3ل

(Hong Kong George Allen & Unwin Australia Pty Ltd, 1979), p. 185.                    
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ةن    س  شب  لسد سدسف لسك يسدا ي  لسذُ الل  Hamilton Port( هس دوج    لب ييل جال   دنسو 
  ال1ل لسبا لسيس ا لساس سط 

تذكدد  لسنإد ذ لسرددن   يتلودال   سدي ال يد  تود  لسرد ف د ل  شداأسُ   ةسط   حس  نردا ل 
لسقسسرسطادددا يلس ةدددج يسا لسجددد  م ددددسي يددد  لساس دددس   لسُر دددأالي ذ لةدددج ا   لساس دددسط  يددد    يسدددس لسج لةددد 

لسد يسس لسرإد ت لسرددن   ارس ل د يلِةد تنإددذ ةاسةدج  د  لةدا  يد،دس يلط  س  ل و  يةدس  لسلأ  دا 
دد )tsao-Wang Fung تيددسي-يلطددس ي طددس ليدد  ا  ددد   س يدد  ندد ل منطددي سولأ  ددا لسردددناا لططبسنظ

   ال2لة اا لساس س  ي  صسلن،س  ل لسرد     مةا   يسس
  ال3لالaAritomo Yamagat  ميسج    اس س ستدسلصسح يئاي لس ييلو لساس سط  يب،ذل لسر ة  

مســـارال لحمادـــة االســـتقالل والـــدفاع القـــوما عـــن اليابـــال : االول  مادـــة أســـس  ثمـــة"  ددددسئالظ 
, لليابـال الثانا  مادة  ـدود المصـلحة, و مادـة أسـس السـيادة تعنـا الحـدود االمنـةو  ،السيادة

 توجـد دولـة ال اما  دود المصـلحة فأنهـا تعنـا  مادـة المنـاطق الق يبـة مـن الحـدود االمنـة. وال
. وبالن   لل ـ و  القائمـة , وللحفـال علـى اسـتقاللنا ولكـا المسارينتحاول الدفاع عن هذ ن 

الغ بيـة, فـأل  مادـة  ـدود السـيادة ليسـت كانيـة أننـا بحاجـة للـى  مادـة  الدولدمكننا مواجهة 
 . ال4ل دود مصالحنا "
 لساس ددسط  للدجرددسة مطجعددسش ،ددس   نلسجطدد يليهددذل لسرطددس  ليتددب   ردر نددا  دد   قدد ي     

لسنإد ذ لسسيةد   ردس  يردالظ ند  تندس  ي سةج  لسي  نساص طإ ذ تإج  س،س للة ل  يلسرد لة لليسادا  
لسياسةدا لسرددناا  مةد،رتكردس  ي  لس س  لادري لسج و ا لساس سط   صاعن  ل أسطاا لكعس  يس 

يددد  لسياسةدددا تلجدددا لسرأسطدددا لايسدددي نود،دددس ةعدددا لسيددداطسف ي ندددسةف للهجردددسل لساس دددسط   أ يسدددس   لسدددي 
يتجلدددد  لسإدددسص سجنإددددذ  نددد   ثددد  تجدددس ل تطددد ي لل ددد لث يددد    يسدددس يذحدددذيد   لسرسيةادددا لساس سطادددا

 يد،س ةاسةج،س 
 :1895-1894الص نية  –ب: الح ب اليابانية 

 يد   ددا لسردسلس بدد  لساس ددس  1885  جد  لسجد  نلدد ي يد  طايدس   –سدخ تدند   عسهد ف سدد   
ُ    ثدو،دددس سو ددداي  لسرسيةادددا لسك يسدددات دددق  لسردددد  بجر  عددد ارس لسردددد , لِةدددي  ةيسدددا محدددس   ي ندددل م

ي  يطق،جدد   رطدد يف ط ددسا  ا س دد  يدد  ةددددلل   سانرددس لةددج نت  أددد  لسلددسئخ  يلدد سولودد    لو،ددس  
يدد  لسعرددا نوددي  حرددسس ال  دد ل  شدداأسُللةددجرس    رددس لسددذُ ايددج،   لسدد ن ف  سددي لةددجلال    يسددس

لط،س  سطدت    ل  لسريو     ةسط  لسرد    ذس ن   يسخ تك  لساس س  يلكاا  ك يسس سسغبسي لسرد 
  ال5لنوي   يسس سو،ارنا لسرنسةبا لسإسصا تنجاس

                                                 

                    199الدي, لسرر ي لسيسبص, ص ال1ل
  253, لسرر ي لسيسبص , ص پسطاأسيال2ل
  ال1926-1912ال يتسا د  ل1912-1868لسرادد  ل ُن،د  يد   يه  ي اخ ةاسة  ينيدأُس 1838اليس  نسل 3ل

ل ي  بندسو لسراةيدسي لسياسةداا  تد سي  نرد  يئداي ي رط  بنسو لسدال لساس سط  لسل    يم   لسذ   لة،ر  
   ُ ناس:1922ال  ت يي نسل 1900 – 1898ال  يلسثسطاا ل1891 – 1889لس ييلو  ستد  لاي  بد  نس   ل

Kodansha Encyclopedia of Japan, Vol.8, pp.290-292.  
  يةدسسا  سةيددجدس  دددس 1902-1894لسقسسطسطاددا  -الم رد   يددد   د سي لسيددسن ُ  لسعالددسي لسياسةدداا لساس سطادا4ل

  35  ص 2011 ن  يف   واا لاةل   ةس عا    لة 

   15-14  صال1989 أجبا   ب س     للسلسهسف   لر  طعرس  ةال    لسرسلس بد  لساس س  يلسرد   ال5ل
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)Tonghak ةخ للسج طدسولدس ت ةرسنا ي    يسس تطوص نوي طإي،س  نر   ذس   ي 
 ال1ل

يدس دت  ذنردس  ةدو  يط،د    ر،سةردا  اةيدسي لس يسدا ي ردسي  لسلقد    1894طايدس  ندسل ي  
يجرأندت  د  لسيدداطسف  Chung Chong)ت دسطس ت د طج ل  يCholla)ت د سي لعج  يد   لدسا لسقدد ي

Ko Jong كدد ا ة طددسللسرودد  لسكدد ُي  اوقدد ل  دد  ردد يف  س وددا نوددي هددستد  لسرلددساعجد    عدد هس 
    

 طسة لاةسط       يسس يإالس  للكط،سة لسذُ  جعست س  متبدسس لسلس دا نودي  ال1852-1919
يددسل  إيةدس  لسلد لي لسك يسدا  ذسد  لسطود  لسكد يُ  ييدض لسرود ب   ا     ةسطم  ُ لسل لي لسلأ  ا

 للطجرددسيهددذا لاحدددسف لةددجطسنت   بددد      لةددجعسةت،س  دد  ددد لي لسج طدددسو الت دد سيللسددي  لساعددا 
 دد  لسعسصددرا  ددسسلس   رلساعددسيندد ة  دد  لسلسلدد لي ي دددع،س ذسدد  لسددي لسجلدد ل يل ددجال  تودد  نوددي 
  ال2لةداي 

لسجلددي   ،ستدد  لسلدد لي لسك يسددا يدد  لسجردد ُ سلدد لي لسج طدددسولسددذُ مت لسرددعفينوددي م ددس 
 سسرقاخ لسرددن  يد    يسدس يلسريداي   1894ي  لسثسس       سسل  نسل الك ا ة طسللسرو  لسك ُي 

ياو   ن   رسابا  يايسا   د  مةدا  ال  ل  شاأسُلن  لسعالدسي لس بو  سةاا يلسجدسيسا لسدنسل  
سدد  ه طددس لي فبعدد  بسةددسسا لسدد لاحدددسسددخ  جددسةة  سج طدددسو  يةددس  ددد لي صدددناا إلط،ددسو لطجإسكددا ل

لةدددجدسبت لسردددد   1894يددد  لسيدددسة   ددد    سدددسل  ندددسل   ي محقدددسا يد،دددس  سسطوددد  لسكددد يُ  الت دددسطس
  ال3ل  يسس ص  س  ال ا  ل   لستا  جد،ظ  بنل ي سةي مةط      لسيإ   لرا   وطو س

 Sugimuraة ةار يل ي  سش  لسس لسلأ  ا لساس سطاا بسااا    ييسسهس لسرقاخ ي    ي  تولتد 

Fukashi  1848-1906لةي تد    سذل  ا   يد،س ل  لسلأ  ا لسك يسا اوقت لسريسن ف لسردناا  ال 
  ُ ليةدس   نود،دس ةد  دد لي صددناا  سدي   يسدس  ،ردس  سطدت لسذيسعدا  ُ  لسلأ  ا لساس سطادا م  ليةدس  م

  وددي ليةددس  ددد لي  يددولا  سددي   يسددسيليددص  دوددي لسدد ييلو يلل قسلادد ي ن  ددد لي  رس وددا  يبسسإعددا
 سصدددت لسلأ  دددا  يددد  لس ددددت طإيددد   جلدددسو للةدددط   لساس دددسط  طلددد  لسرادددسا للدوارادددا لسك يسدددا ي

ارس ل  لسلدددس   دددل لسردددد  نودددي لليلكددد  يلِةددد  لساس سطادددا نودددي ل  تكددد   لسردددد  هددد  لسرعج ادددا
لهدسيب    ي يئاي لس ييلو ةع سذس   لسك يسا ةادعا لسلأ  ا لساس سطاا ي    لة،ا لسل   لس سباا

  ال4لنوي م   جخ  عسسدا لسرسلس بد  لسطسيد  د ي لإل أس  ةي  ت حا اس   سس  ال ج  
 رددس ةيددل ييسددس   إيةددس  ددد لي لسددي   يسددس   دد    يسددس يلسرددد   ددالظ   س جددتد  لساس ددس   قدد ي م 
ساس ددسط  يدد  لسدي للةجرددسس  سسلددسئخ  سانردس  لال Kim- Yun- Sikلكداخ  دد   ةددا  لسرسيةادا لسكدد يُ 

تود   قسي إليةس    رالساس سط   يم  ساي  لسج حايمبو    س    يسس تعسيت    ف  الي  سش لك يسس 
يد  لسجسةدل    م دس لسرسيةادا لسرددناا يلد  ميةدوتارس م    يسس سخ تطو     لساس س  ذس لةِ   لسل لي

                                                 

سددذُ لسإلددس يلسلس ددس  ل  إعددايدد  لسسسدد  لسكدد ُي   1859 عنسهددس  سسك يسددا ةرعاددا لسجعددسساخ لس ددسااا, ت،ددسي نددسل ال1ل
 در نددا نلسئ اددا  لنجردد يةددسة هنددسو, يهدد   س ددا د  اددا ة ناددا  عسةاددا س ةسطدد  يب ددأا حددسص لساس ددسطدد , 

ة ناددا بددد  لسك طإ شد ةدداا يلسق ذادد , يمطاددخ لسد،ددس لسكثدددس  دد  لسإال ددد  لسددذ   صدد يي س،ددخ مطدد   ذل سددخ  ددجخ اددسة 
سف لسلسكرددا يلسلرددسو نوددي لسإيددسة لاةسطدد  يددذ  لسللدد  يلسعدد ي ةاردددبس  لسددقالة   رددس ةنددت  سددي  يل ددا للةدد

   133لسعسط , لسرر ي لسيسبص , ص ُ ناس: لإلةلُي يللطلال  لسعسل   
-Eugene Kim and Hankyo Kim, Korea and Politics of Imperialism 1876ال2ل

1910,(Berkely, Berkely university of California press,1967),p.26.                         
 Kenneth G. Henshall,A history  of Japan : from stone Age to super power , (Newال3ل

York , palgrare  Mccmillan Co ,1999),p.92.                                                       
                                                            .Reischauer  and Mcraig., Op.Cit.,p.185    ال4ل
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أل الصـ ن أرسـلت  يد،دس"ةسو   ال دجيد    طاردجي ل      سسل   ذ سف لسي ييسس لسرسيةاا لساس سط 
العمل هو جزء من اإلجـ اءات التـا تتخـذها  هذاأل الحكومة، و قواتها الى كوريا بناء على طل  

، وال  وجـد مرـ ر إلرسـال قـوات دابانيـة كر ـ ة الحجـم الـى الوالدات التابعـة لهـا مادة فا الص ن 
  ال1ل "يابال ذلليما أل كوريا لم تطل  من الالس   ،كوريا لحمادة القنصلية اليابانية

 سخ  ،جخ  دسا س يمندس  يد   دذ سف ةدور،س لسدي لسيدإدس لسرددن   ال دجيد ل يسس لس اا،س ل 
ميةدوت د لت،دس لسدي   أ  جد يم     ذ  لساس س  سدخ تعجدس   دذ    يسدس ةيسدا تس عدا سوردد  ي  ا  د 

ُ    ،س  يم  س يلي سلرساا لسلنرواا لساس سطاا  ل سي  دل لسلد لي  د لةث مي صد  ميل س سرنل م دسيف م
 Oshima) ميشدارس ب شدارسل تلدت اادسةفلططولدت لسلد لي لساس سطادا  د  هدسيشدارس ينواد    لسرددناا 

Boshima  مادسل  ييد يي  لسجسةل      سسل  يصدوت االئدل لسلد لي لسرددناا يلساس سطادا لسدي   يسدس
  ال2لترأنت يبسسجعسي   ل لسل لي لسك يسا    لسلرسو نوي لطجإسكا لسج طدسو

  لساس دس  ييردت ةدل  د لت،دس  د    يسدس م    ل          لسلردسو نودي لطجإسكدا لسج طددسو خبسسس ي  
لسيددإدسس  لسردددندد  يدد  ا  ددد  يدد   ددذ سف ميةددو،س لسددي  ال دجيددد ل ذ مكدد  ييسددس لسرسيةاددا لساس سطاددا 

  ذل ل          ددذ  لساس ددس  سدد  تيددل  د لت،ددس  دد    يسددس1894يدد  لسيددسة  ن ددس  دد    سددسل    يبأددد 
يليلددت لسلأ  ددا لسك يسددا نوددي لسقاددسل  إصددال سي ت ددرا ةراددل  سليددص لس يسددا يتكدد   تلددت مشددسل  
لساس ددس   يم  لسلأ  ددا لساس سطاددا تعددست نوددي لسرددد  ت ددأدا سدنددا   ددجس ا بدن،رددس تكدد    ،رج،ددس 

  ال3للسرنسةبا سرنل   يث ترسةلي نيأسسا محس  ةلحا   يسس لسريسيليتل    
لسدي ييسدس   السد  ه طدس ت دسطسل عث،س  يذس   ر ة  يةسسا  اس سط ييرت لسرد  لسرلجسح لس  

 سـح علـى اليابـال "يد،دس  ُ قدنظدس  1894لسرسيةاا لساس دسط  يد  لسثدسط  يلسع دسس   د    سدسل  ندسل 
 -قواتهــا وأل تمتنــ  عــن التــدخل فــا الوــؤول الداخليــة الكوريــة كمــا نصــت بنــود أتفاقيــة لــا

   ال4ل" تول
سي نوددي   دإ،دددس لسلسكددد   عدد ل ةدددل  د لت،دددس  دد    يسدددس سلدددد    ليلدددا مصددد لساس دددس بددد         

ميتد يلُ ل ةدداي د ل لسلدسئخ  سانردس  لساس دسط  يد  سذل   لسلأ  ا لسك يسا نوي مةسلو لإلصال سي 
دسئردا لإلصدال سي لساس سطادا  1894يد  لسثدس   يلسع دسس   د    سدسل  (   Otori Keisukeكايد   

  يسددس   يسددا  يددجلوا يم  تن،دد  نالدددا تجرددس  م  ال  لسجدد  كددرتد كدد ا ة طددسللسددي لسرودد  لسكدد ُي 
  يلسجددد  يم  تيدددر  سواس دددس  بجددد س  نروادددا لاشدددسل  نودددي تنإددددذ لإلصدددال سي  سردددد  دددل للسجبعادددا 
لايسي  جخ ب،س تل    طاسل لسطدس  يلسر لصدالي يإط دسو حطد ا سويدأ        ال ا  سل اتجك   
تنادداخ لا دد ي لسرسساددا يلسنل اددا سك يسددس يإنددسةف ااأواددا  يد،ددس لسثسطاددا  ددجخي  يحطدد ا سوج ددسل   فلسل  دد 

م  ي  لسنادددسل لسعيدددأُس يلسلردددسئ  يلسجعوارددد  يددد    يسدددس  تلددد    دددجخ ب،دددس   يلاحددددسف ةلئدددسف لسكردددسيو
  ال5لتنإدذ تو  لسرطسس   ع  ل  لساس س  ل تيل  د لت،س    

                                                 

  53  سُ  لسرر ي لسيسبص  ص ال1ل
 -لساس سطاا   اسي ا ة جد يلا  ددس  ن د يف   وادا لسجسبادا-المةرسو صالح لس    صسس  لسإرُس  لسعالدسي لسردناا2ل

   51  ص 2006لب  يش   ةس عا    لة  
 Mutsu Munimtsu and Kenken Roku ,A diplomatic record of the Sino- Japans Warال3ل

1894-1895, (Princeton ,1982),p.160.                                                                   
    38سيسن ُ  لسرر ي لسيسبص  ص لال4ل
                                                                .Munenitsu and Roku,Op,Cit.,p.162ال5ل
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ليلجدددد  نوددددي تنإدددددذ     1894يدددد  لسثددددس    دددد  تردددد ي  طجادددددا ذسدددد   مبدددد   لسرودددد  لسكدددد يُ    
 السد  ه طدس ت دسطسل سدي ةي  تد حا مةنقد    ردس ميةدا  هسيسكند  مشدجسا م   دجخ تنإددذ  لإلصدال سي
يدد    مسجلددي لاحدددس لسلأ  ددا لسردددناا يدد   الاددا لسجعس ددا  ددل لسطودد  لساس ددسط    دد يفاطودد   ندد  

سيض ةراددل تدد  أ  جدد  يمحقددسا م د  يدد  لسرددد سسلددسئخ  سانرددس  لساس ددسط    1894لسجسةددل  دد  تردد ي 
يمط،دددس تددد ن  لساس دددس  لسدددي ةدددل  د لت،دددس  ددد    يسدددس  يددد    لساس سطادددا لسرجعولدددا  أ يسدددس لإلصدددال سي
  ال1ل  ج   -متإسااا س  
 لسلأ  ددايةددسسا لسددي  الكايدد   ل    ذ  عدد لنجددسلت لسرددد  اا،ددس     لساس ددس  سددخ تكجددسث 

د استقالل  كوريا ويعـ ض العسك ي الص نا  هد التواجدأل اليابال ت   أل " ميك  يد،دس السك يس
تمهــل الحكومــة الكوريــة الــى الثــانا والعوــ ين مــن  هــافأن ،لــذا .المصــالح اليابانيــة ف هــا للخطــ 
ــة ــ  ا تي ــذ المطال ــا، و تمــوز لتنف  ــوات الصــ نية من: لعــالل اســتقالل كوري ــاءأجــالء الق  هــا. الغ

فــأل  ل المطالــ ؛وأل لــم تســتج  الحكومــة الكوريــة لتلــ المعاهــدات بــ ن الصــ ن وكوريــا كافــة.
   ال2ليا" اليابال ستلجأ الى القوة العسك ية للدفاع عن مصالحها و قوقها فا كور 

م   دسئودامةسبت لسلأ  دا لسك يسدا نودي لسرطسسد  لساس سطادا  د ل لسثدسط  يلسع دسس   د  ترد ي 
  طودد  ل  تنيددل   ن،ددس     لسكدد ُي  يسدد  لسلدد لي لسردددناا ددد  ت لسددي لسددقالة بنددسو نوددي اودد  لسرودد 

دد جددي  دجخ لسجذكدد   دد  لطيددلس  لسلدد لي لساس سطاددا  رس دا مارددسظ   دددس م  ذسدد  سدد  الرددا     دد  سمارظ
نورددت  نندد  س لسلقالددا تودد تذكدد ي ي   م  لساس ددس  تيددعي سولددس اا لسردددن  لسلأ  ددامةي ددتد ةسطق،ددس  

 ب ص    س السي  ميبعا  ل  ةن ُ اس سط  يةبل ةدإ   سبادا اس سطادا لسدي  دندسو مط د   لسكد ُي 
ةيل لسرد  لسي  يةس   س السي  لسدف يحريدرسئا ةند ُ يتع سد لي نيدأسسا محدس  لسدي   يسدس   رس

  ال3لال1894تر ي  23-21بد     ِ ل
 ط،ددسو   سددي يسكن،ددس ي دد يد   لسرطسسدد  لساس سطاددا سددخ تجطددس  لسددي لإلصددال سي       جردد  ةواددسظ   

يدد    ي سولددس   ددل لسرددد  سطددت تيددع ،ددس رددس  دد   نوددي لط  لسعالدددا لسجلود اددا بددد  لسرددد  ي  يسددس
 ةدعت يل م س لسرد     سجللدص مارسن،س لسج ةعاا ي    يسس ي    يسس طإ ذهسةقدا لسلرسو نوي 

سدد  ل ذ لسجلددي   اوقددت  دد  ييةدداس لسج ةدد  بدن،ددس يبددد  لساس ددس ،ددس مط ذسدد  ي ددس  ا دد   جدندد  لسلددس س
ياوقددت  ندد   الArtur Kassini يتدد ي  سةدددن  لسسلددسئخ  سإلنرددس  لسسيةدد  يدد   أددد    اله طددس ت ددسطس

لسج ة  إلط،سو لاي ا ي    يسس ن  اسسص تللدص لطيلس   جد ل   سولد لي لسرددناا يلساس سطادا  د  
 ارسئددددا ل ا  دددد يلسجلدددي لسلدددسئخ  سانردددس  لسسيةددد  يددد   لسرددددن لةدددجدسبت ييةددداس سطوددد    ك يسدددس

دددص لطيددلس  ياودد   ندد  تل ال دجيدد ل ددل ييسددس لسرسيةاددا لساس ددسط   Mikhil Hitrovio)هدجسييدد  
ييسدس      ل        ج ل   سدرال لسل لي      يسدس ا   لسوهدس اعند  اادسل لسلدس  بدد  لسردد  يلساس دس 

   ال4للسرسيةاا لساس سط  ييض لس ةساا لسسيةاا
يددد   د لت،دددس لسرجرس ددد فدس دددت  سدددذل  لسرطسسددد  لساس سطادددا  يسدددس  يددد   رددد   ذسددد   ييردددتد 

 دددددددددسس،د ل نودددددددددي دردددددددددس  1894ي ندددددددددسل  ددددددددد ل لسثسسددددددددد  يلسع دددددددددسس   ددددددددد   ترددددددددد   يددددددددد ةدددددددددداي  
ةدسنسي دودودا  ل  اردض       يسدخ يلسلدسو لسقدبض نودي لسرود  لسكد ُي يييةجد  ال Kyonghokك سند ول

                                                 

 Morinosuke Kajima, The diplomacy of Japan 1894-1922 , Sino – Japanesال1ل

war,Vol.1.,(Tokyo,1976),p.152.                                                                                
 W.G. Beasley, The Modern History of Japan, 3rd.ed., (London, Weidenfeld andال2ل

Nicolson, 1984),p161.                                                                                              
    38اللسيسن ُ  لسرر ي لسيسبص  ص 3ل
                                                                                   .Beasley., Op,Cit.,p.162ال4ل
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ي  لسرس ي يلسع دسس   د  ترد ي ي د  ي   جي ةاطسي تو  لسل لي نوي لسعسصرا ةداي   ذكرو،س 
ُ Asan)س  مةدلةي   نال   س  هسةردت لسبلسسدا لساس سطادا لسيدإ  لسرددناا يد   دندسو   ردس   لسكد ي

لسرعد ف سنلدا لسدند ة يتدخ   سلد،دس يدجدا  دس  الKowshingك شنس لهسةرت لسيإدنا لسردناا لسعرالدا 
س بددد  لسلدد لةث منونددت لسلددس  يةددراظ  تودد  ينلدد   سدد  نوددي لسددف ةندد ُ صدددن   ددسط ل نوددي  جن،ددس  

  ال 1ل 1894لسرد  يلساس س  ي  لاي        نسل 
سس يلةجطسنت لسل لي لساس سطاا تللدص لطجرسيلي  قدسف نودي ب مي لسرعسيو ي  شرس    ي 

شدرس    يسدس نند  لسلد ية لسرددناا  Uiji  ة  ليإةبسيهس نوي لسجسلةل لسي    نا   لسل لي لسردناا
للصدإس ن،دس لس عس دا ليي  لسيس ل ن س    م ود   لطد  سي دد لي لسبلسسدا لسرددناا يد   اللسك يسا

The Battle of the Yellow River ييد  حيدسي  دس الدسي  لسدف دجددا يحريدا ةدإ   سبادا ي  ال 
ترأندددت لسلددد لي لساس سطادددا  ددد  مةبدددسي لسلددد لي لسرددددناا نودددي  1894ت دددسس  لاي  يلسثدددسط   شددد،سُِ 
 رددس دس ددت لسلدد لي   يلسجسلةددل لسددي ةلحددا لسلدد ية لسردددناا Shih Li)شدد  سدد  لحودداج ندد  لسجرودد  

ددد شدددرس  شدددس   – Port Arthurنددسو  بددد يي  ي ددسل دس  عرواددا مطددد ل   لددُس يل دددجال  لساس سطاددا مارظ
   ال2ل1894ي  لسلسةُ يلسع سس     ت سس  لسثسط  لسرد ال 

 ذ   لاشد،س لسثال دا لسال لدا يد  نوي طادست،س لسرددناا لساس سطاات لست لطجرسيلي لسل لي 
يمةقدددسي  -شدددرس  شدددس  لسردددد  يتددددسيي   يسدددس شدددسدظس -الLiaotungسادددسيت طس لتدددخ لةجادددسح ة سدددسف 

  ثندد   سكدد  ذسدد  سددخ 1895  لسردددن  نوددي للةجيددالل يدد  لسثددسط  ن ددس  دد  شددبسا نددسل لاةددط  
 1895ل جودددت يددد  لسردددس ي  ددد   ذلي  يلددد   لساس دددسطدد   ددد  للطددد يسس لسدددي ةلحدددا لسلددد ية لسرددددناا

  يبدد م لساس ددسطد    ،دد ةي  لسعسصددرا لسردددناا شددرس  شددس  لسرددد ال - Manchuriaةن  ل ن دد يسس 
   ال3ل أد 

 تددجرأ   دد  خمط،ددس سدد  لس،دد لئخ لسجدد  تعسكددت س،ددس د لت،ددس نلدد  االسردددن ا لسلأ  ددمةي ددتد 
سريددسن ت،س  لا دس ادا  سددي بسسطسطادس يييةداس يلس لادسي لسرجلد ف سددذي  سدذس   لسردر ة ل دسل لساس دس 

لسد ي   دل لسطود  لسرددن   يد   ردسسل،س لسرسصدا  تود يدد  تعس ودت  ي   الس  لسجل ل لساس دسط  
 ردددس اعنددد  يسدددسةف لل جادددسيلي لسجددد   ددد  لسررأددد      لإلكدددعس  سوردددد  ن،دددس يددد  لسر سددد   ددد م دددالظ 

 شدددعسي ل د    ذ سوطوددد  لسرددددن  لا دس ادددا لةدددجدسبت لس لادددسي لسرجلددد ف  ينواددد   لسلرددد   نود،دددس
إيدد  لسردددس  م ددسل لسدد ي  لاحددس  اي دد   ددخ ،س  لسجلدد ل لساس ددسط  يدد  لسرددد  ددد   دداةُ  سددي لكددعسي

  ال4ليلساس س   يل  د لت،س    لسرد  يلسس     سي لسرإسيكس مدنعتد    سذس  لسنإ ذ يد،س لدجيسل
 لسبدددا لساس سطادددا لس لدعدددا  Shimonoseki) شار ط ةددداأ ليددد     ندددا  لسرإسيكدددسي ُةشدددنتد 
هدسيبد     للساس سط  يئاي لسد ييلو  لس ي   ثا  1895ي  لسع سس      ذلي نسل   لسيس ا لسك يُ 

لسدذُ اسسد    الس  ه طس ت سطسلنوي لس اي  لسرسيةاا لسر س   ال  م س لسدسط  لسردن  يرثو  ج  
ال  ج ل ي  ب لاا لسرإسيكسي ب، طا  ادجا ييدف لانرس  لسلجسساا دقا لسر ت ي  لسجإسصدا  سك  

                                                 

  سُ  لسررد ي لسيدسبص  ص ن  39ن لسيسن ُ  لسرر ي لسيسبص  ص54-53اللسإرُس  لسرر ي لسيسبص  ص1ل
58   

  الةلي لسرعسيددددا لسدس عاددددا   ة ي  للةددددأن يسالنإددددس   يددددع  لسعقدددد   ةيلةددددسي يدددد  تددددسيس  لس ددددس  للدرددددي  ال2ل
   157ص

 James L. Huffman ,Japan in world History , (New York, Oxford Universityال3ل

press,2010),p.86.                                                                                              
   200الدي  لسرر ي لسيسبص  ص ال4ل
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،س ن  لسج  تجورل  سنجسل  لسرد   سةجلال    يسس يتنسيس لساس سطاارطسس  لس   يية ييض لا س
 لس يدد  دس      ذ  ال اددا يتدسيسدا تلدد  ،س لسردد  سواس ددس يردالظ ندد  ل جادسيليتدسيسدا  ،رددا   د لطا 

   ال1لنن  دد  ُمطروا تلِد لساس سط   نطوص    د ف للطجرسي لسذُ  لل  يلسذُ ل تسس   أ  ج  م  
سدد  ه طددس لحددسي    يبعدد  1895م نددسو ةدددس لسرإسيكددسي يدد  لسسل ددل يلسع ددسس   دد   ذلي ي 

نواد  لساس دسطدد   دإاال  لسندسي  لسرجطدسيد  مدد ل م د   س لسي  لس مدس جد    للةجرسس  ج ة،ظ  الت سطس
 رس مة   سي  صسبج  ي  لس ة   يكس  سذس  لسلدسةث تدذ دس  قددس يد  ةددس لسرإسيكدسي   ذ منوندت 
لساس س  لنجذليظل يةدراظس ند  لسلدسةث  يميةدا لإل قسلاد ي اقدبد  لسردسص سوعنسادا  د   يرإإدت لساس دس  

  ال2ل   شسيا،س ي طسسق،س يتعنج،س
 يد  لسيدس ل ن دس  د  طايدس ي   سو دإسو الس  ه طدس ت دسطسلترس ا  نل لةجذطإت لسرإسيكسي  
 ةسو يد،س:  م    ن سف  سةف تررنتلسج   الشار ط ةاأ للسرد   عسه ف ي  يدعت لساس س   1895

  لسجسل يلسكس ا   يسس  سةجلال لنجسل  لسرد   -1
 تنسي  لسرد    أا  س ا ن : -2

لسدددي  دد حا ط،دددس  لاصددإسن،دددس لس ددد   دد حا   Fengtien)ج ين ددللسليددخ لسدندد ب  سرلساعدددا -م
لسرلساعددا لسجدد  تلددل يدد   تودد يس ددرا لسجنددسي  ندد   ددا لسددد ي لسجدد  تعدد ة لسددي   Anping)مطبددسل

  لسليخ لس سد  سرواج ساسيت طس يي  لسليخ لس رسس  سوبلس لاصإس 

   ل  ا لسد ي لسج  تنجر  س،س لتس  ل ال ة سسف يس  يل  - 
   ال Pescardoresبيأسيةيي لسل در نا ة ي  -ةد

س اددا سجسةدداخ  دد ية لسرلساعددسي لسجدد  تددخ لسجنددسي  نن،ددس كددر  هددذا دم  - ت ددأدا سدنددا اس سطاددا  -3
 للتإسااا 

 وددد    165تس دداال مُ  ددس اعددسة   200,000,000تدد يل لسرددد  سواس ددس  تعدد سض  ددسس  ددد يال  -4
 ةيلي 

 لسس دا ن   لساعست،خ   ص لسبلسو مي نن،س ةأس  لسرلساعسي لسرجنسي  ُارن  -5
ت ليص لسرد  نوي ت اال لتإسااا سورال ا يلسجدسيف  ل لساس س   ل يج  ميبعا   لطا صدناا م دسل -6

  لسجدسيف يلسرنسنا لساس سطاا
  ال ا مش،س    ت اال هذا لسرعسه ف   ي    ف نوي لساس س  ةل  ةد ش،س    لسر   لسردناا-7
م  ت ليدص نودي ل دجال   اددت تلد ل  نود،سيذ   هذا للتإسااا يسررس  ااسل لسرد  بجنإدذ بن ة -8

ال يهددد   نطلدددا ةلحوادددا يددد  يةددد  Shāndōng شدددسط يطسل لدوددداخ ددد  لسلددد لي لساس سطادددا سردندددسو يددد  
 لسرد   

  لسرددد   ددإاال  ،دد رددس تجع   عدد  لسجردد  ص نوددي لسرعسهدد ف  ددجخ ماددال  ةددسلح لةددس  لسلددس  -9
مادال  ةدسلح لسرددندد  لسدذ       رلسبداج،ردد   سسجديديةسلح لساس سطدد  لسر ة ة   سد  ،س يلسر

 تعسيط ل  ل لسدال لساس سط  
  الس  ةرال لسعرواسي لسعيأسسا بد  لسدا د   ع  لسج اال نوي لسرعسه ف -10

                                                 

                                                                                           56 ص لسإرُس  لسرر ي لسيسبص ال1ل

          
  17الةال   لسرر ي لسيسبص  ص 2ل
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   ال1ل جخ لسجر  ص نوي هذا لسرعسه ف    دقا   قسلا ي لساس س  يإ قسلا ي لسرد  -11
ارس ييةدداس لسجدد  ح دددت س  سدد   لسدد ي  لاييباددا  يلِةددم ددسيي  عسهدد ف شار ط ةدداأ  يةية ميعدد 

 سطددت تناددس لسددي لسردد لطا لسك يسددا يلسردددناا   ذنوددي  رددسسل،س يدد  لسرددد   دد  لسرطددس لساس ددسط   
  يسطيدس   ييةداس ل د   سدذس  ةدوخ  رثود   دالظ   لسرإج  ا ادوا لاسل لسينا يسصا سورسي     ن سج،س

 سدي لسرسيةادا لساس سطادا يد  لسثسسد  يلسع دسس   د  طايدس  مييبادا  ل جددس   دذ سف ا  د ي   المسرسطاس
يم  ل ددجال    ميكددل ل يد،ددس م  شددسيا  عسهدد ف شار ط ةدداأ  دسةدداا نوددي لسرددد    1895نددسل 

لسد سدسف  لسبدا  تود لسجرو  ن  ل جال  نود،س   إسذل ي   ، ة لةجلال    يسس لساس س  سد سسف ساسيت طس
 ا،س    تو  لسرذ سف مط،س ل ترو ل    س ا لسج،    لسُربط     يسال2لسم  ت يل لسرد  تع سرسظ  سساظ 

للاردسس لساس سطادا يد    يسددس  ارأد  لسلد   م  لس يسدا لس  دد ف لسجدد  س،دس  ردولا  بسشدسف يدد  
دددس  سدددي اقاعددا لسعالددددسي لساس سطادددا هددد  ييةددداس يلسرددد  م دددس لسددد يسجس   لسسيةددداا –   ذ ةدددنجطس  ل لظ

   كس  سكا  ن،رس  قسيلت للحسسس  يهرس لسرسطاس ييسطيس ي
لسرددناا يلسنجدسئج لسجد  تررردت نن،دس يدد   -لسلدس  لساس سطاددا مسرسطادس تس عدت يب،دذل لس دذ  

سسرددد  يدد   ددس   ردد   لساس ددس    س،ددس لسلردد   نوددي ل جاددسيلي  دد  مةددا  شار ط ةدداأ  عسهدد ف 
   ردس   س شدد ظ   س تروك  ي  لسردد   لسيطدا  سسد ي  للييبادا لاحدس  ل ا دأا  د م ية يد   ذنود،س  

 - سدي لساس دس  هد  لسلودف لسإسطيد    دذ سف لسيق  لسر،خ لسذُ ةيل لسرسطاس سج سيو ييةاس ي  تل اخ 
    ال3للسسية  

 اشددد سس،س ييةددداسةيدددل   يردددالظ نددد  لسلودددف ذسددد  اكدددعس لسرسطادددس  ةدددعتد يب،دددذل لس دددذ   
س لييبددس لس ددسااا لسجدد  ارلِةدد   ر ددسكا لس ددس  للدرددي يلبجعسةهددس ندد  لسجدد حا يدد  لس دداي  للييباددا

بسيدل  دذ سف مييبادا  سدي يِ قدت  دسلدجسلح لسسيةد  لسردسص  سدذل كسطت لسرسطاس تلسي  لس،ارنا نود،س  
سةارثا  ذس  يذ ،س    يإذل  س ييرت يسطيس للشجسلو يدلسلأ  ا لساس سطاا س ي  لسعالددسي نوناظ  شسحظ

  ال4للسسيةاا -لسإسطياا 
بدا  لسرددن  يد    يسدسن –ي  لسردسلس لساس دسط   س   بسشسفم س يسطيس لسج  سخ اأ  س،س  رس 

دد   لسددذُ يددست نود،ددستلسسإ،ددس  ددل ييةدداس يدد   رددولج،س تجرلدد يل   س  ددسس د    سددي س ةبو  سةدداظ لسج ل ظ
  ييدد   سسددا لسجإددسهخ نوددي  ددا لسريددسئا لسجدد  اأدد    دد  اقاعج،ددس ت،  دد  لسيددوخ لسعددسلي ةسطدد  ييةدداس 

   ال5ل ذس  لسجلسسف بجل سض س حدسفلسرقسي  ،س تعط يذطييض يسطيس لس د    سي ةسط  ييةاس 

                                                 

   اسي ددا ة جدد يلا  دددس  ن دد يف  1899-1781ال  ددجس   ددس  هللا دسةددخ لسنِدددسي  لسياسةددا لس يساددا تدددسا لسرددد  1ل
ن 42-41ن لسيدددددددسن ُ  لسررددددددد ي لسيدددددددسبص  ص 131-130  ص 2008كوادددددددا لاةل   ةس عدددددددا لسبردددددددسف  

   56سيسبص  ص لسرلس    لسرر ي ل
   63-62ال  سُ  لسرر ي لسيسبص  2ل
   يج وا لسراليسي لسسيةاا  ل لسرسطاس يلسنريس 1891الطدلتد لس بو  سةاا لسإسطياا ي  لسجلسسف  ل ييةاس نسل 3ل

ُ  هددد ل مسرددسط  نوددي م دد   ن،رددس  ُ ناددس:   دد   لسقولددس   يددد  طددل لسجلددسسف نوددي يددد   لسدد يسجد  كدد  م
لسعددسسخ لسرعسصددس بدددد   ددسبد   دد  لسلدددس  لسعسسراددا لايسددي  سدددي لسلددس  لسبدددسيةف    ةددي  لردد  ل  اددد سسش 

   33ال  ص 2017ل ل نرس   ةلي لسرعج  سون س يلسج يسل 1914-1991
 أجبدددا للطدوددد    لسلدددسهسفل  1ةدددرعس   طدددس  يدددس  هللا   لسعالددددسي لسياسةددداا لس يسادددا يددد  لسلدددس  لسع دددسس    ةددددال4ل

   159 -158  ص ال1974لسررسسا   
   64-63ال  سُ  لسرر ي لسيسبص  ص 5ل



 

32                                                                             /         -      
  

 ( "دراسة تأريخية"1922-1868السياسة الخارجية اليابانية ) 32

لسدد ي  لاييباددا تروددت لساس ددس  ندد  لسقندد  لسرددسص  ددس جال  ة سددسف  ساددسيت طس  سر دددفطجادددا 
دد  يتس ،ددس سورددد   ذسدد س ددد يا ةددبعا ن ددس  وددد   ةيلي  يبعدد  س  سساظدد لسبددا م  تدد يل لاحدددسف تع سرظ

ينواد     ال1ل1895ر ط ةاأ  ي  لسثس    د   ادسيللتإس  صسةدت لسرد  يلساس س  نوي  عسه ف شا
  اارعسه ف لسريرسي لاي  ي  طعل لإل قسلا يسا لسردننوي تو  لسج اال لس ُن   

لسردددناا  مةدد،رت يدد  تطدد ي لسلطددسس لإلدجرددسةُ –اا،ددس  رددس تلدد ل  م  لسلددس  لساس سطاددا 
اددا  قدددسف ييددج  مةدد ل  يدد  لساس ددس   لِةددارس لسرددنسنسي لسثلدوددا   ذ ةودد  للطجرددسي تع سرددسي  سس

 ددا لسرأسةدد  لسجدد   للج،ددس لساس ددس  سولس ددا لسل  اددا يسنإدد ذ  - ددسسطبل–صدددناا ة  دد ف   رددس طيددقتد 
لسطبلا لسعيأسسان يذيلةيد لهراا تو  لسطبلا لسج  مكلي س،س ةييظل  سةرظس ي  تلسسس  يجلقا لساس س  

 ل لظس  
ن ل ا ةلحواا  و  لسلس   سيتلسرد  ي   ارأ  م  طظسة  مةبس  ه سرا   ةسط   حس  

   ييد   لد  ج،سنوي  اةيسي لس يسدا  سيدا لسذُ لطعأي ةوبظسللكطسل  لسياسة    ن،س يحسيةاا 
ي م دددس لسجددد  لس لحوادددا  للكدددطسل سي سدددي لسجيدددوا  لسلددد     ي دددذس   ليجلدددسيد  لسلددد لي لسعيدددأسسا لسجددد 

 سس يةدا لايسدي  ردس  يجرثودتد ا م دس لسع ل دا لسرسيةاد   قدس ي   يهدس  لسددال ي د لطادا لس يسدا   أا
  تس ج   سي  لايد      م سي ةوقاا نوي د يلي لسرد  لسرسساا يلسعيأسسا

رد  يد  اأد  :لاي اا  لسرددن سجود  لس، سردا ارأد  لةدجنجس  ةدققد   حدسس  سي ةسطد  ذسد    
ية،جد  يذسد   عد  لإلطدذلي لسدذُ    جدذحسف  د فيد   ل      نم  لسرد  سخ تك  د  ت دعت   يث لسلدس 

 سطددت للةددجع لةلي لسردددناا  دددس  سددذل    لساس ددس  لسددي لسرودد  لسكدد ُي دقددا ماددسل  دد   نددال  لسلددس 
نودي لسعأددي  د  لساس ددس  لسجد   سطدت تيددجع  سولدس   دد  لسولادا لايسدي سدد ح   د لت،دس لسددي   كسفادا
نردس دس دت  د  لسج  ية،ج،دس لساس دس  سوردد  للةجبسااالسرسبا   سي فاع   م س لسيق  لسثسط    ك يسس

مُ دقا ةبعا ماسل  د   نالط،دس لسلدس   رد يف يةدراا نودي  1894ي  لسثسس  يلسع سس     تر ي 
اادسل لسبلسسدا لساس سطادا  دإ سل  لسيدإدنا لسلسبادا ي   لسرد   سلةجدالو نوي لسعسصرا لسك يسدا ةدداي 

  ينوادد    مة  هددذل  لسلسة دس  لسدي ين ندا  عن سددسي لسددال لسرددنس   ذ   شدن لسرددناا لسعرالددا
حيدسيت،س سنإ ذهددس لسياسةدد  يلسعيددأُس يلسجدددسُي تس دت ه سرددا لسرددد  يدد  لسلدس  م ددسي  قدددسف  ن،ددس 

اي   دسف  ،دسلنجسلي   يردالظ ند لطج،سو لسعالدا لسجلود اا لسج   سطت تسب  لسرد   أ يسدسي   ي    يسس
  ي  تسيسر،س  س    يسس ةيسا  يجلوا ي دس تس عا سإل قسلا يسا لسردناا

طلددد ة ندددسل  ل  طددددسح لسياسةدددا لسرسيةادددا لساس سطادددا بج ةدددل طإ ذهدددس يددد    يسدددس نلددد   ينودددي
 لسلددس تودد    ثوددتد     ذددد ف ل ايدج،س  ب،ددسي  إ قسلا يسددا ددد  ند ي  دد   أسطج،ددس  سب،دس  ددل لسرددد   

ط،سادا لسرسيةادا  لسجد  لةدجرسي  جدي  ةاسةدج،سةع  لساس س  لترسذ   دف مكثدس ن يلطادا يد  ب لاا 
  ا لسثسطاا لسلس  لسعسسرا
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ــ  )  ــدول الكر ــال ال ــة  ي ــال الخارجي ــانا: سياســة الياب -1895الفصــل الث
1914.) 

 
 (1914-1895الر يطانية )  –أواًل: العالقات اليابانية 

 
 (.1914-1895ال وسية )  –ثانًيا: العالقات اليابانية 

 
 (.1914-1895) األم  كية-العالقات اليابانية : ثالًثا
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ــ  )  ــدول الكر ــال ال ــة  ي ــال الخارجي ــانا: سياســة الياب -1895الفصــل الث
1914.) 

 (1914-1895الر يطانية )  –أواًل: العالقات اليابانية 
ةد    ارقسسدد  ل قسسطدسط لسرسيةادا لسييسدس  محددذ لسرددنااال –نند  ط د  ل لسلدس  لساس سطادا 

Kimberley Johnلس ددس    اددس لسلددسليلي لسياسةدداا لسقسسطسطاددا  لصدد لينوددي نستلدد   يددايساا  ال1لال
  سددخ تس دد  بسسطسطاددس يدد  ترددعد  لسر دددف يدد    يسددس بددد  لساس ددس  يلسرددد  يب،ددذل لسردد ة  لادرددي 

   ددذ  1894  سددسل  نددسل  لسثددس   يلسع ددسس   دد مبوددس ييسددس لسرسيةاددا لسقسسطددسط  لساس ددس  يدد    سددذل
   يدد   سسددا ندد ل ةددل  لسرددد  د لت،ددس  دد  لسلأ  ددا لسردددناا تطودد  م  تكدد   ييةدداس هدد  لسرددس

مط،دس تجلرددا لسريدايساا لسكس ودا يدد   سسدا ندد ل بدذس   ي ك يسدس, يدد  مبو ددت لسلأ  دا لسسيةداا لساس ددس  
لساس ددسطدد  ييردد ل نددست بسسطسطاددس يييةدداس يدددسييل   لة،ددا لسرددد   بددد      ةددل  لسرددد  د لت،ددس, 

اس سط  ةسو سجللدص  رسسل،س لسج ةعاا ي  هذل لسر دف لس  د ي   لس لك  م  ال2ل جي تللدص لسنرس
 ك يسس نوي لدا تل  س  

سجدس د  ةدل   دال لسدا دد  لسرددن  يلساس دسط   رد يف  كارقسسد اللةدعي   سطادايي   لسيسدا        
لسلدس ,  طلد  تيدسينتلسرلسيسدا  سطدت  جدذحسف ةد لظ ا  لا د لث  سطدت  تود سك       يسس     نا

طادا سلدا ملي دا هد  لسلأ  دا لساس سطادا طإيد،س, لسجد   سطدت ترددا لسقسسطس اي س  ةدق  ي دا لس ةدسا
دي لليت  سطدددت تيدددس نودد  لسعروددددسي لسعيددأسسا لل سثلج،ددس  ل لت،ددس,  ردددس لسددي لسلددا لسعيددأُس طاددسظ 

 توقددددد   أسةدددددق،س  لسبدددددا يةدددددساسي ل  إكدددددسنايودددددخ تس ددددد  لسلأ  دددددا  لساس دددددسط , لسددددددالسردددددسس  
  ال3ل رسسل،س

 Shūzō    مي د  شد ييل      ل      قسسطسطاس سورد ,لسجذ د  لس   دخ سخ تك  لساس س   جذك ف  

 Aoki1844-1914   س  د  مطد   لدص  عدض لسنددسح يد    لدسو  س  يل لظد ال لسيإدس لساس سط  ي  سن
بسسطسطادددس  عدددد ا نددد  لسردددد    يلددد  ط دددس نددد ف  لدددسلي يددد  لسردددلف لسقسسطسطادددا لسر ددد، يف  ثدددا : 

,  دددسي  يد،دددس مدندددسس لسدددسمُ لسعدددسل ال Daily Telegraphتو دددسل  لسددد  و  لي The Times)لسجدددسار  ل
   ال4لس ا   لساس س لسقسسطسط   س  لسج حا لساس سط  ي    يسس  س  كسييسظ 

لسياسةدداا لساس سطاددا  ددذ  بسسطسطاددس ارأدد  م  تدد حا لسلددس   مييدددا رددسي  ةلحددا  كسطدت  رددا         
  لسلس ،س م نسو م  ل  ثدسيل لسر أالي  ع سي ةسط  لسرد , سذس  نرا لساس سطد   ةسه    نوي 

 ال Kowsbingك ةدقن  ل لسقسسطسطادا نن  س م سدت لسبلسسا لساس سطاا لسيإدنا لسجدسيسايب،ذل لسر ة  
 ردس ت،دسي س  لسج   سطت ي  اسسل،س  سي   يسس دس ت لسلأ  ا لساس سطاا بجلد اخ لسجع سردسي سرسسك،د

                                                 

ال, 1858-1856س لسددي ييةدداس سوردد ف ليتولددي تعواردد  يدد  مكيددإ ية  ميةددا  بع  ظدد 1826يسدد  يدد   ددسط   لسثددسط   ال1ل
مبدسل ال يم ندسو ييليتد  1895-1894ل سورسيةادا لييسدسظ ي ت س  ييليف لس،ن    خ ييسس لسريجعرسلي  1864يي  نسل 

   ُ ناس:1902 عسه ف لسجدسيف يلسرال ا  ل لساس س   ت يي ي  طايس  

The New Encyclopaedia Britannica Vol.,7,p.728. 
                                                           .Kodansha Encyclopedia of Japan, Vol.1, p. 57ال2ل
  James William Morley, Japan s Foreign Policy 1868-1912, (New York, Columbiaال3ل

University Press, 1974), p.190.                                                                                         
     Edwin O Reischauer, Japan the Story A Nation, (New York, Harvard Universityال4ل

Press, 1990).p. 146.                                                                                                           
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  ذ  لسقسسطدسط  لإلدجردسة س د   ُترثدالسرددناا لسجد   )Shànghǎi شن ،سُل  أوا محس         نا
سولإددس  نوددي ل دد   )Yangtze اسط جيدد لكددس   دد  لسرلجرددا ل  تلدد ل لسرددد   ددإ ال   ردد  ط،ددس 

لسطسسلدا لس  دد ف سرندل  ودص       ل      ا س   أا  قددس يد  لسجددسيف لسقسسطسطادا,  يذس    نا شن ،سُ, 
ُ   ددد  لسي لسردددرسطسي  رددد  لسن،دددس هددد  لسلرددد   نوددد نروادددا  اس دددس   عددد ل لةدددج، ل  لسررددد   دددذ

 ددد   ددد  اددد ل   ددد ف لسلدددس , نودددي لسدددس خ   وج  دددا يبلدددتد ل ينددد ظ  ت لسلأ  دددا لساس سطادددانيدددأسسا, يلددد  
   ال1ل ع  لشج لة لسعرواسي لسلسباا   لِةارسسذس   عسيكا لسلسةف لسعيأسسد  لساس سطدد 

رسطسي, م  ت حو،س ي  لسلس  ارأد  لسر تو لأ  ا لسقسسطسطاا  ع   ر س،س نوي لس يمي         
منونددت  ذط،ددس تلددف نوددي  سددذل   يدد  لسرنطلددا ،س ررددسسل م   دداةُ  سددي  اسسددا م دد هس  رددس ددد  ارددس

س  شع يظ   لسلاسة   دل ذسد    سيسدت بسسطسطادسل  سليتاسح س   لسع     د  لايةدسا لساس سطادا  يه   س ي 
يلد    يددف لسلدس  ،دساا تيدج ة   نملدجردسة ،س ردسسل ا   جلسو سو ص    سي  دا ةدور , تم  

  ال2ل رس   لسيلي يةساا  سسر سي ا  ل لس ي  لسكقس  لاحس   ن  اسسصدس ت ب يي  سيي 
يد     لدإ،دسبدا  سطدت  لد ف  قدس  س،دس  نسخ تع   بسسطسطادس ميردواا ةد لو سوردد  مي سواس دس          

ا  دد  لساس ددس   جددي نددد   ةدددس لا دد لث يدد  لس ددس  لادرددي, يلدد  ت لدجسل دددسي  سطددت  دددس  لق سدد
ذسد   ددس صدلا  ل  لايعدس  لسجد  دس دت ب،دس بسسطسطادس         ل     لسبعض م  بسسطسطادس تاسد  لسردد , 

بددا  سطددت  جعولددا  سسررددسس  لسقسسطسطاددا   نكدد  لساس ددس  دقددا يبعدد  لسلددس  سددخ تكدد   اسدد ا سورددد  مي
:يما  ب،ذل  الKajima Morinosuke كسةارس    يسن ة   ليد  بد  لسرايإ لساس سط  لم  " لا س دسئالظ

كانــت تفكــ  فقــ  بــال  ألنهــا ،تكــن ب يطانيــا تكــن موــاع  العــداء لزاء بلــدنا أو معاملتنــا كأعــداء
 الح ب سيكول لها تأث   سلرا فا مصالح ب يطانيـا التجاريـة واالسـت اتيجية وكانـت تأمـل ال ال

  ال3ل خ ق السالم فا ش ق آسيا"دُ 
لس بو  سةاا  لسطس  س لسجعسي   ل بسسطسطاس    لةا لةجر لل ييةا ي   ر   ذس   اوقت

ةحد   لادسل  ةيسادا لحدس , ييد   س  لسلس  نِقد يسالييتدن    إلنسةف لسيالل بد  لساس س  يلسرد 
س مهرادا لسجعدسي   دل ييةداس منوندت بسسطسطادس يةدراظ  1895 سط   لسثسط  ندسل  لسرس ي يلسع سس    

 مشد،س لسلدس  يد ف درددسف  د  لسجعدسي  بدد  ييةداس يبسسطسطادس  سطدت هندسو  د  سدذل, ي  ذس  لسطو 
بدنردددس  سطدددت ييةددداس   ردددس ذ سطدددس   ردددسسل،س لسجدسيسدددا  رساددداسغبدددا بسسطسطادددس لسرددددناان س –لساس سطادددا 

        ال4لتر ي    لس،ارنا لساس سطاا نوي لسرد  ي  يسس
لسجد  يسكدج،س  شدسيا،س  سدي لسد ي  لسكقدس   1895طايدس   لسيدسة   د لساس دس  يد   دد  تد          

ييددج   اسط جيدد  ط،ددس  ددص لسرددسيي سويدإ  لسجدسيسددا لساس سطاددا يد  ي د  بدن،ددسلسلأ  ددا لسردددناا,  نودي
لسدد ي  لسكقددس  لسجدد   دد  لسررأدد  م   لةجليددس  تودد  لس ددسيام  تولددي س،ددس  ل شدد     دد لطا ة  دد ف

لساس دس   عتد تدسيسدا ليردا  دل لسردد   يد  لس ددت طإيد   ةد يسص،س ي  لسلر   نوي تيجإد   ن
 ردس نرودت نودي تيدسس      ترنل لس ي  للييباا    ةنخ لسردد  ذ    نال  شسيا،س لسجدسيسا, 

س اا, سل   ديلسجذك     يص س،س  سي لسرلسيا لاييباا يلا  لسقسسطسطاالس سيا  سي لسرلف  تو 
سلا   لسررأ  ل  تإد   ن،س لس ي  لس سباا   ذ  تو  لس سيا لسسمُ لسعسل لس سب    ال5لرظ

                                                 

                                                                                              .Morley., Op. Cit., p.191ال1ل
                                                         .Kodansha Encyclopedia of Japan, Vol.8, p. 106ال2ل
   45لسيسن ُ  لسرر ي لسيسبص  ص  ال3ل
  .Mikiso Hane, Modern Japan A Historical Survey,( Untied State Press, 1986),p108ال4ل
                                                                                                .Morley., Op. Cit., p.192ال5ل
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لس دسيا  سُرنسد داطايدس  يد  لسثدس    د   ل ي ةويا لةجثنسئاا سردوي لس ييلو لسقسسطدسط نُ 
يم   ددا  ددس   تيددجو ل لسجدد حا لسقسسطددسط  لس ددسيا ل تودد      سددي طجادددا  إسةهددس  يت صددو ل  لساس سطاددا
اس لدجس ددت ييةدد د  ةسطدد   حددس    لسررددسس  لسقسسطسطادداةيةددا تطس ل،ددس لي تعسيكد،س  ددل هدد    ،ر،دس

بجل اخ  ذ سف ل جدس  مييباا  لييةاس  بسسطسطاس  يسطيس  لسرسطاساللس ي  لسكقس   تل ل  ذنوي بسسطسطاس  
نقبدا م دسل لسلإدس  نودي   اط،دس ةج دأا شار ط ةداأ لساس سطاا   دذ  شدسيا  عسهد ف   سي لسلأ  ا

ددد لت،  ددد ظ  يةدددجرثا  نالددددسي ادبدددا بدددد  لسردددد  يلساس دددس          ل       رددديس سويدددالل يددد  لس دددس  لادةلئرظ
ييرت ذس  لسُرلجسح  نأي يسطيس يلسرسطاس لسوجس  لشجس جس  ل ييةاس يد  تود  لسُردذ سف  ردس  بسسطسطاس

   ال1لذ سطس ةس لظس
لكثدس  لس دس  لادردييد    ردسسل،سلسسيةد  لسلإدس  نودي     لسُرلجسح لس،   ل د  اا،س 

بسسطسطاس لسي  يدسند،س  مط،س  سيستد كخ  رس  لساس سطاا –   ل أسطاا لسجذ دس ي  لسعالدسي لسردناا 
  سدذل لسلأ  دا لسقسسطسطادا ل ند  يند  يهد   دس سدخ اأد   عدد ظ   سجدسس  لسنردس لساس دسط   د   أجيدبست 

 د  اقاعدا  ردسسل،س  لةدجر ت  لِةارس م    دإ،دس دد   لل جدس  ذس ي  ييرتد لاحدسف للشجسلو 
  يي قج،س ي  لسلإس  نوي لسيالل  ي  لس س  للدري

 لسرددناا  -الساس سطاد لسلس     لييةاس  يسطيس  مسرسطاسال لسثالث لاييباا ع    دف لس ي  
س, س ي  للطع ل  ن  لسرسي  سر ف  ل يةف يلسجإسغ سجل سا لسقالة ةلحواظ ل  ،رظ مترذ لسلسةف لساس سطد   دسليظ 

لي للطإددس  نوددي دددسيي لسلأ  ددا لةددجرس   ذحسيةاددا,   ددسي  ُ  م ندد لساس ددس   لبجعددسةاعندد   يهدد   ددس
للةددولا , يإةحددس   عددض   ذيرددات يسدد هس  ندد  اسسددصلسدددال, يتليددد   إددسوف لسإددس  لسعيددأسسا 

 نل،ددددس ييليف لسبلسسددددا  دددد  حطط،ددددس سقنددددسو لسيددددإ   ددددل   رددددس يةددددعت نود،ددددس  لإلصدددال سي لإلةليسددددا
حططت لساس س  سجل سا مةط س،س  سي د ف  تجذسف  1896نسل   طول , يي  قدسفتررارسي  سساا 

م  ل و  نلد ة بندسو لسيدإ  ي  ريسن ف لسبلسسا لسقسسطسطاا   رس ةت ب لي     ثا يةت اسلةل   
   ال2ل   دقا لس س سي لسقسسطسطاا طإذي 

ي نروددت لسرسيةاددا لساس سطاددا  سدد  ددل بسسطسطاددس, لسياسةددااةددعد،س سجع سدد  نالدج،ددس  ماددسيييدد          
سسرطذ لسذُ يدعدت فاد   ستبسن،دس   س,  ع   ةيلك،سن  يسسةف ن ة ميسلة لسبعثا لس بو  سةاا لساس سطاا ي  
ترثودت تود  ا  يدد  لسرددنا –لسلس  لساس سطادا  يم نسو لسجرثدا لس بو  سة  لسر دس  ل بسسطسطاس, دقا

م دد  لبددسي لس رردداسي لسياسةدداا يدد  لساس ددس  يدد  ن،دد   اددد  يه لتسكددسمك   ددست   لسياسةددا بجعدددد 
Takaaki Katō( لسددددذُ تلددددسو  يددددسنا ال 1899-1896يدددد  سندددد   سوردددد ف ل  ل سواس ددددس ةددددإدسظ   ال 3ل 

رلدددسلي يددد  لس نددد  اسسدددص  جس دددا ن دددسلي  يددد  لسدددسمُ لسعدددسلي ولرددد   نودددي لسددد نخ لسقسسطدددسط  س

                                                 

  46لسيسن ُ  لسرر ي لسيسبص  ص ال1ل
كدن دج ددد  ميطددد    لسجنرادددا لإلدجردددسةاا يددد  لساس دددس   لسطسسدددص لسدددذُ دطعجددد  لساس دددس    يسدددا طس ادددا  تسةردددا حوددددا ال2ل

  124-122ال  ص 2008ةييسل  للسلسهسف  ةلي لس سي   
 دد    دد   ن لئددا  1860نددسل  يدد  ة سددسف ه ط دد ال  Aisai -ةاسةدد  ييةددا ةيسددا يسدد  يدد     نددال  ايددسُال3ل

ال شد ا  1899- 1896 خ لسرسساا  يسور ف ل  1878س ي  ييليف لس اي  لسرسيةاا نسل   تإظ  نرالسيس  يلُ   
يد  مطجرد  نرد لظ  1902ال  ييد  ندسل 1901-1900ل سورسيةادال دخ ييسدسظ  ي بسسطسطاس نر   بع ث لساس س   س

د1915-1914يل  1913 دخ  1906ل سورسيةادا ندسل   يندسة ييسدسظ   دوي لسن ل  س سولأ  دا يد  ال  مصدب  يئايظ
 =       1926 سط   لسثسط   28 جي ييست  ي  ا  د  ي   1924  سسل   11

Kodansha Encyclopedia of Japan, Vol. 4, pp.169-170. = 
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 شددأا يصدد س   سددذل  ال1لفارددس  جعوددص  ياسةددج،س لسرسيةاددا س ددسح ية،ددا طاددس بددالةا لسون طاددا لسرددلف
لسجلدددسسف    ُت ةدددت فاردددس  عددد   علددد  ت شدددد   س ودددا ة  ددد ف يددد  لسعالددددسي لس بو  سةددداا بدددد  لسددد يسجد

   1902لسقسسطسط  نسل  -لساس سط 
لسرددناا  يتدد ةي –ط،سادا لسلدس  لساس سطادا   سدي قسسطدسط لس –اس دسط  لستع ة يكسف لسجلسسف  

ل دددجال    ي ال2لالBoxers لسق  يدددسي-للسرالكدددد   لطجإسكدددا     ل       ددد يث1898 ذلي  لسإكدددسف يددد  
ندا  د  ةجل لذ نوي لسُرن آي لسلد سا يد،س يةعو،سل  لراا ييةااال  يلل  ن  يسس    نا ييةاس

 - ددس  م دد  طجددسئج لس ةدد ة لسسيةدد  يدد   ن دد يسس هدد  لسجلددسسف لساس ددسط   بددسلل ذسدد  لسلوددف  ينوادد   
 لسقسسطسط    

يقسسطسطاددس    رددولا   ددجس ا يدد    لة،ددا لسج ةددل لسسيةدد  يب،ددذل لس ددذ    سطددت سودد يسجد 
طادسي  يلد  لساس دس    م سسل جال  ييةاس سرن  يسس ةلئراظ  مصب  ذ   سرد نوي طإ ذهس ي  ل ح دتد 
 ددل   يسددس    رددسسل،س يدد    يرددالظ ندد  ت،  دد لاةددد سا ل يدد  اسسل،ددس  سددي دودد  لسلددسيفلددسة ظ   سد،ددس 
ددس مترددسذ اأدد سددخ  ذسدد   يقسسطسطاددس نددِ ي نلدد   نييةدداس  ددسسرط ف لسيدد،وا حطددس س سر لة،ددايةددراظ  تلسسإظ

 تسو   بدنرس اعن  سواس س ال3ل الSplendid isolation  لسع سا لسردد فل  سةاا  بوس يس ه   جلسسفلس
مط،دس ترد  لسجد  طادس  سد،دس ند ة  د  يةدس  لسياسةدا   ولر   نوي تي سا  دل ييةداسسم ا   حس

  ال4لي   رولا لسقالة
 ندددد  اسسددددص ،ددددخ يدددد  نرواددددا تلدددد    لساس ددددس    ددددس  سقسسطسطاددددس ةيييدددد  لسيدددداس  طإيدددد    

  ردا دس   سدذلتد يس  لسردبسا لسبلدسسد    يردالظ ند   ،دس،ن ةدد  لسدذ   اعرود   يدلسريج سيس  يلسر
س   ل ذس   نالدسي ةيساا د سا  ل بسسطسطالدس ا تاسي    لسياسةدد  يلسرثلإد  ي  ا  د  يرو ل 

دس شدس الظ سياسةدج،س لسرسيةادا  ند  اسسدص  تطو  دسلي لساس س   عل  تلسسف  ل بسسطسط  مةسلو تلدارظ
  بددددد   دوددددي لسدددد ييلو يللسددنددددسي 1901سي سردددد ف ةددددجا مشدددد،س  نددددذ  طوددددل نددددسل نلدددد  لةجرسندددد

Genrō( ي سطتد لإلشأسساا لسرطسي دا: هدا  د  لليردا سواس دس  نلد   تلدسسف  دل بسسطسطادس مل  ال5ل
  ل ييةاس؟

                                                 

 ,(W. L., Langer, The Diplomacy of Imperialism, 1890 – 1902,  New York, 1951ال1ل

pp. 411 – 412.                                                                                                                  
سطد  تطودص نودي ال دس دت ب،دس ةرسندا  عسةادا س ة1901-1899يه  لطجإسكا    ت ي  لسرد  بدد  ندس  ل ال2ل

   ذ دس ت  لجا لاةسط  يم سل  لسكنسئي ي ،سةرا ةإسيلي لس ي  لس سبادا "ةرعاا لسقبرسي لسريجقارا"طإي،س 
يإةبدسي  أ  دا لسردد   لسنجإسكداي   أد    رس ةيل بجو  لس ي  لسي ميةس  د لت،س لسي لسرد  يلسلردسو نودي 

لس سل دسي لسرسسادا  يردالظ ند  لسر ليلدا نودي  لدسو يلسذُ يست نوي لسردد  ةيدل   نوي ت اال متإس  لسق  يسي
 لسل لي لاةنقاا ةلحا لايلك  لسردناا  ُ ناس:

  123-120ال  ص1997ال  ل لسلسهسف  1972-1853ي ُي ةييسل  لس س  لادري لسرد  يلساس س ل 
ال  Salisbury 1895-1902  ةسسايق يُ )لسرسيةاا لسقسسطسطاا ةاسةا لسع سا لسردد ف ي  ن،  ييليف  لتبعتد ال3ل

يه  لسرس وا لسج  ةحوت يد،س لس ي  لاييباا ي  تلسسإسي  بدنرس  سطت بسسطسطاس  إعا د ت،س لسبلسسا دسةيف 
 ل   سسرس     ة نا لسجذيس  لسل      تسةرا ة ة  ُ ناس:   1902نوي لسبلسو ةي   وا   جي نسل 

   292ال  ص 1992      ل   لة  ةلي لسرذ    2فارا لسيس س  يس ةف  لر  م د    ةد
   168يس  هللا   لسرر ي لسيسبص  ص ال4ل
ه  ابلا لد ل ي  بسي   تإ  لس يساال يترخ  در نا    لسلسةف لسذ   ت س ل لساس دس  لسل  ثدا يد  ن،د   ادد   ال5ل

 ُ ناس: يشأو ل ط لف  جدسطيا ةاطسيل نوي لسلاسف لسياسةاا يللدجرسةاا ي  لساس س  
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 للتدددسا ذسدد نوددي لسجلددسسف  ددل بسسطسطاددس  يسلدد ة هنددسو مةرددسس  سددخ اأدد ينوددي طلدد ة نددسل  
يةدس  س ادا دلدسل ب سدسيف لس لادسي لسرجلد ف لل ةعي سوجلسسف  ل ييةداس  يلسذُ   ال ج لهدسيب     
يل  لسجإددسهخ يلسيددالل   م  لسريددذسا لسك يسددا اددد  م  تليددخ  ددل ييةدداس  دد يو ددس   ذ    طسةددقسغ 

ل م  اعطدد  ييةدداس  سسددا  اددال   دد هس يدد   يددجع ظ     رددس  ددس ميرددا  دد  للحددجال  يلسلددس  ،دس ع
   ال1لاس س  ي    يسس ن  يسس ي   لسبا  اال     لس

ال Katsura Tarō  1848-1913  كستيد يل تدسييلسدنسل  لبدنرس  س  يئاي لس ييلو لساس سط  
ددد  لة تدددسييييسدددس لسرسيةادددا   يل ددد ا يددد  ذسددد  ل نودددي لسجلدددسسف  دددل بسسطسطادددسسسيةددداس ي ردددسظ  س عسيكظ

 ك   يل
Jutaro
 

Komura 1901-1906س   دل ال لسذُ ليةا  ذ سف  سي لإل قسلاد ي تعدسيت للتإد
أكثـ   -التـا كانـت مـن وجهـة ن ـ ه قـوة مـؤث ة  -" أْل االتفاق مـ  ب يطانيـا ييةاس  ذ س يد،س 

نجاًعا مـن االتفـاق مـ  روسـيا، التـا لهـا طمو ـات واسـعة فـا الوـ ق األقصـى تتعـد   ـدود 
 1901 ددسط   لاي  لسيددس ل  دد  يدد   سردوددي لسدد ييلو لدد  لةجرددسسنُ   يدد   ردد   ذسدد   منوــوريا"

 يدد   دس  لل قسلاد ي  سدي لسلودف   عدست  يلئ،دخ ادس دسل  يدسط ي  دا     ذقسلا ي لر ي لل 
  ال2ل لسرإسيكسي  ل لسسي   ذ ال يم س  س بسسطسطا  ل

 ُندد ينوددي لسنيددرا للطكود سددا لسجدد   لسقسسطددسط  -يِدددل لسطسيددس  لساس ددسط يدد  كدد و ذسدد   
ا لسدسطدد  لساس ددسط  لسيددإدس    ذ  ثدد1902يدد  لسثال ددد   دد   ددسط   لسثددسط   سوجلددسسفلسددنل لسسةددر  

 لسقسسطدسط  لسدسطد   ثدا  دد  يد   الTadasu Hayashi 1900-1905 يد  سن  لهساسشد  تسةلةد ل
 ترر  لسلوف لسقن ة لاتاا:   ال3لالLansdowne  1900-1905 لطي ي  ل لسرسيةاا ييسس

  دجسو يد    سةجلال  لسرد  ي  يسس يس،رس لسلص   أا  نإدسة لي لس يسجد : لنجسل  المادة االولى
 تدسا للحطسي لسرسيةاا لي لاكطسل سي لس لحواا     رساا  رسسل،رس

يدس  لسطدس  للحدس  جردذ   سسد  : ي   سسا ةح   م د  لسطدسيد  لسلدس  كد  ادس  المادة الثانية
 يلسقاسل  د، ةا سرنل ةح   لاسل  لحس  ك   واإ     لسلاسة  دف 

ي ةسطد   واإد  فاردس سد  لطردرت ةي  لحدس  لسدي : ةحد   لسطدس  لسثدسط  لسلدس  لسدالمادة الثالثـة
 لس يسا لسج  ه  ي   س  ك   واإ    

  عد  لسج دسيي ل      دل ادس   سسد   تلدسسف: ند ل ةحد   لُ  د  اسيد  لسجلدسسف يد  المادة ال ابعة
 بد  لسدسطقد    
 لسطدسيد  ل   ردسسل،رس يد  حطدس يدذ  نود،ردس لسج دسيي لتردسذنن  س  س  م   : المادة الخامسة
 لسلسلي لسرنسة  
ةدسُي لسرإعد    د ف حردي  يسبلدي دد  لسجنإددذ  عد  لسج اادل نود،دس  لسلودف   حا: المادة السادسة

 ندسليإذل مب   ل   اسي  لسجلسسف ن ل ي قج  ي  تد   هس يعوا  لبالغ لسطس  للحدس دقدا  من لل
ل د  اسيد  لسجلدسسف ر ف,  رس ل  لسجلسسف ايجرس  جي  ع  لطج،سو   ت  نن  س اأ   لس   لطج،سو 

  ال4لي   سسا  س   ل لُ اس   سس 

                                                                                                                                            

 Kodansha Encyclopedia of Japan, Vol.3, pp.21-22 . 
 George W. Keeton, China, The Far East and The Future, (London, Stevens & Sonsال1ل

Limited, 1949), pp. 62-63.                                                                             
                                                                                           .Beasley., Op., Cit., p. 168ال2ل
                                                                                             .Morley., Op., Cit., p.191ال3ل
  196-195بص  ص ن لسيسن ُ  لسرر ي لسيس94-93لسإرُس  لسرر ي لسيسبص  ص ال4ل
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  تلجدُ  نودي للتإساادا لسبلسسدا بدد  لسطدسيد , تدخ ةسسالسجلسسف  رذ سلي ةبو  سةاا  لييص  
ااسشددد ال يددد  لسدددد ل طإيددد  لسدددذُ تدددخ فاددد  ت اادددل لسجلدددسسف   –للطيددد لي   دقدددا لسج اادددل نود،دددس  ددد 

  :  نب ددد  ل  تعردددا لسلددد لي لسبلسسدددا سطسيددد   دددال لسددد يسجد   سطددد لنجسيدددتد يبر ةددد  توددد  لسردددذ سلي 
لنطدسو لسجيد،دالي لسرجبسةسدا سوسةد  يلسجد ية  دسس د ة   سديبجنيدص يد  يددت لسيدوخ, يلسر ليلدا  لسلوف

كإدسوف لسلد لي لسبلسسدا نند  يةد هس يد   د لطا سسويإ  يلسل لي  لسبلسسدا يتلد اخ لسجيد،دالي لسالي دا 
س سولإس  د ي لل أس  نوي د ف  لسسدا   دجس ا يد  سل  يةعظ  ال لسلواإد  ل   ح رس       ,لس يسجد 

ُ  لكقددس  دد  لسلدد ف لسبلسسددا  ن   ددسا م  تكدد   لس ددس  للدرددي ي سطددت  دد ف لسلوددف   ةيسددا لحددس   ا
 ددخ   محددس   مندد لل ا دد ف حريدد 1905لساس سطاددا نددسل  - ددخ ةدد ة  عدد  لسلددس  لسسيةدداا  مندد لل احريدد

 –  لسلوددددف ةيي  ،ددددخ يدددد  لسجعددددسي  لساس ددددسط  مندددد لل   ذ  ددددس  سددددذس ف دددد ف ن ددددس  1911ةدددد ة نددددسل 
   ال12ل 1914لسقسسطسط   ل ط    لسلس  لسعس اا لليسي نسل 

دس سعالدست،دس لس يسادا ينودي  اا،س ل د ةاسةا لساس س  لسرسيةادا  ادس  بسسطسطادس   سطدت لطعأسةظ
 - 1905 - 1902لسقسسطددسط  يدد  لاندد لل   –يةدد  لسجل  دد   ددل ييةدداس  يكددس  لسجلددسسف لساس ددسط  

  تعقدس يلك  ن  لسررسي  يلس،د لةي لإلدوارادا  يلد  مةي دتد لساس دس  م  تلدِدد  لسر ددف  1911
لسقسسطدددسط    سسددد ح    ع،دددس يددد  تلدددسسف  ةددداللص ار  ست،دددس لسج ةدددعاا يددد   ن ددد يسس ي  يسدددس   ذ 

 د ث ال يد  لس داي  لساس سطادا  ردس لسرسطادس  يسطيس  ييةاست حا لس ي  لاييباا لن ل تكسلي كرنت 
  ل لسرد   1895نسل  شار ط ةاأ ت اال  عسه ف  ع  

 يدجددذلو ي قددت لسلأ  ددا لساس سطاددا بجلسسإ،ددس  ددل بسسطسطاددس لسلدد ف لسعارددي يدد  لسيدداس  طإيدد   
لسلرددد   نودددي للنجدددسل  لسددد يس   رأسطدددا لساس دددس  يلهردج،دددس لسياسةددداا يلاردددس  يةدددسسا لسدددي لسددد ي  

 ع  بسيي لسن نا لسعيدأسسا  لِةارسللدري,  ارأ  ترط  لساس س   لرساس لس س    سط  ل  للحس  
يلةدددجكرس  بندددسو لسلددد لي لسعيدددأسسا لساس سطادددا يلس صددد   لسدددي  سل دددا  جل  دددا يددد  نروادددا بندددسو لسلددد ف 

  شدددع ي  دددال لسددد يسجد  بجالدددد   ردددسسل،رس لسر دددجس ا يددد  لس دددس  للدردددي يردددالظ نددد لسبلسسدددا, 
 ل ذسد     سس لسسيةاا لسرجنس اا هنسوللار بجلداخه  نوا   يي قج،رس ي  ل لسو لس كل نوي  س

  اسسرس ل  سكا 1914توت لسعالدسي  ل بسسطسطاس ه ا  جي ط    لسلس  لسعسسراا لايسي نسل 
    لساس س  يبسسطسطاس مه لي،رس لسرسصا    تو  لسعالدسي  

 (.1914-1895ال وسية )  –ثانًيا: العالقات اليابانية 
  ييةددداس  ذهراددا حسصدددا  يو،دددذا لس يسدددا  ينودددي طلددد   ادددتد ةاسةدددا لساس دددس  لسرسيةادددا  ادددس

  س س سو ي  لاييباا لاحس  يلس لاسي لسرجل ف لا دس ادا  ةدرسي حسصدا يد  نالدست،دس لسرسيةادا 
 ل لساس س   يسسد لي لسد سلي  يلسراليسي للدجردسةاا يلسياسةداا بدد  هدستد  لسد يسجد   ةيدل لساس دس  

س  يدددد  تعددد ةي  ندددساص لسردددسلس بدددد  لساس دددس  يييةددداس يددد  ل د تكددد    دددذيف يددد  ةاسةدددج،س  دددل ييةدددا
  ن  يسس ي  يسس يلسد ي لسرالفاا ي  ةرسسد  يلسك يسا 

ت،ددسي ييةدداس لسقارددسسا يدد  لسنرددف لسثددسط   دد  لسلددس  لسجسةددل ن ددس نوددي لسريددسح لسدد يس  
ل حطدسظل نوي لسرر سس  كل ظف  قس  ي  لس س  لادري  يم   ت ةاسةا للط يسس طل  لس س  ت،   ظ

  طلطدددا 1890نددسل ةدددقدسسسلساس سطاددا  يب،ددذل لسردد ة  شدددأوتد يكددسف ييةدداس  إط دددسو حدد  ةددأ     ددد  
 د    تل    ،را ي  لسياسةا لسرسيةاا لساس سطاا   ذ يلةيد    تر   لسلسةف لسعيدأسسد  يلسياسةددد

                                                 

               .Ian H. Nish, The Anglo – Japanese Alliance, (London, 1966),pp.216-219ال1ل
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دس سجنإددذ  سل د   ل  س نظدس س  د  لساس دسط   ي س لظ لساس دس  يد  ييةاس  لسذ   ند يل حطد ا لسيدأ  ت،  د ظ
   ال1لت لصا ت  و،س ص   لس س  لادري 

   سدي حطد يف  1890نقسيد ن  تو  لسررسي  ييليف لسرسيةاا لساس سطاا نن  س طق،تد ي   ادسي
تلسو ييةاس لسد     يلدجس تد ل  تعدا لسلأ  ا ي  تط سس د لت،دس لسعيدأسسا  يل  تقد م  لسة دسي 

سج ةددل لسسيةدد   ا  مط ددسو ةددأا    دد  ةدددقدسسس ةددارثا ةبو  سةدداا  ددل بسسطسطاددس يلسرسطاددس سردسب،ددا ل
  ال2ل دس لاةس  ي  بنسو د ت،س لسعيأسسا هنسو   رس ةا أا حطسظل نوي لسنإ ذ لساس سط 

 -  ي  ط،ساا لسلس  لساس سطادا 1895كس  سوج حا لسثال   سسيةاس ييسطيس يلسرسطاس ي  طايس  
يد  شدب  ة سدسف سادسيت طس    ردس مة   سدي تردسن  لسردناا  م سظل ي  ل  تجرودي لساس دس  ند   ل د،دس 

  سنس لس ر  يللةجاسو بد  لساس سطدد  لسج  تس  ي طل  ييةاس نوي طل  حسص   ذ مت،س ذس  
لسج حا لسرسلس لسرل ُي س ه ل  لسج ةعاا لساس سطاا يلسسيةاا ي  لس س  لادري   دل ذسد   يدإ  

جسكدددسو  دددل ييةددداس يلسبلددد  نددد  تيددد سا  ادجدددا  يةدددس  لسياسةدددا لساس دددسطدد  ددددسييل  تبدددسس ةاسةدددا لة
لِةارس م  لسنرس لسعيأُس لساس سط  نوي لسرد  سخ  اة   سي للةجلسلي سوريذسا لسك يسدا  ردس  سطدت 

  ال3لتسط   يلنجل  ل  لسج صا  سي لتإس   ل ييةاس يبرس ايسن  نوي  ا لسريذسا لسك يسا
 سدي  1896يد  طايدس   ال دجي  دجي   طاري   ر   ذس   مشسي ييسس لسرسيةاا لساس سط ل 

 يددسيس   إ أددس  لساس ددس  ل  تيددوك،رس لذل لةددجرسي ييةدداس يدد   لسيسددا لسج ةددل يدد  حدد  ةددأا    دد  
ةدقدسسس  لاي : م  تل     يسس  سي  لراا اس سطاا يسد  نود،س ل  تذحذ تو  لسرط ف نوي  لرا 

ن  لل جدس  لس بو  سة   يبد لظ لسد    ل ل جرا ط     س  ة   ف  يلسثسط : م  ترجنل لساس س  
 دد  ذسدد  اددد  ل  تس دد  اسدج،ددس نوددي بنددسو يتطدد سس لسراةيددا لسعيددأسسا يدد  لسدد لحا  يددد  يرددا 

لسريسي لسثسط   م س ةإدس لساس س  ي    يسدس لك  د يلال يلد  لدجدسح  ود لظ ب  ودا  يهد    دس ل   ال  دجيل
لاحدس   مي ل  تدد  تيد سا  سسج دسيي تعل  لساس دس   عسهد ف  دل لسلأ  دا لسك يسدا ةي  تد حا لسد ي  

  ال4ل ل لس ي  لاحس  سولراا لسك يسا  مي  ادسة تي سا  ادجا  ل  أ  ا ييةاس
ةسي  لسة سي بد  لس يسجد   يل   ثا لسدسط  لساس سط  ةإدسهس ي    يسدس لك  د يلال   بدنردس  

-Karl Ivanovich Weber 1885 ثا لسدسط  لسسية  ةإدسهس ي    يسس لكسي  لاإسط يدجل يسقدس 
  تردرنت لسيدرسح 1896ال  لطج،ت  سسج اال نوي  تإسااا   جس ا ي  لسسل ل ن س  د  مادسي 1897

ل    لس ساا لساس سطاا سلرساا ح  لسجو سل  ي    يسس  يل  توج ل  ا ةيسدا  دذ   ل  ل يةظ بج لة  ن ةظ
ل  يسيسظس    د لت،س ي   رل مل سك  سلرساا   لاند،س يبعثست، ُ  هد ل الد ل  د  تا   ن ةظ س ك  م

  ال5للسك يس   
ست ة، ة محس  لترذي شأا  بس ثسي نودي  يدج   ندس ة   -سوج صدا لسدي لتإدس  اس دسط ُبذ 

 الميسج    اس س ستس لدسئ  ةا ،س  لساس س  يية   ناخ طإ ذ ي رسس  لسقو    ي    يسس  سذس  ميةوت
للساأي  س بسط   س لسرسيةاا لسسية  لسي ييةاس سجل اخ لدجسلحة لسي ييس 1896ي  ط،ساا ماسي نسل 

                                                 

 ,Richard Storry, A History of Modern Japan, (London, Penguin book Ltdال1ل

                                                                                                 .128-pp.127),1968  
                                                                                             .Morley., Op. Cit., p.191ال2ل
 ,Tetsuo Najita, Hara Kei in the Politics of Compromise 1905-1915, (Cambridgeال3ل

1967), p.212.                                                                                                          
                                                                                                .Storry.,Op. Cit., p.127ال4ل
 .Malcolm D. Kennedy, A History of Japan, (London, Bristol Ltd.,1963).p, 192   ال5ل
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Lobanov Alexei 1895-1896 حدد    الردد  بجليدداخ لسنإدد ذ لسسيةدد  يلساس ددسط  يدد    يسددس ننددال
     ذ  جرس دد  لسنإدد ذ لسسيةدد  يدد  شددرس  لسردد  مُ لسرنددساص لس ددرسساا  دد    يسددسال1لال º38ل نددست

لسسي  يير ل لسرلجدسح اط،دخ         بد بدنرس  جرس   لسنإ ذ لساس سط  ي  لسرنساص لسدن باا      يسس
  ال2للسرنساص لسدن باا      يسس  د  تجرس   لسر لطا لسك يسا يرو ل

ترأد    جدي للةدجرسلي  د   الس بدسط   – اس س ستدسللسسيض لسسية  لسربس ثسي بدد   سخ  ثن 
 ددد  لسج صدددا لسدددي متإدددس  الرددد   دددسنجسل  لسقوددد     1896لسطسيدددس  يددد  لسجسةدددل  ددد    سدددسل  ندددسل 

ُ    لال    يسدددس سةدددج يإذل  دددس   ددد  لسردددسيُي ط دددس دددد لي   هندددسو  نإدددسةف   دددسيسل ينددد ل لسقادددسل  دددذ
 ردددس مكددد  للتإدددس  نودددي تلددد اخ   يذطددد   نب ددد  لسج دددسيي لسريدددقص بدن،دددس  يددد    يسدددس سوددد يسجد نيدددأسسا 

 ُ يإنددسةف تنادداخ لسناددسل   لسلددسيت لسرسساددا يلسر دد يف لسددي لسرودد  لسكدد ُي  دد  مةددا مط ددسو ةددال ددد 
   ال3لالس بسط   – اس س ستسلللتإس   ذس     يسس يد  نس  لس لحو  ي

 ددسسس خ  دد  ذسدد   سددخ تدداة  تودد  للتإسااددا  سددي لسلدد   دد  لسجنددسيي بددد  لسطددسيد  يدد    يسددس  يلدد  
يلصوت ييةاس  يةس    يبد  سودال لسك ُي ةي  نوخ لسلأ  ا لساس سطاا   رس لةدجرسيد لسن دساسي 

يردددالظ نددد  ذسددد   لنجسكدددت لساس دددس  نودددي لسسحردددا لسجددد   للدجردددسةاا لسسيةددداا يددد  شدددرس    يسدددس 
 رددا نود،ددس لسددسي   دد  لسرددد  لةددج ال  لسردد لة لسرع طاددا ي رددسةي لسر دد  نوددي كددإا لسن،ددس 
لاصإس  يد  لس ددت طإيد   ت ةدعت ط دساسي لسدسي  يد   ن د يسس  يدجإد     د  للتإساادا لسيدسسا 

سردد  ميةدا لسدسي  ةدإنظس  سبادا  سدي   يسجع سد  طإد ذهخ يد  ل1896لسج  مبس  هس  ل لسرد  ندسل 
   ددخ  رددو ل نوددي نلدد ة  ادددسي ا سوددا لا دد  يدد  ذسدد  لسردنددسو 1897 دنددسولب يي مي ددسال ط،ساددا نددسل

  ينوادددد   م ددددسيي تودددد  لسجلس ددددسي لسسيةدددداا لسررددددسي  يدددد  طإدددد   لسياسةدددددد  1898 طوددددل نددددسل 
  ال4للساس سطدد 

لساس سطاا  سي لسبل  ن    أسطاا ةيل تكثا  لسسي  ط سا،خ طل   ن  يسس ي  يسس  لسلأ  ا 
ــادل" "سياســةلسجعس ددا  ددل لسددسي  نوددي مةددس  ة  دد    ستبددسس    لسجدد  تعندد    ليلددا ييةدداس نوددي تب

لسج ةل لساس سط  ي    يسس   سسرلسبا    ليلا لساس س  نوي  لسج ةل لسسية  ي   ن د يسس  لددت تود  
دس د سظدس  د  دقدا يئداي لسد ييلو   طا د  تد  اددسي ال يييسدس لسرسيةادا ل  جدلهدسيبد    لسياسةدا ةنرظ

Nishi Tokujirō 1897-1898 رددس ي رددوت نوددي   ليلددا يةددراا يدد  لةجرددسس  دوددي لسدد ييلو ال 
    ل       لسلأ  ا لسسيةاا سخ تك   يجع ف سوجندسي  ند  ت لةد هس يد    يسدس يسيردت 1898ي   ذلي

  ال5لةاسةا لسجبسة  لساس سطاا
ليي ددس  مةددس  لسيددإدس لسسيةدد  يدد  لساس ددس     لساس ددس  دد  مةددا ترلادد   سسددا لسجدد تس سدد   

يت صدا ال طا د ل لسة دسي  دل ييسدس لسرسيةادا لساس دسط   الRosen  Roman 1847-1921 يييسد 
                                                 

ُاعدد  هددذل لسردد  هدد  طإيدد  لسددذُ لنجر تدد   ددا  دد  لس لاددسي لسرجلدد ف لا دس اددا يللتلددسة لسيدد يدج   سجليدداخ شددب  ال1ل
ُ نادس:   دسُ   .  يهد  حد  يهرد  نودي لسرسسطدا يلد  1945لسد سسف لسك يسا  ع  لسلس  لسعسسراا لسثسطاا ندسل

  69بص  ص لسرر ي لسيس
ال  1912 -1868لسياسةا لسرسيةاا سواس س  تدسا لس لاسي لسرجل ف يلييبس يد  ن،د    ادد  ل  ليسلح  لر  نو ال2ل

   124-123   ص2010يةسسا  سةيجدس  دس  ن  يف   واا لاةل   ةس عا    لة  
 Andrew Malozenoof ,Russian far Eastern policy 1881-1904, university ofال3ل

(California ,1958),pp.89-90.                                                                                       
                                                                                             .Morley., Op. Cit., p.359ال4ل
                                                                                      .Storry.,Op. Cit., pp.130-131ال5ل
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  الطا د  - يييس للسي ت اال متإس  اعس   1898لسطسيس  ي  لسرس ي يلسع سس     طايس  نسل 
شدايط،س لس لحوادا يلل جندسس ند   يةدس  لنجسل  لسطسيد   سةدجلال    يسدس يند ل لسجد حا يد   ترر 

مُ  يج دددسيس  ةددد لو  دددسط ل  دددسسدد  مي نيدددأسسد  لسدددي   يسدددس ةي  م  اأددد   هندددسو تإدددسهخ  يدددقص 
  ال1لبدن،رس

سخ  ن  نلد  للتإدس   سسدا لسجندسيي بدد  لساس دس  يييةداس  لِةدارس  دنردس ل جودت ييةداس  دوداخ 
ل سررددسسل،س يدد  سددذُ ن تدد  لساس ددس  ت،  دد ظ  ن دد يسس  عدد  م دد لث لطجإسكددا لسق  يددسي يدد  لسرددد   يل

يدد  لسثال ددد   ال جدد   هدسيبدد   لددد ل يئدداي لسدد ييلو لساس ددسط   ينوادد    ةراددل مطلددسو لس ددس  للدرددي
   الةاردس ل يددد يي ددددڤل لسسيةددد  س لسدددي ييسدددس لسرسيةادددا  دددسينظ  1901 ددد  ت دددسس  لسثدددسط  

 Lamsdorf  Vladimir1845-1907سك ُي ين ل لةجر لل شدب  الر   سلنجسل   سلةجلال  ل ال
  يتدن  بنسو لسرن دآي لسعيدأسسا نودي اد   لسيدس ا لسكد يُ  لةجسلتاداالسد سسف لسك يسا ا سلت 

لسرلجسح ا  لساس س  لشجسات م  تك   ه  صس با لسلص لسلرُس ي   ذس ييةاس ييرت   ل       
  ال2ل يةس  د لي نيأسسا  سي   يسس

  هدد   ةبددسي 1902لسقسسطددسط  نددسل  –دددا سوجلددسسف لساس ددسط   سطددت مي  طجاةسطدد   حددس    دد     
 1902طايدس   لسثدس    د ييةاس نوي ب و  بس ثدسي  دل لسردد   د    ن د يسس   يبسسإعدا تدخ يد  

نوددي لسدددالو ندد   ن دد يسس نوددي  لاحدددسفلسج ااددل نوددي  عسهدد ف بددد  لسرددد  يييةدداس يليلددت يد،ددس 
يددد    سادددسيت طس  لساعددا  ةنددد   -  الkouYing  ن أدد ل نطلددددا  ندد    يردددالظ ندد  ترود،دددس سل ددا

يتلددت لسردد     ال3لاالسسيةددتنيددل  لسلدد لي سكدد  لسر ندد  لطج،ددي يسددخ   1903طايددس    لسثددس    دد
ييدص شدسيا ة  د ف ددِ  ج،س  سدي لسردد   "اخـالء منوـوريا"يليص لسسي  نودي  لسقسسطسط  -لساس سط 
  ن،س :

 ن ل يج    لط و ة   ف ي   ن  يسس  -1
 سعرا ي  شرس  لسرد  اير  سوسي  يل  ل   -2
 ل لسج  ه  تلت لسنإ ذ لسسية ال تبلي ةي  ت دس  للةليف ي   ن  ساس   -3
 لسردن   -تعجر  ي  لسقن  لسسية   ال ن أ لية ل  رسيو    -4
 تياطدس نود،س ييةاس  ال ن أ ل ا لسر،سل للةليسا ي    -5
  ال4لن ل طلا  وكاا مُ لدواخ     ن  يسس  سي اس   حس  -6

لسلأ  ا لساس سطاا ه   صسلي لسلأ  ا لسسيةاا  سسياطسف لإلدجرسةاا  اتد  لا م سي  را م س
 يلو ذسدد  لطليددرت   ددد  ييرددتد ةددس لس ةاسةددا لسجبددسة  يدد    نوددي لسردد لية لسطقاعاددا يدد   ن دد يسس

  لايكدسس لسدذُ يم    الل يد يي ل لسلأ  دا لسسيةداا نودي يدسسلد  يسسدص  جسمةد  ييسدس لسرسيةادا
  سددذل  قددذ  لسدد ح   يدد  لسلددس    ددس سف يصددفبددا لطدد   نرددا  سبددسظ حسيةاددالس لحواددا سسيةدداس ل تلج

    ال5للسطس  لس بو  سةاا سلا لسُر سكالي لسعسسلا  ل لساس س  

                                                 

 ,Andrew Boyd, An Atlas of World Affairs, (London, Methuen and Col td, 1962)ال1ل

p.130.                                                                                                                   
  72-71ن   سُ  لسرر ي لسيسبص  ص 128-127نو   لسرر ي لسيسبص  ص ال2ل
                                                                                              .Morley., Op. Cit., p.357ال3ل
                                                                                              .Storry, Op., Cit., p. 138ال4ل
                                                        .Kodansha Encyclopedia of Japan, Vol.8, p.289ال5ل
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  طالدد ل لسثددسط بددا ةعددا لسقارددس ل نم ددس لسإسسددص لسثددسط  يلدد  نددسيت للطيددلس   دد   ن دد يسس
مساأيدسط ي ل لسإسسدص سد ذنودي يم   ن د يسس  ي دس   ال   دف نرواسي للطيلس    1868-1918

يهددد  كدددس    جلسنددد   دددس  يددد  لسلدددس  ال BezobrazovAleksandr  1855-1931 بد يبدددسليي 
س سسس  خ يةا منرس  يد   ن د يسس ي  يسدس  ي دس  دسسبظددس ي   أ  ا ةدقلل قسلا ُي  خ مصب    تإظ 
 ن د يسس  لسقاردس  عد ل لسجرود  ند   لمدنعد  لسدذ ند ة  د  لسياسةددد      لسقارس يمةست  يس نرد 

-KuropatkinAleksey   1848  مساأيدددد    ييبددددستكد ل لسدنددددسل لسلددددس  ي  يسددددس  ل ددددس ييسددددس 
  يل  محذ   دإسظ يةطسظ بد  لسطسيد    يل  مت،س سوقاردس   أسطادا للطجردسي نودي لساس دس ال  1925

يةاا يد   سسنيبا  سي لسل لي لسعيأسسا لسس  اللةجسلتاداي س   ل ل جإس  ييةاس  رن  يسس اهردج،س 
  ال1ل رساس لسلس  ي    سيف لس ي  لاييباا  ذي     ل  لط    لس س  لادري

ةدس  بدد  لسيدإدس لساس دسط  يد   1903    لسثسسد   د ييةاا يد   -ب ي  بس ثسي اس سطاا  
 لسرسيةادددا لسسيةددد  ييسدددس دددل  الKurino Shinichro1851-1937 طسةدددقسغ لشدنا دددسي   يسنددد  

   ن دد يسس  ددسسنإ ذ لسسيةدد  يدد  سلنجسل لسد  دد  لسلدد اخ هدد   دد اس ددس لس طودد   ي ددس   الل يدد يي ل
بدا ل   يليد نييةاس سخ تسيض لسرلجدسح   ل        لنجسل  لاحدسف  سسنإ ذ لساس سط  ي    يسس  لسبا 

يهدد      نوددي لسيددس ا لسدندد ب  ييدد  لسلدد ية لس ددرسساا سك يسددساي لسن ددسا لسسيةدد  لةددجرس يدد  ةددد
سطدد  م   أ  ددا ييةدداس  وج  ددا  ياسةددا ن يلطاددا يدد    يسددس كدد  لسررددسس  لا ددس لسددذُ مدنددل لساس دد

  ال2للساس سطاا 
لسج صددا لسددي لتإددس   ددل ييةدداس   1904 ددسف محددس  يدد   ددسط   لسثددسط  نددسل  سيسددت لساس ددس 

دوددداخ  ن ددد يسس الدددل حدددسي  ل ددددس م  لسدددسي  مصدددسيل  دددسف محدددس  نودددي م      يسدددس ي ن ددد يسس   دددذ 
يردس   لسرلجس دسي لسرل  دا دا مش،س    لسرإسيكسي ييرت ييةداس  يبع  ةجا صال اسي لساس س  

ك يسند ال لنالدست،س لس بو  سةداا  دل ييةداس  إندسةف ةدإدسهس  تلطل  ل د ل     كس     لسلأ  ا لساس سطاا 
  ال3لسلا للي ا   يجلالظ يلنال  مط،س ةججرذ نرالظ 

 سطددددت يدددد   ددددد    وددددالسجيدددد س  يلسررسامتبعددددتد ةاسةددددا لس بو  سةدددداا لسسيةدددداا اا،ددددس      
 ددل    لسدد يسجد   سطددت س،رددس  طددس ل - لسرطسسدد  لساس سطاددا  سبجددا يةبو  سةدددج،س صددق يف يلةجسكددسئاا

 لساس دس  نودي يد مصدس    ذ يصدا لسطسيدس  لسدي اسسدص  يد ية سدذل  -لةجعرسيسا ي   ن  يسس ي  يسدس
  ُ وي م  للتإس  ييةاس ن ي   د  مصسيد    ل ييةاس اد  م  ا را   يسس ي ن  يسس لتإس  م  م

   ،رسس بدنل يشاأظ يهأذل  ستت لسلس  م سظ   اد  م  اأ         يسس يل 
م    1904يد  لسيدسة   د  شدبسا ال هدسيبد      جد لي  ك و ذس   منو  يئاي لس ييلو 

لسلأ  ددا لساس سطاددا دددسيي  الددس  ةراددل لسرإسيكددسي  دد     يسددس ي ن دد يسس يدطددل ةراددل لسعالدددسي 
ب ي لسبلسسدا لساس سطادا  ر،سةردا لسيدإ  يلسلد لي لسسيةداا طإي   يي  لسد ل  لس بو  سةاا  ل ييةاس 
لسرددددن   يبعددد  ميبعدددا مادددسل  ددد  لس،دردددسي لسرج لصدددوا سولددد لي  البددد يي  ي دددسللسر ةددد ةف يددد   دندددسو 

يدد   لسلددس   ردد يف يةددراا نوددي ييةدداس  1904لساس سطاددا منونددت لساس ددس  يدد  لسعسشددس  دد  شددبسا 
  ال4ل1904هس ي  لسثسس  ن س    شبسا نسل منونت لسرد   اسة ر   ذس   

                                                 

   291الدي  لسرر ي لسيسبص  ص ال1ل
 Kenneth Scott Latourette, The Development of Japan, (London, the Macmillanال2ل

Co.,1920),p.175.                                                                                                                 
 ,Herbert H. Gowen , An Outline History of Japan , (New York, D. Appltonال3ل

1961),p.347.                                                                                                            
   97لسإرُس  لسرر ي لسيسبص  ص ال4ل
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لاادددسل لايسدددي  ددد  لسلدددس  ترأندددت لسلددد لي لساس سطادددا  ددد   يإددد  م ندددسوم دددس لس كدددل لسكددد ُي   
 ددس  ددد  منودد  دقددا ماددسل نوددي بدد م  الكدد ا ة طددسلل ددجال    يسددس نوددي لسددس خ  دد  م  لسرودد  لسكدد ُي 

  ل د ل       ييةداس يلساس دس   م    يسس ة   تلدف نودي لسلادسة يد   سسدا  ط د   لسلدس  بدد   لسلس 
نودي ت اادل  عسهد ف  دل لساس دس  يد  لسثسسد    وك،سلساس سطدد     ل جال    يسس يإةبسي   ثن ذس  سخ 

 تررنت لسقن ة لاتاا   ال1ل1904يلسع سس     شبسا 
  نال  لسلرساا لساس سطاا نوي   يسس   -1
 ت س  لساس س   يايساا لسقاسل  إصال سي ةلحا   يسس  -2
 ود ل  د   ي   سسا   يث لكطسل سي ةلحواا ي    يسس يدذ  لسلأ  دا لساس سطادا ةد   تجردذ  دس -3

  ةسلولي تسلهس كسييسا س،ذل لا س  
 لسلس   م نسو سيا سول لي لساس سطاا  تل اخ   يسس لسجي،دالي لسعيأسسا -4
 س س   نل   يسس    ت اال مُ  عسه ف  ل ةيسا محس  ةي  لسلر   نوي   ليلا لسا-5
يرددالظ   ساس ددس   ددص تعدددد   يج ددسيس   ددسسدد  يةاسةدددد  يدد  مة،دد ف لس يسددا لسك يسددا  سيددا ددن  ل -6

   ال2لت سد،س ينساا ةرال لس اي  لس بو  سةاا لسك يسا ن 
دديبدذس     ذ  أن،دس  دد  تددذ د   دس تلجددس   سادد  د لت،ددس   ل  سواس ددس س  قدددسظ منطددي ل ددجال    يسدس ةنرظ

تللدددص لطجرددسيلي  قددسف نوددي لسلدد لي لسسيةدداا  مة   سدييددجاا  رددس  د   ددا  يمةددولا يحد  سي س ةا
  لاش،س لايسي سولس  ي 

ط    لسرعسيو لسكقس  بد  لسطسيد   د ل ييسس لسرسيةاا لساس سط  لك   يلال  سي يئاي  يُدقدا
   ددذ سف نددست يد،ددس مهراددا ُ نسد ددا  يددذسا لسيددالل ي اددي بجذ ددد  يئدداي  1904لسدد ييلو يدد  تردد ي 

  ةلي  دد لي ندد  مهدد ل  لسلددس  1904لكستيدد يلال  ييدد  لةجرددسس  دوددي لسدد ييلو يدد     لسدد ييلو 
ين  شسيا لسيدالل  يت صدو ل  سدي ند ف م د ي  ،ردا يهد  لسرلسيادا نودي ي د ف  دا  د   ن د يسس 
ي  يسددس  يلسلردد   نوددي ل جاددسيلي ة  دد ف يدد    يسددس ي ن دد يسس يةدددقدسسس  يإلط،ددسو لسلددس   ددسسطس  

 سةد   لساس سطد    و لظ ن ف  ن،س:لس بو  سةاا  يلة  لسيا
 نل   اترس ةيس  سول   لسر ر سا  رنسد ا شسيا لسيالل   -1

لسجع سددا نوددي يةدددساا  دد  دقدددا م دد   لسددد ي  لسرجلسسإددا  دددل لسدد يسجد  لسرجلدددسيبجد  مُ   -2
 بسسطسطاس  واإا لساس س  مي يسطيس  واإا ييةاس 

 ف لا دس اا او   يسن ف ةيسا  لس  ف يي   ل  ج،س لس لاسي لسرجل   -3

 

  ال3للسجإسيت لسربسشس  ل ييةاس  -4
دس ددتد لسلأ  ددا لساس سطادددا  سسجإددسيت لسربسشدددس  ددل ييةددداس   ذ دددسل ةدددإدسهس يدد  سن  لهساسشددد  

ال  ل دد  لسرإسيكددد  لسددسي  اط،ددسو Sergi Witte 1849-1915تسةلةدد ال   رإستلددا لةدددسة  يل ددت
سطيدداا لةددجع لةهس سجلدد اخ حدد  ست،س  لسلددس   يسددخ  جبددل ذسدد  تطدد يلي  ثدددسف   ددخ نسكددت لسلأ  ددا لسإ

  ال4لسك  لسلسلي لسن،سئ   س  لسود و  سي يةساا لس لاسي لسرجل ف لا دس اا

                                                 

  98لسرر ي طإي   ص ال1ل
  74  سُ  لسرر ي لسيسبص  ص ال2ل
                                                                           .Latourette., Op., Cit., p.154ال3ل
 ,Micheel T. Florinsky, Russia A history and An Interpretation, Vol.2, (New Yorkال4ل

The Macmillan Company,  1953), p.1277.                                                              
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ب يد لسلأ  ا لساس سطاا  ذحذ لس ةساا لا دس ادا  سلنجبدسي يد  لسرسل دا لايسدي  د  لسلدس   
رنسد ددا ية،ددسي   بدد ي لساس ددس   1905يبعدد  لسيدداطسف نوددي  دنددسو لبدد يي مي ددسال يدد   ددسط   لسثددسط 

  ند  اسسدص ال1ل الTheodoer Roosevelt 1901-1909طادس لسدسئاي لا دس د  ل دد ةيي ييييودت 
ال نسصدددرا  لساعدددا Mukden رثو،دددس يددد  يلشدددنط   يبعددد   طجردددسي لساس دددس  يددد   عس دددا ل   ددد    

  مةدسيد لسلأ  دا لساس سطادا ةويدوا  نسد دسي تردل لسيدالل ال2ل1905ساسيطدنس ي  لسعسشدس  د   ذلي 
تلقالدد    ذ  سطددت لسلأ  ددا لساس سطاددا تدد يو صددع با يكددع،س لإلدجرددسةُ يلسعيددأُس  يرددالظ  ياددس  

ندد  ذسدد   يددإ  دددسةف لسدددال اوقدد ل  دد   أدد  ج،خ كددسييف لسج صددا  سددي  ددا ةددور  يدد  لسريددجلقا 
  ال3للسلسس 

ةسي ةويوا    لسرلسة سي بد  لنرسو  دوي لس ييلو لساس سط      لسرط لي لسج  نود،خ 
سو لسلدددس   يتررردددت توددد  لسرلسة دددسي تلساعدددسي بدددد  منردددسو لسلأ  دددا  سكددد  يددد  لترسذهدددس إلط،ددد

ن  لس سيا لسسئايا سويالل  ي   1905لسن،ساا ت صو ل  سي لتإس  ي  لسلسةُ يلسع سس     طايس 
-تي شددارس لة سددسف شددرس   يدد رعس ددا يسصددوا  لشددجب  للةددط ل  لساس ددسط  يلسسيةدد   ردد   ذسدد   

Tsushima   تدخ تد  دس لاةدط   لسسيةد   ذ     اسي   ال   سسيس ل يلسع سس ي  يسس تلل بد  لساس س
   ال4ل ن ة دودا    لسدن ة يلسيإ ل   سسكس ا يسخ  نج  ن     

 ذ م  لساس ددس   سطددت تعددسط    بدد م لسطسيددس  لسرجلسيبددس   بلثددس  ندد  لسيددالليدد  كدد و ذسدد   
لس س  سةاظ طلرظ    سطت تعدسط   حيسئسهس ي  لسرعسيو يإرالظ ن تكسسا  لسلس   م س ييةاس   إعا  سةظ

سئاي لسددد ددد   الك  ددد يل ة تدددسييلسدددذس  اوددد  ييسدددس لسرسيةادددا لساس دددسط    ال5ل ددد  لكدددطسل سي ةلحوادددا

                                                 

  ةحدا  وادا لسلدسط    دس عددا 1858يسد  ندسل  لا سسأاداة  ن دس يد  تدسيس  لس لادسي لسرجلدد ف هد  لسدسئاي لسيدسال1ل
بدالةا لسلدس  نودي لةدبسطاس  منوندت  شد ا  نسصد   ،ردا   ن،دس ييسدس لسبلسسدا  ينند  س 18821ك س  قاس ندسل 

سرطولددا يدد   ددس  ييييوددت دسئدد لظ سإسدددا لسراسسددا لسجدد  شددسي ت يدد  لسلددس     ددس  ط ددسا  ي ،سيلتدد  ل 1898نددسل 
 نرددب  م ددس  رددد  سدد   يحددال   استدد  ندد    اسإددسظ ي  ددسنسظ يةندد اسظ يصدداسةلظ يةبو  سةدداسظ  ي لسياددسظ نوددي لسقد ددا  
ي   لسرجلريد   سول ف لسبلسسا  صسطل ةالل ي ردو  لدجردسةُ  يإلطدسيلتد  لسكثددسف يةييا لسكقددس م ندسو يةد ةا 

 ُ ناس:  1919د  لسعاسل ت يي نسل ي  لسقدت لاباض  ن ظ ييييوت    لسسؤةسو لا سسأد

The New Encyclopaedia Britannica, Vol.10, p.173.                            
 عس ا       : يل  ف    مكقس لسرعسيو لسقسسا لسج  ةليي بد  لسلد لي لساس سطادا يلسلد لي لسسيةداا يد   ن د يسس  ال2ل

حس  عس ا  بسسا ةليي بد  لإل قسلا يسجد  ي  لسلدس    ي سطت  1905 ذلي  10شبسا  سي  20لةجرسي    
 ُ ناس:  1905-1904لسج  ةليي بدن،خ 

  135-134نو   لسرر ي لسيسبص  ص 
   74ن   سُ  لسرر ي لسيسبص  ص 99لسإرُس  لسرر ي لسيسبص  ص ال3ل
                                                                                         .Morley., Op., Cit., p.360ال4ل
ند ف لطجإسكدسي  دس  الد ل ب،دس لسعردس  ل جدسةدس نودي ةد و  1905  ث ي  ييةاس ي  ش،س  سط   لسثسط  نسل ال5ل

ميكسن،خ للدجرسةاا ي س  لبسي هذا للطجإسكدسي ندس   سطجإسكدا لا د  لسد ل    نند  س ددسل لسعردس  بجناداخ 
يت ة،دددد ل طلدددد  درددددس لسقارددددس لسسيةدددد   طالدددد ل لسثددددسط   سجلدددد اخ  1905 ددددسط   لسثددددسط  نددددسل  22 يدددددسف  دددد ل 

لسإرُس   ُ ناس:  ل جدسةست،خ   دس م   س  لسلرس دس  ل  إاال  لسنسي نوي لسرجاسهسس  يلجا لسكثدس  ن،خ 
  77-76ن   سُ  لسرر ي لسيسبص  ص 99لسرر ي لسيسبص  ص 
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ل لسددي ييةدداس لسجدد  سددخ ييدد ظ  لاحدددس سسإعددا ميةددا   لسج ةدد  إلط،ددسو  سسددا لسلددس  الييييوددتلإل دس دد  ل
  ال1لسيكسيتجسةة ي   نال    ليلج،س نوي  ط،سو لسلس  يلسس    لسي لسرإ

ل   اةُ لةجرسلي  ،سح دجاا،س ل    دف لإلةليف لا دس اا سوج ة  بد  لسطسيد  طس ل     
لسلإددس   مط،ددس  قددذي يرددالظ ندد    لسجدد  تددستب   ع،ددس  عالدددسي تدسيسددا  لسلددس  لسددي ه سرددا لساس ددس 

 نوي ية  لسجل    س يلسرد  نوي ط س    ت لي  لسل   يلسررسس  ي  لس س  لاادري نر  ظ 
لسبلسسدددددا ال Portsmouthدسنددددد ف ل ب يتيدددددر ث لسسيةددددداا يددددد   -بددددد ي لسرإسيكدددددسي لساس سطادددددا

ةددإدسهس لسيددسبص يدد  لساس دددس   لس يدد  لسسيةددد     ثددا1905  يدد  لسثددس    دد    سدددسل  نددسل لا دس اددا
   ال2لالك   يل ة تسييلييسس لسرسيةاا لساس سط  يرثو   م س لس ي  لساس سط  اليييس يي س  ل

لسج اال نوي  تخ ذ   1905بد  لسدسطقد   جي لسرس ي    م و   نسل لةجرسي لسرإسيكسي 
  يتردرنت تيدل  د لة ةخ لسرأس  لسدذُ يدعدت فاد  يهد   عسهد ف ب يتيدر ثللسرعسه ف لسج   روت 

 :يئايا
 لنجسل  ييةاس  سسررسس  لساس سطاا لسعيأسسا يللدجرسةاا يلسياسةاا ي    يسس  -1

 س ةالو ةرال لسل لي لسعيأسسا      يس  -2

ف تنلا ييةاس لسي لساس دس  نلد  ماددسي لسرد لطا يد  شدب  ة سدسف سادسيت طس يحطد ا لسيدأ  لسل  د    -3
  ن  يسس  يل جاسيلي لةج دسي لسرنسةخ ي  ةن  

 ةرسسد  لسي لساس س   لسد و لسدن ب     ة سسفتنسي  ييةاس ن    -4

 ل جاسيلي لسرد  ي  ةرال لسد ي لسك يسا يلسردناا تعطي سواس س   -5

لسرلسيادددا نودددي ةدددال ا مةدددس  لسلدددس  سلدددد  ا تددد يل تكدددسسا   سدددي لاحدددس   ردددسيس  كدددا ةيسددد -6
 ن ةت،خ لسي مياسط،خ 

ندد ل لةددجر لل حطدد ا لسيددأ  لسل  دد  يدد  لدودداخ  ن دد يسس  دد  دقددا لساس ددس  مي ييةدداس ا ددسلت   -7
  سباا ميإةجسلتاداا 

 لسيرسح سل لي    لس يسجد  سلرساا حط ا لسيأ  لسل    ي   ن  يسس  -8

شدددب  ة سدددسف يددد   دددس نددد ل للدوددداخ لسرددداةس   سطسيدددس   دددس جسلل ةددداسةف لسردددد  يددد   ن ددد يسس جع،دد  ل  -9
ةليف يسس ح     د  ةند    ن د يسس لسدذُ اردا  يبرإا حسصا   يجل ل لساس س   إةليت،س ساسيت طس
  ال3لي  ية   ن  يسس الب يي  ي سل دنسو 

لس ع  لساس سط  شعس  سإل بسا  نوي لسس خ     طجرسي لساس س  ي   سب،س  ل لسسي     ل         
سرس مةإسي نن   عسه ف ب يتير ث     أسة  ك دوا ي  طاسهخ  ييكع ل لسو ل ي  ذس  نوي 
لس لادسي لسرجلدد ف لا دس اددا   ذ حدس    دد  ةرددسهدُس يد  ا  ددد  نلدد  ت اادل لسرعسهدد ف يطاردد ل 

ل  دد  تاددسهسلي لل جدددس  يدد  لسردد   لساس سطاددا  سيددا  ايددجنكسي  يد،ددس  دد الســالم س ةددر  بددد " ندد ةظ
يد    لل ل  حطس ل جاسس   س   قددسظ يصا  سي لساس س  ةسظ  الك   يلل  يئاي لس ي با   د  ن" المه ن

  ال4لو ي  لسذُ يِدل لسرعسه ف ةلنرا س د   سطت لسلأ  ا 

                                                 

                                                                                               .Gowen ,Op.,Cit.,p.349ال1ل
                                                                                                .Najita, Op., Cit., p.217ال2ل
 ن375  ص 1977سي يلسن س  بدسيي    لسراةيا لسعسباا سو يلة1لس،دثخ لا  ب   لسر ة نا لسعيأسسا   ال3ل

Walther Kirchner, A history of Russia, (New York, Barnes Noble, 1972), p.212; 

Latourette., Op., Cit., p.177.                                                                             
                                                                                             .Storry., Op.,Cit., p. 142ال4ل
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لسرددناا سعدسل  –د   يرت طجادا لسلس  لساس سطادا  شار ط ةاأ لذل  سطت  عسه ف ينوا   
لسسيةداا   -سه ف ب يتيدر ث يعودت لس دا طإيد   سسنيدبا سولدس  لساس سطادا  يإ   ع1894-1895

   نل  ت حا لس لاسي لسرجل ف لا دس اا سوج ة  بد  لس يسجد 

لس ددع   تددد ي لإلشددسيف  سددي     لسنرددس لساس ددسط  نوددي ييةدداس  ددس   لدد  يرددس يلنجدد لي            
ليبعدددا دددسي   ددد  لسجروددف يلسد،دددا   لسعسباددا لسجدد   سطدددت تددسيإ تلدددت طدددس لسلأدددخ لسعثرددسط  سردد ف

 سسرلسيطددا  ددل لسنجددسئج لسجدد   سددت  سد،ددس لسن،رددا لساس سطاددا   ذ بدد ي صدد يف لساس ددس  ةردوددا ةدد لظ سدد   
ندد ة  دد  لس ددعسلو يلسكجددس  لسعددس  يدد   طوددل لسلددس  لسع ددسس   لِةددارس  عدد  طدس ،ددس يدد  يبددل دددس  

 سسادا كدررا  يإصدال سي    بنسو ةال ددُ   يإدس دا ةيسدا نردسسا  ي  دسينسي لدجردسةاا ي 
ةاسةاا يتسب سا يإةليسا يلةجرس اا  قدسف  يإةحس  لسعو ل يلسجكن س ةاس لسرجط يف نوي ططس  يلةل 

  سي لساس س   يرالظ  ن  ت، يهس   يسا د سا ل ترس  لس س ن با  ج ةي لس س   ن،س  
سجد  ال دردد تد   طد  1932-1872يب،ذل لسر ة  طادخ لس دسنس لسرردُس ل دسير  بدسلااخ 

" ادة  رنسةبا ب م للطجرسيلي لسج   لل،س لسدال لساس سط  نوي لسدال لسسية   لايسي  عن ل  
ــال"   ييد،ددس تردددد  سإويددإا لسلدد ف  يإشددسةف   دددسنا 1904  ط ددسهس يدد  لسيددسة   دد  طايددس  الياب

سعوادس لساس سطدد   يبجرسة  لس ع  لساس سط  ييلو ااسةت  لسياسةا    مةدا تللددص  ردسس  لساس دس  ل
   ال1لك يسا د سا ت،سب،س لس ي  لاحس    س   طوع،س

ــــــــــا با ــــــــــْيُف نا ــــــــــى لذا الس   ف   ــــــــــْم كا  ال تُل
 

ْهُ  أبــــــــى  ــــــــْزُم والــــــــد   ــــــــا العا نٍ  ــــــــحٍ  م   صا
 

ـــــــــْةيه   ـــــــــا سا  ُربَّ ســـــــــاٍع ُمبصـــــــــٍ  ف
 

ــــــــــــا  ــــــــــــقا نيمــــــــــــا طالاب ــــــــــــأ الت وف   أاْخطا
 

 عند ل   1904 دسس  لسثدسط  يلسلرد ف لسثسطاا لسج   جق،س  سير  بدسلااخ يط دسهس يد  لسعسشدس  د  ت
  ال2ل   س   طوع،س"الح ب اليابانية ال وسية"

ــــــــــــــ ُ  ــــــــــــــْ ب  أام ماْحو  ة  للحا  أســــــــــــــا ا
 

ـــــــــــــــْوثاُ    ـــــــــــــــْوت  أام الكا ـــــــــــــــْور ُد الما  وما
 

ــــــــــــوا   ــــــــــــد  أطــــــــــــاُعوا ها  وهــــــــــــذه ُجْن
 

ـــــــــــــــــُ     أربـــــــــــــــــابهم، أم ناعاـــــــــــــــــم  ُتْنخا
 

طجرددسيلي لساس ددس  نوددي سددخ اأدد  لس ددعسلو لسررددسس   هددخ ي دد هخ  دد   جقدد ل يطاردد ل درددسئ  ل      
دس  ردس الظ   ذ  جد  لس دسنس لسعسلدد  ل عدسي   لسرد  يلسسي ن بدا  دس  سو دعسلو لسعدسلددد    دإظ

" "الح ب فا البح  ب ن ال وس واليابـالال درد ف  عند ل  1945-1875نق  لس ن  لسسصسي  
 :ال3لي طوع،س

ــــاً  ــــاا ض وسا ْ ب  ــــعاورها فــــا البحــــ   ا  سا
 

ـــــــــــاتأكـــــــــــل المـــــــــــالا ناُرهـــــــــــا والنف   وسا
 

" قـــــد تصـــــادم أســـــطو ـــــيما ـــــْ با "جوش  ــــــــــاُل ف هــــــــــا ال وســــــــــا  ُق  الل أرد  الياب
                                                 

ال  2005بدددددسيي   س دددد  ةيلةددددسي لس  دددد ف لسعسباددددا  ل  2004-1904 يددددع ة كددددسهس  لساس ددددس   عددددد   نسبادددداال1ل
   37ص

  134نو   لسرر ي لسيسبص  ص ال2ل

  
   135نو   لسرر ي لسيسبص  ص ال3ل
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  ـــــوم "طو ـــــو" دهـــــا أســـــطوله الــــــ و

 
 س قتــــــــــااًل وكــــــــــال  ومــــــــــًا عروســــــــــا 

 
لنجدسل  ييةداس  سسرردسس  لساس سطادا لسعيدأسسا يللدجردسةاا يلسياسةداا ن ةلظ نوي ب و   س  

ةدداطست،س نوددي   يسددس ةدداا   ذ كددرنتد لساس ددس  لسسي –   دد  مبددسي طجددسئج لسلددس  لساس سطاددا يدد    يسددس
  ُ   يسددس هدد ي،س سدداي يلدد    اددس بدد ي تنإدددذ ةاسةددا ة  دد ف  سددذل    نسييددا  دد  ةيسددا محددس   يبدد ي  م

يإطرس  س  تل سا   يسس لسي م   لادسساخ لسجس عا  ن ةحس  لإلصال سي مي ت ةال لسنإ ذ لساس سط  يد،س
 ندنددت يددد  نندد  س  لسياسةدداا  ردد يف يلكدددلا توددد  لةي س سإل قسلا يسددا لساس سطادددا  يت،ددسي بدديةددراظ 

 ردإا  ال جد   هدسيبد   ل لسرعدسي لسياسةد  لساس دسط   1905ت دسس  لسثدسط  ندسل  لسيس ل ن س   
   ال1لس  سانرس   رس  س  ي  لسيسبصس نوي   يسس يساي دسئرظ س نس ظ  سكرظ 

 ن،دس لسدد لي    يسدسن ف ن ل ا ةيعت لساس س   سسجري   ر  طإ ذهس  خ ةداطست،س نودي    را
  ُ  ند  ةيسا د سا  سسياطسف مي محذ   دل  ،خ ي    يسدس  يردالظ  لسد سلي  يح اا لساس س     ااسل م

  لسر لة لس ذلئاا يلليساا ي قج،س  ي   سةج،س   
شدبأا  د  لسجو دسل   مةدي نند  س لسد  د ف لساس دس ميسدي حط لتد  سجنإددذ ةاسةدا ال  ج ل مترذ 

 ردسةيف لايلكد   ددس لسر ييندا ي    تإد   اس دسطد    سلسو   يسس    سهيللترسلي ي  ةرال مط
با ي جي   سيان مة، ف لس يساي  تعدد   يج سيس  اس سطدد     يرالظ ن ي    يسس يباع،س سواس سطدد 

س  ج سي مةليف  شدايط،س  مُ م  لساس دس  لط دذي يد    يسدس  دس ل حسصظ لسعسئوا لسرسسكا ند  س،س  يج سيظ 
م  تلد      يسدس  إددا  دعو،دس تس عدا  ال ج ل   يمذس   نوي لسس خ     ا  يج سيس  اعس   لأ  

يت دسسل  يت ددد   د لي  نس دا   صال سي يلةعا ي  طادسل لسردسلئ  يلسعرودا مةس   سذس   سواس س 
   ال2ليبنسو  يج لاسي يلصالح للةليف لسرلواا يلةحس  لسجرنال ي    يسس  طاسل تعوار  ة   

سد   لسكد يسد   د  تد حا لساس دسطدد   ارنل    ية ة لةجاسو يةدر  يشدعق سك   ا هذل سخ 
   جذسف     ال ا لشدرسص الك ا ة طسل لسك يُ  ي  شايط،خ   لد  لةجطسس يي   سةا    لسرو 

م   جلدد   لسلأ  ددا لساس سطاددا يسدجرددل  ددل ييدد  م دس دد  يدد  م نددسو نلدد   دداترس لسيددالل يدد  لهددسُ 
اسسقددددت   طجادددددا ذسدددد  و لس ةدددد ة يلسيددددو و لساس ددددسط  يدددد    يسددددس    طسسبظددددس بجدددد حا ةيسدددد   يل 1907

 لاحددددس دددا لايلكددد  لسك يسدددا  سدددي لسيددداسةف لساس سطادددا  بدددد  م   كدددخ ال  جددد للسلأ  دددا لساس سطادددا  ددد  
لسجندددسي  نددد  نسشددد   ددد  مةدددا  رسادددا   يسدددس  ددد  لسيددداطسف   سدددي لسروددد  لسكددد يُ لةدددجطسس م  الندددل 

 -Sanjungh  1874  يطردد  يس الةددند طس1907ي تردد   لسجسةددل ن ددس  دد لساس سطادا  يجنددسي  يدد  
 مكثددس  ددل لساس ددسطدد    رددس ةددسن  نوددي  سلددس  ل نوددي   يسددس  لسددذُ  ددس   جيددسهالظ ال   قسلادد يظ 1926

   ال3لك يسس  سساس س    أا تسل فارس  ع 
 يد  لسكد يسد  لسدذ   تود ل اعدِ ي   يسدخ ايدجطل ني  تل      يسدس ال محإص ج ل  اا،س     

يددد    سدددسل   ددددسي م  الددد ل لةدددجلسسج   ددد   نرددد  لسلدددسكخ لسعدددسل يددد    يسدددس سدددذل سو  لساس دددسطدد   سبددد
يد   ن د يسس  د  مةدا  ال جد ل  دس    د  لسعدسل طإيد   ت سس  لاي  لسيسة  يلسع سس    يي 1909

ال Chung Gunلةددر  ل ت دد طس  دد   يلددسل  جعردد   دد ُي   ييسددس لسرسساددا لسسيةدد  ددل  بس ثددسي 

                                                 

                                                        .Kodansha Encyclopedia of Japan, Vol.6, p.342ال1ل
                                                                                             .Gowen., Op., Cit., p.355ال2ل
  111لسجرار  يلسسلُي  لسرر ي لسيسبص  ص ال3ل
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يلدد ي لساس ددس  م دد  مهددخ يةددس  لسياسةددا   يهأددذل  ال1لذيةلا دجدددالظ  ي ةدد  طلدد ا يدديصسصددا  دد  بجيدد    
  ي  تذيسر،س لسل   

ند  كدخ  1910يمنوندت يد  لسجسةدل يلسع دسس   د     ندسل  ذسد  لسلد ثلةج وت لساس دس  
يتعندددد  ميت  -ال Chosen    ة ةددددلك يسددددس  سددددي لإل قسلا يسددددا لساس سطاددددا  يإيةددددسس مةددددر،س لسلدددد اخ 

د  الKeijoكد ةد للسعسصرا    ةداي   سي يت دس مةخ  -لسربسح لسُرنعل س س لدجردسةاظ يابلدت طاس ظ
لسذُ   لايلك  لس يل اا يتل سو،س  سي   ليس س يي للةجل لذ نوي ن  اسسل س لةجطسنت صسي ظ 

يسكددت نوددي لسكدد يسد   در نددا  دد    يرددال ندد  ذسدد   ال2لكددس   نلددا  ردد يف  بسشددسف  سددي لساس ددس 
 : ن،س ُي لسل لطد  لسج  دد ي  سسا لس ع  لسك

ل اير  سوك يسد   سسيدس  سسطسدسي  ذل  س  ن ةهخ مكثس  د   ال دا مشدرسص ييد   سسدا   -1
  ر    دس ذس  يذط،خ  جعسك   سوج اا  

  ل اير  سوك يسد  دإا مب ل   نسيس،خ سدالظ  -2

ل   ردددس نلةددجر لل لسو دددا لساس سطادددا بددد   لسو دددا لسك يسدددا يدد  لسرددد لي  يةيلئدددس لس يسدددا لسك يسدددا -3
  يسد  تعواخ ماإسس،خ لسو ا لسك يسا  اير  سوك

 نوي لا ناسو لسك يسد  لسجقسس  سسرس   ر يف ةييسا  ا ش،س ح  ا سوررولا لسعس ا  -4

 تعدد   يج سيس  اس سطدد  ي   اةيسي لس يسا لسك يسا  سيا    -5

 ل اير  بقال مي ط س لسكج  لسج  ترد  لسجسيس  يلسل  اا لسك يسا  -6

ي    يسدس ل جادسيلي حسصدا يد  لسرددسلي لسجدسيسدا يللةدجثرسيسا ارن  لساس سطد   لسرقار    -7
  ال3لكسيا

اا،ددس م  لساس ددس  متبعددتد ط،ددج لسدد ي  لس سباددا طإيدد    سةددجر لل ل  ددل لطدد لس لساوددخ يللكددط،سة 
 اددس  لس ددع  لسكدد ُي  يةيدد ي   ددأا نرودد  ي قج،ددس لسلقاقاددا يدد  لس،ارنددا يلسج ةددل نوددي  يددس  

 يلةف تودد  لس دع    يسكددلت  دد  مكقددس لسدد ي  للةددجعرسيسا  لس دع   لاحددس    رددس  لسناددس ندد 
 ي  لس س  لادري 

لسسيةداا نلد  ت اادل  عسهد ف ب يتيدر ث   جرد  ةواظدس  -م س فارس  جعودص  سسعالددسي لساس سطادا
لسنرس لساس دسط  نودي ييةداس دد   ددس تس دبدا لسلد   لسياسةداا يد  لس دس  لادردي  يلشدس ب لادا     

سقو     يب لظ    صسلنسي ا سوا لا   ت،س لل جسلل لسرجبدسة  سرردسس   دا سعالدسي ة   ف بد  ل
 ن،رس   ذ ه يت لسياسةا لساس سطادا  ادس  ييةداس  سدي  يل دا مةدبس  لسردال  لسرج دعدا بدد  لسطدسيد  
ي  لسريجلقا  ن  اسسص تل    ططس   ردسس   دا  ن،ردس ي د   دخ تع سد  لسعالددسي بدد  لسطدسيد   

ية،ددسي طاددس تدد ن  لسددي بنددسو ييل دد   يددجلقواا بددد  لسدد يسجد  تيددسن هرس نوددي لِةددارس  عدد  ت،دد ي 
  رساا  رسسل،رس    مُ ت لة  س يسا  سسثا ي  لس س  لادري 

ييد  هددذل لس ددذ   لنجلدد  لسياسةددد   لساس ددسطد    سسلسةددا  سددي لسج صددا  سددي تإددسهخ  ددل ييةدداس  
ث  سدذس  نلد يد لسلأ  دا لساس سطادا ل جرسساا   يث  س  لطجلس اا  سة يعا نوي  عسه ف ب يتير  

 لر ي ن ة    لس ييلو يلسلسةف لسعيأسسد   مكد   سدي  1906 اترس ي  لسثسط  يلسع سس     ماسي 

                                                 

                                                                                           .Beasley. ,Op. ,Cit., p. 174ال1ل
 Hilary Conoroy , The Japanese Seizure of Korea 1868 – 1910, (London, Oxfordال2ل

University Press,1962),pp.507-514.                                                                         
  80-78ن   سُ  لسرر ي لسيسبص  ص 104-103لسإرُس  لسرر ي لسيسبص  ص ال3ل
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كسييف محذ لسلاطا يلسلذي ي   ن  يسس سوجر ُ سالطجلسل لسسية  فارس س  يكسيل بذس   ي  لس دت 
   ال1لسجي سا لسن لس  ل لسسي   طإي   دسييل لسعرا نوي تل اخ  بسةيف س كل صا ا ط،سئاا

   ةسطق،س  ي قتد ييةاس  سسربدسةيف لساس سطادا يةلي  د لي بدد  لسد يسجد  سو صد    سدي تيد سا  
  لشدجسات ل  1907" يد  لسثال دد   د  ترد ياالتفاقية الدولية األولىط،سئاا  يج صو ل  سي ت اادل "

 يدداطسف لساس ددس  نوددي   يسددس   سلندد   ددا اددس   رددسس   لاحددس يدد   ن دد يسس  يل  تعجددس  ييةدداس 
  يبدذس   بد ة   ردر   للتإساادا  ردسي  ال2ل سسرلسبا  تعجس  لساس س   سسياطسف لسسيةاا ي   ن  سادس

 لساس س      س  لطجلس اا  ل لسسي   
   ذ منطدي لسعدست 1910تد ةي لسرلسة سي لساس سطاا  ل لسدسط  لسسيةد  يد  ترد ي لسعدسل 

–ا  رددن  دددسيت  ايددسف  سددي لسرددد   ددسي ظل  بسشددسظل سوجلددسي  لساس ددسط  لسددذُ د  جدد  لإلةليف لا دس ادد
لسسية   دنذلو   إعا  رسي  لسطسيد     تع س  لسج و ا لا دس   ي  لس س  لادري  ينوا   

" االتفاقية الدولية الثانيةطد  ييسس لسرسيةاا لساس سط  لك   يلال ي   إسيكست   ل لسسي  بج اادل "
  تع،ددد  يد،دددس لسددددسطقد   سسلإدددس  نودددي لسرردددسس  لسر دددجس ا يددد   سسدددا 1910يددد  لسسل دددل  ددد  ترددد ي

  ال3لتعسك،س سورطس
   دد  ييسددس لسرسيةاددا ال4ل 1911 إعددا تطدد ي لا دد لث يدد   ن  ساددس يلنددال  لةددجلالس،س نددسل 

لسلأ  ددا  سددي لسعرددا  دد  مةددا تثقدددت  الUchida Yasuya 1911-1912لساس ددسط  لاسةدد سس   شددد ل 
لسرردددسس  لساس سطادددا يلسسيةددداا يددد   ن  سادددس  ييعدددالظ ترأددد  لاحددددس  ددد  لسرددد  لسإسصدددا بدددد  ططدددسد  

  ال5ل1914" بد  لساس س  يييةاس ي  لسثس      تر ي االتفاقية الدولية الثالثةلسج صا  سي "
يدد  لسلددس   ييةدداسلسسيةدداا  طيددجنجج     ه سرددا  -ييددص  ددس تلدد ل  دد  ةيلةددا لسعالدددسي لساس سطاددا 

   يسدددس يددد طإ ذهدددس   إلددد ل    سدددخ تيددد،خ1905ندددسل  ب يتيدددر ث سهددد فيت ااع،دددس نودددي  ع  دددل لساس دددس 
 يد  لس ددتمةي     ردس1910يلي ن با مةي يد  لاحددسف  سدي كدر،س سإل قسلا يسدا لساس سطادا ندسل 

س،ددس يدد  لةددجعسةف اارنج،ددس يطإ ذهددس نوددي   يسددس لسددذُ مةددجرس  يسصددا حددس   سددي يلدد ل  لسرددد  طإيدد  
   ا سوا سلقبا

لسسيةدداا – دد   دد  لسلددس  لساس سطاددا  للددت  أيدد  ل  ددذ   لسرددد  ارأدد  لسلدد   م   ددل ذسدد  
ل يددد  يكدددل بنددد ظ  ةيدددل اسيددد   لسنددد لس  سدددي ردددس   اسةهدددس يددد  لسلدددس  منوندددت  ننددد  س  1904-1905

يبذس  ترأنت    م عسة حطس لل جال     عسه ف ب يتير ث الر   س جسلل ي  ف يميلك  لسرد 
 سيا لسج   سطت تجرجل ب،س ييةاس   جاسيلي للدجرسةاانوي لسس خ    تل سا لل  لساس سط  ايلكد،س

 ي  لسرد  سرسس  لساس س  
 ندددال  لسردددد  لسلادددسة يددد  لسلقالدددا  رسسإدددا سقنددد ة  عسهددد ف لسجلدددسسف لسعيدددأُس لسجددد   كدددس 

  حدس   إعدالسرس وا  سخ اأ  س  ،س حاسي  تو    دس م  لسرد  ي  1896يدعج،س  ل ييةاس نسل 
ارأد    ردسلسق  يدسي   لطجإسكداسكج،س نود،س لسد ي  لس سبادا نلد  م د لث لسلد ة يلس سل سي لسج  ي

ُ    نطددسوط،ددس ميلةي ندد ل ا   نددال  لسلاددسة حطدد ف ذ اددا  دد  ةسطدد  لسرددد  ندد     يدد غ سكددا  دد   م

                                                 

   141-140نو   لسرر ي لسيسبص  ص ال1ل
                                                       .Kodansha Encyclopedia of Japan, Vol. 6, p.342ال2ل
                                                                                                                   .Ibid, P.344ال3ل
  1911م و    29 جي لنونت لةجلالس،س ي  1644   نسل ولأخ لسردن  س حسكعا  ن  ساس سطت ال 4ل
                                                                                             .Morley., Op. Cit., p.375ال5ل
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ييةاس يلساس س  لسذ    سطس ايجر  س  لايلك  لسردناا  رد ل  سولس  ل جال  تو  لايلك  مي 
 سلس  لسبلسو يد،س  ع  لطج،سو ل

  يسدددس مط،دددس  سطدددت   ادددس لسلدددس   م ندددس يبعددد م دددس لساس دددس  يدددذت،سي لسياسةدددسي لسجددد  لتبعج،دددس 
 دا  دس  سطدت سدذل   للدت  لساس سطادا  اسإل قسلا يسديإطرس سرر،س يةدراس  نتيعي ساي يل  ل جالس،س

يبدذس  لطج،دت مةدبس  ي قدسيلي    ذ ةاطسي نوي  دا  د    يسدس ي ن د يسس   سا  دقا لسلس  تسط ل
لس ددددت لسرنسةددد  إليةدددس   لحجادددسي لساس دددس  يددد  طدلدددت  يردددالظ نددد  ذسددد   لددس   سسنيدددبا سواس دددس لس

 ةيعج،دددس ددد    دددسكا ةلحوادددا  قددددسف  لاحددددسفلس ةدددساا لسدددي ييةددداس  اط،دددس تعدددس   دددس  سطدددت تعسطاددد  
  ييةاس سخ اأ  س  ،س مُ حاسي يإ  يبسسرلسبا  وجإسغ س ايط،س لس لحوااسسور ليلا نوي  ط،سو لسلس  

   لسلق    سسرإسيكسي  ع  لس، لئخ لسكقس  لسج  سللت  دا ،س  ة   
ينوي طلد ة ندسل   دسي ةاسةدا لساس دس  لسرسيةادا  ادس  ييةداس  رسل دا ند ف  بد ي  د   سسدا 
لسجدد تسلي لسريددجرسف   سجرددا لسددي  سسددا لسردد لل يلسندد لس  ددخ لسلددس  نوددي  نددساص لسنإدد ذ   ددخ لطج،ددت 

طدد س  دد  لس ددسلكا لإلدواراددا  لِةددارس يل  لساس ددس   سطددت     سددي1914ن دداا لسلددس  لسعسسراددا لايسددي 
تر ي  ذ  تجقني ييةاس ةاسةا لطجلس اا ك  لسرردسس  لساس سطادا يد   ن د يسس ي  يسدس   دل ذسد   ل 
ارأددد  ي،دددخ ةاسةدددا لساس دددس  لسرسيةادددا  ادددس  ييةددداس ةي  ي،دددخ ةاسةدددا لساس دددس  لسرسيةادددا يددد  ةددداس  

 يلس لاسي لسرجل ف لا دس اا  نالدست،س  ل لسرد  يلس ي  لايييباا 
 (.1914-1895) األم  كية-العالقات اليابانية : ثالًثا

  ب لادا ت،د ي  س ودا ةاسةدا 1895ت ل    ل لطجردسي لساس دس  يد  لسلدس   دل لسردد  ندسل 
ُنسيتد بدلةبو  سةاا للةجعرسيال ي  لس س  لادري   ذ ةحوت لسياسةا لساس سطادا  دل لسلد   لس سبادا 

س   دد  مةددا لس،ارنددا نوددي  ددسيلي تودد  لسرنطلددا  سددذل  دددسيي ل د توجلددص بس دد  لسدد ي   رس وددا ةددب
 Fukuzawaللةدددجعرسيسا   ليددد  تردددسس  م ددد  مبدددسي  إكدددُس ن،ددد   ادددد  لي  ددد يليل    ا ددد  

Yukichi1835-1901ال1ل أل اليابال ستت ك آسيا وتصبح أمة   بية ذات أهمية"" دسئالظ  ال   
و صدددد    سددددي هأددددذل دددددسلي   ن،ددددس لس ددددع ي  ددددسسجإ   نوددددي  رددددا لةددددبس  ندددد ف ةيعددددت لساس ددددس  س

لسردندد  يلسك يسد  يدجذلو  يلسلسةا  سي لطد  س   لدجردسة لساس دسط   دل  لدجردسة لس سبد   يردالظ 
ن  تل اخ لس ي  لاييبادا لسدثالث لييةداس  يسطيدس  لسرسطادسال  دذ سف ل جددس   سدي لساس دس  نلد  ت اادل 

دددس   رددسييف لسج ليددص لسياسةدد   دددل  رددس ذ سطددس ةدددوإظ  شار ط ةدداأ  عسهدد ف  س  ددد  منطددتد سواس ددس  ةيةظ
   ال2ل عض لسل   لس سباا  ذل سخ اأ   ع،س  و،س

تط ييد لسياسةا لساس سطاا  اس  لس لاسي لسرجل ف لا سسأاا  يساحدسف  سطت  سسنيبا سواس سطدد  
،خ يكدسيل يتردسي ل نودي د ف  سباا تلسي  ل  تاةُ ةييظل سجللدص لسج لي  ي  لس س  لادري  سذل ي

هذل لاةس    ل ذس    سطت تو  لسياسةا تج دس  لي   سةا لساس س   سي  اسة لس لادسي لسرجلد ف 
 لا دس اا مي لسلر   نوي   دف يةُ  ل  مةطي    لسج ل سي لساس س  ي   ةاس  

ال ةددددعتد لساس ددددس  سولردددد   نوددددي 1895-1894لسردددددناا ل -يرددددل ط دددد   لسلددددس  لساس سطاددددا
سلرساا   لاند،س ي  لسرد   سذل ةسة للنجلسة  ذ  لس لاسي لسرجل ف ةدجر   د  لسعد   يد   كرسطسي

  1894يد  ندسل  ال  تيد    طارجيد لهذل لسر ك س  يذس   س منس  نن  ييسس لسرسيةادا لساس دسط  

                                                 

-Payson J. Treat, Diplomatic Relations Between the United States and Japan 1895ال1ل

1902, "The American Political Science Review",Vol.33,1939, p.261.                       
                                                          .Kodansha Encyclopedia of Japan, Vol.5, p. 15ال2ل
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 دذ  لس لادسي لسرجلد ف لا دس اددا هد  لس يسدا لاكثددس تعسيطظدس  دل لساس دس    رددس اسسد   سسج ةد  صدد   
   ال1ل لاسي لسرجل ف   ذل  س  س     لسرسيُي يج    لي ةالل  ل لسرد   يجلقالظ لس

-Walter Gresham 1893 يي  هذل لسياس   دد ل ييسدس لسرسيةادا لا دس ادا ليلسجدس  سس دسل
ددس سويددالل يدد  ت ددسس  لسثددسط  سعددسل 1895     ل       لسلأ  ددا لساس سطاددا ييرددتد لسرلجددسح 1894ال  لجس ظ

تنظس  ن،س لط  سخ ال  يدت لسيالل  ع   يسك  طجادا لسج حا لاييبد  لسثال د   ت ة،دتد   أا يةُ 
لساس ددس    ددأا ةدد ُ  سددي لس لاددسي لسرجلدد ف   ذ  جدد   رثددا لساس ددس  يدد  بددسسد   سددي ييسددس لسرسيةاددا 

ال تضـــي  الوقـــت، دجـــ  اســـتخدام الوالدـــات المتحـــدة كصـــد ق دقـــ  مـــ  " ال  تيددد للساس دددسط  
لس لادددسي لسرجلددد ف م ندددسو لسلدددس   دددل لسردددد   سكددد  لساس دددس  مةي دددتد ل  توددد   "  مُ  يددد مصـــلحتنا

للةدددجسلتاداا سدددخ تكددد  يعسسدددا  لِةدددارس يم  لإلةليف لا دس ادددا  سطدددت تجبدددل ةاسةدددا نددد ل لسجددد حا يددد  
   ال2للس اي  لسرسيةاا

س  ددل ت، يهددس  لدد ف  ددا سف يدد  لسرلددا   - دد يد لسعالدددسي لساس سطاددا  لا دس اددا مكثددس يكدد  ظ
  يلسجدد  طددجج نن،ددس تلدد   لس لاددسي لسرجلدد ف ال3ل1898لا دس اددا  -سة  نلدد  لسلددس  لإلةددبسطاا لس،دد

ةاسةددا  للةدجدسبت لساس دس   سدي لتبدسس لا سسأاا  سي د ف نسسراا  ع  م   سطت  دوارادا  طجاددا ذسد   
)Open Door Policyلسبددس  لسرإجدد ح 

 هدد  لسياسةددا لسجدد  طددسة  ب،ددس ييسددس لسرسيةادداي يدد  لسرددد     
م وددد    لسيددسة   دد ال يدد  John Milton Hay    1898- 1905لا دس دد  ل ةدد    دوجدد   هدد ِ 

س  دددل لسردددد   يسددد نخ  لس  ددد ف   سجدددذ د     جادددسيلي  جيدددسيسا بدددد  لسددد ي  لسجددد  تجعس دددا تدسيسظددد1899
ُِ   ن،ددس يدد   رددس س  س يإةليسظددلسردددناا  دواراظدد ترددرنت تع،دد  لسدد ي  لإلةددجعرسيسا لسُكقددس   عدد ل   طإددسلة م

لسلر    نودي   جادسيلي تدسيسدا يصدنس اا مي ةاسةداا يد  لسردد   يلسيدرسح سررجودف  لسد ي  نودي 
   ال4لد ل  لسريسيلف لسُرجسةسف  ع،س

اا،س م  لساس س  د  نِ يد لس لاسي لسرجل ف لا دس اا  نذ ب لاا لسلس  لسع سس  م    لسل   
ي جعسيطا  ع،دس  يإد   إسيكدست،خ ندسل لسرا سف ي  لس س  لادري  يلسيي ل  تبلي نالدست،س يةاا 

                                                 

                                                                                             . Morley., Op. Cit., p.414ال1ل
                                                                                                                  .Ibid.,p. 416ال2ل
  ينوددي 1895لس ددع  لسكدد ب  يدد   دد يت،خ كدد  للةددجعرسي لإلةددبسط  نددسل ةددسط يد لس لاددسي لسرجلدد ف لا دس اددا ال3ل

  لس،دد لئخ لإلةددبسطاا طددجج نن،ددس    ذ مةي  سددي ةويددوا  دد1898لا دس اددا نددسل  –م سهددس ط ددقت لسلددس  لإلةددبسطاا 
تل   لس لاسي لسرجلد ف لا سسأادا  سدي ةيسدا لةدجعرسيسا  قدس  يدد ف نسسرادا  عد  م   سطدت دد ف  دوارادا  يحيدسيف 

   1898 ةددبسطاس سريددجعرسلت،س يدد  م دس ددس يلسرلددا  لس،ددسة   لطج،ددت لسعرواددسي لسعيددأسسا بددد  لسدد يسجد  يدد     
يدد   ددسيسي يماوددص نود،ددس  1898لسيددالل يدد  لسعسشددس  دد   ددسط   لاي  يت صددا لسطسيددس   سددي ت ااددل  عسهدد ف 

 عسه ف  سيسي  تجرر  ترو   ةدبسطاس ند    بدس  يتيدواخ لس لادسي لسرجلد ف ب سست يسأد  يل د   ةد ي لسرسيسسطدس  
ددد ي  ليلج،ددس نوددي ل ددجال  لس لاددسي لسرجلدد ف   لا دس اددا طلطددا تلدد  = =  يبددذس  ل يددت لسلددس  لإلةددبسطاا سوإ و قِ 

 ُ ناس:لا دس اا –سوجإسصدا ن  لسلس  لإلةبسطاا   قاقاا ي  لسجسيس  لسعسسر  لسل    

  يةسسا  سةيجدس  دس  ن  يف    واا  1902-1898لا سسأاا  - دثس  شاس  يييف   لسلس  لإلةبسطاا 
ةرا   تس 1945-1789مس   سسرس    ة نا لسجسيس  لسل      2005للب  يش ال  ةس عا    لة    لسجسباا

ال  ص 1992  ل   لة  ةلي لسرذ    سوجسةرا يلسن س  2ة ة  فارا لسيس س يس ةف  لر  م د    لسد و 
222-223   

-41ال  ص1988ردالح ل ة  دص  ةلي ة  دص  ة ي       نس   لس بو  سةداا لا سسأادا  تسةردا نقد  للسد  لسال4ل
85  
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  لسجدد  توددت لطجإسكددا لسق  يدد    دد  مةددا نلدد   عسهدد لي ة  دد ف  ددل لسرددد   طيددص  رثودد  1901
لساس س  يلس لاسي لسرجل ف لا دس اا تلس ست،خ يةيع ل  سسرد   سي ليججسح   لطا ة   ف ي   ن د يسس 

اا   س  لس دد    دل لس لادسي لسرجلد ف   ي   ية،ا لسناس لساس سطال1ل ج وقد  نوي لنجسلكسي ييةاس
ل  د  لسنس اددا لسعروادا  اطدد   د  لسررأد  م   دد نخ لسجلدسسف لساس ددسط    1902لسقسسطدسط  نددسل  - إدد ظ

  ال2ليسلُ  لسنإ ذ لساس سط  نوي  يس  لسنإ ذ لسسية  ي   ن  يسس
يل جدد   دد  ةسطدد   حددس  لترددذيد لساس ددس   دد    يسددس  دددسلظ سج ةددال طإ ذهددس  سس ددس  لادرددي  

ةند    - Fukien)ذس  لسنإد ذ يسد  ب يةدا مددا طلد  ةند   لسردد  يبدساحل  سدي مددسساخ ليد  د  
ُ  ةيسددا ميييباددا  ددس ندد ل ييةدداس  يب،ددذل  -شددس  لسرددد  يسددخ تج دددل لساس ددس   عسيكددا م دس اددا مي م

ال  ددد  ظس يلدعاظددس سج،  ددد  ييةدداس سرردددسس  1905-1904لسسيةدداا ل -لسردد ة   ثودددتد لسلددس  لساس سطادددا
لساس س  ي    يسس  سذل   سي   رطط  لسياسةا لسرسيةاا ي  ا  د  لةجر لل لسلدس  س سدسةف لسنإد ذ 

   ال3لي   ةاس  ن  اسسص  كسيا ةن    ن  يسس  سي ةلئسف لسنإ ذ لساس سط 
  ال4لييددص تودد  لسُرعطاددسي  يددإ  لساس ددس  محوددت  سسج ل ست،ددس  ر ةدد  ل عسهدد ف ةددس   طسةددقسغال

سلل   لسياسةاا يللدجرسةاا لسسيةاا ي  ةن    ن د يسس  يدقدا لطج،دسو يدس ت بجعل  لسررسس  يل
لسسيةددداا  نلددد ي لساس دددس  لتإساادددا  دددل لس لادددسي لسرجلددد ف لا دس ادددا يددد  لسجسةدددل  -لسلدددس  لساس سطادددا

دددد ل  تردددرنت لنجدددسل  لساس دددس   يددداسةف لس لادددسي لسرجلددد ف نودددي 1905يلسع دددسي   ددد  ترددد ي     سإ و قِ 
و بدددد  لسددد يسجد   ددد  لةدددا لسيدددالل يددد  لس دددس  لادردددي  نودددي ل  تعجدددس  يتع سددد  لسعردددا لسر دددجس 

   ال5للس لاسي لسرجل ف  أ يسس  رلراا اس سطاا
يإلحرددسة طددسي لسلددس   دد  ة،ددا يلسلردد   نوددي  لددا يتعددساف لسدسطدد  لا دس دد   دد  ة،دداة  

ةدا محس   ةعتد لساس دس   سطد يسس شد    سولرد   نودي يةدساا م دس ادا  دا سف   سطدت ت دعدسي لسيس
لساس ددسطدد   ددذ    دددف لسددسئاي لييييوددتال ةدداأ    ددا سظل يدد  نلدد   عسهدد ف ةددالل تردددا  سددي صددسس  
لساس دددس  نودددي  يدددس  ييةددداس  يتذكددد ي توددد  لسثلدددا ننددد  س صدددسح لييييودددتال م ندددسو نلددد   عسهددد ي 

  مُ ند ل لسج ةددل  ال1ل، فـا آسـيا"(6)" دجـ  علـى اليابــال ال تنفـذ )مرـدأ مــون و(ب يتيدر ث  دذ  
    لس اي  للةد سا يلسج حا ي 

                                                 

 Edwin O. Reischauer, The United States and Japan, (London, Harvard Universityال1ل

Press, 1981),p.14.                                                                                                  
            .Mikiso Hane, Modern Japan, A Historical Survey, (New York, 1986), p.97ال2ل
 -John Whitney Hall, Twelve Doors to Japan, (New York, Mcgrawال3ل

Hill,Inc,1965),p.172.                                                                                             
   دد  ل ةدد ي لسك يسدددا يةددرسسد ال  لسدددد ي 1875لاددسي ندددسل  7يهدد   عسهدد ف نلددد ي بددد  لساس ددس  يييةددداس يدد  ال4ل

سيد   يتخ  ر ة  هذا لسرعسه ف تلياخ لسد ي بد  لسقود    ي دا لسند لس بدن،ردس  ذسد   دسنجسل  لسرالفاا بد  لسط
ييةددداس  سسيددداطسف لساس سطادددا نودددي ةددد ي لسك يسدددا  يلنجدددسل  لساس دددس   سسيددداطسف لسسيةددداا نودددي ةدددرسسد   ي ددد ةي 

  61لسسة ل لسدرس اا ييكل ينساس  ال لسقو     ُ ناس: نو   لسرر ي لسيسبص  ص 
   ُ ناس: 1922تو  للتإسااا ةسسا  جي نسل  تد  لدال5ل

Kodansha Encyclopedia of Japan, Vol.4, p. 173.  
  طسة   ررس  1823ال ي   سط   لاي 1831-1758لسسئاي لا دس   ةاري   طسي له  لسرق م لسذُ لنون  ال6ل

حا ي  تلسسدس  رددسهخ  لةجلال   ا ةي  طرف لسكسف لس سب  ك  لسج حا لاييب    ست لكط،سةهخ  يلسج 
يس ددددس  قددد م  ددد طسي  سدددي ل  لاييبددددد  لا ددددس دد  ل ادددد ي نددد هخ ينسادددس  يدددجعرسلي اُ  دددد ف مييبادددا يددد  
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يلطد لس لسلدس  لسعسسرادا لايسدي ندسل  1905ُتع  للن لل بد  مبدسلل  عسهد ف ب يتيدر ث ندسل 
لا دس اا  يل  م سي ن ل ا ن ف ي  تنس   لسردسلس  -   س وا  ،را ي  لسعالدسي لساس سطاا 1914

سلي ييسدس لسرسيةادا بد  لسطسيد   ميس،رس نس ا شرر  ل الا مهراا ن  صدسلس لسنإد ذ   ذ  دس  دد
ال  ا سظل يد  ةعدا ةند    ن د يسس  نطلدا طإد ذ اس سطادا  يمحدذ  دسي  سوجددسيف ك   يل ة تسييلساس سط  ل

ال  Goto Shimpei1857-1929يت تا  لا  ل  لساس سطاا يد  لسرنطلدا   ردس محدذ لگ تد  شدارق  
اد   م يدي لسجددسي مي  يئاي س س ا دطسيلي ةن    ن د يسس  دسسجسيسج سرثدا تود  لسر دسينسي  ينو

لساس سطد    ،جرد  بجر  س لسرنج ةسي لسلطناا  سي  ن  يسس   رس اعند   نسييدا لسجددسي لا ددس دد  
لسدددذ    دددسط ل لسردر ندددا لاةنقادددا  ددددس لسسيةددداا لاكثددددس تدددذ دسظل يددد  ةنددد    ن ددد يسس دقدددا لسلددددس  

يةددس  لانرددس  لسسيةدداا  يدد   ردد   ذسدد   ت،ددس يدد  لس لاددسي لسرجلدد ف  در نددا  دد   -لساس سطاددا
اددسسق ل بج ةددال لسنإدد ذ لا دس دد  يدد   ن دد يسس  يذسدد  نق ددس  دس ددا   ددسيسل لةددجثرسيسا  سبلددا   ثددا 

  ال2لمط سو ةأ       ي   ن  يسس
لا دس اددا  هدد  لس،دددسف لساس سطاددا   ذ – رددا   كدد س  حددس  مةدد،خ يدد  شددسإ لسعالدددسي لساس سطاددا 

يم دسك  محدس   الSan Francisco  يسلطيايدأ  ل ةدسلط سعت منرس  ش   ك  لساس دسطدد  يد     ندا 
  لصد ي  دودي لسرد لي  1905نوي ةس ا لسرلا  لس،سة   يد  لسلدسةُ ن دس  د  ت دسس  للي 
ال   يةدا 23ال اسسبظدس  ستدسةي  ل93ي  ةس  يسلطيايدأ  م دسظل سوطدال  لساس دسطدد  لسدذُ  دس  ند ةهخ ل

ط دس  دس  د ث يد  ل صدلاإا   رجوإا   دذ  الردسيل يد  لسرد لي  لسرررردا سورددندد   ينند  س
ا  د ال  م دس   كد س لسجرددد  كد  لساس دسطدد  لسرقاردد  يد  لس لادسي لسرجلد ف  طقاعدا لسعالددا بدد  

  لطجل  لسدسئاي لا دس د  1906لس يسجد   يي  يةسسج  لسين سا  سي لسك ط س  ي   سط   لاي  نسل
لي  لسر ددجس ا  يلدجددسح دسط طظددس لييييوددتال نقثاددا   ددال  لسردد لي  ب ةدد  لسطددال  يإحددسلة،خ  دد  لسردد 

  ال3لنوي لسك ط س   نل نوي تدناي للاإس  لساس سطدد  بد  م  لدجسل   ييض
مةدإس  1907نل  ذس   ةحوت لس لاسي لسرجل ف لا دس ادا يد   إسيكدسي  دل لساس دس  ندسل 

   دددس   ردددر ط،س ل  ل تلددد ل ا  دددد  1908ال  ندددسل Gentelmanنن،دددس ت اادددل لتإساادددا للسدنجوردددس  
 إصدد لي ةدد ليلي ةددإس سوعرددس  صددسسلا سالةددجعرس  يدد  لس لاددسي لسرجلدد ف ةدد لظو  ددس  ميس دد  لسعرددس  
 ،دددسف مي  ددددس  ،دددسف   سسرلسبدددا يليلدددت يلشدددنط  نودددي م  ل تعجدددست نودددي  صددد لي ةددد ليلي ةدددإس 
سوعرددس  لسددذ    ددسط ل  دد  دقددا يدد  لس لاددسي لسرجلدد ف   رددس ةددرلت س،ددخ يدد  ةودد  ييةددست،خ يلاإددسس،خ 

   ال4ل
  م أدسل للتإساادا ُميةدا لسع  د   د  لساس دسطدد  سالردسيل ييةدست،خ  سدي م دس دس  ي دس  يبر ة

لسكثدس    لس سدسي ص يسا   ذ تخ ت يسج طيسو  سي يةس  سخ  سيهخ    دقا    ل       ااسل لس يةسي 
                                                                                                                                            

لسريددددجلقا  يلسلردددد   دددد  هددددذل لسقاددددس  هدددد  ل  لس لاددددسي لسرجلدددد ف سدددد  تيددددر  بجكدددد س   يددددجعرسلي ة  دددد ف يدددد  
 ا  سسج ةل ي    يةهس  ُ ناس: لا سسأجد   يرالظ ن  ن ل لسيرسح سوريجعرسلي لسج   سطت دسئر

   63-62نو   لسرر ي لسيسبص  ص 
 ,Arthur E. Tiedemann, An Introduction to Japanese Civilization,( New Yorkال1ل

Columbia University Press, 1974), p.185.                                                                
 Marius B. Jansen, The Making of Modern Japan,( London, Harvard Universityال2ل

Press, 2000),p.314.                                                                                               

                                                           .Reishauer., The United States and Japan, p.29ال3ل
   1924لةجرسي تو  للتإسااا  جي لس سئ،س    اس  لس لاسي لسرجل ف لا دس اا نسل ال4ل

Kodansha Encyclopedia of Japan, Vol.3, p24. 
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جد تس فارس  ع   إطدس  لااإس  مشعس لا دس س   ذط،خ ح ن ل   ل ذس    درتد لتإسااا ةنجوردس  لس
دددس ةار  سلفاظدددس سددةدددا  دددسة   ددد  لساس دددسطدد  لا ددددس دد  يلسدددذ    دددسط ل  سرددد ف  ددد  لسددد     يصدددنعتد مةسةظ

 م دس دد   سس لةف 
ينوددي طلدد ة نددسل   رددا ي الجددس   ،رجددس  تعدد ةل  سوعلدد  لاي   دد  لسلددس  لسع ددسس  ت كددلس  

موــــاكالت سردددداترسلةاسةددددا لساس ددددس   اددددس  لس لاددددسي لسرجلدددد ف لا سسأاددددا  م دددد هرس  لرددددس يدددددسئل 
لل الحكومـة لسذُ نل  ي  ا  د    ذ ميك  يئاي لس ييلو لهدسيب      جد ال  يد،دس: " منووريا(،

"  سدذس   دددسي اليابانيـة ترـدد شــكوك القـو  الدوليــة بأنهـا تســعى للـى  لــق األبـواب فـا منوــوريا
 -شس  لسرد شرس   -Dairen)لسراترسي  يج  لسبس  سوإسص لسجدسيسا ي   ن  يسس يةعا لةل س  

   ال1ل ن  يسس دنسوظ  سظل يلسيرسح إلدس ا لاةسط  يلانرس  لسجدسيسا ي   عض لسرنساص نوي ل ج لة ةدأ     د  
 قدد ي    لساس ددس   سطددت تدد يو مهراددا لسلإددس  نوددي  رددسس  لسدد ي  لسكقددس   لِةددارس لس لاددسي 

نوددي نالدست،دددس لسطدبدددا  لسرجلدد ف لا دس ادددا يبسسطسطادددس يدد  لس دددس  لادردددي  س،ددذل ددددسيي لسُرلسيادددا
  ع،رس 
" أنـه   يلسدذُ ةدسو فاد : 1908يلس  الا لسثسطاا ه  دسلي  دوي لس ييلو لسرسةي ي  م ود    

من الض وري لليابـال ال تحصـل علـى عالقـات ج ـدة مـ  الوالدـات المتحـدة األم  كيـة سياسـيًا، 
ال المنافسة التجارية مـ   فضاًل عن جل التعاول التجاري أكث  تقارًبًا معها وم  والص ن... بما

الدول الكر   مسألة ال دمكن تجنرها؛ فعلـى اليابـال ال تنتبـه ال ال تـدعها تـؤث  علـى عالقاتهـا 
السياســية مــ  الــدول األخــ  ، كمــا للَّ المنافســة التجاريــة دجــ  ال تتجســد عــن ط يــق اتبــاع 

 .(2)   قانونية "وسائل معتدلة و    متط فة، وعلى اليابال ال تتجن  استخدام أسال    
كسطت ةاسةا لسبل  ن  نالدسي ةد ف  ل لس لاسي لسرجلد ف ةدقبظس ابدسلل لساس دس  لتإساادا يد  

    دددذ  للنجدددسل  لسسةدددر   ياسةدددا لسبدددس  لسرإجددد ح يددد  لسردددد   1908لسثدددس    ددد  ت دددسس  لاي  
 دس اددا سدددد ي يلس كددل لسلددسئخ يدد  لسرلددا  لس،ددسة    ذ لنجسيددتد لساس ددس   رددخ لس لاددسي لسرجلدد ف لا

   لسبا لنجسل  لس لاسي لسرجل ف ب كل لساس س  ي   ن  يسس يشرس  لسرد   ي ل،س سإ و قِ د لهسيلُ ي 
ي  لسياطسف نوي   يسس ي ن  يسس لسدن باا   لسبا  ذنس  لساس س  سإست دد ة نوي لس،ددسف لساس سطادا 

   ال3ل سي لس لاسي لسرجل ف
 د  تردسن  لسجد تس بدد  لس لادسي لسرجلد ف يلساس دس    اا،س م  س،ذا للتإسااا يردا يد  لسلد 

ييسسةف للةجثرسي للدجرسةُ لساس سط  ي   ن  يسس  يلكعس  لسجذ دس لا دس   نوي لسنإ ذ لساس سطاا 
 ي  لسرد   

   ةسط   حس  مةي تد لساس س   أسطدا لس لادسي لسرجلد ف لا دس ادا  د  لسنس ادا لإلدجردسةاا  
      ي  طإ ذهس ي   ن  يسس ن  اسسص  دس ا   دسيسل م دس ادا   ردس ةدعتد سذل  نروتد يبل ف سول

سثن  لس لاسي لسرجل ف     يسن ف لسلأ  ا لسرددناا لسجد   سطدت تسسد  تدذ اخ  دا ةدأ  لسل  د   ردس 

                                                 

 ,Kamei Shumsuke, Japanese See America: A century of Firsthand Impressionsال1ل

"The Japan Interpreter A quarterly Journal of Social Political Ideas", Vol. XI, 

No.1, Spring, 1976, pp.8-10.                                                                         
  65-63نو   لسرر ي لسيسبص  ص ال2ل
                                                         .Reishauer., The Untied Stated and Japan, p.37ال3ل
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يد،س لسررن  ا بجسلحال س ةسط   يل  ك طت لساس س  نوي لسلأ  ا لسردناا  د  ل تبلد  ند  
   ال1لص ذس  لس ستةنخ  سس  م دس   سجللد

ال  لسرددسص  يددأا Philander Knoxُندد     ددسيس ييسددس لسرسيةاددا لا دس دد  ليالطدد ي طدد  ي 
  تل اظس  بسشسف    لس لاسي لسرجل ف سإل قسلا يسا لساس سطاا  لسج  ةسب،ت 1909      ن  يسس نسل 

ا يعدالظ   ذ لسر سيس    ف يلنسبت ن   لج،س  دذ   وإسوهدس ةد   ايدسط ي   ل د،دس  يذسد   دس  رد
تع،  يد،س لسطسيس   سس يسس لسرجبسة  ند   ردسسل،رس  1910نل ي لساس س   عسه ف  ل لسسي  نسل 

  ال2للسُر جس ا ي   ن  يسس
 لددتد لسياسةددا لساس سطاددا  اددس  لس لاددسي لسرجلدد ف لا دس اددا يدد  ب لاددا لسعلدد  لاي   دد  لسلددس  

  ياادسل 1911 سسث يف لس عقاا يد  لسردد  ندسل  لسع سس  نوي  سس،س    ل  مط،س تذ سي  طقاعا لسلس 
  سسغبا لساس س  بجنإدذ ةاسةج،س لسرسيةاا لسجد  تستكد   سدي ت ةدل 1912ال نسل   ل  شاأسُل أ  ا 

 طإ ذهس ي  لس س  لادري 
 Thomas Woodrowل ت  دس  ييةيي يسيد   سطدت لإلةليف لا دس ادا تلدت اادسةف لسدسئاي  

Wilson 4  ِاسسدا  سدي لسجردس   سةدجلالساا  يلترد  ذسد  ند   ال3لال 9211 ذلي  4 -1913 ذلي   
ال  رددددس يةددد  طدددد س  دددد  لس ددددسإ بددددد  شدددداأسُاسسدددص تلريدددد،س سجلدددد اخ لنجددددسل  ةدددسسل  لأ  ددددا ل دددد ل  

لسياسةددجد  لساس سطاددا يلا دس اددا  ييلةف هدد ف لسرددال   عدد  دددسلي لس،اددذف لسج ددسسعاا س لاددا لكسساإ يطاددسال 
  ال4لسس  لساس سطدد  لاس ترو  لايلك     دقا لسر،سة

   سسلسةدددا  سدددي  واددد  1914يبرددد يفة نس دددا  تردددد يد ةاسةدددا لساس دددس  لسرسيةادددا  جدددي ندددسل 
ايدسط هس يد  لسرلسيادا نودي لسرأجيدبسي لسجد   للج،ددس  عد   سبد،دس  دل لسردد  يييةداس  يللنجددسل  

  ال5ل  رأسطج،س  سس س  لادرين يكسطت لس لاسي لسرجل ف لا دس اا ه  ذس  لسلوا  لسرن  ة
 جر  لسجل   لسج يسد  ي  ةاسةا لساس س  لسرسيةاا  اس  لس لاسي لسرجلد ف لا دس ادا  يلد  
 سيسدت يدد  لسرس ودا لايسددي لإليدسةف  ن،ددس سد نخ نالدست،ددس  دل لسلدد   لس سبادا   ددخ ةدعتد يدد  لسرس وددا 

س لاةددُ   لسثسطاا لسجعس ا  ع،س نوي د ل لسريدسيلف  يتل س،دس  سدي دد ف لةدجعرسيسا  ،ردا يد   لاط،د
  رس مة   سي لسجعسيت بد  ةاسةا لساس س  لسرسيةاا ييةية لسإعا لا دس اا  

                                                 

                                                                                             . Morley., Op. Cit., p.425ال1ل
                                                                                                               .Ibid.,p. 426ال2ل
لسيددس ا  - Virginia  سةدناددس ڤ هدد  لسددسئاي لسثددس   يلسع ددسي  سو لاددسي لسُرجلدد ف لا دس اددا   يسدد  يدد  يلاددا لال3ل

  يبعددد  ترسةددد   ددد  ةس عدددا ل بسطيدددج   1856 دددسط   لاي   28لس دددسد  سو لادددسي لسرجلددد ف لا دس ادددا ال يددد  
Princeton   ال ي  يلاا ل طدد  ةسةدNew Jersey ال   جررردسظ يد  لسلدسط   لس ةدج ُي يلسجدذيس   ي ردا

 دخ  سكردسظ س لادا طدد  ةسةد   ال 1910-1902يمصب  يئايسظ سودس عا سوُر ف ل 1890نوي  ستبا لُاةجسذاا نسل 
  ييد  1912ال   جي ي يا  سشلسظ ند  لسلد   لسد ارلسلا  سإلطجرس دسي لسسئسةداا ندسل1913-1911س ن لل  ل

سردرس  لسيدالل   ياس ،ددس نند   ردد يا = = دجددسح طلساد  لايبدل ن ددسف  أ ط،دس مةسةددسظ  1918 دسط   لسثدسط   8
   ي را ي    سهس نوي ةسئ ف ط بدا سويدالل يد  لسعدسل طإيد  1919لسرو   ي   سيسي نسل  -  اترس لسيالل

   ُ ناس:1924شبسا  23ت ي  ي  يلشنط  ةُ ة  ي  

New Age Encyclopedia, Vol.19, pp.387-391; Charles A.Beard,The Presidents in 

American History,21st.ed.,( New York, Julian Messner,Inc.,1962),pp.113-115.  
                                                           .Reishauer, The Untied Stated and Japan, p.37ال4ل
 Ryusaku Tsunoda, Sources of the Japanese Tradition,( New York, Princetonال5ل

University Press,1958),p.212.                                                                                       



 

57                                                                             /         -      
  

 ( "دراسة تأريخية"1922-1868السياسة الخارجية اليابانية ) 57

 ددل لس لاددسي لسرجلدد ف  1905يرددالظ ندد  ذسدد  طولددر     ةاسةددا لساس ددس  لحجوإددت  عدد  نددسل 
لا دس ادددا   عددد   لسيسدددا لاحددددسف لسجعدددست سورردددسس  لساس سطادددا يددد    يسدددس ي ن ددد يسس  فبعددد  لسلدددس  

سسيةداا  تل سددت لساس دس   سددي ةيسدا  قددس  تلدسيس لسد ي  لس سباددا  د    دددل لسلد ف يلسن ا ددا  ل –لساس سطادا 
يم يددت تسةددخ س،دددس ةاسةددا لةدددجعرسيسا  عدد  م   ددس  لس سبدددد   يلا دس ددد    سةدددر   س،ددس ةاسةدددج،س  
 يصسي ار ي    ت ةل طإ ذهس ي  لس س  لادري  يلِةارس    دقا لس لاسي لسرجل ف لا دس اا  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

58                                                                             /         -      
  

 ( "دراسة تأريخية"1922-1868السياسة الخارجية اليابانية ) 58

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 ( 1922-1914الفصل الثالث: السياسة الخارجية اليابانية )
 

 (1918-1914أواًل: السياسة اليابال أثناء الح ب العالمية األولى )
 

 (1920-1919ثانًيا: دور اليابال فا مؤتم  الصلح )
 

 (1922 -1921ثالًثا: موقف اليابال من مؤتم  واشنطن البح ي )
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 ( 1922-1914الفصل الثالث: السياسة الخارجية اليابانية )
 (1918-1914أواًل: السياسة اليابال أثناء الح ب العالمية األولى )

ي ن،ددس   م سهددس شددرا لسعددسسخ لةرددل   ل         يدد  لسلددسيف لاييباددابدد ي لسلددس  لسعسسراددا لايسددي 
د  م س   دأا  قددس نودي لسردسلس  تو  لسرنطلا م  تط ي لليكسس ي  با نلس س  للدري نطلا 

يييةجدد   )Franz Ferdinandليسلطدد  يسة نسطدد     يعلدد  ل جاددس  يسدد  ن،دد  لسنريددسييباددابدد  لسلدد   لل
لسددد ي  للييبادددا لسلدددس   منوندددت 1914ترددد ي  لسثدددس   يلسع دددسس   ددد يددد   )sǎrajeʋoيددد  لةدددسل اإ  

نوددي يسطيددس يدد    ي تردد ي لسلددسةُ يلسثال ددد   دد لددس  نوددي ييةدداس يدد  تبسنددسظ  يلدد  لنونددت لسرسطاددس لس
  ال1ل 1914    نوي مسرسطاس ي  لسسل ل   لسلس   منونتلاي         م س بسسطسطاس يل  

يدد   ردد   ذسدد    سطددتد لساس ددس  ت،دد   س يل ددا لسدد ي  للييباددا يدد  لسرنطلددا  يسرددس لةي ددتد 
نوددي تللدددص  طسسق،ددس نِقددس   سل ددا  يلدد  م يددتد لةددجلسسا تللدددص ذسدد  لس،دد   ةيعددا يل دد ف  نروددت 

لسيدد   لسردددناا لس لةددعا  لدد  لطاددسي لساس ددس   يرددال ندد  تطوع،ددس  سددي  نددسةخ لسإلددخ يلسل  دد  يدد  
 - لليلكدد  لسردددناا لسجدد  نددد  لسردددند   ندد  لةددجثرسيهس   سددذس   ددس  لةددجرسلي لسلوددف لساس ددسط 

نوددي لسرنددساص لسجدد   سطددت تيدداطس نود،ددس لسقسسطددسط  كددرسطا يدد  تردد ي لساس ددسطدد  سج ةددال طإدد ذهخ 
  يب،ددذل  سسجل  دد  شددسطج طس دودداخ  ال يدد Kyochao كاسيت ددسيحودداج ليدد   لسرسطاددس يدد  لسرددد  لسرجرثوددا

 ذهراا  سس ا  سسنيبا سواس س   ل ِةارس م  لسرسطاس   ي ةأا       اسيت سي  نطلا  لسر ة   ادتد 
نسصدرا لدوداخ  )Tsinanلتيددنس      ندالسدي  اليكاسيت دسيد  لال Tsingtao تيددن جسيلتق م  د   دندسو 

 نطلددا شددسطج طس   دد يد  سددذل  ،ددس يلةددج دسي  عددض لايلكدد    ددص لسجعدد    يد يرددالظ ندد   شددسطج طس
   ال2لللسرسطاا حسكعا سونإ ذ

لسلدددس  لسعسسرادددا لليسدددي يمي لساس دددس  يددد  توددد  لسلدددس  يسصدددا سجللددددص ينودددي م دددس ط ددد   
 دددد  اوقدددت بسسطسطادددس  ددد  لساس دددس   ،سةردددا للةدددط    لارسن،دددس لسج ةدددعاا يددد  لس دددس  للدردددي 

لساس دس  لسإسصدا سجبعد     سدذل  لطج،د يةلئخ لسرطسيةف سويإ  لسجدسيسدا لسقسسطسطادا   لسذُ  س  للسرسط 
-1914ل تسكدسمك   دست  ييسس لسرسيةادا لساس دسط    س صسح     يذس   ال3لةاس لسرطس للسرسط  ن  

1915 " : هنـــاك امـــ ين  لَّ ل   الَّ ل  الح ب، بـــ خـــوض  مـــار  مجرـــ ة علـــىليســـْت ال اليابـــال ال ددددسئالظ
االول مـن منطلـق طلـ  ب يطانيـا مـن اليابـال  ،دجعالل من الض وري اشت اك اليابال فا الح ب

مساعدتها والثانا انه  ال الوقت لكا تقوم اليابال بتخليص ش ق اسيا مـن القواعـد االلمانيـة 
  ال4ل"وبذلل ت تف  مكانتها الدولية اكث 

بسسطسطاس للكجإسو  ريسن ف لساس س  يل   رر ص ت  دس لسيإ  للسرسطاا   سيست    ةسب،س 
 لدا ش  لسلس   سي  ةاس نرواست،س لسلسباا   سي   ِ لسر ة ةف ي  لسراسا لسردناا  يوخ تك  ت،   

ليابال ال تص   ا المؤكدمن "  ذ سي فا : باسطظسلص يي لسرسيةاا لسقسسطسطاا  سذس    نوي لسرسطاس
خطــوال المال ــة اليابانيــة فــا المحــي   لحمادــة بقــدر مــا هــو ضــ وري الَّ ل   ؛الصــ ن فــالــن دمتــد 

                                                 

رادا نق  لسع س  ةوارس  ط لي ينق  لسردد  طعنع   لسجسيس  لسرعسصس ليييبس    لسث يف لسإسطياا  سدي لسلدس  لسعسسال1ل
  387-382ال ص1973لسثسطاا  لبدسيي  ةلي لسن،را لسعسباا  

   138-137  لسرر ي لسيسبص  ص بد  ال2ل
  111-109ةييسل  لسرر ي لسيسبص  ص ال3ل
شد ل  للسلدسهسف   أجبدا لاطدود   -ه سل نقد  لسدسوي   يد   تدسيس  لساس دس  لسلد    يلسرعسصدس نردُس اسا د  ال4ل

  45ال  ص 2003لسررسسا  
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 " ارض عدا االرض الواقعة تحت اال ـتالل االلمـانا فـا قـارة اسـيا الوـ قية وال فا أيَّ  ،الهادئ
ت،دددسي لسيدددإ     سدددذس  ددددس  وددد ل س،دددخي  سكددد  لساس دددسطدد  ندددِ يل ل  ذسددد  لسجردددسس   ددد  ةسطددد  يل ددد 

للةدط   للسردسط  يد  لس دس    طدسيةف لدا   لساس سطاا ل سل لسد ي للسرسطاا ةن   لسرلا  لس،سة
   ال1لللدري يل جال  لسد ي للسرسطاا

  ةاسةدداا ينيدددأسسا  ددس  اهددد ل ةحددد   لساس ددس  لسلددس  لسعسسرادددا لليسددي  جردد  ةواظددس      
،ت ك  اسظ  د  لسدسلُ لسعدسل لساس دسط  لسدذُ سكن،س يلة سآلةد سد  تسةة  ذ  لةاس  سطتد لط،س  لِةارس
س  ي س  اإرا  رس يعا لسسلُ لسعسل ي  ل سسأدس ل  تكد   بدالةا س  لجظ س لييباظ لسلس  لسعسسراا شذطظ ن   

 يذحدددذيلةددجعسطت لسلأ  دددا  سسرددلسيا سج، ئدددا لس ددسيس لساس دددسط  لسعددسل   ينواددد    اسةاددا يددد  لسلددس 
د1895سثال   لسذُ  را ندسل لسرلف تذ س  سس يي للسرسط  ي  لسج حا ل س    ردس ليكدلت مارظ

 ددد  يسطيدددس يييةددداس نودددي ييدددص   دددل  دددالظ  ،دددسبسسطسطادددس يلسج ل ستلسجلدددسسف  دددل   ادددس لسج ل دددسي لساس دددس  
   ال2للسرعسه لي لسج  يدعت  ل هذ   لسقو   

ية،دت لسرددلف لساس سطادا لت،س دسي  سددي لسلد ف لسبلسسددا للسرسطادا لسر ةدد ةف يد  لسيداس  طإيدد   
 ت لةدد  لسلدد لييل    ل سكسيددا لسيددإ  لسجدسيسددا لسرلس دد فسا لسرلددا  لس،ددسة   سط،ددس ت ددأا ت،  دد ظ يدد   ادد

 سيسدت لاددسة  ردس  أا حطسلظ نوي لسيالل ي   نطلدا لس دس  للدردي  اال كاسيت سيللسرسطاا ي  ل
ل   يددسسا ةحدد   لسلددس  هددد   لسجذكدد  ندد  اسسددص   دد  لسلأ  ددا سدد ح   لسلددس  يبإالددسو قددسيلي 
لسددذُ  سطددت ة بسةددا  ل  جدد   أسةددا سولإددس  نوددي   لسقسسطددسط  -لساس ددسط  لسجلددسسف  اهدد لح  ددا 

   ال3للسلوف ذس لسيوخ يلسلل   للدواراا سوطسيد  لسر دعد  نوي 
  ردسسل،سبا سلرساا  ندسلي لساس س  ةح   لسلس  ساي ابلس سوجلسسف  ل بسسطسطاساا،س م  

  ذرددسو نوددي لسنإدد ذ للسرددسط  بجودد  لسرنددساص  لسجدسيسددا يدد  لس ددس  للدرددي يلسرلددا  لس،ددسة  يلسل
لساس س     لنال  لسلس  نوي لسرسطاس يتل     ،رج،س ي  ت  دس   ن لسد، ة لسقسسطسطاا ي   محإلتد 

ل  سدي لسرسطادس اسسقج،دس ليةدوت لساس دس  لطدذليظ  1914ل   لسرس ي ن س   إ     يلسيإ  للسرسطاا يل
ل يطد س ةدالح لسلد لي لسجد   جعدذي ةدلق،س   د  لسردد  يد يظ  فا   يل  ةرال د لت،س لسقسسدا يلسبلسسدا

ي  لدواخ شسطج طس  سي لساس س  ةي  دد  مي شسا   رس تع، ي لساس س  بجيدواخ   اسيت سي حواجتيواخ ي 
   ال4لتو  لسرنطلا  سي لسرد  فارس  ع 

يبعددد  لةدددق س يبدددذ س ل قسلاددد ُي لنوندددت لساس دددس  لسلدددس  نودددي  سإلطدددذليسدددخ تيدددجد  لسرسطادددس 
 بسسطسطادددس ييسطيدددس لِةدددارسلطجلددد ي لسددد ي  لسرجلسيبدددا   1914ل   لسثسسددد  يلسع دددسس   ددد رسطادددس  ددد ل لس

لل ددس  ب،ددس ليةددس  ددد لي نيددأسسا  سددي لييبددس  تد تددس  لساس ددس  للطج،ددسُي  دد  لسلددس   ي سطدد   دددف
  ييدد  هددذل لسردد ة  ييرددتد لساس ددس  لسجدد حا يدد  لس دداي  لاييباددا ال5لسريدسط ف لسدد ي  لسرجلسسإددا  ع،ددس

                                                 

   اسي دا ة جد يلا 1926-1912نودُ  ةو      ةاسةا لساس س  لس لحواا يلسرسيةاا حال  ن،  تسا د    ارس  ال1ل
   83  ص 2013 دس  ن  يف   واا لسجسباا سوقنسي  ةس عا    لة  

  85لسرر ي طإي   ص  ال2ل
  .Lawrence H. Battistini, The United States and Asia, (New York, 1955), pp. 78-79ال3ل
للهدد ل   سبجددا    ةاسةددسي  ج دددسف   1922-1850لل سسأاددا - يدد  نودد  ةددقج  لسإددجالُي  لسعالدددسي لساس سطاددا ال4ل

   123-122ال  ص2004ل   لة  
  1945-1914يسددست لسرددر    لسعالدددسي لس يساددا يدد  لسلددس  لسع ددسس  تطدد ي لا دد لث سإجددسف  ددس بددد  لسلددسبد   ال5ل

  43ال  ص1983سي يلسن س يلسج يسل    ل بدسيي   لسراةيا لسدس عاا سو يلة2ا
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ال  يبدذ  سداي س،دس  ردولا يد  ُ لستودا  ُم تزقةنن  س اوقت  ن،س بسسطسطاس  ُ عوناظ    ةا ،س سداي ل
  ال1لةد ش ةي  لس ة  ي  لسيس ا لاييباا

 سصدددددسي لسلددددد لي لساس سطادددددا  يبعددددد  لندددددال  لساس دددددس  لسلدددددس    دددددأا يةدددددر  نودددددي لسرسطادددددس 
ال لسدذُ ُاعد  دسند ف تيددن جسيدنسولال  1914ت دسس  لسثدسط  7 -ت دسس  لاي   31يلسقسسطسطاا سورد ف ل 

نوي لسقس لسردن  ي  لدردي لس درس  يبد ي تو  لسل لي  ط ست  ي  لس،سةمسرسطاا ُ ،را ي  لسُرلا  
     ل       ل جددت نودي لسجردسيسي لساس سطادايلد   يبرس ل  لسرد  لنونت  اسةهس ي  لسلس    سس،د ل

دد  الكاسيت ددسيلس حودداج عرواددسي لسعيددأسسا يدد  نطلددا لسلسرددد   دد ةي    سددذل سل جدسة،ددس سددخ اددد  طإعظ
   ال2للسردسييف س  يل  يلك يلل

ت دسس   لسعسشدس  د ال يد  كاسيت سيل د لت،س حواج ةحوتذ    لسرد    دفلساس س   تدسهوتد 
بددا نوددي  ييددل نلسريددجذةسف  لاسرسطاددا    رددس دس ددت  سسيدداطسف سدداي نوددي لليلكدد 1914لسثددسط  

تيددددنس  يحط ا،دددس  - تيددددن جسيس  ردددر،س حددد  ةدددأا    ددد  لسرردددسس  للسرسطادددا  سيدددا يددد  شدددسطج ت
لسإس اا  يلسرنسةخ لسج  يد،س يةرال  س  سطت تلجإر    لسرسطاس سنإي،س    شجي لل جاسيلي  ررن،س 
لسرسليددص لسعس ددا يلسردد  سي  يسورددسييلي لسعيددأسسا ةدداطسي لساس ددس  نوددي لنرددس  لس ددساا يحطدد ا 

ريددجذةسف   رددس  ددا لساس ددسطد    لددا للسرددس  يدد  ةلئددسف لسيددأ  لسل   اددا لس لدعددا حددسي  لليلكدد  لس
ال  يبذس  تك   لساس س  د  اسةي لسرسطاس    تود  لسرنطلدا لسرددناا تيدن جسيلسكرسيو لسردناا ي  ل

  ال3ل   أا  س ا يط،سئ 
نودي  تد  دسسكن،دس سدخ تدجرأ   د    التيددن جسيل دنسو لساس س  نوي  ينوي لسس خ    لةجدالو

يهددد :ل   لس،دددسةلسُدددد ي لاسرسطادددا يددد  لسُرلدددا    سدددي يدددس   يددد  توددد  لسرنطلدددا   ذللةدددط   للسردددسط  
يج ةدد  لةددط     ال Palau ددسلي    Marshall    سيشددس  Mariana س    سيسسطددCaroline كددسييسد  
لسد ي  ينوي لسيإ  للسرسطاا لسج   سطدت ت ددس نودي  تو اس سط    جسو سالةجدالو نوي -بسسطسط 

لةدج ست لساس دس  نودي لسدد ي للسرسطادا  1914ندسل  يدقدا ط،سادااس  لسجدسيف لسبلسسا يد  لسرنطلدا  
ال  رددس شددسطج طسل إلدودداخل  ددد ف  لسسددا اس سطاددا يدد  لسيددس ا لس ددرسس  تددخ لطدد    رددس  يدد  لسرلددا  لس،ددسة 

  ال4لس سولاسة لسردن  شأا حسدظ 
ةسوي مه ل  لساس دس  لسُرعوندا سد ح س،س لسلدس  ييدص  دس ةدسو يد  تردسس  ييسدس حسيةدج،دسل 

: " 1914يدد  لسجسةدل ن ددس  دد  ت ددسس  لسثدسط   تسكدسمك   ددست ال  ل اليابــال دجــ  أل تكــول ل  دددسئالظ
، ال الُمسـتعم ات األلمانيـة ل، وإذا ُكنا قـد ُأجر نـا علـى ل ـتالل  مثل تلل التا فا أوربا    كرقوة 

ُاعد  ذسد   د    ال 5ل" فهذا ألننا نسعى للى لقامة السالم ومن  امتداد المعارك للى الو ق األقصى
   سدي لاةبس  لسج  ةيعت لساس س   سي  ط،سو لس ة ة لسعيأُس لاسرسط  ي   نطلدا لس دس  لادردي

ةسط  مةبس  محس  سخ اعود  نن،دس ييسدس حسيةادا لساس دس    يلِةدارس  لسيسج،دس   عدسة لسنإد ذ لاييبد  
نوي م  ةح   لساس س  لسلدس   سدي ةسطد  ةي  لس يدس  لسد ةُ    لسرنطلا ل لظس يإ جكسي مة لد،س  

                                                 

   اسي دا ة جد يلا  ددس 1952-1945كستخ هدال  ُ لي  لسي،الط    ةاسةدا لإل دجال  لا دس د  يد  لساس دس  ال1ل
  35  ص2008 ن  يف   ُ واا لسجسباا   ةس عا لسبرسف   

                  .G.B. Sansom, The Western World and Japan, (New york, 1968), p.147ال2ل
   .Benjamin and Jean Higgins, Japan and South East Asia, New york, 1969, p. 21ال3ل
 ,(Elise K. Tipton, Modern Japan a Social and Political History, New york, 2002ال4ل

p.89.                                                                                                                              
                                                   .Kodansha Encyclopedia of Japan, Vol. 4, p. 169ال5ل

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.iq&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Caroline_Islands&usg=ALkJrhhSML_72iPnZ739qvDEtYk-gImifg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.iq&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Palau&usg=ALkJrhhPnc-zF0soxJnyVK_NRhhoZpiQtw
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طاسهددددس م     سددددخ  و  ،ددددس مي  دددد يع،س طلدددد  لسجدددد حا يدددد  لس دددداي  لاييباددددا    ذ يةدددد ي ييلددددسظ س ة،ددددا
 .ال1ل رولج،س تلر   طذلو  سدجرسي لشجسلك،س ي  لسعرواسي لسعيأسسا ي   نطلا لس س  لادري

 يد  ةيددل لا دس ادا لس لادسي لسرجلد ف اود  ُ يدسن فس نقثظديد   رد   ذسد    سيسدتد لسردد  
لطج،سكدس سلادسة ل جال  لساس س  س  اعد   ل ِةارس م د  ةليف لسردناا  سي لإل شسطج طس لساس س   إنسةف لدواخ

لسردد  يةددال ا ليلكدد،س  سكدد  لس لاددسي لسرجلد ف ييرددت لسجد حا سجإددسةُ لسجدد يا يد  صددسلس  يددو  
لةجرسي ي  تنإدذ  رططست،س    سذل يه   س  سطت ت ي   لساس س  ترس س   ل لساس س     لةا لسرد 

  ال2ل  ةسيس سو ي  لسكقس  لسج ةعاا ي  تلة 
  ر ةدددا  ددد  ل جدسةدددسي  جدددي شدددسطج طس  يددد  لدوددداخ  ددد  ةدددس   حدددس  لة  لسج لةددد  لساس دددسط 

 ددد  ال   ل  شددداأسُلجردددت  لساعدددا لسيدددول لساس سطاددا ياوددد  لسدددسئاي لسرددددن يشدددن ،سُ  يصددوت  سدددي
لليلكد  لسرددناا  يلسجد  سدخ   د ل  تلد ل  يدل  د لت،دس  نلساس س  سك   سك  لسسلُ لسعسل لسردن 

  ُ  ددسط    لسيددس ليدد  لدودداخ لشددسطج طسال يدد   لسعرواددسي لسعيددأسسا نلدد  لطج،ددسو   قددسي اأدد  س ة ةهددس م
 سطت يسصا  نسةبا سلأ  ا لساس س  م  تيج و،س س ست    ق ي م  تسي  لسلس  ال3ل1915لسثسط  

يدد    س  سدي لتإدس   ندسئ   دل لسردد سج صددا  يدبلظ ل نودي لسردد   سدذس   ةدعت  سدي يدست  طسسق،دس
   د  تك   لس ي  للييباا     سا ي  لسلس  لسعسسراا

يهد    ددف لس دع  لساس دسط   د  لسلدس  ييةية   ةدال  اطدسح طإيد   ردا  لل د لث يبع  تو
ا سودسمُ لسعدسل  دل  لساس س  لنونت لسلدس    دأا  إدسةا  د   ددس ت،د   ل ِةارسلليعس  ةلحا لسقالة

يرال ن  ل  ن ة     عض لس رراسي لسياسةاا ةلحا لساس س   ي سطت هنسو  عسيكا    دقا 
ل  سكدد  نوددي لسريددج   لسعدسل  سطددت  ددا لل دد ل  ي عاددخ لسرددلف تاسدد  لسردلف ةنددت  سددي لسيددال

 لةددددسه  شددددارق   للساس ددددس  لس يساددددا  يرددددثال ةنددددت صددددلاإا  أسطدددداللشددددجسلو يدددد  لسلددددس   يييددددل 

Shimbu Asahiطددددد  ل   سددددذل    ددددا لل دددد ل  سنقددددذ لسددددسيح لسل باددددا  دددد  لةددددا لسرددددسس  لسعددددسل  ال4لال
ردددخ  ردددسيس  لةدددجثنسئاا سوددددال حسصدددا  ردددنسنا يلسجددد   سطدددت ت  1915لسيدددن سا سعدددسل  لسرد لطاددا

ُ   يددد   رددد   لسقددد لي  لسلسبادددا دددد  تدددخ لدسليهدددس  تعددد  الي  سدددذل  دددس   ددد   ددددس  ةدددبعا لادددسل يبددد ي  م
  ال5للسرعل   ت، ي  عسيكا سولأ  ا ي  دسليلت،س لسرردسسا

دد  نددسل  تذي ددت لسعالدددسي لساس سطاددا  يعوددي ي  لسردددنا م نددسو لسلددس  لسعسسراددا لايسدد–نوددي طلة
لي  لادددسل لسلدددس   ادددسة لسردددد  نودددي م دددا يددد   ال  ل  شددداأسُللسدددسئاي لسرددددن سدددس خ  ددد  لندددال  ل

لسلإس  نوي لسيدوخ يد  لس دس  للدردي  سكد  هدذل سدخ ارندل لساس دس   د  م  تكد    عس ج،دس لس  دد ف 
يبعددد  م  ةحودددت لسلددد لي لساس سطادددا لسدددي لسردددد    كددد  لسرسطادددس دددد  ط دددقت نودددي لليلكددد  لسرددددناا

                                                 

                                                                                              .Lu., Op. Cit., p. 409ال1ل
  46 ي   لسرر ي لسيسبص  صال2ل
 ,Kishimoto Koicki, Politics in Modern Japan Development and Organizationال3ل

(Japan, 1980).,p71.                                                                                                        
  يي  ا  د  نسل 1879 نسل لسرلف لساس سطاا يد  ص يي ابعج،س لليسي ي     نا ليةسكس ي    لد ل  ُتع ال4ل

  اير ط،س لساس سطد   لصلاإا لسطبلا لسسلاااال  قوس ت يسع،س لسد      لس  ةجا  ال دد  يطردف لسرودد   1955
 سعدددسسخ  ددد   دددد طيدددرا سوطبعدددا لسردددبس اا يليبعدددا  ال دددد  سوطبعدددا لسريدددسئاا  ردددس ةعو،دددس لكقدددس صدددلاإا يددد  ل

د نادس: ةويددوا س يد  ت ةاد  لسددسلُ لسعدسل لساس دسط   دسنجسل  لصد دسئ،س ي نسييدد،س   ُ لسج يسدل  يهد  تداةُ ةييل  ،رظ
 لسلي سرلاإا للةسه  شرد   لساس سطاا  تسةرا نق  لسيالل صبل  حرس ةأستدس لي   ةإسيف لسدر، يسدا 

  1  صال1985ا  د   للسعسلااا  
  89-88بص  ص ةو     لسرر ي لسيسال5ل
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ايددر  س،ددس لسعرددا ةي  نسلددددا  دد  ةسطدد  لسدد ي  للييباددا لسجدد  تنسييدد،س يلسجدد  لصددبلت يدد   س دد  
 كسطت  ن  وا ي  لسلس  يب،س  سةا لسي ة، ةهس 

ا دُ  سو د     سخ اأ  سورد   دِ  لس يس يي  لس دت لسذُ لطررت فا  لساس س  لسي ةي   
  سو دد   لسدي ةدسطق،خ  ا    بسسطسطاس ييسطيس يييةاس ي  ةيل لسردد ي   د  ي قتد   ك  لسرسطاس

 دد ل  للسر دددف ةددد نخ   دددف  ذسدد لساس ددس   دد  ل   ح دددت    دد  ةسطق،ددس  دد  د لهددس لسب ددسسا سإليدسةف
ةددادعو،س  لس يددس لسرددد   سددي  لطردرسليل    لسددذُ سددخ اأدد   لقد لظ نندد  لساس ددسطدد   دد  ة،دداال شداأسُ

ي ا يد  لسلدس  هد  ل  ت،د دا يلند لة لسددال لسرددن  سور دس   ردس تلاي  لردس ج،خ  د  ة،دا  سطادا
  ال1ل  ل  ذلت  ت،    سطر  سي لساس س

اا،دس م  ار  دسي لساس ددس  يد  لسردد  سددخ تلجردس نودي لليلكدد  لسجد  لةدجل ذي نود،ددس 
  لسددي  يددجعرسف س،ددس  ذكرو،ددسلسرددد   سجلدد  بددا يمي م  لسإسصددا ةددسطلا ل س ،ددس يدد  ب لاددا لسلددس ن 

توســ  قــوة لسددذ   ييعدد ل شددعسي "  طدد لساس ددسلسرجطددسيد  ندد ة  دد   لسياسةددا تلاددي بدد نخ تودد كسطددت 
 مةيددت جطسيددا   در نددسي  رددس ت،ددسي  " يلسددسيض لسكس ددا سكددا لايكددسي لس سباددا األمــة فــا آســيا

لسجد   سطدت س،دس ليتبساست،دس  ددل  "جمةيـة التنـ ن األسـود"  ن،دس  لسل  اداةرعادسي   سسادا يد  لسدسيح 
س،دس صد يي  د   لسياسةدا لساس سطادا لسدرعادا يد  ي الدا  تو ميكلت    ذ لسل لي لسريولا لساس سطاا

" الوقت الحاض  هو انس  االوقـات لكـا تسـ ع   لك ي يد،س م  ل نسو لسلس  لسعسسراا ي  لسرد 
  ال2ل"  اليابال لحل المسألة الص نية . لل هذه الف صة لن تتك ر قرل مئات السن ن

لادواراددا ييدد   ردد   لسلددس  ةددنلت لسإسصددا م ددسل لساس ددس  سجللدددص ار  ست،ددس لسج ةددعاا 
ي  لسردسسد  لإلدجرسةُ يلسياسة   يتدوي ذس  ي  ةعد،س سولر   نوي لإل جاسيلي ي  لسرد   

نددد   ط دددسو دسنددد ف نيدددأسسا يددد  لدوددداخ ل  1915 ذ منوندددت يددد  لسيدددسة  ن دددس  ددد   دددسط   لسثدددسط  
ال   Twenty-One Demandsشسط يطسال  يد  ت  ع   د  د   دسُنس  بددللسرطسس  لس ل د  يلسع دسي  

 لسرطسس  ه : تو  س تررنج   يمهخ
ُ   لسردد  ل  ت ليدص المجموعة االولى: اس سطادا  ررد ص تل سدا لسللد    -لتإساادا لسرسطادا نودي ل

  ُ ةدددد و  دددد   للسرسطاددددا يدددد  لشددددسطج طسال سواس ددددس   ينوددددي لسرددددد  ل  ل تلدددد    وكاددددا مي تيددددجسةس م
لسيدأ  لسل   ادا لسجد  تدسب   حد  مط سولشسطج طسال  سي لاا د ف ةيساا لحس   ينود،س ل  ت ليص نوي 

 يردالظ ند  تيددنس ال  - تيددن جسي سسر  لسل   ُ لسذُ  دسب  بدد   د  نج  ل الChefoo   نا لةاإ  
  ال3لسيد،د يلإلتددسي سإلدس داكقس  ل دسل لساس دسطدد  ي ددسهخ لسر   لسنوي يج   لسلأ  ا لسردناا   ليلا

اطسف نودي ةرادل لسللد   للسرسطادا ل  لساس س  ن  ت ي د  ةي  يةعدا لسيد طولر    تو  لسرد نا
ي  لدواخ لشسطج طسال لسردن   جي ط،ساا لسلس  لسعسسراا لليسي نوي ل  ل تلسل  د  تود  لسللد   

 ي  مُ  اترس ةالل اعل   ع  لسلس  
ةند    ن د يسس يشدس   ن  سادس لس لحوادا يتجردر   نودي ي د ي هدذا لسردر ندا المجموعة الثانية:
 ةبعا  طسس  ه :

                                                 

 ,.Bertrand Russell, The Problem of China , (London, George Allen & Unwind Ltdال1ل

1966),p.135.                                                                                                                  
لسددد لي   لسلددسهسف ل   دددس  لليددد   لسددي لسجلسسدددس   تسةرددا  يددد  تردددسل     ل  ددجس       سدد  لسردددد  لس ددعقاا  ددال2ل

  79 -78  ص ال1957لسررسسا   
                                                                                      .Lu., Op. Cit., pp.383-384ال3ل
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 Dairen)ةل دسس  لي الب يي لي سللسرد  نوي تر    نل  لةج دسي لساس س  سردنسئ   ل  ت ليص -1
  ي ذس  تر      ف ةسسس   إع   للتإدسددجد  لسرسصدجد   أدا  د  نسل 99 سي  نسل 25   

      ال -ةأا      ةن    ن  يسس يح  ةأا      للطج ط 
 و  ةي  دد ة ي  هذ   للدوارد  لنجسل  لسرد   لص لساس سطدد  ي  للدس ا يلسجدسيف يلسجر -2

 لنجسل  لسرد   لص لساس س  ي  لةج ال   نسةخ  ن  يسس  -3

4-   ُ  ةأا      ي  للدوارد   اط سودسيت  كسييف   ليلا لساس س  نوي ل

 كسييف لةج سيف لساس س   سسنيبا سورقسلو لسذ   تيجعد  ب،خ لسرد  ي  هذ   للدوارد   -5

   لنرس   إس لسرنسةخ  لثسظ ن  لسرعسة   ن  لسسنساس لساس سطدد  لسلص ي -6

 ةددددسطد   – Gangwon يكددددل للشددددسل  يللةليف يلسيدددداطسف نوددددي حدددد  ةددددأا    دددد  لكدددددسس  -7
Gangwon ال1ل نسل 99ال ي  ل  ُ لساس سطدد  يسر ف  

ل   ا تو  لسرطسس   سطت ة ولظ    طاسسا اس سطاا  إسةهس ل   نطلا ةن    ن  يسس اا،س 
سواس س   يرالظ ن  ذس  يس   ن  يسس  سطت تعِ   نطلا سوج ةدل لساس دسط  ترثا لسر  لس يسن  للي  

نوي لسس خ    ن ل لليرسح ن  ذس  صسل ا   ردس ل  تطقددص يتنإددذ  طسسد   عدندا كدر  تود  
لسردر نددا نوددي  نطلددا شددس   ن  ساددس لس لحواددا ارثددا ةسدددالظ نوددي تنددس   لسجنددسيي لسدد يس  يدد  تودد  

 لسرنطلا لسرجروإا 
جيدد     ردد   لساس ددس  نوددي ل جاددسيلي صددنس اا يتع  ناددا يدد  يلةُ ط،ددس لساسط الثالثــة:المجموعــة 

اس سطادا -شدس ا صددناا الHanyehingيه   نطلا طإ ذ بسسطسطااال  يذس   دعا شس ا لهس      نج 
  جس ا  يه  لكقس شس ا صدناا سول    يلسرو   يلنطسو تو  لس س ا  ص ل جكسي  إس لسرندسةخ 

لس لل لسرد   عد ل لسجردس  يد   ل د،دس يد  تود    ي جي ال     ت ط،س للساسطي   نساص  عدنا  
يبددددذس  يإط،ددددس ةدددد   تيدددداطس نوددددي   ةددددعت سويدددداطسف نوددددي لس ددددس ا لساس ددددس يسقدددد ي م    ال2للس ددددس ا

 جي   لسررسةي لسرع طاا لسسئايا لسر ة ةف ي  ليلة    ت ط،س لساسط
ُ  يترر   طوبسظ يل  لظ طل نوي تع،  ل المجموعة ال ابعة:  سرد   ع ل تذةدس مي لنطدسو  وكادا م

لسرطودد  سددخ ارنددل  يذسدد   ددد ف ةيساددا نوددي ادد   ةددس ا لسرددد  اُ دنددسو مي حودداج مي لاددا ة سددسف 
يلطرددس  نددل لسرددد   دد  ل  تعطدد  مي تدداةس مُ ةدد و  ددد  ن ندد ةف لسرسطاددس  سددي لليلكدد  لسردددناا 

  ال3ل ااس دليلكد،س  سي مُ د   ةيساا لحس  ي ن،س لس لاسي لسرجل ف لل 
  در نا    لسطوبسي لسج  لب     تنإدذهس يه : يكرت المجموعة الخامسة:

 ل  تل ل لسرد   سةجر لل اس سطدد  ذُي طإ ذ  ريج سيس  ةاسةدد  ينيأسسد  يلدجرسة د   -1
ل  تجع،د  لسرددد   رددن   ددص ل ددجالو لليلكدد  سواس ددسطدد  يدد  ةلحددا لسرددد   دد  لةددا ت دددد   -2

  سطاا نود،س  يج لاسي ي عسب  ي  لي  اس

تعدددد  ندد ة  قدددس  دد  لساس ددسطدد  يدد  لة،دد ف لس ددساا لسردددناا يدد   نددساص  عدنددا يدد  لسرددد   -3
 ردوت يد،دس ط لندسي  يدولا ةدس لس بدد  للسرد لاند  لسرددندد  يلسسنسادس لساس دسطدد ال يحرد س 

 اس سطاا   جس ا -صدناا إلةليفتو  للة، ف 

                                                 

-Barbara W. Tuchman, Stilwell and the American Experience in China, 1911ال1ل

45,(London,  Macmillan Publishers, 1971),p.47.                                                            
  167-165لسعق    لسرر ي لسيسبص  صال2ل
  تسةردا ةددال  الددي  للسلددسهسف  1945-1914بدددس ييطدد ي   تدسيس  لسعالدددسي لس يسادا: لي ددسي لسلدس  لسع ددسس  ال3ل

  64ال  ص1978ةلي لسرعسي    

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.iq&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Macmillan_Publishers&usg=ALkJrhhhISJHj0DnKoxYckxKPIa0JbQbnA
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%ال 50لي لسلسباددا  دد  لساس ددس   لدد ية للسدد لل لسرددد    ددسلو  ددس  و  ،ددس  دد  للةددولا يلسرعدد  -4
 نوي للدا    ل جاسةست،س يلدس ا صنسنسي  سباا   جس ا بد  لسقو    

 ددن  لساس ددس  ل جاددسيلي يتددسلحال سردد  يلط ددسو حطدد ا لسيددأ  لسل   اددا يدد  نرددص لليلكدد   -5
 لسردناا  

ُ  كسييف  ر   لسرد  نوي   ليلا لساس دس   يدبلظ  -6  ا حطد اط دسوددسيت لةنقادا  س نودي ل
     اا مي صنسنا تع    مي تد،د  لسر لطا ي  لدواخ لي  د ال لسرلسبا سد سسف ليس  يلال 

  ال1ل  ليلا لسرد  نوي  ص لساس س  ي  لسجب دس  سس اسطا لسق ذاا ي  ةرال لطلسو لسرد  -7

بدددا ييددد   يليددد نتكددد  لسرطسسددد  لس ل ددد ف يلسع دددسس  تردددي لسردددد  يددد   اسط،دددس للدوارددد   سددخ
إكُس يرال ند  لحردسن،س لسياسةد  يللدجردسةُ يلسعيدأُس سواس دس   يلل دس كاسط،س لسلرسُي يلس

للكثددس لهراددا  دد  ذسدد  هدد  ط ددس لسق ذاددا يدد  لسرددد    رددس  جلددسال يلسعلددد ف لس  ناددا لسسةددراا يدد  
 لسرد  لسرعسييا بدللسك طإ شااال 

 تدخ تلد اخ تود  ذ لط،س شأوت يصساا اس سطاا  س ودا نودي لسردد    جر     تو  لسرطسس  
سكدد  لسرددد  تعردد ي يندد  اسسددص دندد لي  دددس يةددراا  دد  لنالط،ددس   لسرطسسدد  سورددد   يددسسا تس ددا

يةعو،ددس  عسييددا سودراددل  دد  لةددا ل  تجدد حا لسدد ي  كدد  لسرطسسدد  لساس سطاددا  يسرددس سددخ اأدد   إ أددس  
دد يبدد نخ  دد     سددذل  ددسي  ل دد ل  شدداأسُالس  ددس الظ لسلأ  ددا لسردددناا ل  تددسيض لسرددذ سف لساس سطاددا ييرظ

ل  الرددا  د  لساس ددسطدد  نوددي  ف لا دس ادا لسجدد   سطددت  د  لشدد  لسرعسيكددد  سجود  لسرطسسدد  لإلةلي 
  ال2للسجنسي  ن   عض لسرطسس 

لسسلُ لسعسل لسردن   ب د   م      يجع لظ سوجنسي  فارس  جعوص ببقاا لسريسئا ل  ل  شاأسُال كس 
 ي رددايعدا د  ادا ييانادا   كدس    يعد  سورلسي دا  يسلد  ت،دسي يد  لليةددسا لسياسةداا لسرددناا يةف

لسرددد  لسيددق  يدد  يلةف لسددسيح لس اناددا يلسل  اددا يدد    اددس عدد  ل  لسرطسسدد  يةاسةددا لساس ددس   دد  اُ 
  ال3ل ةسمف لسرد  لسل  ثا   رس دس ت لسرلسيا لسردناا  إر  ط لاس لساس س  يبأا 

 ل  يبع   إسيكسي  1915طايس   ي  لسيس ل ن س    يليص لساس سطد   ينوي طل ة نسل  
 ذ لسلأ  ا لسرددناا نودي لسجرود  ند   عدض  طدسسق،خ  يسكد    دسا تنإددذ  دا لسرطسسد  للحدس   

سالردو ل  لسبدا ذسد  نودي  دص   لسجنسيلي لسج  يليص نود،س لساس دسطد   يد   ن  سادس لس لحوادا تس  ي
يس سدا للدس ا يللتدسي ي   عض لسر   لسردناا  يساي ي  ةرال لطلسو لسدقالة   ردس تندسيس ل ند  ل

يددإ    لهددس   دد   ددنجال  يرددال ندد  ذسدد  لسرسكددعا س ددس الساس ددس  يدد  لةددج ال  لسرنددسةخ للسد  دد فال 
جيددد ال ترردددل  لساسطلنروادددا  دددن  نلددد ة ل جادددسيلي   دددذ  لسيدددأ  لسل   ادددا  سدددي لسدنددد    ددد  ط،دددس 

سر ليلددا  قاددا لسدد ي  لسعارددي للحددس   يهدد  لكددسيا  ددس  لس،دد    ن،ددس لسرلسياددا نوددي لسررددسس  
  ال4لالسقسسطسطا

لةدددجر لل  ددددسييل  ترسادددا يددد  دقددد   لسرطسسددد  ي دددد  ل دددر لساس دددسطد   ل  لسردددد  لحدددذيد 
س سوردد  اطدسسق   فاد  ل ط،سئاظددد ل لساس دسطد   لطدذليظ  1915  سسل   لسيس ل   يةسئا لد    يإ    ل 

يدد  لسسكدد إ سورطسسدد   سةددجثنسو لسردر نددا لسرس يددا لسجدد   ددجخ لل جإددس  ب،ددس سورإسيكددسي لسال لددا  

                                                 

  51  ص ال أجبا للطدو  لسررسسا   ة يللسلسهسف   س تد  س   لساس س  لسل  ثا   تسةرا يةال ةعد   ي  ال1ل
  239ال  ص1957ة لهس ل  ط،سي  سرلسي    تسيس  لسعسسخ ل بدسيي   ن  يلي لسرأج  لسجدسُي  ال2ل
                                                                                      .Storry., Op .Cit., p. 153ال3ل
    .George W. Keeton, China The For East and The Future, (London, 1949), p.150ال4ل
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 لكدطس   سدذس  دسسجلسو   دأا  أثدف شدسطج طسي لسل لي لساس سطاا يد   ن د يسس   س دت طإي   محذيل
  ال1ل1915  سسل   لسثس     سر ليلا نوي لسرطسس    ل ل  سيل  ل  شاأسُال 

ةويدوا  د  للتإساادسي بدد  لسردد  يلساس دس  يليلدت يد،دس لسردد   ي   ر   ذسد   نلد ي
س لسد،دس لسليدخ لسردسص  سةدجر لل يؤي  لل دد ل  لليبعدا  رددسيظ نودي لسرطسسد  لسد ليةف  سسردر ندسي 

  إنددددسةفلساس سطاددددا يدددد  لدودددداخ يدددد  د   دددد  لسردر نددددا لسرس يددددا  ييدددد   لسبددددا ذسدددد  يليلددددت لساس ددددس  
تدسيسدددسظ تلدددجإر لساس دددس  سنإيددد،س فاددد   ال  سدددي لسردددد   عددد  لسلدددس  نودددي ل  تردددب   دندددسوظ كاسيت دددسيل

لساس دس  نودي ل جادسيلي يد   دا  د   ن د يسس ي ن  سادس  ر    ناليظف نوي ذس   س جاسيلي حسصا  
  ال2لي س  ينوي تر      ف لةج دسي  دنسو ب يي 

لسردددد  يلسرطسسددد    ادددس م دددس  سسنيدددبا سدددسةية لليعدددس  ةلحدددا لساس دددس  نددد  ةاسةدددا لساس دددس  
-Yamagata Isaburō 1858 لاس س ستددس    لبدد ي   لل دد   يلسع ددسس  يكسطددت  جرثوددا  رال اددسي

 نددذ ييددسف  لسياسةددا لسرسيةاددايدد   تددذ دسظليلسددذُ  ددس  للكثددس لسُرقدداخ لسعددسل يدد    يسددس   طسئدد ال 1927
  يذ س 1915 ال است  لسج   ع  ب،س  سي ييليف لسرسيةاا لساس سطاا نسل  ةي   ج   يل  هدسيب     

ي دد ة نددس ود   دد  لةددا تللدددص    ذطدد  نوددي لساس ددس  ل  تعدد ي يتلددُ    دع،ددس يدد  لسرددد  ي ن دد يسس
ُ   :ي ذس  لل ل  تيج ي  لسرد   سي : حط ف لةجإ لي لسل   للةنقاا يلسثسط  ل  ل تجرذ لساس س  م

ةددو و الددد ة  سدددي تعددسي   قالددد  يقجوددد  لسطسسلددا يلددد  تيدددجطال لساس ددس  ل  تعددد ي  أسةدددق،س يتلدددسير 
 سسردس  ل  سدي  نطلدا لس دس  للدردي   لس ي  لسرجلسيبا ةدج ة  لارسن،دس  دد ةظ  يي  ل ِةارسنود،س

   ال3لتنج،  لسلس  
 يم يلدد   لساس سطاددا يلسردددناا يدد  لسدد ي  لس سباددان لللنددسل ال   ددأالي ت لةدد يفارددس ارددل 

  يسر لة،دددا ذسددد  لسعسسرادددا لايسدددي ط،سادددا لسلدددس  نلددد  دددذ  لسرطدددس ةددد    ددد ةلة   ددد ف لاس س ستدددسال 
  للحدددسس   ددد  لبندددسو للةندددس  ادددس تدنددد  لسر دددسنس لسعنردددسسا بدددد  لس دددسددد    سدددي لسرطدددس  ددد   

تل سدا ةيسنست،ردس  ب،د  يللنسل  للحدس   ييد  تود  لسلسسدا يذطد  نودي لساس دس  يلسردد  ل  تجعسيطدس 
ُ   إل بسا طد س  د  لسرد لدا  دل  دا   إاددسةتلسسف    لسل   لس سباا كد  لسعدس  للصدإس يذسد   م

طددت لساس ددس   ذل  س نتللدددص ذسدد  ةدداأ    يددجلدال        ل       لا دس اددا  دد  ييةدداس يلس لاددسي لسرجلدد ف
تجرس   سةجإ ليسا تدعا لسرد  تنإس  ن،دس يتد يع،س سودد و  سدي لس لادسي لسرجلد ف  يةد   تيدجإد  

  ال4ل   تو  لسريسسا سجر     تذ دسلت،س ةلحا لسرد  لاحدسف
  ددأوا لسر،ددسةسس  لساس ددسطدد  يدد  يلاددا  سساإ يطاددس لل سسأاددا  سسددا  دد  للةددجاسو  ميةدد يد  

  دل ذسد   يدذ    دل ذ سطدس ةدس لظس د  لل قسلا يسا لساس سطادا يلس لادسي لسرجلد فيلسج تس ي  لسعالدسي ب
 عد ل ل دسيف لس لادسي  لسلأ  داطرد  لاس س ستدسال سدذس  يدإ    س س،دسل يحردرظ لساس س  سخ تع  ل سسأدس ند يظ 

 يددسسا     رددس ندد   لسلإددس  نوددي لسيددالل يدد  لس ددس  للدرددي يمةددالسرجلدد ف لل سسأاددا يدد  لسرددد  
سردددد  هددد    كددد س يددد   سادددا للهرادددا سكددد  تكددد   لسرإسيكدددسي بدددد  لساس دددس  يلس لادددسي لةدددجلال  ل

  ال5للسرجل ف صسسلا ي إج  ا

                                                 

                                                                                       .Beasley., Op. Cit., p.199ال1ل
                                                                                                                      .,.Ibidال2ل
  160-159ةو      لسرر ي لسيسبص  ص ال3ل
 ,) ,Roger F. Hackett, Yamagata Aritomo in The Rise of Modern Japan (1838-1922)ال4ل

U.S.A., Harvard University press1971),p284.                                                            
                                                                                        .Russell., Op. Cit., p. 135ال5ل
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  يد  لاس س ستدسالم س  سسنيبا سوددال لساس دسط  يدس   بدسي دسةتد   دسط ل  جإلدد   دل  ال ادسي 
ندسل  د  يرا للحسي  ل  تعجر  لساس دس  نودي   ة ةلت،دس يلد   ردس يعودت يد   سب،دس  دل ييةداس 

يل  تس   نوي بنسو د لن هس لسعيأسسا ي  شرس  لسرلا  لس،سة   ييرا ند ة دوددا  دن،خ   1904
م دس لنردسو لل د ل  لسياسةداا لساس سطادا يدسط،خ  دسط ل  لسجإسيت  دل لسردد  بد ل  د  لةدجر لل لسلد ف 
،خ ي  يةس  للنرس  لساس سطدد   يذس  سس قج ن  اسسص  نر   يكسف للحجسل  للدجرسةُ سورد  

يسددددسةف ندددد ة لسرردددد تد  يدددد  للطجرس ددددسي  سددددي ندددد  اسسدددص لسنددددسح لسيددددسسل سو صدددد    سددددي لسيددددوطا 
  ال1لةسطق،خ

 سلية لسرد  ي  ل  ال ل لسردجرل لس يس   سسر   نوي لساس س       س  لل ا اا،س     
للسبس  لسرإج حال س اا لسج  تقنت ةاسةادلس لاسي لسرجل ف لل         ل       لسردلإا  طسسق،ستجسلةل ن  

  لسياسةدا بجود  تل اخ ل جدس  شدإُ  لكد  تريد  لس لادسي لسرجلد ف  سي   دإ،س لدجرس  يلو لسرد  
ادسهسلي لسجد  ددسل ب،دس لسطدال  لسرددند    يدق  شدع يهخ لسعرددص جيس ل ذس  لل جددس  لس دإُ  يلس

سردددد  نودددي دقددد    سسدددذ  لسدددذُ سلدددص بدددقالةهخ  ي لساعدددا لسردددد  سوبردددسئل لساس سطادددا  سدددجخ لةبدددسي ل
  ال2لبس ج،س لساس سطاا لسرطسس 

 سيسددددت لس بو  سةدددداا لساس سطاددددا  عدددد    ليلددددا لسرددددد  نوددددي لسرطسسدددد  لس ل دددد  يلسع ددددسس  ل  
للييباا,  سسر سطخ لسلسباا لساس سطاا  ع  لطج،دسو لسلدس ,  لسكقس  تلرا ي  للدا نوي   ليلا لس ي  

 دس  لس  لصدسي للسرسطادا, يبسسإعدا ترأندت  د   لسبا  يسن ف ةإ  لسلس  لساس سطاا سولوإدسو كد  
 تردرنتلسجد    ال3ل1917ي  1916 ندس  ِ  يد نلد  ةويدوا  د  للتإساادسي  ن  اسسدصتللدص ذس  

لنجسل   ا    ييةاس يبسسطسطاس يلاطسساس ييسطيس  لص لساس س  ي  لدواخ لشسطج طسال يلسد ي للسرسطاا 
سبددا لةددجرسلي لشددجسلو لساس ددس  يدد  لسلددس  كدد  يدد  لسرلددا  لس،ددسة  لس لدعددا شددرس  حدد  للةددج لو  ل

س اددا, يذنونددت  بسشددسف  عدد  دلل  لإلةليفلس،درددسي للسرسطاددا يدد  لسرلددا  لس،ددسة   لل ددس لسددذُ ل ددسي 
        ل     ت ددص تو  للتإسااسي لط،س ل تعجس  ب ة ة ل ردسس  حسصداال سواس دس  يد  لدوداخ لشدسطج طسال  

رعسيكا لل سسأاا, ي ر س،س نوي كرسطسي  ن،س س ن،رس لسسو لسلأ  ا لساس سطاا  سيست ةسه ف لس 
  ال4لي  لسريجلقا سجللدص ار  ست،رس لسج ةعاا ي  لس س  للدري

س ادددا ةح س،دددس دلسإسصدددا سواس دددس , ننددد  لندددال   أ  دددا لس لادددسي لسرجلددد ف لل  توددد تددد ليسي 
يه   دس يدست    ا    لس يسجد  ي   عيأس يل   ك  لسرسطاس يذصبلتد , 1917لسلس  ي  طايس 

ميةدوت لساس دس   عثدا ا  يب،ذل لسر ة  نود،رس كسييف لسجنيدص لسعيأُس يت كا    لدإ،رس لسياسةا
لسدي  الIshii-Ranshingu Kyōtei 1866-1945 دد ت   يلط ددن   ل ا د  نيأسسا بسئسةدا لسك طدت

  ال5لسو ح   ي   إسيكسي  ل لسدسط  لا دس   يلشنط ,
بد  ييسدس لسرسيةادا  1917ل و      دسطقد  ي  لسيسة ب ي لسرإسيكسي لسرسصا بد  لس

ا د ال, ياس دت  لساس دسط  ل يلسك طدت الRobert Lansing  1864-1928 س   لييبسي لطينسدلل 
ية،دددسي طاسهردددس  يلاةدددجرسي لسرإسيكدددسي بدددد  لسددددسطقد   ددد  شددد،س ل وددد    جدددي شددد،س ت دددسس   يد،ددس

تإسااددا ل سلنوي 1917ت ددسس  لسثددسط   يلةددإسي ندد  ت ااددل لسطددسيد  يدد  لسثددسط  1917لسثددسط  ةددنا 
                                                 

 Paul Hibbert Clyed, The Far East: A History of The Impact of The West andال1ل

Eastern Asia, (New york ,Prentice- Hall, 1952), p.390.                                                    
  162-161ةو     لسرر ي لسيسبص  ص ال2ل
                                                                                              .Buss., Op.Cit.,p.263ال3ل
   67  لسرر ي لسيسبص  ص  ي يطي ن 97ةييسل  لسرر ي لسيسبص  ص ال4ل
  54  لسرر ي لسيسبص  ص تد  س ال5ل
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لسجد  لكد ي لنجدسل  لسددسطقد  م  لسردد  بود   يدجلا  الAgreement Ishii–Lansing لا د -لطيدنس
بدد  لسد ي   يل  لساس دس  س،دس    دجس السجلسي  لسد سلي  اروص نالددسي   ذ نجسلي،رس سيذي ةاسةف, يب

 يدددل   ييدد  لسدد ل طإيدد  س  لسرإجدد ح  يدد  لسرددد , يل   ود،رددس الجس ددس  ةاسةدا لسبدد المصــالح خاصــةل
سوبلد  ند   تيدج ا تدسي  لسلدس  لسطسيد  نوي بسيت       جسو طل نودي ل  لسلأد  جد  سد 

 رسس  لي ل جاسيلي حسصا ي  لسرد , ارأ  ل  تجلسال  دل  لد    د لان  يينسادس ةي  صد الا 
  ال1للحس  

 لةدجرسلي نودي لط،دس تذكدد للتإساادا  تود س اا طادسي لسدي دلس لاسي لسرجل ف لل اا،س م  
يدد   ددد  ندد ت،س لساس ددس  يلسلإددس  نوددي لسررددسس  للدجرددسةاا لساس سطاددا يلدد ن  ةاسةددا لسبددس  لسرإجدد ح

لحدجال  لسطدسيد  يد  تإيددس    سدذل  يدذ ي  لسرد  لسياسةاا يللدجرسةاا سررسسل،س رثس ا ت  اخ 
يردالظ ند  ذسد   يدذ  ت اادل    بدسيف للسرردسس  لسرسصداال  دس  ةسددال نودي تندسدض تإيددس للتإساادا

سدخ اأد  تعد  ا ةاسةدج،س لسيدس لا سر لة،دا لسج ةدل لساس دسط  يد   نوي تود  للتإساادا لل سسأاا لإلةليف
بدددا ليلةي ل  تجدندد    لة،دددا لساس ددس , يدد  يددددت  سطددت   ددد  سا نن،ددس  دددسسلس   نلس ددس  للدرددي

  لل دس       لسرد -لساس سط  لا  ال لةوتد لسرال -إ  لتإسااا للطينسي ي  سذل لسعسسراا لليس
 سيسددت لساس ددس  لطج،ددسي تددسي  لسلددس  لسعسسراددا لايسددي سجنإدددذ ةاسةددج،س   دد  ةسطدد   حددس 

ناددسل لسةددل ا  يعلدد , يةددسوي تودد  لسإسصددا  سكددطسل  لليكددسس لس لحواددا يدد  ييةدداس  لسج ةددعاا
جرودد  ندد    يغبددا لسلأ  ددا لسسيةدداا لسد  دد ف يدد  لس1917لسقارددسسا يدد  لسرددس ي ن ددس  دد  لذلي 
يتدددسو ةي  س  يردددالظ نددد  لندددال  لطيدددلسب،س  ددد  لسلدددس  للتإساادددسي لسيدددسسا لسجددد  نلددد هس لسقارددد

   ال2للس يس 
يب يةا لدا يد  لسرنطلدا  قدسسسدس ي  ةس ةاسةاظ لية ي لسث يف لسسيةاا يسل ظ ينوي طلة  نسل  

   ددد  دددالظ   يذكدددلت لسرلاطددا  رددد  ةدددأا    ددد  شدددس  لسردددد  تل  ددد لظ يدد  شدددرس  ييةددد   ن ددد يسس
يذصددبلت بدذس   ددا لسلدد   لس يساددا  رددطسبا  قدسسس يشددرس   ن دد يسس ي ن  ساددس لسرسيةادا  نددساص دةد

بسسطسطاس  يسطيس  يلس لاسي لسرجل ف  ج ياا   أا مي   لسكقس  يلسسئايا ي  لسعسسخ    ل ثس  لساس س 
  سحس    تو  لسرنطلا 

 ا   ددس لسقو ددلا يفلسثدد  مُ  عدد  شدد،س يل دد   دد   1917يدد  كدد و ذسدد   ييدد   ددسط   للي  
قدسسس يذسددد  ل دددجال  حطددد ا لسيدددأ  دددددسةف لسددددال لساس دددسط   نسد ددد   حطددد  ليةدددس  دددد لي  سدددي ةددد

لسث يف لسقو لاا  ي   ة،ا لحدس  دد ل لنردسو  د  لسلأ  دا لساس سطادا  ان لو نخ لستل اخ ي لسل   اا 
ُ   ندد  اسسددص لجس ددسي سوجدد حا لسعيددأُس يدد  تودد  لسرنطلددا  نرواددسي  تع سدد    دددف لساس ددس  كدد  م

   ال3ل ع  لسلس  ي   س وا  س ةدقدسسستنسيياا ةيساا س،س ي  
ارأد   شد و نودي مُ لساس دس  ت،س يمُ  حس     عض لسياسةدد  لساس سطدد   سيض لد لل

 رسسل،س ي  لسرد    نويا س يس سةبو  سةاظ  ج،سد   اةُ  سي ن س  ل  ارس  عالدست،س  ل  وإسئ،س
 1918سةف بددد   يج ددسُي لسلأ  ددا لساس سطاددا سددخ تنجدد    جددي لذلي لل ددس لسددذُ لة   سددي  نسد ددسي  دد

                                                 

نسصخ  لسي  نق  لسرطو  يصالح ل رد  هسسد ُ  ةيلةدسي يد  تدسيس  لس دس  للدردي لسلد    يلسرعسصدس  ال1ل
ن لسإردُس  163-162 ي لسيدسبص  ص ن ةدو     لسررد164ال  ص 2003لسلسهسف  أجبا  يجس  لسرعسيا    ل

  160لسرر ي لسيسبص  ص 
  ل بدددددسيي  ةلي لسرن،ددددا لسوقنددددسط   1939-1914نودددد  صددددب   لسياسةددددسي لس يساددددا بددددد  لسلددددسبد  لسعددددسسردجد  ال2ل

   36-34ال  ص2003
  144ن ةييسل  لسرر ي لسيسبص  ص53  لسرر ي لسيسبص  ص تد  س ال3ل
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 يد،دسنيدأسسا  ا  لسقادسل  عروادسيمطد   دسيض لسجد حا لساس دسط  يد  ةددقدسسس  لاس س ستسال  د  صسح 
  ال1لف لا دس اا ب نخ يلةنسة    دقا يسطيس يبسسطسطاس يلس لاسي لسرجل ل      نس  تك    رأنا

 سط ل   ية    يسسا لسج حا لسعيأُس ي  ييةاس إلنسةف  لس يس  يي  تو  لل نسو يإ  ةي 
لدس ا ةق،ا شسااا ة   ف كد  لسرسطادس  ي د  لسنس ادا لسياسةداا يدس  لس،د    د  لسجد حا  دس   جرثدا 

 بددد  م د   ال2لللسرسطاددس  لسنريددس  لس يسددا لسعثرسطادداال لس ةدد يدد  ل لددسو ييةدداس يدد   سسددا  ددس  كدد  ةي  
س  ددسط ل  نليددرد   دد   لس ةددسئا لسجدد  اددد  لةددجر ل ،س سجللدددص تودد  يدد  ييةددا لس يددس  رثودد  ةي  

 لس ساا 
يرددا ديددخ  ددن،خ تلدد اخ لسريددسن ف سولدد   لسرنسهرددا سوثدد يف لسقو ددلاا  يدد  ييدد  هددذل لس ددذ   

بددد  لسلدد   لس يساددا طإيدد،س  لايلو ددد  يرددا للحددسي  لسجبس دد  يلسجإددسيت  ددل لسقالشددإا   رددس ل  
بسسطسطاددس   بدنرددس يرددوتد  ددس  ييسطيددس يرددوجس لسجدد حا كدد  لسقالشددإاكسطددت  نليددرا   ددأا  قدددس  يسساس

ُ  ال3للسجددد حا  ر ليلدددا لسددددسي  كددد  للسردددس  تدددد حا    م ددددس نددد  لس لادددسي لسرجلدددد ف يذط،دددس نسيكدددت م
لسرد   لسدذُ    ل       نيأُس    شذط  ل   بلد  دد لي نيدأسسا سواس دس  نودي لليلكد  لسيددقدسسا  

 ةيددللسجرددس  يدد   ددا لل دد ل   هدد  لسددذُ  ،سس يلساس ددس  يترددرار سيةددج   ددا  دد  بسسطسطاددس ييسطيدد
ةإسلو لس ي    إبالغ 1918تر ي  لسيس ل ن س   لسر ليلا يدسل ي    سي اليسي لس   د لسسئاي لا

    ال4لقدسسسدلسلواإا ن  دسليا  سسر ليلا نوي لسج حا لسعيأُس ي  ة

                                                 

                                                                                      .Beasley., Op. Oit., p.209ال1ل
  )Litovsk-Brest Treaty of بسسيدت سدج ييد   عسهد فلسرسطادس لي تو  لسإكسف د   ع  ل  نل ي ييةداس  تق ةيد ال2ل

 يد  تررنت لسر لة لاتاا: 1918ي  لسثسس     لذلي 
سند ل يسج لطادس يتدسو تلسسدس  رددسهس بدد  لسرسطادس يلسنريدس يبدد  لهدسس  تود  يليلت ييةاس نودي لسجندسي  ند  ب   -1

 لسقالة 

 لسدالو ن  سج لطاس يلةج طاس ييون ل  -2

 لسدالو ن  لي سلطاس يللنجسل   سسرعسه ف لسج  لبس ج،س ةر، يسا لي سلطاس يةي  لس ة   -3

 لسجنسي  سو يسا لسعثرسطاا ن  ليةهس  يدسي  يبسا ل  -4

 لس نساا لسقو لاا ي  لليلك  لسج  تياطس نود،س ةي  لس ة  لل جنسس ن  ط س  -5

 ق ي م  ييةاس  س را نوي لسجيواخ   سيا للسرس  للطإا لسذ س اط،دس  سطدت تلجدس   سدي  د ف هد يو يةدالل 
  ُ ناددس: نرددس نقدد  1917 ددل لسدد ي   دد  لةددا تنادداخ لل دد ي لس لحواددا يدد  ييةدداس  عدد  لسثدد يف لسسيةدداا نددسل 

 ل بددسيي  1950-1815رد  نود  لسلد ُي  ةيلةدسي يد  تدسيس  لييبدس لسلد    يلسرعسصدس لسع س  نرس و ل
   313ال  ص1999ةلي لسن،را لسعسباا  

ال سردودددي لسلدددس  يددد  Winston Churchillليطيدددج   ت سشدددا ييسدددس حسيةادددا بسسطسطادددس يددد   دددذ سف دددد  ،س ال3ل
و فـا الوـ ق، عـن ط يـق دفـ  عل نا ال ننوئ جرهة جد دة ضد العـد  ذ س يد،دس "1918لسرس ي    لذلي 

المعقولـة  =الج وش اليابانية للى اقصى ما دمكن داخل روسيا، وعن ط يق تح يض اليابـال بكـل العـ وض
يردال ند  ذسد  يلد  يةد ي ييليف لسلسبادا لسقسسطسطادا على ال تدخل فا صدام مباش  م  القـوات االلمانيـة". 

 ل  ال ث بد  لسرسطاس يلساس س   ي  ذس  لسج حا  رسس  تجرثا ي  تدن  يد س ييس   رأ 
  398-397ُ ناس: الدي  لسرر ي لسيسبص  ص 

 , ,Samul Flagg Bemis, A Diplomatic History of The United States, ( New yorkال4ل

1955), p. 685.                                                                                                                 
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 إلطلددسذقدسسس دأسسا  سددي ةددلةرعدد ل نوددي ليةددس   روددا نيدد ةي  لس يددس يبعدد   إسيكددسي بددد  
لدجس ددت لس لاددسي لسرجلدد ف  ددذ  اأدد   تدد حو،س اةددا    يب،ددذل لسردد ة  ال1لاالج اأ ةددو يسكاللسلسلدد لي 

تدذ د  لطيدلس  لسلد لي لسداأادا  د  ييةداس يلد   م دس  د  ية،دا طادس لسراةيدا لسعيدأسسا لساس سطاددا 
 ل س  تيدد ا ل   ندد دددس   يذط،ددس يمي م  لسلدد ف لسجدد  اددد  ليةددسس،س تجكدد    دد  ةددبعا يددس  تجرس دد

  Irkutskلةردل   1918يلحدسلظ تخ لسج صا  سي ددسلي ط،دسئ  يد  لسثدسط   د  ل    -ةن   ييةاس-ال
          ل  قدسسس تد نر،س دد ف اس سطادا تدسل   يد   ن د يسس  دليةس  يسدجد     لسددال لساس دسط   سدي ةد  سي

 دس  سواس ددس  يد  تودد  لسرنطلدا  دد  ذ    لسرطد  لسعيدأسسا لساس سطاددا  سطدت ت،دد    سدي لكثددس  د  ذسدد 
ليبل  سي حري يس   ياطسف نوي ةأا لسل     سسكس ا  ي دس  ند ةهس اإد    أثددس لسلد لي لسجس عدا 

  ال2لللحسس  لسر سي د   سسلروا لسعيأسسا يبسد  ةي  لسسيس  لا دس اا
 ڤ ةددددج واڤالةل يدددد   دنددددسوقدسسس لسجدددد  ط سددددت دهدددد يت لساس ددددس   دددد  ليةددددس  د لت،ددددس  سددددي ةدددد

Vladivostok هدد      لس،ددسةلسرلددا  نوددي  سيمكقددس  دنددسو سسيةدداال  ذلي لسر دددل للةددجسلتاد  لسُر،ددخ
لسجدد   ةي  لس يددس شددس  لسرددد   م ددس ددد لي  سددي قدسسس دس ةددلسيدداطسف نوددي حطدد ا ةددأ  لسل  دد  نق دد

ليةدوت هندسو يكدس  هد ي،س  يددسن ف لسرددس ال لسسيةداا لسرنسهردا سوثدد يف لسقو دلاا لسجد  تدخ تناار،ددس 
قدسسس سرنددل يددد س تودد  لسرنددساص يدد  ل دد ُ دةلي لسعيددأسسا شددس  ةددتددذ د  لل دد لي   يدد  ةندد   ييةدداس

  ال3لسوع ةف  سي بالةهخ لسل لي لسج اأاا  يسن ف ن    يرالظ لسناسل لسد    ي  ييةاس
 يدسيسا  م دس اداال ةند ُ  دل ي د ف 7,000 أ طدا  د  ل اس سطادا  د ف   ةيد ن ة لسل لي ب

لاطسسادس يلسردد  ل  تللدص لهد ل  لسلرودا   ند  ي د لي صد دسف  د  يسطيدس يبسسطسطادس ي سوع ة يردالظ 
سددخ توجدد ل يدد  تل  دد  ددد ف يسد،ددس  :قدسسسدسكدد  لساس ددس  لسجدد   سطددت  جو،إددا سكدد  تددد   دد اا ددد ل يدد  ةدد

تلرددي  ر ليلدا ةي  لس يددس   يدبعا لل  ةندد ُ يل جإادت سنإيدد،س يد  يسددسةف ند ة ةن ةهددس  يسكد  
ُ   منونتد  حوادا سسيةداس  يلط،دس ةجيدل  د لت،دس  رددسة ت حا ي  لس داي  لس ل لساس س   سل جنسس ن  م

س لةددجسلتاداا يدد  لدرددي  ددس  ل جوددت لسلدد لي لساس سطاددا طلساظدد  يطجادددا سددذس  تللدددص لهدد ل  لسلروددا 
قدسسس ييصددوت د لت،ددس نندد  لسن،سادا لسلسسبددا سويددأا لسل   اددا لسعدسبسف سرن دد يسس  يلسددي  دد ية  ن  ساددس دةد

  ال4للسرسيةاا
يددس  لسددسلُ لسعددسل لساس ددسط   ددس   دددس  يددجلس يلدد   سطددت  ينوددي لسددس خ  دد  تودد  للطدددسيلي

لليةدددسا لسقسسرسطادددا تر دددي  ددد  لسرردددسنإسي لسرسسادددا سرثدددا توددد  لسلرودددا  سكددد  لسعيدددأسسد  ييةدددس  
للنرددس  سددخ اأ طدد ل  س قدد   يدد  كدداسس تودد  لسإسصددا  دد  لةددا ت ةادد  لسج ةددل لساس ددسط  يدد  اسسددص 

هندسو يلد   سطدت لسرندساص لسجد  ل جوج،دس لساس دس  ة     يةسنس   س تخ تللدص لسرأسة  للدجردسةاا 
  سدددذل لةدددسنت لساس دددس  1917تإجلدددس  سدددي لسيدددول يلسرددد لة لس ذلئادددا  ندددذ لطددد لس لسثددد يف لسسيةددداا ندددسل 

  ال5لقدسسس ةي  ل  اعجسك،س ل  دبجد،د هس  سسيول لسج  ةحوت  سي ة
                                                 

 سطددت تلستددا  ددد و  دد  لسدددال  ت اأ ةددو يسكدد ل  نندد  ط دد   لسلددس  لسعسسراددا لليسددي شددأوت ييةدداس ددد ف  دد ال1ل
لسسية   يي  ل نسو   ف  أخ  أ  ا  دسطيأ  لسرادجا  يإ  تو  لسل ف د  ةنرت  ل لي لكسفاا يصا ن ةهس 

ا يدد  للشدد،س لليسددي  دد  لسلأددخ لسقو ددإ  يددإ  ال يةددا  ي ددد  تإكأددت لسدددد ش لسسيةددا50,000 سددي  دد لس  ل
ُ نادس: ةدو       يد  ةددقدسسس  لسصدسف  د  دقدا لسثد لي لسقالشدإادد   لددت  ج اأ ةدو يسكاالس   لي لسعيأسسا لس

  178-177لسرر ي لسيسبص  ص 
                                                                                         .Beasley, Op. Cit., p. 210ال2ل
                                                                                            .Clyed., Op. Cit., p. 529ال3ل
                                                                         .Latourette., Op. Cit., pp. 208-209ال4ل
  401الدي  لسرر ي لسيسبص  صال5ل

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.iq&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Pacific_Ocean&usg=ALkJrhghopkymF0zJ92E9wq0e0D_iMQgxA


 

71                                                                             /         -      
  

 ( "دراسة تأريخية"1922-1868السياسة الخارجية اليابانية ) 71

يسددي  دد  لةددا لطج،دد ي تددسي  لسلددس  لسعسسراددا للييددص  ددس تلدد ل ارأدد  لسلدد    م  لساس ددس  
 سطت  جذك ف ييل اا ترس س  ذط  سد ل تدسي   اط،ستللدص  رسسل،س ييغبست،س لسرسصا ي  لسرد   

سردس ترأندت  د   ب،س  لسكقس  لسلس  ي ال يست،س ي س يسكج      طسس  نوي لسرد  يدق   لس ي  
  ُ نيدددأُس يددد  لسردددد   يسدددذس  يدددس   يدددسن  لسلأ  دددا ل لدجردددسةُ مل  أيددد  ةاسةددد  م تللددددص م

لسردددناا يدد  لسلردد   نوددي تذ ددد  لسدد ي  س،ددس كدد  لساس ددس   ددسو  سسإ ددا  جددي  دد  لس لاددسي لسرجلدد ف 
 لسج  سخ تك   يجع ف سجل اخ مُ ن   سورد   لا دس اا

لس كددل لسلددسئخ يدد  لسرلددا    سددي ت دددسلساس ددس  يدد  لسلددس  لسعسسراددا لليسددي مةدد،خ لشددجسلو 
   ن دد يسسي  ةدددقدسسس  دد  لسنإدد ذ لساس ددسط  يدد  لس،ددسة  يشددس   ةدداس نرددس  ددس  نوادد  دقددا لسلددس , ييلة

يدد  لسرددد  ينوددي لل جاددسيلي للسرسطاددا ةراع،ددس  ييددست  الكاسيت ددسيلللةددجدالو نوددي  نطلا نلدد 
س    قوس ذييت  ي لجردسل نود،ردس دلل -لس صساا لساس سطاا نوي لسرد   رس ةعا لسجنسيي لساس سط  

  ااسل لسلس  لسعسسراا لليسي   إعادري  ع  لطليسي لسنإ ذ للييب  ي   نطلا لس س  لل
 

طلطدا تلد    قددسف  لسرطسس  لساس سطاا لس ل د ف يلسع دسس  ي دس طدجج نن،دسُتع  يبر يفة نس ا  
د تلد لظ لسرددناا  يمشدسي  -ي   يدسف لسعالدسي لساس سطاا يطيدجطال م  طلد     س يد  هدذا لسرس ودا ،رظ

 سطت لساس س  تسس   لسلر   نودي  د ايو   ذ    ط،س  س وا يسصوا ي  تذيس  لسعالدسي بد  لسقو  
ارس ل  لساس دس  دد   للدت د ل ي  لسرد  ينوي لل جاسيلي للدجرسةاا  ة ف  سسد ي  للييبادا   يلِةد

تسسد   ،دسس لطبد ل يلكدلظ  بجنإدذ لسرطسسد  لساس سطادايسك  ك  لسرد  يلسسي      سبد  ي هذل لس،   
ةددد لظ سجطددد ي لليكدددسس  يلكدد يةاددا لسجددد  هددد  لطعأدددس  م  تللددص هددد يد  مةسةددددد  سياسةدددج،س لسرس

لس لحواددا   يهددذل  لس،دد يس  هرددس لةددج ال  لط دد س  لسدد ي  للييباددا صددس با لل جاددسيلي لس لةددعا يدد  
لسردددددد  يددددد  لسلدددددس   يلسلرددددد   نودددددي لكقدددددس دددددد ي  رأددددد   ددددد  لل جادددددسيلي نددددد  اسسدددددص ةدددددور  

مصدب    "  يبسسإعدااليابـال العالميـة للسرعسه ليال  خ نِ  هذا لسرطسسد   س ودا ميسادا سجللددص  قد م "
  ل ي لسعالدسي بد  لسقو    سورس وا لسرلقوا تنإدذ لسرطسس  يتإعدو،س نوي ميت لس لدل  

 (1920-1919ثانًيا: دور اليابال فا مؤتم  الصلح )

شدددأا لةدددج ثسي لسددد ي  لاييبادددا لسكقدددس   ررسيةدددا لسددد يي لاةدددس  يلسردددا س يددد  يةدددخ  عدددسسخ 
نال دا يسيددا  ندذ ميلحدس لسلدس  لسجسةدل ن دس  جدي  طودل لسلدس  لسع دسس     ل       لسياسةا لس يسادا  

ال يلسجيدد سسي لسياسةدداا لسجدد  يلكقج،ددس يدد  1918 -1914تطدد يلي  ددس  عدد  لسلددس  لسعسسراددا لايسدديل 
تا ت ه ي لايكسس لإلدجرسةُ  نسدا  سي     قدس    ذس  لس يي  يتدوي ذس  ي  م س تندس   

ددددس  يدددد   دددددس  تودددد  لسلددددس   ياقاعددددا ةييل لساس ددددس  ي  لس لاددددسي لسرجلدددد ف لا دس اددددا يتذ دسهرددددس لسإ ع 
 ت ة،ست،رس يةاسةج،رس لسرسيةاا لسج   س سقثتد م  تلساعت  س  ع هس 

يب،ذل لسر ة  مة،رت ن ل ا ن ف ي  تع س   أسطا لساس س  نوي لسيدس ا لس يسادا  يلِةدارس 
ددددددسي لساس دددددس  لإلدجردددددسةاا  دددددسسجط ي يلإليدددددسةف  ددددد   عددددد  لسلدددددس  لسعسسرادددددا لايسدددددي   ذ لةدددددجرسي اس

لسجكن س ةادددا لس سبادددا يتكداإ،دددس نودددي ييدددص  سةست،دددس ي لسيج،دددس  يدددد  مةددد،رت لإلةليف لسددددد ف يلا ددد ُ 
ال  رردسطع،س معمـل آسـيالسعس وا لسرسهسف  ررجوف لإلحجرسصسي ي  ييل  طجسةاا لساس س  ب صدإ،س ل

   ال1لاسي  قدسف    لسيول ذلي لسد ةف لسعسساا يلسسحارالسرجكس وا يلسرجن نا   يلسدسه ف سجر  س  ر
طجادا ذس   ش، يد لساس س  ت ل   طر هس لإلدجرسةُ  يإ  لس دت لسذُ بوس فا   در س اارا 

 وادددسي  ددد  ال  لوددد   ندددسل  4,5 وادددسي  ددد  ال    يتإعدددت  سدددي ل  1,2طلددد  ل  1914صدددسةيلت،س ندددسل 
                                                 

يُي  أسسددد     ندددسهج لسياسةدددا لسرسيةادددا يددد  ةي  لسعدددسسخ  تسةردددا  يددد  صدددع  لبدسيي   ن ددد يلي لسرأجبدددا ال1ل
   347-346ال   1961لاهواا   
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٪ نردددس  سطدددت نواددد  دقدددا لسلدددس   68 سدددي ٪ يمةددد ي لسعردددا  23  ييلةي لاةدددعسي بنيدددبا 1919
يبددددذس   طجع ددددت تدسيت،ددددس ي سيت،ددددس لسجدددد  ةددددسن ي نوددددي ت،دددد ي لسرددددنسنسي لسكاراسيسددددا لسجل سواددددا  
يلس،د يي ،سبسئاا سج سد  لسطسدا  يرالظ ند  لسردنسنسي لسجلود ادا لُاحدس    يلِةدارس صدنسنا لسُيدإ  

٪ 10سنردد  لإلدجرددسةُ لسيددنُ   سددي يلسل  دد  يلسُرددو  ي دد   لسلطدد  يلسلسسددس   جددي يصددا ُ عدد   ل
  يمةددددد،رت يسدددددسةف لسردددددسةيلي يتدددددسلكخ يؤي  لا ددددد ل  يددددد  ت ةدددددال ط دددددسا لس دددددس سي 1919ندددددسل 

  ييليدددص ذسددد  تطددد ي لسراةيدددا لسعيدددأسسا    ذ مصدددب   لسردددنس اا لسُكقدددس  يتذةددداي ُمحدددس  ة  ددد ف
دس د   م دس ةا د،س لاةط   لساس سط   سس  مكقس مةط   ي  لسعسسخ  ع  لاةدط سد  لسقسسطدسط  يلا 

   ال1للسقُس يوخ اأ  ُادسيس  ي   در  يتد،د ا يت يسب  ماظس    ةد ش  نطلا لس س  لادري
يرالظ ن  ذس   حسةدت لساس دس   عد  لطج،دسو لسلدس  لسعسسرادا  يدجإد ف ةي  ل  اأوإ،دس ذسد  

يد  لسرلدا   لسكثدس    لسريسئس  يل  لةج ست نودي لسريدجعرسلي للسرسطادا لسرجرثودا  دسسد ي لس لدعدا
ال لسردناا  يل  لطجرسيلت،س هذا كاسيت سيلس،سة  شرس  ح  للةج لو    رس لةج ست نوي ليلك  ل

 أنج،دس  د  ل  تردب  يل د ف  د  لسد ي  لسرردي لسكقددس  يد  لسعدسسخ  طدذلو  سدذس  ةدعت  عد  لطج،ددسو 
  لس يس  لسلس   بسشسف لسي تل سا تو  لسرأسة  لسي  ل   شس اا  جخ للنجسل  ب،س نوي لسرعد

 رس ارنل،س  دسل ليةل سجللدص له لي،س يار  ست،س لسج ةعاا ي   نطلا لس س  للدري, يهذل  س 
سدددخ ت ليدددص نواددد  لس لادددسي لسرجلددد ف لل دس ادددا لسجددد   سطدددت تيدددعي سعددد ل ييددد  لسرددددس  س يسدددا لحدددس  

 تنسيي،س ي  لسياسةف نوي تو  لسرنطلا 
سرسطادس نودي شدسيا لس، طدا يد  لسلدسةُ ن دس نل  لطج،سو لسلس  لسعسسرادا لليسدي بج اادل ل

, لسج  د  ت ن  اسسل،س لسكثدس    لسجندسيلي لسدي ةي  لس يدس  لسرنجردسف يد  1918ت سس  لسثسط  
لسلدددس    ط،دددس يل ددد ف  ددد  لسددد ي  لسر، ي دددا يددد  توددد  لسلدددس   يكدددس   ددد  لسطقاعددد  ل  تقددد م نروادددا 

  ال2للسرنجرسف لسجلردس سعل   اترس سورو  سجلياخ  نسئخ لسلس  بد  لس ي 
يطاسظل سردس مسلدص  ر  ندا  دسيسي  د  ة دسي شدس ا يحيدسئس  سةادا يب دسسا ةيدارا  لحجددسي 

يددد  دسندددا لسرسلادددس   ال1920 /1/ 21 – 1919 /1/ 18سجكددد    أسطظدددس سعلددد  لسرددداترس يةدددراظس سورددد ف ل
ال سدددذل  بدددد ي ييددد ة لسدددد ي  لسرنجردددسف ترددددا لسدددي لسعسصددددرا لسإسطيدددداا  Versailles لردددس لڤسةددددسُ 

يسيال ي ع،دددس لس  دددسئص لسالي دددا سددد نخ  طسسق،دددس ي ردددسسل،س, لسجددد   ددد  مةو،دددس دددد  ت لسكثددددس  ددد  ل دددس
   ال3للسجرلاسي لسب سسا يلسرسةاا ل نسو لسلس 

ي س     نوي مهراا ذس  لسراترس نوي لسرعد  لس يس  ه   ر ي  ا    يئداي لسد ييلو 
 سإسطيد  لةد ي   وارنرد ال   يلسدسئاي لLioyd George  1916 - 1922 لسقسسطسط  لس سد  ةد ي 

 George Clemenceau
ال  يلسدددسئاي لا دس ددد  يسيددد  لسدددذُ اسسددد  م  تردددب  1920 -1917  

ال لسربدسة  لسسئايدا يلسلددس لاةدس  سورداترس  يردالظ The Fourteen Pointsللسنلسا لايبعا ن دس 
يئاي ال ي Emanuele Orlando 1917 - 1919ن  يئاي لسلأ  ا للاطسساا لنرسط ئدا مييلط ي 

 Kinmochi Saionjiيييلو لساس ددس  لاةددقص ي يج ددسي لإل قسلادد ي يدجددذلو ل  دنر ت دد  ةددس  طد  
ارس لسريدددسئا    ذ طسد دد ل ةرادددل لسريدددسئا سرددس  عددد  لسلدددس  لسعسسراددا لايسدددي   يلِةددد ال1849-1940

  ال4لذلي لسطس ل لسعيأُس يلسبلسُ 
                                                 

  50-49نااخ   لسرر ي لسيسبص  صال1ل
  74لسرر ي لسيسبص  ص لسرر   ال2ل
 .Henrey Cabot lodge, The Senate and the league of Nations, (London, 1925), p.96ال3ل
ال 1993  ل لسلسهسف  ةلي لسرعدسي    9ال   ا1950 -1789هد ل    ي  س   تسيس  مييبس ي  لسعرس لسل    ل ال4ل

   553-552  ص 



 

73                                                                             /         -      
  

 ( "دراسة تأريخية"1922-1868السياسة الخارجية اليابانية ) 73

    ل       لسجنسدرددسي 1919 ليجددج  لسردداترس ميسددي ةويددست  يدد  لسثددس   ن ددس  ددسط   لسثددسط 
يلسراليددددسي لسلددددسةف ةددددسنس   ددددس ت،ددددسي بددددد  لسر ددددسي د  لِةددددارس بددددد  لساس ددددس  يلس لاددددسي لسرجلدددد ف 
لل دس ادددا, لل دددس لسدددذُ اعأدددي لسلقالدددا لسلسئودددا ل  لسطدددسيد   الهردددس  دددس  س،ردددس لهددد لي،رس لسرجرثودددا 

سجدد  حسةددت  دد  لسلددس  لددد   يل نددي  سسيددع  لسددي تل سددا ةييهرددس يدد  لسردداترس  يسس لاددسي لسرجلدد ف ل
ةيسددا  سيسددت لسلإددس  نوددي  س  هددس يدد  لل ددسسأدجد  ي سيسددت ت ةددال طإ ذهددس يدد   قاددا  لددسس لسعددسسخ, 
 لدا لدس ا نالدسي ة   ف لاولت نود،س لةخ لطاسل  س  ع  لسلس ال سررس   رسسل،س    ة،دا  

ُ  ة يسدا دد  تلدف ب ةد  لسطر  دسي يسإست ط س  د  لسجد لي  بدد  ةي  لسعدسسخ سولدو سدا ةي  ت،د ي ل
  ال1للل سسأاا لسد   ف    ة،ا محس  

يع  اسسص  بسة  لسسئاي لل دس   ليسي ال لليبعا ن س لسج   سطدت ترثدا لس بو  سةداا  
دس  سةدجر لل تود   لسد   ف سو لاسي لسرجل ف لل سسأاا لسج   سطت   ة،دا كد  لييبدسن يإطد  ي د  مارظ

حقس طاسلوا للييبدد  ي   اترس لسرو  مط  سداي هندسو شدد س لكثدس لس بو  سةاا  اس   ةاس  سذس  ل
مهراددا سوددسمُ لسعددسل لل دس دد   دد  لساوددخ لسددذُ ليدعجدد  لساس ددس  نوددي لسرددد  يل  لسجدد لي  بددد  لسلدد   
للةجعرسيسا ي  شس   ةاس اد  ل  ايجعست نن  بناسل ة   , اإست نوي لسدرال لل جنسس ن  

ينوا   يإ  ةليل لس لاسي لسرجل ف لل دس اا  اس  لسرد   س   د    ال2للسج ةل لسياسة  يلسعيأسُ 
 نطوددص لدس ددا لسجدد لي  بددد  لسرددد  يلساس ددس , ي دد   ددخ ندد ل ترأددد  للحدددسف  دد  لسيدداطسف نوددي  دد لية 

 لسرد  يساي ب ليل لسجعساف  ع،س 
ل س  سل   لساس دس  للةدس  لسجد  ةدعت لسدي تلقال،دس يد   داترس لسردو , ترثودت  رطسسق،دس 
لسثال ددا يهدد  تذكددد  يكددل لساس ددس  يدد  لدودداخ لشددسطج طسال, يلسر ليلددا نوددي لطجلددس  لسررجوكددسي للسرسطاددا 
لسيس لا ي  لسرلا  لس،سة  لس لدعا لسي لس رس   د  حد  للةدج لو لسدي لساس دس , يلسرطسسبدا  سسريدسيلف 

, ندد  اسسددص ي الددا يةددراا يدد  ي ددسئص  نارددا نرددبا ل ل ددخ لسددذُ لسعسااددا يلةلطددا لسجردددد  لسعنرددُس
ةنس لسي تذةاي،س يئاي لس لاسي لسرجل ف لل سسأاا ي  بند ةا لليبعدا ن دس سلدا لسر دسكا لس يسادا 

  ال3ل سسطسلئص لسيوراا يلس،سةئا
يب،ذل لس ذ    س  لصسلي لساس سطدد  نودي لةندسئ،خ  دسسلل   للسرسطادا يد  لدوداخ لشدسطج طسال 

ودددي لسرطسسددد  لساس سطادددا لس ل ددد  يلسع دددسس  ندددسل طس عدددس  ددد   دددالث لنجبدددسيلي  للي    ليلدددا لسردددد  ن
, يذسدد  كددر  لسردر نددا لليسددي لسجدد  طرددت نوددي  ددن  لساس ددس  ل جاددسيلي يلةددعا يدد  لدودداخ 1915

لشسطج طسال لسج  مكلت  نطلا اس سطاا  ر ة   عسهد ف طلدا  وكادا لسرسطادس, يلسثدسط   رد   لساس دس  
 -1916لتإسااسي  دل لساس دس  يد  ندس ِ   نوي كرسطسي ةسسا    بسسطسطاس ييسطيس بج ااع،رس نوي

, لسجدد  تع،دد ي  ر ةق،ددس  ددا  دد  بسسطسطاددس ييسطيددس  ريددسط ف لساس ددس  يدد  مُ  دداترس ُاعلدد   عدد  1917
لسلس   رر ص لةنسولت،س لسرجعولا  سإل جاسيلي للسرسطاا ي  لدواخ لشسطج طسال  لسدي ةسطد  لتإساادا 

, لسجد  لنجسيدت للحددسف  ر ة،دس 1917 دس اا ي  لا  ال لسر دعا  ل لس لاسي لسرجل ف لل-للطينس
ل  سواس س  ل ل دس ي رسس  حسصاال يد  لسردد  طادسظل سلسب،دس لسد سليد   ن،دس, يلسثسسد  ترثدا بج اادل 

ال  دل لسردد  يد  لسردس ي يلسع دسس  Hsin-Jan Tungiةدس  تد ط   -لسرد   عسهد ف  عسهد ف لةد 
  يل   يددايساا  رساددا التيدددن جسيلددا ل, ترددرنت ةددل  لسدددال لساس ددسط   دد   نط1918م ودد   نددسل 

                                                 

 , Robert Lansing , The Big Four and Others of The Peace Conference ,(New Yorkال1ل

Houghton Mifflin Company , 1921),pp.3-6.                                                                  
 2004لساس سطاا مه ل   سبجا    ةاسةدسي ُ ج ددسف  ل   د لة     - ي  نو  ةقج  لسإجالُي  لسعالدسي لا دس اا ال2ل

  141-138ص ال  
  54  صارس   لسرر ي لسيسبص ت ن116-115  صلسرر ي لسيسبصةييسل  ال3ل
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لسرنساص لسج   نيل   ن،س لسددال لساس دسط  ةدججسو سويدوطسي لسرددناا  بدنردس اعدسة ترس د  لسددال 
لساس سط  نودي اد   ةدأا    د  لسر  دل مط دسؤهس يد   دوداخ لشدسط يطسال,  ذ تع،د يد لسلأ  دا لساس سطادا 

ال  ود   ل د ال اس دسط   40رد   ل ليا ل إط سو تو  لسيأا ي  ن  اسسص دست  سس  تل     سي لس
 سسرلسبدددا  يدددإ   رجوكدددسي لسرطددد ا يلا ددد ل  لسعسئددد ف  ن،دددس ةدددجسه  سددد يل ذسددد  لسلدددست لسرلددد ل  ددد  
لساس ددس    رددس يلتإددص لسطسيددس  نوددي ل  تبلددي هددذا لسرعسهدد ف ةددسسا  جددي لسددد ل للي   دد  لةجرسنددسي 

ل  يسسسةدددسئا لسرجبسةسدددا يللتإساادددا   سدددذال1ل ددداترس لسردددو  لسدددذُ ةددددنعل   عددد  لطج،دددسو لسلدددس   بسشدددسف
لسر دعا بدد  لسطدسيد  لسرجعولدا  ريدذسا لدوداخ لشدسطج طسال  نلدت لسلأ  دا لساس سطادا  د  ية،دا طاسهدس 

س دسط طاظس  رر ص لةنسولت،س ي  ذس  للدواخ يةأ  لسل    لسرجعولا      مةسةظ
م دددد  ال Kiroku Hayashi  1872-1950يدددد  لسيدددداس  طإيدددد   نددددِ  لكدسي دددد  هساسشدددد  

ــي  )لسُر ددسي د  يدد   دداترس لسرددو   " ( بــأقليم )شــانتون ( هــو مــن كياوتوــاوال التخلــا عــن خل
المسائل المهمة جدا, التا ستؤث  على اليابال بوكل كر  , وال تنازل المانيا لليابـال عـن هـذه 
المنطقة س ؤمن السالم فا منطقة الو ق االقصى, وال مسـألة تسـليمها الـى الصـ ن دجـ  ال 

  ل ددس لسرقدددس ال2ل"ك الــى مــؤتم  الصــلح القــادم لكــول المســألة تتعلــق بالصــ ن واليابــال فقــ ال تتــ  
يلد   أبـو ال أسـمالية اليابانيـة(،ال لسُرولد  بدد لShibusawa Eiichi   ج د  شدق ةدسيل)لسرسس  لساس دسط  

اْل عالقات القو  االخ   مـ  الصـ ن ابـارة عـن مصـالح, امـا عالقـة اليابـال فهـا اكثـ  ذ س " 
"   وية، وتبًعا لذلل فإنها ال تستطي  ال تض  مصالحها فـا تسـاو مـ  مصـالح القـو  االخـ    

نوددي  دد  - رداإظس نوددي لسدد ي  م  تكدد    يددجع ف سر لة،ددا  لسرطدس لل دس اددا ل طوددا لس ارلسلاادداال 
سك  ل تك   ة ول    ةاسةج،س  ل ِةارس يم   را  رسي  نس ا    تنس   د يلت،س ين ل  -يصإ 
  ال3ل  ساست،سلسثلا 

م سييد لسياسةا لسرسيةاا لساس سطاا  رسي  لإلةليف لا دس اا  يت ك  ذس  نن  س صدس ت 
اليابانيـة االخ ـ ة -ال االتفاقيـة الصـ نية " 1918ييليف لسرسيةاا ي  لسيسة  ن س  سط   لسثدسط  

م تأك ـد ستمنح اليابال سيط ة فعالـة علـى خطـوال سـكل الحد ـد فـا اقلـيم )شـانتون (، واذا مـا تـ
هذه السيط ة عن ط يق معاهدة نهائية تعقد فا مؤتم  للصلح, فإل تلـل االتفاقيـة لـن تضـة  
 قوق السيادة الص نية فا )شانتون ( فحس ؛ بل ستلحق الض ر فا الحقوق التجاريـة للـدول 

   ال4ل"ومنها مصالح الوالدات المتحدة االم يكية فا الص ن  االخ   
, يةاسةددج،س لسرسصددا 1915   طسسدد  لساس ددس  يدد  لسرددد  سعددسل يميد لسرسيةاددا لا دس اددا ل

 ددددسسلسيت يلتإسااست،ددددس لسيددددسسا لسعيددددأسسا,  سطددددت ت،دددد   سرنل،ددددس يسصددددا لسيدددداطسف نوددددي لسراةيددددا 
لسعيددأسسا لسردددناا يلسرددنسنسي لسرجعولددا ب،ددس, ي دد   ددخ يبدد  لسن ددساسي لسياسةدداا يلسجدسيسددا سورددد  

ا يدد  لسرددد  يلس ددس  للدرددي بددذس  لسريددسي ةددداةُ لسددي  سساس ددس   سددذل  يددإ   دددا لسياسةددا لساس سطادد

                                                 

ال   اسي ا ة جد يلا  ددس  ن د يف  ُ وادا  1939 - 1919لا دس اا ل  - نج،ي اسس  ةورس   لسعالدسي لساس سطاا ال1ل
  63-62  ص 2007لسجسباا سوقنسي   ةس عا    لة   

 Foreign Relations of United States.F.R.U.S,1918,( U.S, Government Printing Officeال2ل

Washington, 1930),Telegram from the Japanese Embassy to the Department of 

States, October 3,1918, p.205.                                                       
 ,Ibid., Telegram from the Ambassador in Japan (Morris) to the Secretary of Stateال3ل

27November 1918,p. 490.                                                                                             
                                                                                                    .Ibid, pp.491-492ال4ل
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لحجإسو  بسة  لسإسصا لسرجيسيسا سودرال نن  س تجيل لسنإد ذ لسياسةداا يللدجردسةاا سواس دس  سالد ث 
   ال1ل رساس يتعلد لي ي  لسريجلقا بد  لسل   ذلي لسعالدا ي   نطلا لس س  للدري

دد  نددسل  ددد ل لس يدد  لساس ددسط  يدد  لسلددسةُ لسلدددج لسجدد   1919يلسع ددسس  طايددس   ينوددي طلة
ال  ددإدواخ شددسطج طس ييلددس سالنجبددسيلي لسثال ددا لسجدد  ذ ددسي ةددس لظس, كاسيت ددسيتدد نخ ةنددسي   أ  جدد  يدد  ل

ل م  لساس س   ،جردا ةد لظ  ريدذسا لسجعد سض يلس سل دا لسلسبادا اط،دس حيدسي لسكثددس  د  لسيدإ   ي ا  ظ
 1919ليسيد ال يد  لسثدسط  يلسع دسس  طايدس  لسلسباا  ي   ر   ذس   د ل يئاي لس ي  لل دس د  

ال  ذ دد ُ كاسيت ددسي عدد   لسة ددا مةسلهددس  ددل لس يدد  لساس ددسط   لجس ددس الردد  ب كددل لسريددذسا لسرجعولددا ل
سك  تجرذ  ةسلظو يه  لس لاسي لسرجل ف لل سسأاا يبسسطسطاس ييسطيس يلاطسساس يلساس س    لسل   لسرري

 ل  ردددسهس  سساس دددس  يلددد  لل دددس لسدددذُ سدددخ ت ليدددص نواددد  يذسددد  اعنددد  تددد يسا لسريدددذسا ينددد  ال2ل  دددذط،س
 لاحدسف 

ي  ك و ذس   شسس ليسي ال  لسلوف لسسةسئا لسج  تخ تبسةس،س بد  لسرد  يلساس س  ي  ش،س 
, ي سي  ة ض لةنسولي لساس س   ذ  لسريذسا سخ تك  لتإسااان با تبسة  سوسةسئا يل   1918ل و   

سردددد  يلساس دددس  تا ددد  م  يددد   سسدددا لطج،دددسو لسلدددس  يدددإ  لدوددداخ مُ مطددد  ل ت ةددد   ردددا لتإساادددا بدددد  ل
لشددسطج طسال اددد  ل  ايددوخ لسددي لساس ددس , سددذس  سددخ اأدد  يئدداي لس يدد  لل دس دد   ددل لسددسمُ لسلسئددا ل  
لساس س  س،س ل قاا ب،دذل للدوداخ  يتذكدد  سر دإد  ذ دس ليسيد ال ل   يدذسا لسيدالل يد  لس دس  للدردي 

ساس س   يل  لساس سطدد   ق ي لط،دخ الدسيس   لسلرد   نودي  د اا تيجن    أا مةس  لسي لسرد  يل
ل سر دددف لسرددد  يدد  لسعددسسخ  يذسدد   ددس تددخ تذكددد ا م نددسو ددد ل س،ددخ يدد  لسرددد  يل  ذسدد  ةدداأ    رددسظ 

, ي ل 1919ةويسي لسراترس لسج  نل ي ي  لسر ف    لسثسط  يلسع سس  يلسرس ي يلسع سس  طايس 
  ب،دس يد  ذسد  لسرداترس  ترثدا لسج،  د   سلطيدلس   د  لسرداترس, ذس   س  سواس سطدد  ييدجدد   و  د  

دس نودي ند ل تنإدددذ  يهدذل  دس سدخ القدذا ليسيد ال, لِةدارس نلد    دسةي لس يد  للاطدسس   دسيسي ل جدسةظ
اوبددست،خ  يلُاحددس  للنددال  ندد  للتإسااددسي لسيددسسا لسجدد  نلدد ت،س لساس ددس   ددل بسسطسطاددس ييسطيددس يدد  

لسدددذُ  دددس لسكثدددس  ددد    دددف لس يدد  لل سسأددد  سورطودد  لساس دددسط ,    لل ددس1917 -1916نددس ِ  
دس لسد ح   يد   دسب،دا  بسشدسف  دل لساس دس   يذسد   دس ل  ييكل ليسي ال  طدذلو م دسل حادسيس  هردس    
س ند  اسسدص   ددف   اس ا لسسمُ لسعسل لل سسأ   لي لسسك إ سورطو  لساس دسط   يهدذل  دس بد ل يلكدلظ

  ال3لسراترسلس ي  لل دس   ي  ةويسي ل
 1919طجادددا ذسدد   صددسح  ليسيدد ال يدد  للةجرددسس لسرنعلدد  يدد  لسرددس ي يلسع ددسس  طايددس  

ال االراضـــا اليابانيـــة اصـــبحت ممتلئـــة بالســـكال وتحتـــال الـــى منـــاطق ُأخـــ   للســـكال ددددسئالظ "
ــا الصــ ن ــ  ف ــا اكث ــى هــذا االســاس فهــا تبحــث عــن اراض له ــإذا أمتنعــت   الفائضــ ن، وعل ف

من وض  قوات عسك ية لهم فا اقليم )شانتون ( وتسعى للتوصل الى اتفاق  الحكومة اليابانية،
  ال4ل"اقتصادي ص  ، فإل اإلدارة األم  كية ستتفق م  ذلل التوجه

                                                 

 Ibid.,Telegram from the acting secretary of state to the commission to negotiateال1ل

peace, 21 December 1918., pp. 517-518.                                                                       
  67-66ةورس   لسرر ي لسيسبص  ص ال2ل
  146-145لسإجالُي  لسرر ي لسيسبص  صال3ل
 F.R.U.S, 1919, The Paris Peace Conference, Vol. V, ( U.S, Government Printingال4ل

Office Washington, 1946) Note of a Meeting Held at President Wilson's 

Residence, Place des Etats-Unis, Paris, on Friday, 25 April 1919, pp. 245-246.  
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كرددس ذ ددس لسددسئاي ليسيدد ال لطدد  ل اعددسيت  طودد  لساس ددس  يدد  لدودداخ لشددسطج طسال  بددد  مطدد  
ح تيدددواخ لساس دددس  حطددد ا ةدددأ  ُاعدددسيت يدددست ذسددد  لا دددس نودددي لسدسطددد  لسرددددن   دددسإلكسلا, يلدجدددس 

لسل  ددد  يلسرندددسةخ ي دددا لسللددد   لسرجعولدددا  سسيددداسةف لسرددددناا  سيدددا   لسبدددا  رددد س،س نودددي ل جادددسيلي 
نودددي  لجدددسح لسدددسئاي  1919لدجردددسةاا يلددد   مةدددس  لس يددد  لساس دددسط  يددد  لةجردددسس لسثال دددد  طايدددس  

سـيادة الكاملـة للصـ ن مـ  أل اليابال مستعدة لتسليم اقلـيم )شـانتون ( الـى اللل دس    دسسل   " 
ا تفاحها فق  باالمتيازات االقتصاددة التا منحت أللمانيا فا السابق، و قها فا الوصـول الـى 

(، فضــاًل عــن توــك ل قــوة مــن الوــ طة تســ نغتاولتســوية بوــ وال طريةيــة  ــول مصــالحها فــا 
 ال1ل"يةلحمادة خطوال سكل الحد د من ص ن  ن ويابان  ن  تم اختيارهم من الحكومة الص ن

يئدددداي لس يددددد  لسقسسطددددسط   يلةددددد ي   )ييدددد  لسددددد ل طإيددددد  ت صددددا ليسيددددد ال يلس سدددد  ةددددد ي 
ال  لطيددنسكوارنردد ال يئدداي لس يدد  لسإسطيدد  لسددي لتإددس   ال دد  لاوددص نوادد  ييسددس لسرسيةاددا لل دس دد  ل

  يه  لتإس      مدسساخ لشسطج طسال ترر  ترود  لسرسطادس سردسح لساس دس  ند  ال2ل "الثالوث المقدسبد"
س يل جاسيلت،س ةراع،س لسرجعولا  إدواخ لشسطج طسال  رس ي  ذسد  ةدأ  لسل  د  يحطد ا لسجو دسل    ل د،

  يبذس   يي ت لساس س  لسرسطاس ي   دواخ لشسطج طسال ةي  ال3لالكاسيت سييرالظ ن   ل د،س ي   نطلا ل
حودت تود   إنسةف تو  لسررجوكسي لسدي لسردد , يلة 1915للشسيف لسي ين  لساس س  لسذُ منونج  نسل 

 دددد   عسهدددد ف لسرددددو   ددددل   ال  دددد  لسليددددخ لسثددددس  158ال ي ل157ال ي ل156لس ددددسيا يدددد  لسقندددد ة ل 
  ال4للسرسطاس

 ردسة يص   تو  لاحبسي  سي لسرد  لةجس دت لسدقالة  س دا   يسدا يلةدعا دسةهدس ادال  
ةس عا  أد   ن  اسسص تنااخ تاسهسلي ك   لسيلي  اترس لسرو   منلق،س تاسهسلي ل جدسةادا 

ل  ن  لسعرا ي س ا  لساعدا سوبردسئل لساس سطادا  يردالظ ند   ،سةردا لسياسةددد  لسرجعدسيطد  يإكس 
ال ييسدس لسر لصدالي يةلي ةدإدس لسردد  Tsa’o Ju- Linسدد   - ل لساس س   يجخ  س  ةليلتيسي ةد 
ال يهرس    لسر لسد  سونإ ذ لساس دسط  يد  Chang Tsung- hsiangي  ا  د  لت سط  تي ط  هسةن  

تســــق  المطالــــ  الوا ــــد ال لعــــاقروا الخونــــةال لأع ــــدوا لنــــا  قوقنــــايليعددددد  شددددعسيلي للسرددددد   
ال  ينندد  س تدخ  سلددسو لسقدبض نوددي نــ فض التوقيــ  علـى معاهــدة الســالم فــا بـاريسال  لوالعوـ ول 

ندد ة  دد  لسرجاددسهسس  ليةلةي  س ددا لس،اددس  لس ددعق    رددس مة   سددي ييددض لس يدد  لسردددن  لسج ااددل 
  ال5ل  لس لةل لسذُ لةجسح لسقالة نود،س طجادا لسر   لس عق

بدددس خ ذسددد  يددددل لسرددداترسي  يددد   دددسيسي نودددي  عسهددد ف لسيدددالل يددد  لسثدددس   يلسع دددسس   ددد  
لسددذُ نسيددت لسرعسهدد ف  سةددر   نددذ ذسدد  لسددد ل   )  يدد  دسنددا لسرسلاددس  لرددس لڤسةددس1919ُ  سددسل  

سظ  تلد  ،س  دثدس  يتذسإت لسرعسه ف  د  حريدا ن دس ديدرسظ  يميبعرسئدا يميبعدد   دسةف  ين دسس   وللد

                                                 

 Ibid., Notes of a Meeting Held at President Wilson’s Residence in the place desال1ل

Etats-Unis, Paris, on Tuesday, 29 April 1919, pp. 328-335.                                         
 Ibid., Notes of a meeting held at President Wilson’s Residence in the place desال2ل

Etats- Unis, Paris, on Wednesday, 30 April 1919 , p. 363.                                            
 Chow Tse-Tsung, The May Fourth Movement: Intellected Revolution in Modernال3ل

China, , (U.S. A., 1967),p.88.                                                                                       
 Ibid., Notes of a meeting held at President Wilson’s Residence in the place desال4ل

Etats- Unis, Paris, on Wednesday, 30 April 1919 , p. 367.                                          
  1  ص 1919 اسي  7    546لسع ة     لة   "ةسس ف لسعس "ال5ل
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لسعربا  د  لسردسةف لايسدي ي جدي لسيسةةدا يلسع دسس   بندسوظ نودي  صدسلي ليسيد ال  لسدذُ مكد  نودي 
ل     عسه لي لسرو  م  اأ   ة وظ
  ال1ل

نلدد  لطج،ددسو  دداترس لسرددو  مكددلت لساس ددس   يدداطسف نوددي  دودداخ لشددسط يطسال  دد  لسنس اددا 
 دوددي  – Congress    سددي للسكدد ط س  لس بو  سةدداا  ينلددا لسددسئاي ليسيدد ال طددل  عسهدد ف لسرددو

لا دس دد  سرنسد ددج،س, يرددس   لجددسح  دد  لسكدد ط س   دد ن   سددي ترودد  لساس ددس  ندد  لس ددد إ يلسندد ل ال 
ال ةراع،ددس كاسيت ددسيلةنسولت،دس يدد  لسيدداسةف نوددي  دودداخ لشددسط يطسال, يإندسةف لايلكدد  لسريددجذةسف يدد  ل

مسرسطاس كر  لايلك  لسريجذةسف  ساةجثنسو   سي لسرد ,  ل لسلل   يلل جاسيلي  سيا لسج  ل جوكج،س
 دس  جعودص  يدأ  لسل  دد , نودي     دجخ ذسد  يدد   د ف ندس د   د   دد ل ت اادل  عسهد ف لڤسةددسُال, يإ  

ال  نطلا طإ ذ ةيساا يتدعا  دنسوهدس  إج  دس   دسل لسجددسيف تيدن جسيت ليص لسرد  نوي ةعا    نا ل
سجددذ د  ةددأ  لسل  د   اسإددا  دد  لسدددال لسردددن   لس يسادا, يرددالظ ندد  لسيددرسح سواس دس  بج ددأدا ددد ف 

  ال2ل ل ية ة  يج سيس  اس سطدد  سجل اخ لسر  يف  جخ لحجاسيهخ    لسلأ  ا لسردناا
لسددسئاي ليسيدد ال  سددي لطجلددسةلي  ددسةف  دد  حردد    ةلحددا لسكدد ط س   نلدد  ت ااددل  يلة،ددا

ندد  اسسددص لسيددرسح  عسهدد ف لڤسةددسُال  لسددذ   ل ددذييل م ددسس  لاي : يهدد  غاددس  لإلطرددس  يلسعدد   
سواس دس   دذ  ترودف مسرسطادس  لل د،دس يد  لسردد   يلسثدسط :    يسدسةف طإد ذ يدد يف لساس دس  ارثدا كدسبا 

 ينواد   مةدد،رت لسنلسشدسي لسلددسةف لسجد  ةددسي بددد  ال3لسو ةد ة لا دس دد  يد   نطلددا لس دس  لادرددي
منرسو لسك ط س  لسرجعساإد   دل لسردد   يد  تدذيل لس كدل يمكدعإت لس ةد ة لا دس د  بد لظ  د  

    اع يا ي  لس س  لادري 
م س لسرطود  لسثدسط  لسدذُ ةدعتد لساس دس   سدي تلقالد  يد   داترس لسردو  هد  لسر ليلدا نودي 

لسيس لا ي  لسرلا  لس،سة  لس لدعا لسي لس رس     ح  للةدج لو لسد،دس  لطجلس  لسررجوكسي للسرسطاا 
يب،ذل لسر ة   سطت لهجرس سي لساس س   سسد ي للسرسطاا ك دوا دقا ط    لسلس  لسعسسراا لليسي  
  ل    ط ،ددس ةددسنس   ددس لاةددج ست نوددي تودد  لسددد ي  عدد   ال ددا لةددسبال  دد  لطدد لس لسلددس  يمنونددت م   

يأسسا يل , ب دد  ل د لل د لث لسجسسادا ةعودت تود  لسدد ي  ،ردا  دذند  لساس دسطدد   يسقد ي ةاطست،س ن
ل  لهجرس سي لساس س  بجو  لسد ي ميتك  ب يةا  قددسف لسدي لسإردس بجإد د،خ لسعيدأُس ينودي لنجبدسيلي 
لدجرسةاا يسجع س  هدقج،س ي أسطج،س, لسي ةسطد  تللددص  عدض لسردسييلي لسعيدأسسا يل أسطادا لدس دا 

سل لندد  لسبلسسددا لسدددد ف يدد  تودد  لسددد ي اط،ددس تيددجطال ل  تعجددست حدد  للترددسلي بددد  لسل لندد  ل
  ال4للسبلسسا لل دس اا ي  تو  لسرنطلا

  سال:ل  سييسد ال ل سيسسطدددددددتجدددددددذسف توددددددد  لسدددددددد ي  ددددددد  ميبعدددددددا  ددددددددس ال يئايدددددددا هددددددد  ةددددددد ي
ددددس لسرستبطدددا ي در ندددا لحدددس  تلدددل فاردددس بدن،دددس  يردددالظ نددد  لسدددد ي لسسئايدددا    دددسليال( ل سيشدددس ال

ةنددد   شدددس  لسرددد ال يلسجددد   سطدددت ترجوك،دددس لسرسطادددس  دددخ -  Yapيلسبعددد ف طيدددقاس  ن،دددس ة سدددسف لادددس 
لةج ست نود،س لساس س  م نسو لسلدس   يتعد ة لهرادا تود  لسد سدسف  سسنيدبا سو لادسي لسرجلد ف لل دس ادا 

يدداطست،س   ددس  لسرلددا  لس،ددسة ال لسرسكددعا س -Guamك ط،ددس تلددل نوددي  لسبددا  دد  ة سددسف ل دد لل 
                                                 

 Peter J. Yearwood , Guarantee Of Peace : The League of Nations in British Policyال1ل

1914-1925 ,(New York ,Oxford University Press,2009), p.142.                                   
  71 -70ةورس   لسرر ي لسيسبص  صال2ل
 Harlow J. Heneman, International Affairs, "The American Political    Scienceال3ل

Review", Vol. 480, 1931,p.1030.                                                                                  
  1946-1898يةدددسو يل دددا  دددستخ لسر ةدددُ   ةاسةدددا لس لادددسي لسرجلددد ف لا سسأادددا يددد  لسإدودقدددد  بدددد  ندددس   ال4ل

  185ال  ص 2015ل   لة  ةلي ي أجبا ن طس   
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ةن بظدس,  ذ شدأوتد ة سدسف ل د للال مهرادا  قدس   سسنيدبا   دسييسد ي  سيسس  شرسلظ يلس لدعا بد  ة سست  
دددد سو لادددسي لسرجلددد ف لل سسأادددا   ط،دددس طلطدددا لترددددس  بدددد  ل دددسطدالال نسصدددرا  ي   ندددا لةددددس   لسإ و قِ 
لل يد   نطلدا تلدا  ب،دس يسلطييأ ال نوي لسيس ا لس سب  سو لاسي لسرجل ف  سذل  يذ  تو  لسد سسف ت

لسد ي لساس سطاا  رس ادعو،س نسكدا سورطدس لساس دسط   يإد   سسدا لطد لس لسلدس  يرد  لسيد، سا دطدل 
  ال1للسإ و قِ د للترسلي يلنجسلت لسيإ  لل دس اا لسرج ة  طل  

ي  ك و ذس   ةعتد لإلةليف لا دس ادا ن داا لطعلدسة  داترس لسردو   سدي  ند  لساس دس   د  
ي لسدددد ي للسرسطادددا يددد  لسرلدددا  لس،دددسة , نددد  اسسدددص  نسةت،دددس لسدددي لسرسطادددس  ي ددد   دددخ لسلرددد   نوددد

لسج صددا لسددي تإددسهخ  عددد   ع،ددس  يلسددذُ  ر ةبدد  ةددججل   تودد  لسددد ي  رددس يد،ددس ة سددسف لاددس ال لسددي 
لسيددداسةف لل دس ادددا  لِةدددارس م   ل دددجالو لساس دددس  سجوددد  لسدددد ي ةا دددأا حطدددسظل  سبجظدددس نودددي لس لادددسي 

  ال2لي يكع،س لسرياطس ي  لسرلا  لس،سة لسرجل ف ينو
   ةسطق،س  مةنتد لساس س  م نسو  اترس لسرو   ذ لدج،س بجو  لسد ي  يُسع   لةنسوهس لسي 
كدد ط،خ ددد  ددد   ل لسكثدددس  دد  لسجرددلاسي يدد  لسلددس   يرددال ندد  للةددبس  للدجرددسةاا يلسد سلفاددا 

يددص نوادد  لس يدد  لل دس دد  س ددد س ة سددسف يلل ناددا لسجدد  ت يسهددس تودد  لسددد ي سواس ددس , يذسدد   ددس سددخ   ل
لاس ال بد  لسد ي لسعسئ ف اسرسطاس يلسج  ت أا  نطلا  د سا سررسسل،س ي  لسرلا  لس،سة  ي س  ظل 
دددس لتردددسلت،س هندددسو,  ردددس ل دددسي لسدددد   بدددد  لس يددد    م ندددسو لسرددداترس يددد  لةجردددسس  ددد ل لسجسةدددل   ،رظ

طسي ددا م  تليددخ تودد  لسددد  بددد  لسدد ي  لسجدد     ذ  سطددت لسإكددسف لسر1919يلسع ددسس   ددسط   لسثددسط  
  ال3لترجو   رسس  يد،س

س  إردالظ ند  م لدج،دس بجود   طجادا ذس   د  ت لساس س  ي  لسسل دل يلسع دسس   د   ذلي شدس ظ
  لسددددذُ مكدددد     ال4لالMakino Nobuaki   ددددسكدن  ط بددد لك لسدددد ي ندددد  اسسدددص ييسددددس حسيةدج،ددددس ل

شدن ،سُال   -يحد  ل ادس  شدن ،سُال –تيدن جسي ح  ل لسرِطد  لسوذ    ةاطسي نود،رس لساس س  هرس
ل  سسكس دددا  سدددي لسلأ  دددا لاسرسطادددا يلسثدددسط  تدددس ل س دددس سي لسلطدددسس  يبردددس    لسرددد  لاي   دددس  نسئددد ظ
لسرددددسص  سكندددد  هدددد  لاحددددس  ردددد    دددد  مسرسطاددددس  يم   و،رددددس لةددددجر  س سجطدددد سس لس،ارنددددا لسياسةدددداا 

اس س  تعسيت ن ةي لسرِطد   سي مسرسطادس  يبردس    يللدجرسةاا لاسرسطاا ي  لسرنطلا  سذس  يس  لس
لساس س  ترأنت      لة،ا لسل لي لاسرسطادا يد  ب لادا لسلدس   يلةدجطسنت  د  لسيداطسف نودي تود  

ُ  ةيسا بجو  لسررجوكسي   ال5للسد ي يلسرط ا لسجس عا س،س  يو،س لسلص مكثس    م

                                                 

  186طإي   ص  لسرر يال1ل
 F.R.U.S, 1919, Paris peace conference, Vol. II,( U.S, Government Printing Officeال2ل

Washington, 1942) Memorandum by the third assistant secretary of state (Long) 

on the disposition of ex-German islands of the Pacific ocean now in possession of 

Great Britain and Japan, 14 December 1918 , pp. 514-515.                                    
 ,George  M. Beckmann, The Modernization of China and Japan, (New York, 1962)ال3ل

p.373.                                                                                                                 
   خ ميةا  سي سن   سا  ا  نردبس ةبو  سةداس, 1881, ُند  ييليف لسرسيةاا نسل 1861ةاسة  اس سط  يس  نسل ال4ل

ال   ددس  سدد  ةيي  ددا س يدد   دداترس 1921-1918ل سورسيةاددا لمصددب  ييسددسل سوجعودداخ,  ددخ ييسددسظ  1906ييدد  نددسل 
 ُ ناس:  1949لسرو  ت يي نسل 

Kodansha Encyclopedia of Japan , Vol.5, p.80. 
  1  ص 1919 اسي  13    551  لسع ة "ةسس ف لسعس "ال5ل
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دس  سد ي  داترس لسردو  الرد  بجل سدا ييض لس يد  لا دس د  لسر ددف لساس دسط   يلد ل  لجس ظ
ة سددسف لاددس ال تلددت  ةليف سدنددا ةيساددا تيدداطس نوددي حطدد ا طلددا لسقسااددسي يندد ل ةعو،ددس  أددسظل نوددي 
لساس دددس   مُ  دددن  لسددد ي  لسرنجردددسف ةراع،دددس يددد  لسلدددس  لسلدددص يددد   ةليف توددد  لسد سدددسف يلسرطدددد ا 

سف   سكند  منود    ليلجد  سود ح   يد  لسجو سلفاا لسرن ذف نود،س,   ل       لس ي  لساس سط  نسيت تو  لسإكد
ا  دراا نسئ اا لسد سسف ميلظ    ال1ل إسيكسي     يكل تو  لسرط ا  ع  م  ُتل 

ن ـً ا ددسئالظ "  1919ح يئاي لس يد  لل سسأد  ليسيد ال يد  للي  لادسي ي  هذل لس ذ   صسِ 
لجزيـ ة دجـ  لم ور الخطوال التلغ انية عر  المحي  الهادئ عن ط يق جزيـ ة )دـاب( فـإل هـذه ا

ال ال تض  فـا عهـدة أيَّ دولـة فـا العـالم... ال هـذه الجزيـ ة دجـ  ال تخضـ  لسياسـة البـاب 
المفتوح وال تكول هناك ف ن متساوية للتجارة ف ها لدول عصـبة االمـم، كمـا ال جزيـ ة )دـاب( 

  ال2ل"دج  ال ال تضم الى تلل الجزر التا منحت للهيمنة اليابانا
 دس دد  سورطسسدد  لساس سطاددا  مصدد يي لسدد ي  لسُر ددسي ا يدد   دداترس بددس خ  عسيكددا لس يدد  لا

  نوي لسد ي لاسرسطادا لس لدعدا  سدي لس درس   د  ال3للسرو  دسليلظ ترر   ن  لساس س  ل ص للطج ل ال
   يمنلدد  ذسدد  صدد يي دددسلي ةيسدد  1919حدد  للةددج لو يدد  لسرلددا  لس،ددسة  يدد  لسيددس ل  دد   اددسي 

نودددي مةدددس  ةيةدددا تط يهدددس  سدددذل  ُنددد يد لسدددد ي لس لدعدددا يددد  ميكددد  لسرندددساص لسُرنج  دددا  يديدددر،س 
دددس  ترسشددداظس  دددل  لسرلدددا  لس،دددسة  يلسرسكدددعا تلدددت لس،ارندددا لساس سطادددا كدددر  لسرندددساص لاكثدددس تروإظ

  ال4ل ال     دثس  نربا لل خ22لس سيا لس ليةف ي  لسقن  ل
ود  لسدد ي  د يد تلدت ينوي لسس خ    لسجلإاسي لسج  لنونج،س لإلةليف لا دس ادا,   ل       ت

ال يل دد للال لسإ و قِ د للطجدد ل  لساس ددسط    رددس ةددر  س،ددس بج ةددال طإ ذهددس  جددي يصددا  ددسسلس   دد  ةدد يل
لسعسئ ف سو لاسي لسرجل ف  يهذل اعن  ن ل لسج صا لسي  دا  سكد  لسطدسيد   ردس تيدق  يد  لاددسة 

 رو  لل دس اا نل  لطج،سو  اترس لس-ط س    لسج تس ي  لسعالدسي لساس سطاا
م دس فاردس  جعودص لس،د   لسثسسد  سواس دس  يدد   داترس لسردو  يهد  لسرطسسبدا  سسريدسيلف لسعسااددا 
يلةلطددا لسجردددد  لسعنرددُس  يلدد  كدد   لسددسمُ لسعددسل يدد  لساس ددس  نوددي  أ  جدد  سعلدد  لتإسااددسي   ددذ  

س دس لس يساا هدسف لساس سطدد  لسي لةجسلساس يلسيس ا لس سب  سو لاسي لسرجل ف لل دس اا, تجإص  ل لسرع
يتس   نوي   ك س لسريدسيلف بدد  للةندس  يللندسل  يد  لسعدسسخ, تُد ي  كدر  بند ة  دثدس   ناردا 
نربا لل خ لسج     لسرلسي ت أدو،س نوي ييص  س يية ي  بن ة ليسي ال لليبعا ن س, يذسد   دس 

ــ"  1919 ددسط   لسثددسط   دد  منددس  نندد  باددس  لس يدد  لساس ددسط  يدد  للي   ا ال دمكــن ال ســالما دائم

                                                 

       .George Berrard Noble, Policies and Opinion, (New York, 1935), pp. 112-113ال1ل
ياطستد  لسعثرسطادا يلاسرسطادا نوي ن ة    لس ي  لسج   سطت تس عا    لسنس اا لإلةليسا سو للطج ل ُيست طاسل ال2ل

 نردبا لا دخ = =س إلةليف تود  لسدقالة  سسناس دا ند   يبر ة  تود  لسردسةف  وإدت ند ة  د  لسد ي  لسرجل  دا  د طاظ 
لسجدد  ِندد ي تودد  لس ددع   م سطددا يدد  مننسد،ددس  نوددي م  تلدد ل لسدد ي  لسرنج  ددا  ررسيةددا  ةليت،ددس يدد  تددسي   دد  

   ُ ناس:  لسقالة لسج  ت  س شايط،سشذط،س كرس   سسا للنجلسة يلس اسطا  ي

نددد ي ةدددع  لسيدددد  لسقُسنددد     رسادددا  لددد   لإلطيدددس  يددد  تدددا لسجناددداخ لسددد يس  لادوارددد     للسلدددسهسف    طبعدددا 
ن نودد   ددد ي ةددوارس    تددذيس  لسلرددسيف لاييباددا لسل  ثددا  ل  دد لة   ةلي 18- 17ال   ص1985لسعسصددرا   

   393 – 392ص ال  1990يلة  سو يلةسي يلسن س يلسج يسل   
                                                                                         .Beasley., Op. Cit., p.207ال3ل
 F.R.U.S ., 1919, Vol. I, Telegram from the Ambassador in Japan (Morris) to theال4ل

acting secretary of state, 2 January 1919, p. 493.                                                           
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ــ ن االعــ اق... ال  ــا اول االمــ  مســألة المســاواة ب ــدول ال تحــل ف ــه ب ــه و تحقيق الوصــول الي
  ال1ل"المهاج ين اليابان  ن دج  ال دسمح لهم بح ية الدخول ألي  بلد كال

ددس يدد  ةويددا لسردداترس لسرنعلدد ف يدد  لسع ددسس    ينودي هددذل للةددس  ددد ل لس يدد  لساس ددسط   لجس ظ
ال مردأ المساواة ب ن االمم هـو مرـدأ أسـاس لعصـبة االمـم، وعلـى فا : "   ةسو 1919   لذلي 

القـو  الموقعــة علــى م ثاقهــا ال توافــق علــى تثر ـت فقــ ة توــ   الــى ال االجانــ  ورعادــا الــدول 
االعضاء فـا العصـبة كافـة دجـ  ال تكـول لهـم معاملـة عادلـة ومتسـاوية, وال ال دكـول هنـاك 

  ال2ل"ول او على وفق الُع   او التبةية او جنسية الف دتم  ز نيما ب نهم على وفق القان
اا،ددس م  لساس ددس   سطددت تعوددخ ةددد ل ل   لجس ،ددس هددذل ةددالسبا  ددسسسيض, لِةددارس يلطدد  ددد  تددخ 
تلذ سهس  يبلظس    م  لس ع   لسنسالا  سسو ا للطكود سا ةجعسيت  ثا تو  لسعبسيف  ينند هس لشدسي 

يف لةحددس   إ،دد ل لسريددسيلف يدد  لسربددسة  للةددس  س  الددا يئدداي لس يدد  لل سسأدد  ليسيدد ال لسددي كددسي 
نرددبا لل ددخ  سكندد  لنودد  ل   ثددا تودد  لسريددسئا اددد  ل  تلددسي  ساةرددسس يسدداي  سا وقاددا نوددي 

   ال 3للسس خ    نور  لسكس ا ل    لان  لس لاسي لسرجل ف لل دس اا يلةجسلساس لسقاض س  القو ل بذس 
ال صد تسظ  يدإ  17ال ص تظس سرسسل      در س ل11ينوي لسس خ     ر   لسلسلي نوي ل

ُ  لدجددددسلح  رردددد ص لسريددددسيلف بددددد   بسسطسطاددددس يلةددددجسلساس ي ندددد ل نوددددي يةدددد  لسرردددد ص نسيكددددا م
للةنس  يللنسل   نوي لةس  ل  لسنلسا لس ليةف ي  لسرلجسح لساس دسط  دد  تإدج  للبد ل  م دسل ةد   

  يرالظ ن  ذس   سخ تاس  لس لاسي لسرجل ف ا سا يحطدس  اس  لسج حا ي  لس اي  لس لحواا سو ي 
لل دس ادددا يكدددسف لساس دددس   سسريدددسيلف لسعساادددا طجاددددا سعالدست،دددس لسرجردددد ف  دددل توددد  لسددد ي   سسُرلسيطدددا  دددل 
لساس س   لا س لسدذُ يدست نودي لإلةليف لل دس ادا ل  تسكد  سرطسسد  تود  لسد ي  بد لظ  د  لسطود  

ال  سي لكسيا ةروا تجعوص  سسريدسيلف بدد  للةندس  يللندسل  لساس سط   سذس  سخ   ليص لسسئاي ليسي 
ال مردأ المساواة بـ ن االمـم والط يقـة العادلـة فـا تعامـل لسي  دثس  نربا لل خ لسذُ ميك  " 

   ال4ل"الحكومات م  مواطن ها ها االساس الجوه ي للعالقات الدولية فا الن ام العالما الجد د
نوددي لطجدد لس لنجددسل  لسدد ي  لسكقددس   سسريددسيلف لسعسااددا بددد   ل شدد   م   ندد ل  لدد يف لساس ددس 

للةنددس ,  ددس   رثس ددا ه سرددا ةبو  سةدداا تيددققت يدد  يسددسةف لل جعددست سدد   لسددسمُ لسعددسل لساس ددسط   
ددد  ندددسل   دددس   يةدددقبظس يددد  لسددد ن ف لسدددي تع سددد  لسر دددسنس لسل  ادددا لاةدددد سا كددد  لس دددس   ينودددي طلة

نُ  تلقال،س ي   اترس لسرو  يه  تذ د  للنجسل  بجإ د،س سولأ  ا لساس سطاا لةجسلتاداا حسصا ت
يددد  لس دددس  لادردددي, يردددالظ نددد  ل دددال  لةددد ل  لسردددد  يل جكسيهدددس, لِةدددارس مط،دددس لةي دددتد  عدددض 
لسريددسئا للةدددس  لس لةدد  تلقال،دددس يدد  ذسددد  لسردداترس يددد   لدد  ج،س مط،دددس م يددتد ييسثدددا لسرسطاددس يددد  

ئج لسرداترس لسرددو   سي ادا نودي لإلةليف لا دس اددا   نطلدا لس دس  للدرددي   لسبدا ذسد    سطددت طجدس
 إعدددا ييدددض لسكددد ط س  لسرردددسةدا نودددي  عسهددد ف لڤسةدددسُال  يلحإسد،دددس يددد  ل  تردددب  نرددد ل يددد  

  1920نسل نربا لل خ لسج  ت أوت 
 

                                                 

 ,F.R.U.S,1919,Vol. XI,(U.S, Government Printing Office Washingtonال1ل

1945),Minutes of the daily meetings of the commissioners Plenipotentiary, 

Thursday, 20 march 1919, p. 129.                                                                           
  141  صلسرر ي لسيسبصةييسل  ال2ل
 Thomas W . Burkman , Japan and The league of Nations Empire and  world orderال3ل

1914 – 1938 ,( Hawaii, Hawaii University Press , 2008) , pp. 109 – 110.                      
  77-74ةورس   لسرر ي لسيسبص  ص ال4ل
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 (1922 -1921ثالًثا: موقف اليابال من مؤتم  واشنطن البح ي )
 أ: اسباب انعقاد المؤتم :

فرددا لسجدد  ميسيت،ددس لسلددس  لسعسسراددا لايسددي نوددي  سيددا لايدد  كدد و لسنجددسئج لس حا    صددع   
 ثددا ةددبس  لسجيددو  لسدد يسدد   ياسسرددس م  لسيددالل لا دد  ي   ددال  ت،ددسي  لددسيلي ندد ف ةددعت  سددي 

ترلادد  لترددسذ لسيددقا لسكإدوددا سولدد   ندد   يرددالظ ندد  ,  ددس  لبدد   دد  تودد  لسلددس م دد  مةددبس  ااددسل 
يطجادددا سددذس  اس ددت يكددسف نلدد   دداترس    لس،ددسةيلسرلددا   يلس ددس  لادرددلسجدد تسلي لسرج ل دد ف يدد  

هدد  لسياسةددا لسرسيةاددا   ي ددس ندد ي  دد  تودد  لسإكددسف   ودد  ةي  لسعددسسخم ةيسدد  سندد س لسيددالح ارددخ 
سولأددخ   لاحدددسي  عندد  س يصددا ي  لا دس اددا سلأ  ددا لسدد ارلسلادد  لسجدد  م ددسيي لسلدد   لسدر،دد يُ 

  ال1لال1923    2-1921 ذلي iel HardingWarren Gamal 4هددسيةطس   س سسدددا يلي   ل بسئسةددا
طدد س لسيددالح لسبلددُس يتدسسددد  سوبلدد  يدد  ميكددسس لس ددس  لادرددي ي   سددي نلدد   دداترس ةيسدد  ةنددس

 لسردددد   ر ةددد  ددددسليلي  ددداترس يددد لسجددد   ردددوت نود،دددس  رأسةددد يلس لل جادددسيليلساس دددس   ددد   دددا 
لس ددس  لادرددي سددخ تكدد    اددس   لسياسةددا لسرسيةاددا سودد ارلسلادد  م    لددداال2ل1919نددسل لسيددالل 

  لساس س  طإ ذهس لسياسة  يلإلدجرسةُ يد  لسردد  يسكت  ع  سارس   يلةِ  صسي ا  رس فا  لسكإساا
ِقددسي ي   فارددس سدد   لس،ددسة يددذسا م دد  لسرلددا   ندد  دول،ددس  اددس لإلةليف لا دس اددا يدد  هددذل لسردد ة ن 
 ف لسبلسسددا لا دس اددا لسبلددُس نوددي كددإج  لسرلددا    يعوددي لسددس خ  دد  م  لسلدد لسجيددو  ةددبس  ةددجرس 

  ال3لر،س   تعست اظ ة ا ل مط،س مب ي ح ااظ    لساس سطاا  ثدوج،سه  كعف 
 سيهدس  د  تع،د لت،س   عسهد لي لسردو  ييض لسك ط س  لا دس   لسج اادل نودي  نوي   

 ترد ُب،س ي  لس س  لادري  يشدل ي  لس دت طإي  نودي  د  ليتب  اليسي للسج   س  لسسئاي 
        ل  لساس دددس ,      دسب،ددالا دس اددا سدددخ تإكددس يددد   لإلةليفيددإ     ددل ذسددد   ا لساس سطادددالسرددد  سوياسةدد

 سجدددذ د     لس،دددسة يدددسئا لس دددس  لادردددي يلسرلدددا   سبلددد دجدددسح نلددد   ددداترس ةيسددد   لسكددد ط س  
يد  لسلدسيف  ا،دس لإلدوارادستترودي لسلأ  دا لساس سطادا ند  ار   ي  كد وت لي  لسل   لس يساا  لةجلسلي
  ال4للسلس  م نسو لسج   للج،س ي   ةاس لسدد ةاسةااي  لسرأسة   يإنسةف طاسهس سا  لاةد

                                                 

 ددس  يةدد  لس لاددسي  - Ohioميهددس  ل    يسدد  يدد  يلاددا س ادداد  سو لاددسي لسرجلدد ف لا ي لسددسئاي لسجسةددل يلسع ددس ال1ل
نددس  = =يدد   دوددي لس ددد إ   طجردد  نردد لظ    1865 سثددسط لسثددسط   دد  ت ددسس  للسرجلدد ف لا دس اددا ال يدد   

لا دس اددا لس لاددسي لسرجلدد ف   شددسلولسرجطددسيد    نددسيت  لددسيلي يسيدد  يدد   ربددسة و لسدر،دد يسد  بجريددأ  
شدسيو يد،ددس ُاعد   داترس يلشددنط   د  مبددسي لانردس  لسجدد   ةل اددسظ سع ةت،دس  سددي لس كدل لسطقاعدد    سظ ةيساد ردسظ  لأ

 ددس  لس لاددسي لسرجلدد ف  - San Franciscoةددس  يسلطيايددأ  ل   تدد يي نوددي طلدد   إددسةيو يدد  م نددسو  أردد 
 ُ ناس:  1923ي  لسثسط         دس اا ال لا

 New Age Encyclopedia, Vol.8, pp.301-302. 
 Baltimore, Westel W. Willoughby, China at the Conference:  A Report, Johns)ال2ل

Hopkins,1922),pp.13-15 ; Jan Thomson, The Rise of Modern Asia,(London, 

John Murray Publishers, 1957),pp.51-53.                                                               
 ,Stephen Hugh- Jones, the Giants of Asia. India, Pakistan, China, Japan,(Londonال3ل

George Allen & Unwin Ltd., 1967),p.47.                                                                         
لال4ل  "  دوددا  واددا لسجسباددا 1922-1921يسددد  نقدد ة  لردد  ييةددسل هددسةُ نأددسي  لساس ددس  ي دداترس يلشددنط  لسبلددُس

  134-133  ص 2016   سط   لاي  19سوقنسي سوع ل لإلطيسطاا"  ةس عا لسك يا  لسع ة 
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سيققد  ميس،رس لسي    تو  لسرأسة  لسج  شأوت  ر ي دوص سو لاسي لسرجل ف لا دس اا, 
لسرددددناا لسجددد  ح ددد  لا دس دددد    ددد   نسييدددا لساس دددس  سبردددسئع،خ يد،دددس   ي سطد،ردددس  سصددد،س نودددي 

  ال1لن يل  حسية  ي رس ج،س    مُ  1898لسرلجوا    دقو،س  نذ نسل  اللسإ و قِ د ةال ا ل
ن ل   دسيف   سيست يد،سطج،س  لساس س   ع  لسلس  ةاسةا ةبو  سةاا  عج سا  ت ل   ذس   ل 

دجرددسةُ  سددي لسعس ددا لإل لسريددجن فدجنددل لسكثدددس  دد  لساس ددسطدد  م  لس بو  سةدداا     ذ  لس ددأ و   س،ددس
  ةجعسلت لسل ف لسعيأسسا يلسج ةل للدوار      سررولج،خ  س واظس ف مكثسيسئ ذُ ارأ  م  تك   

ت ددسس   4 - 1918م ودد    Takashi Hara 29 ارس  عدد  يصدد   يئدداي لس ييلولتسكا دد  هددسيل يلِةدد
س ةدد ل  حجدسل  ةدور   ند  اسسدص  دجردسةُيكدسف لسج ةددل لإل اد تقني  سدي لسلأدخ   ال2لال1921لسثدسط  
جستدد  لس كدل لسد يس  سلسجد  بد ي  يدجع ف    ا    لسرد  يةي  لس دس نقس لسبلسي ي   لسعسسراا

يسيددد    ثدددا  دددص تلسسدددس لسدددسئاي  عددد  لسلدددس  نودددي لاةدددي يلسربدددسة   سددد  ةندددس  سد،دددس  س ودددا  دددسسر
م  ذسد  سدخ اأد  اعند   نودي  لسرردس يلسيالل لس يس  يلسجستدبسي لسرسصا  دسا   لسدردسن  سود ي 

يدد  لسلإددس  نوددي لسيددالل   لدد ي ي قج،ددسةددجعرسيسا, لإل سأسةددق،ي  سلسجرودد  ندد   رجوكست،دد سةددجع لةه 
يدددد  لس ددددس   تدددد لي  لسلدددد    لسرددددس نا سجللدددددصتإسااددددسي لسرجعدددد ةف لإلاددددسل  لإل ندددد  اسسددددصلسدددد يس  
تقني ةاسةدا حسيةادا تج ليدص يلس بو  سةداا لسد  د ف يلسلس  تو  سذس   س  نوي لساس س    ال3للادري

 سن س لسيالح ةيس   شجسلو ي   اترسإلر ليلج،س نوي ل  ع  لسلس   بسييلسج  
 د  لسع ل دا لسجد  ةيعدت  1902سعدسل لساس دسط  -  لسجلدسسف لسقسسطدسط  يي  هذل لسيداس  ُاعد 

 جد سياسةدي  لنل       لس     دس لاةس   ذ  ثا ي   ر   طعلسة  اترس يلشنط ,    إتدسا
ت ةدع،س   دب طعل  لسجلسسف    مةا   خ م  ييةاس لسج    ي  لس س  لادري  لسقسسطسطاا  -لساس سطاا

دد سسرلرددوا لسن،سئاددا لت  دددس دددسةيف نوددي ت،  دد هرس, ي دد   كدديدد  لس ددس  لادرددي م س كدد    ة،ظ
   ال4لك  لساس س  ي  شس   ةاس ،س سي  سب داي ة س   لس لاسي لسرجل ف لا دس اا 

و اددد   ي  ُ    ن  ي لسر دددف  دداترس سندد س لسيددالح ةدددج دف طدس دد   سددي  دد   قدددس نودد ي ددإ   نلدد  م
 سرد ف ن دس مند لل محدس   1911يد  ترد ي ُةد ةلسدذُ  ،س  ل لساس س لسذُ ةججرذا بسسطسطاس    تلسسإ

يدد   بسسطسطادس  ةيةدا ست  لد  مط،س سد  تردا  سدي نُ ا لسس خ       بن ةينوي  كرس ذ سطس ةوإظس 
ددد  دددل ذسددد    مط،دددس  ل  ,   لل بدددد  لاحددددسف يلس لادددسي لسرجلدد ف لا دس ادددا ددل لساس دددس  يددد   سسدددا يددد س ص 

  ال5ل رسسل،س لسلد سا ي  لسرنطلا الر س ل ةبو  سةاظ تذ د ظ نوي طلة   دس  بسشس  نلج،س 
سليددخ اس سطاددا   - سلةددالي بسسطسطاددا  1921   سددسل – اددسي   ددسبد ةددسي يدد  كدد و ذسدد   

 ل  تر  د   اددت سوجلدسسف,    ي دل م  يؤ  لسطدسيد  ذهقدت  إتددسا , تلسسإ،ردس تد    مي  ط،دسو  يذسا 
 لس  ج ل دد ظ م  هنددسو شددأظ  مي ددتلس نساددا لسرعسيكددا سوقسسطددسطدد  يدد  لس لاددسي لسرجلدد ف لا دس اددا,        

                                                 

  157  صلسرر ي لسيسبص   ييط ي ال1ل
-1890س ند لل ل , يشد ا  نرد  ييسدس لس يلندا1875لسلل   نسل  ةحا  واا 1856 نسلةاسة  اس سط  يس  ال2ل

يد    يسددس,  دخ شدد ا  نرد  ييسددس لس لحوادا سددثالث  دسلي بددد  نددس    لظ مصدب  ةددإدس  1896, ييد  نددسل ال1891
تذةاي  أ  دا = =يةنس  سي   مي     يصا  سي يئسةا لس ييلو ن  اسسص لسقسسرس  يُسع   ال1914-1906ل

نوي  د  شدس  اس دسط  دد     جطدس  ميةي  ااعنتعست  سي و يسسيت  س س  لسقالة يم نسنوي مةس  بسسرسط   
 ُ ناس:  1921ت سس  لسثسط     لاست  ي  لسسل ل 

                                        Vol.3,pp.102-103. Kodansha Encyclopedia of Japan, 
  134 لر  ينأسي  لسرر ي لسيسبص  ص ال3ل
  174 ي لسيسبص  صلسإرُس  لسررال4ل
ُ ال5ل   160  ص   لسرر ي لسيسبص لسإجالي
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يدد  لسج ةددعاا تد  دد ا ةاسةددا لساس ددس  يدد   ددس  لسجلددسسف لسددذُ ةددد نخ   اددس  سوددسمُ لسعددسل لا دس دد 
ةُ كد ا  ييد  هدذل  ترس   دس يةُةاأ    رثس ا  ط ُ إي   لس س  لادري د    لدسلي  صد يي  لسر 

سو لادددسي لسرجلددد ف  صددد لدج،سبدددد   لسرادددسينددد ف يددد  لسردددلف لا دس ادددا مكددد ي    نودددي بسسطسطادددس 
و  ددد  لسعروادددا لسرعسدودددا ةددد ظ   أ طددد    سل  سي اظددد دددسظ م عددد ِ   تد  ددد  لسجلدددسسف اُ إ  ي  نسيئج،دددس ميلا دس ادددا 

  ال1لدجرسةُ لا دس  لإل سوجط ي
ت،ددس  ددل لس لاددسي لسرجلدد ف لا دس اددا نالدسس نوددي  إستظددي    ذسدد  لسرددذي  ندد يسونددذُ بنإيدد،س

   يلس لاددسي لسرجلدد ف لا دس اددا م دد هس ميبددل مندد لل لساس ددس   ددلتإسااددا  ال اددا  نلدد  بسسطسطاددس  يرددوت
لس لادددسي لسرجلددد ف ةدددسي بدددد    تردددسلي  ييددد  ال2لسجكددد   بددد  الظ نددد  تلسسإ،دددس لسرنإدددسة  دددل لساس دددس 

, مكد ي فاد  لايسدي مط،دس ةيسدا صد الا 1921 ي  لسثسسد  يلسع دسس   د    سدسل سيبسسطسطالا دس اا 
ةاسةددسي يلكددلا يدد  لس ددس   إط،ددس تجقندديل ارأدد   و،ددس, ي شددسئكا سواس ددس  يل ت ةدد  بدن،رددس  يددسئا 

ية،ددسي لسناددس  ت ددساسهس دد  لسلأ  ددا لسقسسطسطاددا م  يدد  ذسدد  , يتذ ددا يلسرلددا  لس،ددسة  لادرددي
ع ي فا   ردسس  لاحددسف يد  اتإس    ت صوت بسسطسطاس يلساس س   سي يي   س  ولجد،رس ررس ح  ا

يدد   ددس  يصدد   ةددوطا يلِةددارس  دد  شددذط    ددسيف لسلأ  ددا لا دس اددا   يددإ  ذسدد    لس ددس  لادرددي
 نودي طلد ة  سيست لسلأ  ا لا دس اا ت،    بسسطسطادس  ةسط   حسي     نيأسسا سولأخ ي  لساس س 

  يةف يعدا يد  لسكد ط س  ةدداةُ  سديلساس دسط   - تد  د  لسجلدسسف لسقسسطدسط     ل س،س   دس  بسشس
، ة لس ةدد ة لسقسسطددسط  يدد   سسندد ل,  ددس ةدددُ  ترددسذ دددسلي اعجددس   در، يسددا  سددي  لا ددس لسددذُ ةددد يع  

  ال3لمييبس
  تيدل  لساس دسط  - هجرسل  أ  ا لس لاسي لسرجل ف لا دس ادا  سسجلدسسف لسقسسطدسط إلل يتذكد ظ 

ةلي يددددد  لسسل دددددل يلسع دددددسس   ددددد   ذ ال ادددددا, لسياسةددددداا يلإلن ،دددددس لددددد  لسريدددددذسا يددددد   لسيوططدددددس  
ددد 1921  سدددسل   سدددي  مة , ييةدددسئا لإلندددالل س بدددد  ييليف لسرسيةادددا يلس  سسدددا لإلحبسيسدددا س  ال اظدددطلسشظ

 اعأددي   لس ردد ت لسدد لية يدد  لسجلددسسف  مشددسيي  سددي,  ت،دد ي ننددسيس   ددسييف ييةي يدد  لسرددلسيا
ُ   شع ي لاحدسف ثدس    س تدسها بسسطسطاس سو لاسي لسرجل ف لا دس اا  -  نالددسي بسسطسطادا ك  م

ددس  اددس ل شددع يظ  ُأدد س دد  اد  لس ددع  لا إي   اس سطاددا سوردد لدا يلسجعددسي   س س ددع ي لساس ددس    ددسب،ظ  نس ظ
 لجرا سلس  دسة ا  ياسسقت بجبسة  ية،سي لسناس بد   حرخ    أ ط،سلاسرس   اس لسقسسطسطدد  

ةددددنج،   مطددد ُ ةددجندخ نددد  تد  دد  لسجلدددسسف, اسسرددس  اددسل  لسثال دددا سجدندد  لسنجدددسئج لس حارددا لسجددد لا
  ال4ل  ف ةسسسط ُ  م نسو سخ ُاد ة س   1921ي  لسثسس  ن س    تر ي تولسئاسظ 

  منونددددت طدج،ددددس ينالدست،ددددس لسطدبددددا  ددددل لس لاددددسي لسرجلدددد ف لا دس اددددا نوددددي  يدددد   يةسدددددالظ 
  ةددوا  اس دسط  سدخ ُايدرسلس -لسجلدسسف لسقسسطدسط       1921لسلأ  ا لساس سطاا ي  لسسل ل  د  ترد ي

  إ, ي   سبجدددا ي ددددس  ج ددددسف تودددتلسد هسسدددا  ج ةاسةددد  بددد سدا    تإدددس  ةيدددسن    لددد ي   طددد  سوعددد يل 
 يدد   نطلددا لس ددس  لادرددي هرددسيتع س   د لسيددالل لس ددس وي  كددرس  لا دد لس،دد   لاةددس   ندد  هدد  

ةيددسن   يسددخ  تلددسسف سددذس  يإطد ُ   يد ن،ددس م دسك ند   رددس لسلددس  يدد     يرددالظ يلسرلدا  لس،ددسة  

                                                 

  130  ص ن شأس  لسرر ي لسيسبص41صلسرر ي لسيسبص  ةال   ال1ل
  104  ص   لسرر ي لسيسبص ن ةورس 158-157  لسرر ي لسيسبص  ص ييط ي ال2ل
  ,Malcolm D. Kennedy , A History of Japan, (London, Weidenfeld & Nicolsonال3ل

1963)pp. 236-237.                                                                                                         
  130ن شأس  لسرر ي لسيسبص  ص188-186ص  لسإجالُي  لسرر ي لسيسبص ال4ل



 

84                                                                             /         -      
  

 ( "دراسة تأريخية"1922-1868السياسة الخارجية اليابانية ) 84

م  تردددب  لس لادددسي لسرجلددد ف لا دس ادددا    أسطادددايددد  لسلأ  دددا لساس سطادددا  ياسةددددد وددد  لسيددد  حُ   ددد يد 
   ال1ل،سس،س مي سقسسطسطاس, ي الهرس ل تإكسل   إسلس  لسرسي  ررسسل حررظس

س 1921 أ  ج  سن   يا  د  ي  لسثس      تر ي مص يي ذس   ي  م سي    نالطظس   جس ظ
ط  س فاددد  م  تمكددد  لسجلدددسسف  إعددد   ةدددجرس   ددد   دددد  لسرقددد م  ذل  دددس   سج ل ،ردددسنردددبا لا دددخ  سيُهردددسحد

ي دد    د،ددس ددل  دثس  ج ليلددا  اأدد    رددا ا  جطس لددا ي م, 1921لساس ددسط  سرددس  عدد  تردد ي -لسقسسطددسط 
شددجسلو ت ةادد  ةندد ف  سددي ند ة  دد  لسدد ي  سإل يإدجس دت   لا دس اددا  ددسإلنال  لإلةليفي قددت ة،ج،دس  

لسرجعولا  رنطلدا لس دس  لادردي يلسج صدا  لسسئايالسلرساس  سيا س يلةا  سر  ل نل ال راترسلسي  
 شب  لسلس  لسبلسسا  رس  بع لسيوراا  طس   سس ةرال لسر أالي, يتي سا  اسس،س  سي تإسهخ   جسو
 سددي لساس ددسطدد   لسرلجددسحطلددا  عدد  ,  ج رلدداض لاةددولا لسبلسسددابذسدد    دد نخ  منوددي ندد  لسرنطلددا  

   ال2للسر ك س  اس ة،ا طاسهخ ي  سرعسيا
 1921يدد  لسلددسةُ ن ددس  دد  تردد ي الهددسيةطسليةدد  لسددسئاي لا دس دد   يدد   ردد   ذسدد  

 : ي  سولرددد   نودددي   ليلج،دددس لسسةدددراا سعلددد  لسرددداترس, يهددد لسددد نددد ة  ددد   سددديلسددد ن لي لسسةدددراا 
  ت ةادد    قدد ي   ال3ليلسرددد   لسقست ددس    بوداأددس    ه سندد ل   اطسساددس   يسطيددس    لساس ددس    بسسطسطاددس

هدد   نوددي لسردد   , لادرددي س،ددس  رددسس  يدد  لس ددس   سدد ي لس لاددسي لسرجلدد ف لا دس اددا لسدد ن لي 
,   دذ  لسرنطلدا لاكثسسدا يإس ل ،دس  درادل لسلدسليلي يلسر لددف لسجد  تجردذهسلساس دس     دسل  لسبعد   سي

ط،دس لسطدس  لاكثدس    أ  كد  لساس دس  ةيسد  نخ سد لس لادسي لسرجلد ف لا دس ادا كدرس يبرعني  حس 
ا    لس،سةلسرد  يلسرلا   ج،س ي س،ارن  عسيكظ
لسعسسرادا لايسدي   لسلدس  يد  منلدس بيق  ن ةف لسرنسييا لسجلود اا بد  لس ي  لسرنس اا ي 

  عد   طج،دسو نرواست،دس لسعيدأسسا نسطدا ةدأسط،سي  ت يدس ةرال  جطوبست،دس يإ طكإسو مييبس نوي طإي،س يإ
 سورد فدجردسةاا  مي دا سرنجدسي لا دس اا   يلة  لسردجردل لسد يس  بد لةي يإطجإسو  سةج،س سوبرسئل يل

ةاسةددددداا نودددددي  ر،دددددس لإلةليف لا دس ادددددا   إعدددددا لنجرسةهدددددستإسد يلسجددددد  ةدددددسن   سدددددي  ال1922-1921ل
دجرددسةاا دسئرددا نوددي لسلرساددا لسرس  سددا يلسرددسلئ  لسعسساددا لسرإسيكددا نوددي لسيددول لسريددج يةف  دد   

لاييبددددد  ةيي نددد ةف   عددد يدددسص ترددد  س لسيدددول لساس سطادددا فاددد  ردددت تلو لسدددذُ  يددد  لس ددددت  مييبدددس
س ددس د نددساص طإدد ذهخ لسجلود اددا يدد  لس ددس  لادرددي يبعددض  نددساص م يط ددساست،خ لإلدجرددسةاا يدد  

دجردسةاا ي سسادا   مي دا لا س لسذُ  طعأي ةوبظس نودي لساس دس  لسجد  شد، ي هد  لاحدس  لسالتدناا  
طدددسةُ  ردددسييف تلوددددا ي نودددي لسرد لطادددا لسعيدددأسسا يلسبلسسدددا  جلسدددذُ   دددجلسدددسمُ لسعدددسل  ةددد  لةدددجاسوي 

 ُ   ال4للإلطإس  لسعيأس
اطسساس ند  تس دق،ردس  سسد ن ف  إمنسبت  أ  جس يسطيس ي  1921ي  لسثسط  ن س    تر ي ي 

  ليلددا يد،ددس  مكدد يلا دس اددا  طادست،ددسييدد  لسددد ل لسجددسس  ةددورت ييليف حسيةاددا لساس ددس   ددذ سف  سددي 
لس لاددسي لسرجلدد ف لا دس اددا  يرددالظ ندد  ،ددسنوددي ةندد ف لسر ددسي ا يدد   دداترس ارثولسلأ  ددا لساس سطاددا 

يبددذس  يددإ  لسلأ  ددا   ال5ل تل  دد  لاةددولا  ردد ةاطسساددس يدد  يلشددنط  إيبسسطسطاددس ييسطيددس يلساس ددس  ي 
 مط،ددددس يةدددد ي صددددع با يدددد   نسد ددددا ل  ,     لا دس دددد  لسرجعوددددص  ساةددددولا سرلجسحلساس سطاددددا ي قددددت  ددددس

                                                 

                                                                                             .Jones., Op.Cit.,p .41ال1ل
                                                                                    ,Vol.5,p.72. Kodansha Encyclopedia of Japan                                            ال2ل
                                                                                        .Ibid., Vol.8,pp.234-235ال3ل
ن 303ال  ص1958 لرددد  دسةدددخ يم رددد  طددددد  هسشدددخ  لسجدددذيس  لسلددد    يلسُرعسصدددس  للسلدددسهسف  ةلي لسرعدددسي  ال4ل

   207-206لسرر   لسرر ي لسيسبص   ص
                                                                         .Kennedy., Op. Cit., pp. 239-240ال5ل
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  ادالس عد       دل لسد ي  ذلي لسعالددا لس،دسةلدا  رنطلدا لس دس  لادردي يلسرلدا  لسر سكا لسرجعو
  ال1لهسي عسيا ية،ا طاس  بجإسصدو،سلسلأ  ا لا دس اا 

تك   يجع ف سوجرو  ن  يبس خ لسر ليلا لساس سطاا نوي لسر سي ا ي  لسراترس   ق ي مط،س سخ 
ُ    طلدا جاسيلي لسج   للج،س يد  لسرنطجرسيلي يلسرأسة  يلإللإل طد س  د  لسجد تسلي  يسرندل  د يث م

 د تأ ط،ردس ةيسجدد   قددس لسجنيددص  ع،دس      سصدت نوديلسريجلقواا  ل لس لاسي لسرجل ف لا دس اا 
دددددس لس يس،ردددددس تذ دسهردددددسد  ج جلدددددسيبي  ر دددددجس ا لس ،رس ردددددسسل   يردددددالظ نددددد  يددددد  لس دددددس  لادردددددي إ ع 

مةدسادا نيدأسسا كدررا يد   ل جالك،ردس  سدي ةسطد ت تسهدس,  ة ي    ل لسج  دد ف لس ،رسينالدست
   لس،سة نطلا لسرلا  

لسرسيةاددا يدد  لسياسةددسي ةييظل يتددذ دسظل لسلدد   لساس سطاددا لاكثددس فادد   ييدد  لس دددت لسددذُ يرددوت
 إكددسف ترلدداض  بددس خ  دجنسن،ددسلسلأ  ددا لساس سطاددا  مةي ددتد   لساس ددسط  - ةددجرسلي لسجلددسسف لسقسسطددسط  

  ددذ   يذبدد ي شددأ  ،س  يدد  لسرددد  ةييهددستلددداخ  سددي  يددعيا   لسردداترس لسر  ددل نلدد ا  لسيددالح
  س د  طر  س،سيرظ     أ ط،س ييلظس س ة،ا طاسهسلسر لكال لسرجعولا  رنطلا لس س  لادري   نسد ا
ف ند  لسجإسصددا لسرجعولددا  دد ي    اسسقدت ينواد   ة  تد ُ م إند لة ُ يد   لأ  ددا لس نردس  لسرداترس   دس ن   

لسلأ  دددا   إةدددجثنسولسلأ  دددسي نودددي لسلرددد ي ةرادددل سدددذس  يليلدددت  ,  ددددس  رأددد  ل دددسظ ملا دس ادددا 
   ال2لرنطلا لس س  لادري  لسرجعولالسنلسشسي   سيست لسنذُ بنإي،س ن لساس سطاا لسج  

لسردداترس  م نددسونوددي  نسد ددا تودد  لسر لكددال لإلةليف لا دس اددا مصددسي يح  ددا سررددسسل،س 
 , يردالظ  سيسا ي  لسجدسيف يلسرنسنا يد  لسردد لسإسص لسرجي ن  ي ال ةاسةدا لسبس  لسرإج ح يتذكد ل

سدي  لس لدعدا ي   لس،دسةن   نسد ا لسريسئا لسرجعولا ب كل لسررجوكسي لاسرسطاا لسيس لا ي  لسرلدا  
 س يلةددالسر لكددال  ددل  ةددسلو لسجستدبددسي لايساددا  تودد ت ل نددت  نسد ددا ي   ةددج لولس ددرس   دد  حدد  لإل

ُِ  تدددسيف لترددسلي لسالةددوكاا يلسجو سلفاددا ي لإل   ددسكا ددِوا  رنطلددا  لايددد  ال ي  لكددال محددس  ذ  ص 
    أ طد سعلد  لسرداترس   ند لظ  1921حجدس  د ل لسلدسةُ ن دس  د  ت دسس  لسثدسط يم  لس س  لادري

شددرس  يسطيددس ال بددد   رثودد  ةي  لس يددس  لسدد ةُ   Compiègne-ل  دد  قدد   ارثددا تددذيس  نلدد  ه طددا
  ال3ليلسلس  لسعسسراا لايس يةي  لس ة    لسج  مط،ت

اا،دددس م  لسلأ  دددا لساس سطادددا تدددذ سي  سايكدددسي لس اُرلسلاادددا يلسودقسلسادددا لسجددد  شددد، هس لسعدددددسسخ 
ندد    دس ،ددس  ردد ي  لسجرود  1921يدد  لسيددسة  يلسع دسس   دد  تردد ينلد  لسلددس   سددذل  منوندت 

  لاحدس خ لسر لكدال  ُدلاهدخ   ر كد س لس  أ ط م  تق م  نسد ا تل    لاةولا ميلظ  نويلسراترس  
لسعس دددا طقاعدددا لسر دددسكا ذلي لس تعدددست  م  ي نطلدددا لس دددس  لادردددي  ي لس،دددسةلسرجعولدددا  دددسسرلا  

ةي  لإلاددسل   سدراددل  تكدد   لسنلسشددسي شددس وا ملسلأ  ددا لساس سطاددا  يمييبرعنددي  حددس   ال4ليليدد 
  نودي   جادسيلي ند ف  يد،دسلسجد   ردوت    يلِةارس لسرد  حسصا  طس   س  أوا  لسجس د  نوي

دد   ود يذسد  س ددسِ  مُ  تإددس   دد  ل    مي  ددس ددد  ا ددأو   سسررددسس  لساس سطاددا يدد  لس ددس  لادرددي  ةيسدد  ُار 
       سلةسي س،س

و دي ذسد  يدد  ,  م   ت تو  لسجط يلي يةف يعا د سا سد   لس دع  لساس دسط  لسرلدسلي  يد ت د 
سرإسة دا ل طجاددا ردبدا م دا  قددسفم  لس دع  لساس دسط  مصدد    ا قدنظدلسرلواا لسرلف  ،سلسج  ط ست

                                                 

  157  ص   لسرر ي لسيسبص ن ييط ي 41ص     لسرر ي لسيسبص ةال ال1ل
  140 لر  ينأسي  لسرر ي لسيسبص  ص ال2ل
يةسسا  سةيجدس  دس   1939-1926ةلس  بس  نق  لسلي  لسنِدسي  لايكسس لسياسةاا لس لحواا ي  لساس س  ال3ل

  93-92  ص2010     ةس عا لسبرسف    واا لسجسباا يف ن   
  80-79  ص لسرر ي لسيسبص    ي ال4ل
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  لسج  منون،س لسسئاي لا دس   سعل   داترس سجرلداض لسيدالح يتيد سا لا د ي يد  لس دس  لادردي
  لسرلجس ددسي  سددي مال   Asahi-Tokyoا  ددد  -ةددسه   يلِةددارس لملسرددلف لسرجطسيددا  مشددسييكردس 

 تقندت  ذل  دسترلاض ةال ،س لسبلدُس بس خ ن ل  رسطعج،س نوي لساس س     يبلسظ سكت لا دس اا يُ 
   مكد ي لسردلاإا   لس،دسةسريدسئا لسرجعولدا  دسسرلا  برد ة لي  طإيد   لسر ددفلسلأ  ا لا دس اا 

 ن لاددس  لسإيطس   ي  لسرددد  مدددسي ندد  اسسددص تيدد سا  يددذسا  دودداخ شددسطي  لساس ددس  تقنج،ددسلسياسةددا لسجدد  
 اظ ,  طسسبد  ل لسرد  ةاسةا لسبس  لسرإج ح يست لسيسج،س ي   تدوتلسلقاقاا سولأ  ا لا دس اا 

  ال1لةجسلساسم ل  طإي لسر دف  تقند،س
 ر ددددفيلس لساس دددسط بدددد  لسدددسمُ لسعدددسل  شدددسإ لسرددداترسلسددد ن ف سعلددد   تيددد  كددد و ذسددد  م ددد  

 إعا   الا دس ا سورطسس م  لساس س  سخ اأ  م س ،س ة   لإلذنس   نوي   لسسةر  لسرس    سسإكسف
يشدع يهس  سسع سدا  يسي لسراإا لاييباا  ن،س    ة،ا   يتدنبظسظ سج ةسر  ا لسج   سيةج،س نود،س ل

ذ   د   بس خ نور،س لسريقص ر ي  اترس يلشنط   سي   س لكطسهس لس يساا  ن،س    ة،ا محس  
سلرد ي لسرداترس  ةند ف لساس دس   يد   ل ارأد  تدسهود نودي     دس  جإست نود،دسةدس دسةداا شسياظ 
 ددد  لسددد ي  لسرردددي لس لئردددا  أ ط،دددس رس الِةدددي    بثلو،دددس لسددد يس  للنجدددسل ةدددسوي  ددد   نطودددص مط،دددس 

   ال2ل1920 ع  م   طارت س،س ي  لسعسشس     سط   لسثسط    لسعر سا ي  نربا لا خ
 Korekiyo Takahashi  يسأدد  تسكسهسشد   ل لساس سط  يئاي لس ييلو يي  هذل لسر ة يم 

ليدد  م  اُ  وردداترس ارأدد لساس ددس  س   ردد ي   ال3لال1922  سددسل   12 -1921ت ددسس  لسثددسط   13
دجردسةاا يدإ  لسنس ادا لإل يم دس  د     ل لس لاسي لسرجلد ف لا دس ادا  د  لسنس ادا لسياسةداا نالدج،س

عيدأسسا لس ،دسدجا  سواس س  يسصدا ةدد ف سجد يدس طإلستي دسهس ةسدل       لسجنسيي لسبلُس  ل بسسطسطاس ل
    ال4للس لحاي   لةجثرسيهسرررا لس

نرددس  لسردداترس   ذلس لاددسي لسرجلدد ف لا دس اددا ةدد يلظ  ددد  ت 1921 ودد  ميدد  لسعسشددس  دد  ي 
لسجد  ادد  تطقال،دس  يلسربدسة    لسر ر سا ب،دسلسرنطلا ي ترر  تل    لاةولا لسبلسسا يترلار،س 

لأ  ددا لسةددوطا  اقاعدا, نوددي م  ت درا لسيدداسةف لإلدواراددا ي   لس،ددسةلس ددس  لادرددي يلسرلدا  يد  
 جاددسيلي لسررن  ددا سرجيددسيسا يدد  لسجدددسيف يلسرددنسنا يلإليةاسةددا لسبددس  لسرإجدد ح يلسإددسص ل االسردددن
دجرسةاا لسجإردواا يتط سس حط ا ةدأ  لسل  د  يد  شدس   جاسيلي لإل جكسيلي مي لإليلإل   سو ي 

لسريدسئا لسرجعولدا  يدذ ةددقدسسس  يبرد ة   ةدجر ل ،س دواا لسرإسيكدا نودي رديلسسة ل لسجإ   لسرد 
  ال5للسراترس  طعلسةدقا  ج،ستي س  س  ن لةُجنسدل ي  طج ل   سسد ي لسرسكعا سإل

                                                 

 ,Vol.7,p.312.                                                  Kodansha Encyclopedia of Japanال1ل
لسو ددا  ا دس اددا ةيلةدداةددإسا  سددي لس لاددسي لسرجلدد ف لسددُ  متددسح ي  1854نددسل  ا  ددد ةاسةدد  يإدجرددسةُ يسدد  يدد  ال2ل

 سي لساس س  نرا  ع   رعا من لل  1868  يي    س ن ةت  نسل  يلإلاالس نوي لسثلسيا لا دس اا إلطكود سال
نردا يد  بند  لساس دس   جدي مصدب  1892  ييد  ندسل ييليف لس يلندا يلسجددسيف  دخ يد  ييليف لسجسبادا يلسجعوداخي  

ل   س مهو  ساأ    لسياسظ سقن1898طسئبسظ سسئاي  نسل  ل سورسساا ل ال  خ ييسسظ  1913 - 1911  لساس س  لسرس ُ 
ييليسددا ي أ  اددا يفاعددا  جددي نددسل = =ينوددي لسددس خ  دد  تلودد ا  نسصدد  ال 1921-1918ال يل 1913-1914
يطدسح ةاسةست  لسرسساا   ل م  ددسليا حإدض لسنإلدسي لسعيدأسسا يلة  د  حرد    ةلحدا لسددال    دس  1936

 س:ُ نا  1936 شبسا 26ا  د  ي   مة   سي   جاسس  ي 
                                                Vol.7,p.312. Kodansha Encyclopedia of Japan 

  205لسرر    لسرر ي لسيسبص   ص ال3ل
  116-114ةورس    لسرر ي لسيسبص   ص ال4ل
  140 لر  ينأسي  لسرر ي لسيسبص  صال5ل

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.iq&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/English_language&usg=ALkJrhiFAAcTw8DCJooPWeVfAte7uF2TXQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.iq&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/English_language&usg=ALkJrhiFAAcTw8DCJooPWeVfAte7uF2TXQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.iq&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/English_language&usg=ALkJrhiFAAcTw8DCJooPWeVfAte7uF2TXQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.iq&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Education_(Japan)&usg=ALkJrhj8jAY7qWURCeAgnYvmoOWhJ0IVBw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.iq&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Education_(Japan)&usg=ALkJrhj8jAY7qWURCeAgnYvmoOWhJ0IVBw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.iq&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Agriculture_and_Commerce&usg=ALkJrhiDNrqAu794psVSpqki9lLZrQdBcw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.iq&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Agriculture_and_Commerce&usg=ALkJrhiDNrqAu794psVSpqki9lLZrQdBcw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.iq&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/February_26_Incident&usg=ALkJrhg0NncAlXeNRT_LQ6-d2l-wWXtlZg
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سدخ تدذي   د  لسد ن ف لا دس ادا سجلودال لسجيدوا  يلسريدسئا لاحدس   قد ي م  ردس تلد ل س يييلسظ 
ط،دددس ي ددد ي نودددي  ذ مدجردددسةاا   رردددسسل،س لسياسةددداا يلإلس ح  ددداظ  يإطردددس دنسندددسي يكسسدددا مي  طيدددسطاا

يإد  لس ددت لسدذُ يلةي    لس،دسةا  يد   نطلدا لس دس  لادردي يلسرلد تع س  ةييهس حرتدرساس 
  ي  يم ،س   يلةارس  عد  نوي لس س  لادري اا لسيس اا  سي لس،ارنالساس سط  سسن لاس فا  شأ  ،س

  س ددددت  يلسرددددد , لس،ددددسةيدددد  لسرلددددا   يبغاددددا  رسادددداظ  رددددسسل،س  تلسسإ،ددددس  ددددل بسسطسطاددددس تد  ددد  
لا دس د    ن،س إل جد لو لسر ددف   يي   لسيسا لس،سةمةط س،س    لسرلا  لااوي   سي لسرلا  

لسلإددس     طرددس هد   ،ددس  دل بسسطسطادستلسسإتد  د     د  مهدد ل   ميكددلت لساس دس   لسرج د ة  اسس،دس  
سيدددالل يددد  لس دددس  ل   يكدددرس نودددي  قددد م لسإدددسص لسرجيدددسيسا يددد  لسجددددسيف يلسردددنسنا يددد  لسردددد  

ي س  لس لاسي لسرجل فنوي    ذس  سخ اأ  د  هِ لد    لادري    ل ي  س ن ي  صسليهس لا دس اا  ي 
رردسس  يد  لس دس  لادردي ذلي لس دذ  يلسلسد ي  ةرادل ا درا   سراترس ي  يلشدنط  لسنل   نوي

 -   لسجلدسسف لسقسسطدسط   مكد  دنسندا يلةدراظ  إسةهدس  لا دس لسدذُ  ييبادالامل  ن،دس  دسااا لسةد لو 

ُي   يةدد   سردداترسل لسجدد  مةدد،رت يدد  نلدد  دد  لاةددبس  لسسئايددا  دد  ملساس ددسط   ددس    م دس اددا ه دد لة 
 لساس س   ل  لجروا    لة،ا   

  :   ب: ُمق رات مؤتم  واشنطن وتدااياته على اليابال
     جي لسيسة  يةجرس إي  1921ب ي منرس  لسراترس ي  لسثسط  ن س    ت سس  لسثسط         
 ōatK ōTomosabur 8  ددددست  يييسددددس لسبلسسالت   ةددددسب ي ال1للس يدددد  لساس ددددسط  يتددددسم   1922شددددبسا

  ادد يي شد  ،سيل لسيإدس لساس سط  ي  يلشنط ل ر عِاا  ال2لال1923 اسي  15 -1915ت سس  لاي  

 Shidehara ōKijūr 1919- 1922 ددسيل گت  د   ةدست    يلا دسلال3لالIesato Tokugawa 24    
   ال1لال 1940  سسل   5 -1863

                                                 

 -Herbert Osborne Yardley 1889ي  ادسيةس  ييبد  مهسبدسي محُجسدت  ترسلي لس ي  لساس سط     دقدال ال1ل
 Theال لسسلئددددد  يددددد  لسددددددال لا دس ددددد  لإل جادددددسا  ي يددددداي   ةليف ل لس سيدددددا لسيددددد ةلو لا دس ادددددا1958

American Black Chamber    ال يد  طد سدد يو لسجس عدا سرأجددMI )-8 لسررددسبسلي = =ال م د  يددسيس
لساس سطادا يت يسد  لسرإسيكدد  لا دس دس   رعو  دسي  لسعيأسسا لا دس اا   لسرسصا  إ  يتلوددا ي د ي لس داإسف

 ،ردددددا م ندددددسو لسرددددداترس  ي ددددد  ة،ج،دددددس مبددددد ي لساس دددددس    جعسكددددد،س يميةدددددوت لسدسسددددد تس  لساس سطدجدددددس  ل  نا ددددد  
ال  سلةدود،س ي  طد س يو سرلسبوا هسيةس    Nishi Nishitōkyōا  د يلطا    ال Ōsaka  Mnishiمييلكس

خيانـة الثقـة الدوليـة، خيانـة فـا مـؤتم  واشـنطن، ا  د  لسعن لطدسي "ي  ف لسللسئص لسج  ط دسي يد  ةويدو
ـــؤتم  ـــار ل ئاســـة الم  دددسط    31"   دددس  كدددطس لإلةليف لا دس ادددا  سدددي تيدددسس  ادددسيةس   ددد  لسر  دددا يددد  الع

  ُ ناس: 1931لسثسط 

  تسةردا  ةجاإ   سةاسطيأ   صسلس لاذ اسو   لسلرا لسكس ودا سإد  ي د ي لس داإسف يد  لسلدس  لسعسسرادا لسثسطادا
 55-51ال  ص 2007 لر  شسس  لسطسح  ل لسسسست   لسعقاأس  سون س   

  يد  هدسيشدارس  ةحدا لا قسلا يسدا لاكسةارادا لسبلسسدا لساس سطادا  يإشدجسو يد  1861 سط   لسثسط   22يس  ي  ال2ل
لسع  د   د  ال  تلود   1905- 1904لسسيةداا  - ال يل لساس سطادا  1895-1894لسرددناا  - لسلدسبد  ل لساس سطادا

 جدي 1922  سدسل   12 خ ش ا  نر  يئداي لسد ييلو  1915لاسلس  لسعيأسسا   ند  ييسس سوبلسسا نسل 
      1924م   24ييست  ي  

Kodansha Encyclopedia of Japan, Vol.4,p.170. 
  ةي  يد  ةس عدا ا  دد  ال  ه ط د ةند   ة سدسف  - Osakaي     ندا ل ميةدسكس  1872م و    13يس  ي   ال3ل

  1896لإل قسلا يسا   يترس      واا لسلل     نردا يد  ييليف لسرسيةادا يندد   دنردالظ يد     يسدس ندسل 
 ةتدد   سدددي لساس ددس  ندددسل  ددخ نردددا يدد  لسيدددإسيف لساس سطاددا يددد  سندد   ي يلشدددنط    يةددإدسلظ يددد  ه سندد ل    جدددي ن

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%88
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 Charles Evans Hughes   اإدسط  هدد ي ت دسيس ميجج  لسراترس ييسدس لسرسيةادا لا دس د ل 
 Elihu Root سد،دد  ييي   بسيلددا  ددا  دد  لسرلددس   يلس بو  سةدد ل ال2لال1925 ذلي 4-1921 ذلي 5

 Henry Cabot Lodge 1850- 1924 هندُس  دسب ي سد ة ال يلسياسةد  يلسردايإ ل 1937 -1845
 سدي  ال  يدد لOscar Wilder Underwood  1862- 1929ميةدأسي يل ود ي مطد ييية لسياسةد ل ي ال 

إلالدس  بندسو لسيدإ  لسلسباددا ذلي  لسد ن فحطدا سند س لاةدولا لسبلسسددا   تردرنت  لس يد ة لسردجرعدا
,  لر سا لسكقدسف سر ف ن س مند لل, يلسدجرول  د  لسيدإ  لسلسبادا يبردرن،س لسجد  هد  ددد  لإلط دسولس

  ال3ليتطقدص بسطس ج سوجرول    لاةولا لسبلسسا
يبسسطسطادددس  او لادددسي لسرجلدد ف لا دس ادددلسلددد يلي لسجيدددوالاا لسبلسسددا سم  تكدد     رددس لدجدددسح  
نودددي  سال سكدددا  ن،ددد 3/  5/  5 طيدددبا ل ييدددص فاردددس ترجوكددد   ددد  نددد ة لسيدددإ  لسكقدددس  نودددييلساس دددس  
لسرنج،ادا صدال دج،س  د  ةسطد   حدس يدذ  لسيدإ  لسل اردا   اطسسادس   ثو،دسال ي 1,75إسطيدس ليسلسج لس   

تلددد ة  ر سج،دددس    نودددي م سسيدددإ  لسلسبادددا ذلي لسلر سدددا لسكقددددسف ةددد لظ   عاض نن،دددسجُ لإليجسلكددداا مةددد
س لاددددسي لسرجلدددد ف ل سكددددا  دددد ادددد ال  500,000ل  عسهدددد ف سجكدددد   نندددد  يي   ةرددددسس  ددددد يا  ر ةدددد 
 سب،ا ةدجطقص نودي  دس الي س  ُ   طيبظ إال  سسنيبا سواس س , ي  ا  300,000لي يبسسطسطاس الا دس ا

  ال4للسطسئسلي يلسطسلةلي يلسر  سلي يلس  لصسي
                                                                                                                                            

ُنددد  ةددإدسلظ يدد  لس لاددسي  1919ييدد  نددسل    ييدد  ذسدد  لسعددسل نددد   طسئدد  ييسددس لس دداي  لسرسيةاددا  1915
   ددخ تدد سي يئسةددا لسرجلدد ف لا دس اددا  شدد ا  نردد  ييسددس لسرسيةاددا حرددي  ددسلي دقددا لإل ددجال  لا دس دد  

 ،ردسظ يد  لسياسةدجد  لس لحوادا يلسرسيةاددا  ال   يمة  ةييلظ 1945 ادسي  22 - 1945ت دسس  لاي   9سود ييلول 
  1951 ذلي  10 ع  لسلس    ت يي ي  

                                    Kodansha Encyclopedia of Japan, Vol.7,pp.88-89.           
ي ال نددسة  سدد ةندد   شددس   طكوجددسل -Eton  سو يلةددا يدد   واددا ل   جدد    1877يميةددا نددسل  1863    24يسدد  ال1ل

  شددد ا 1890  ي ردددا نودددي سلددد  م ددددس يمصدددب  نرددد لظ يددد   دودددي لسندددقالو  ددد  1882لساس دددس  يددد  ندددسل 
تيدنخ   لساس دسط  يد   داترس يلشدنط  لسبلدسُ يشدسيو لس يد   ال 1933 -1901ل نر  يئاي  دوي لسندقالو 

 5 يي ي  لسع       لسرنسص  لسلأ  اا لسعواس دقا تلسن ا  رس ي  ذس  ةرعاا لسرود  لا رس لساس سط   ت
   1940  سسل  

   Kodansha Encyclopedia of Japan, Vol.8,p.48.                           
ال ندسل  وادا لسللد    دس عدا ل   س  قادسيد  طد سد يو  يةحدا  1862ةبو  سة  يةاسة  يحقدس دسط ط  يس  نسل ال2ل

ال  ينردا يدد  1910-1907  مصدب   سكرددسظ س لادا طد سد يو س ند لل  ل1884يتردس   ن،دس ندسل ندسل  1881
ال  يمحإدص يد  تسشدل  سإلطجرس دسي لسسئسةداا 1916 -1910لسرلأرا لسعواس يد  لس لادسي لسرجلد ف لا دس ادا ل 

 -1930ال تدددسم  لسرلأردددا لسعوادددس سورددد ف ل1925- 1921  يبعددد  نروددد  ييسدددسلظ سورسيةادددا سورددد ف ل1916ندددسل 
 =                                    ُ ناس: ١٩٤٨ال  ت يي نسل  1941

=New Age Encyclopedia, Vol.9,p.28; The New Encyclopaedia Britannica 

Vol.6,p.123.                                                                                                        
 ,.Paul Hibbert Clyde , a history of the impact of the West on Eastern Asia,2nd.edال3ل

(New York , Prentice-Hall, 1952),pp. 392-395;                                                                   
نق  لسع س  ةوارس  ط لي  لر ة  لر  ةرس  لس     تذيس  لس لاسي لسرجل ف لا سسأادا  د  لسلدس  لسيدسة  

  171ال  ص 1999ن س  جي لسلس  لسع سس  للسلسهسف   ةلي لسإكس لسعسب    
 Joseph M. Goedertier,  A Dictionary of Japanese History, (New York, Walkerال4ل

Weatherhill, 1968), p.307; Jones., Op.Cit.,pp.44-45.                                                         

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.iq&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Elihu_Root&usg=ALkJrhg6zZ8is-haqNkS2OTnLVKK83iYig
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.iq&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Elihu_Root&usg=ALkJrhg6zZ8is-haqNkS2OTnLVKK83iYig
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.iq&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Cabot_Lodge&usg=ALkJrhiJT9eO1sZdv9qidfO7GjeoBii4xg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.iq&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Cabot_Lodge&usg=ALkJrhiJT9eO1sZdv9qidfO7GjeoBii4xg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.iq&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Columbia_Law_School&usg=ALkJrhiTlucqbxs91zEAhYdrrM_S3aMlbQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.iq&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Columbia_Law_School&usg=ALkJrhiTlucqbxs91zEAhYdrrM_S3aMlbQ
https://ar.wikipedia.org/wiki/1930
https://ar.wikipedia.org/wiki/1941
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لسعيدأسسد   ن ة    حقسلئ،س اسس  سسرلجسح لا دس     يي  لس دت لسذُ دقوت فا  لساس س 
جس عددا اةددط   لسبلسسددا لإل قسلا يسددا لس ال  Mutsu  تيدد  ل لسعرالدددالسلسباددا نا  سسيددإد لل جإددس 

   نن،دس الظ  يتإكاد  ةدإدنا د اردا بد ال   1921 -1918لساس سطاا لسج  لةج س  بنسئ،س ميبعدا مند لل ل 
  ييددد   لسيسدددا  ن،دددس ال7/ 10/ 10 ل يسددد  ال 3/  5/  5للسيدددإ  لسكقدددس   ددد  تعددد  ا نددد ة يلدجس ددد ل

لسدذُ  دس لس يد  لساس دسط     تردسلت،س  دلدطدل  سدي لا دس ادا  لإلةليف س س  لكدطسيسور   نوي لسا
 جإددس   سسيددإدنا   تيدد  يييددل لإل   يلِةدارسنوددي  لجددسح هدد ي  ددل  عددض لسجعدد  الي  سقد  م  يليددص

  ال1لمةرسس  لسلر سا سويإ  نوي لسنل  لسجسس 
 (2جدول )

 مؤتم  واشنطن البح ي. اجمالا  مولة السفن والطائ ات للدول الُمواركة فا
جمالا  مولة ل الدولة

 طن /السفن

جمالا  مولة  امالت الطائ ات/ ل
 طن مت ي 

 

لس لاسي لسرجل ف 
 لا دس اا

525,000 137,000 

 137,000 525,000 بسسطسطاس

 82,000 315,000 لساس س 

 61,000 175,000 يسطيس

 61,000 175,000  اطسساس

سلددد ف لسبلسسدددا ل ارأددد  يردددو،س نددد  لسياسةدددا لسجددد  تقنج،دددس لسددد ي   دددجالو ل    يدددذسا م بردددسي   
  1921لسر ددجس ا يدد  لسردداترس  اس ددت لسلأ  ددا لسقسسطسطاددا يدد  لسلددسةُ ن ددس  دد  ت ددسس  لسثددسط 

دددخ  بسسطسطادددس يلساس دددس  ال ادددا لا لتإساادددا  دددسيس    نودددي م  يلس لادددسي لسرجلددد ف لا دس ادددا ادددسل  تر 
نودي لسيدوخ    يذسد  ب،د   لسرلسيادانيدأسسا  س ل ،دس بجع،د ليةي   يد،دس ساسيظ  لاحدسف يد،س ت سيو

نوي  أسطا لساس دس  ةيسدا    يلإل لسولساس سط  -  ط،ساا سوجلسسف لسقسسطسط  ييكل ي  لس س  لادري
يلس لادسي لسرجلد ف  ،دسي   س  ط د   مُ طد لس بدن ةسطق،س واإا, يإس سو تع،  بسسطسطاس  سس د    سي 

بد  الظ جلدا نود،دس س  ليلدا لسدسطد  لساس دسط  م  تدجخ  نودي   لاحددسف س ةدعت  ساد  د, يذس   لا دس اا
  ال2ل لساس سط  -لسقسسطسط  لسجلسسف  ن 

نودي   دسيس  يئداي لس يد  لا دس د  الهدد يليليدص  1921ي  لسثال دد   د  ت دسس  لسثدسط ي 
ددد ي لس لدعددا يدد  نوددي  رجوكددسي لس يةدد   تطقال،ددستعدد  ود  نود،ددس  ميس،رددس   عدد  م  مةددس   للتإسااددا
يد لس،سةلسرلا   يةد   ي سطد،ردس   يساي نوي لسرد  لسج  ةددجعس ا  ع،دس   دأا  نإردا ن  ي ل 
 د  تيدول،س لسبلدُس   سولد   لس،سةي  لسرلا   لسل   لس يساا لسج  ترجو  ة يلظ  ةرالنوي تطقال،س 

  أ ط،سن ل شر   ه سن ل  اعن   س   لس لاسي لسرجل ف لا دس اا يبسسطسطاس ييسطيس يلساس س  لِةارسي 
  ال3ل لس،سةة ي ي  لسرلا  ةيي ي  ساي س،س  لسج اطسساس    سي ةسط ,  قس  سايت د ف  لسسا 

                                                 

  117ن ةورس    لسرر ي  لسيسبص   ص171كسهس  لسرر ي لسيسبص صال1ل
                                                    .Kodansha Encyclopedia of Japan, Vol.4,p.170ال2ل
   لكس ستيد   " ةيي لسددال يد  لسعرواددا لإلدجردسةاا يلإلةجرس ادا يلسياسةداا سنردد  لساس دس "   لد  يد   جددس : بدال3ل

لسددددال يلسلس دددا لس انادددا   ردددس  يدجندددسل   لسبسكيدددجس    مط يطايددداس  لساس دددس    لسردددد    لسك ط ددد    تسةردددا 
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سدددخ سسس لسجددد  ديدددل  لسلددد لي لساس سطادددا  ددد  ةددددق اسسددد  لس يددد  لا دس ددد   يردددالظ نددد  ذسددد  
 هس  ت لةدد سي ا   دد  لس يدد ة لاييبادا لسر دد يم   ددل ند ة   ذ   عدد  لسلددس  لسعسسرادا لايسددي ت سةيهدس

لسددد ةُ تكقددد ي يد،دددس لس يدددس      ةي  يلِةدددارس,  سرردددسس  لس يسادددال ة،ددد  ل  قددددسلظ هندددسو ا دددأا حطدددسظ 
  يسقدد ي    لس لاددسي ال1لةنادد   ةددجسسدن   سئددا يحريددد   وددد   طلدد  ي سةاددا بو ددت   حيددسئس   ددسسا

ل ييلو ذس   سدي  دب لسرجل ف لا دس اا  ع  د  هدس  عسةتلدار،دس ي د   دخ  ي لسيداطسف لساس سطادا  ي وإسؤهس ة 
  ن  لسرد 
سج اادل إلتإدس  يلس  ن سدتةويسي لسراترس  م نسو يط د تلسريسئا لسج  اس ت ةرال    

لسلدد   لسررددي يل  Four-Power ) لسلدد   لايبددلل  :يهدد  لس يساددا نوددي  در نددا  دد  لسرعسهدد لي
Five-Power لسلدددد   لسجيددددليل  ال  Nine-power  ي لسجدددد  يِدعددددت نود،ددددس لسرعسهدددد ف لايسددددُتِعدددد    ي ال

 1921س  دد   ددسط   لاي   دديسطيددس يدد  لسثسسدد  ني لساس ددس  ي لس لاددسي لسرجلدد ف لا دس اددا يبسسطسطاددس 
 : س يية يد،س    بن ةهخ م نج لو بد  لس ي  لايبل ي   تإس  ن ل   رثس ا 

ُ  تعُ،دد -1 نرددا  ،دد ة  رددسس  لسدد ي  لاحددس  يدد  لسرلددا     لااددسل  لايبعددا  عدد ل لسقاددسل  ددذ
 نطلددا لسرلدددا   ةدد ييددد    نددساص طإ ذهددس جددسلل  ل د،دددس ي   ل نوددي ييدددص دسندد ف    لس،ددسة
 ال   لس،سة

ل نوددي لسريددجلقواا حاليددست،خبجيدد سا ماددسل  لسرعسهدد ف  تعُ،دد  -2   لسجلأدداخ يسدداي لسلددس   نجرددسةظ
إلتردددسذ لإلةدددسلولي  فاردددس بدن،دددسج دددسيي   لس رجوكست،دددس  ددد  ةيسدددا محدددس   ُهددد ةي ييددد   دددس 
 لسالي ا 

  ال2لإسااا  ع س من للت  ةي   ف لإل -3
  لساس دسط   -لسجلدسسف لسقسسطدسط  تط،دلسجد  مرعسهد ف لسنودي  لسلأ  ا لساس سطاام س ت اال  ي ي        

دددس لس لادددسي لسرجلددد ف يد،ددس  للدددت   يدد  لس ددددت لسددذُ  لساس دددسط  إلطجلددسةلي لسدددسلُ لسعددسل مكددلت  لطظ
 سوط دسسل،س   ذ ُةدرلت س،دس لسرعسهد ف  إكر  س،س  رل س  قدسظ ةجسلتاداظ إس ي س ةبو  سةاظ لا دس اا طدس ظ 

  يسدد ال ل  لل  يلةددارسل   ندد ةة  دد  ةدد ي لسرلددا  لس،ددسة اسإددا  دد   نددساص طإدد ذ يدد    لراددسي

Wakeس شدداس ال ل م  Aleutian  مُ ندد يل    سددي ةدد ي لسإوقددد تعددست  سددي ةسطدد  كددرسط،س ندد ل ال
ت ةدددال   عددد ل بسسطسطادددس ي ردددس تع،ددد يد،دددس   عددد ل ت ةدددال  سليل،دددس لسبلسسدددا  هستع،ددد حدددسية    طاددددس 

   ال3لنوي ةس ا لسِرد  لسدن ب لس لدعا  ال Hong Kongس   ط سه ط   نا ل  لسبلسسا ي  س سليل،
  1922لسجددد  يِدعدددت يددد  لسيدددسة   ددد  شدددبسا  للسلددد   لسررددديال م دددس لسثسطادددا ي،ددد   عسهددد ف       

سجل  دد  لسجيددو  س  اطسساددإلس لاددسي لسرجلدد ف لا دس اددا يبسسطسطاددس يلساس ددس  ييسطيددس ي  يكددرت  ددا  دد 
طدس ال  يتل  د  دُ  اد  27,000ي دس الي لسطدسئسلي بددل  ال اد  35,000لسرسص  سسيإ  لسكقدسف بددل

لسدد ي  لسر دعددا نوددي  لتإددس اعندد    ددس ال  طددج  8 ال يل طددج  16 لاةددولا لسرلر سددا نوددي  جن،ددس بدددل
 /5/  5 ل لددل:ب ي   نطلا لس دس  لادرديلسسئايا لسبلسسا   سسيإ  لل جإس ي  لسرعسه ف نوي ط  

سيدإ  لسبلسسدا لبندسو  ند لسج ددف  رد يف ل ةدسبص س،دس   سي ةسط   ال نوي لسج لس 75,1 /75,1/ 3
                                                                                                                                            

  تسةرا ةرس   ال   ُم ا   لساس س ن 283-282ال  ص  1971 ي  دقاي   ل بدسيي   ةلي لب  حو ي   
  130-129  صال 2011      ن  يلي لس،د ا لسعس ا لسي يسا سوكجس  ة  ص  ل  ر ة لس ا أو 

 J. Chal Vinson, The Drafting of the Four-Power Treaty of the Washingtonال1ل

Conference, Journal of Modern History, Vol. 25, No. 1 (London, March 1953), 

pp. 40-47.                                                                                                            
                                                                                      .Kennedy., Op.Cit., p.241ال2ل
  132ن شأس  لسرر ي لسيسبص   ص169  ص لسعق    لسرر ي لسيسبص ال3ل



 

91                                                                             /         -      
  

 ( "دراسة تأريخية"1922-1868السياسة الخارجية اليابانية ) 91

م  لسردداترس اقددص تودد  لسنيدد  فارددس  جعوددص  سسيددإ  لسبلسسددا لسلسباددا  نوددي لسال لددا  س ندد لل لسع ددس
ئ ِاس نوددي  يددذتإص  م ددس  ددسد  لاصددنس   يلد  قددد   لاةددولا س صددنس   دداترس ة  دد  سرنسد ددا طدد س  نلدد   

يلسطددسلةلي لسرددسييسا سودد يسس   ,  ثددا لس  لصددسي لسجدد  نسيكددت يسطيددس  نسد ددا   كدد ن،س لاحددس  
  ال1لراترسلسك  لس  لصسي لسج  ييرت بسسطسطاس  نسد ا   ك ن،س ي  

د لسرعسهد ف م     ينوي لسس خ       لسلأ  دا لا دس ادا  إجدسح طددسح ةاسةدج،س ييدص تلد  سلي  ي ِ ن 
 سددي لسيددالح لسبلددُس  تل  دد  دددس لس ليسددا يدد  بسطددس ج ي    يدد   نطلددا لس ددس  لادرددي لس بو  سةدداا

سرددد   لا دس ددد  لطجاددددا   ذ مس  ج،ددس   نوددي  أسطدددا لساس دددس  يدد  لسيدددس ا لس يساددداةيةددا م دددسي يد،دددس 
سواس دس    د  ةسطد   حدس  للدت س,  ل مط،د لسلسبادا لسكقددسف لسد ي  ةد لظ     لسيإ دا م لإل جإس   ع ةة 

 ،ددسنرواستيدد  كددرس  م ن،ددس يتنإدددذ  لاهددخلسرنطلددا  أ ط،ددس  يدد  شددرس  لسرلددا  لس،ددسة  فندد   أسةدد 
ردسل لسل  د  ت يدسهدس س  يردالظ ند  اا لالسجيدو طإلست،دسسجرلاض  طجاداظ  يت يدس لا  ل  س،س,  لسبلسسا

   ن  اسسص تإكا  لسيإ  لسج   سطت ي  ا ي لسقنسو
هد   ةد اسظ  نسد دج،س نودي لد ف لا دس ادا يسعا    مهخ لسريسئا لسج   سصت لس لاسي لسرج

 1915 ر ةد   عسهدد ف  كدرنج دد   لايسديلسدذُ  سطدت    يدذسا ت ةدل لسنإد ذ لساس دسط  يد  لسردد  
لد ي نودي نُ  ينواد   سيسي ي   لسيالل يدسط طاسظ ي   اترس   طوبسظال  يمك ت  ةيساسظ ي للس ل   يلسع س 

لسرددن  سبلد  ي  بدد  لس يد    لساس دسط  ةدت ي ال دد  ةويداشروت طلد  ةجرسنسي  هس ل لسراترس 
،ددس  سلدقد ندد ة  دد   ثو،ددسا ادديطس بسنساددا م دس   دودداخ شددسط  يلةددارس يدد  لسريددسئا لسعسسلددا بددد  لسقودد    

-   لساس سطاددا للسثنسئاددا  تإسااددالسردددن    تررددض نن،دددس نلدد  لإل سدد نخ لسدسطدد  بسسطددسطدد  ي حددسس 

  يةددوت  يد  لسثدسط   د    سدسل   أدد يد   تلسج  صد ةد 1922 ال ي  لسسل ل    شبسا لسردناا
 :  ي  لسيس ل    تر ي    لسعسل طإي  يمك ي نويلا خ  رباي  ن

 حال   ال د     سظ    ت اال لسرعسه ف    يطستع،  لساس س   سسدالو ن  مدواخ شسط -1

  لس،دسة د  مسرسطادس يد  لسرلدا  ط نج،دس تع،  لساس س   سسدالو لسكس ا ن  لاددسساخ لسجد   -2
  يسر ذةجا مش،س    ت سي لسلأ  ا لسردناا حال    ن آت،س ةراليتيواخ 

 ال لسرجعولا  سسرد    Lansing - Isii     ا-  نسديطل ل تإسااا  سلةعا  -3

  ال2ليلة  لسرد  تع،  لسرد  بسنساا لسررسس  لساس سطاا ي   ن  يسس ي 

  سددخ سرددد  ليطس  سددي  سجيددواخ  دودداخ شددسط نوددي    تودد  لإلتإسااددا لسجدد  مكدد ي  ةددجع لة لساس ددس        
 لسجعسيدددا لةدددجلالساا ج،س عسيكددد س جاسيلت،دددس لإلدجردددسةاا يد،دددس  بددد سدا  ي لل جإدددس  سصددد،س نوددد   ودددس  

يم    لسددد و لاكقدس  دد  تدسيت،ددس لسرسيةاددا ت لسجددسيف  ددل لسرددد شددأو ذ   يةدد  ،سيسددسةف ي  لسكرس ادا
  ُ يسعدد    .ال3ل رددسسل،س لإلدجرددسةاانوددي  يحارددان لددد   سةدداأ   سُ،دد  ج دددسلي يدد  هددذل لسردد ة م

   سدي 1915  ردوت نود،دس  د  لسردد  ندسللسجد   لل جادسيلين  لسكثدس     لسجرو دق   لساس س  
ارس نلددد  لسجلددد   يددد  لسياسةدددا لسقسسطسطادددا لِةدددي  لسرددد   لا دس ددد  يح ي،دددس  ددد  لسع سدددا لس يسادددا 

   لس،سةلا دس   ي  لسرد  ية ي لسرلا   لسر دفيةنر،س 

                                                 

  144-143 لر  ينأسي  لسرر ي لسيسبص  ص ال1ل

 
 ),William O. Walker III, National Security and Core Values in American Historyال2ل

Cambridge, Cambridge University Press, 2009 pp.77-78.                             
 لبدددسيي  ةلي لسن،رددا 1يس  لس ددس  لادرددي لسلدد    يلسرعسصددس  اذ  تدد  لردد  نودد  لسلدد ُي ي يددس   ددال ال3ل

  180ص   لسرر ي لسيسبص   لسإرسُ  ن28-27ال  ص2001لسعسباا   

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.iq&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Beijing&usg=ALkJrhiXBiq4_ylEcBDGcXFMiwUkumEWuw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.iq&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Beijing&usg=ALkJrhiXBiq4_ylEcBDGcXFMiwUkumEWuw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.iq&sl=en&u=https://www.google.iq/search%3Fhl%3Dar%26tbo%3Dp%26tbm%3Dbks%26q%3Dinauthor:%2522William%2BO.%2BWalker%2BIII%2522%26source%3Dgbs_metadata_r%26cad%3D4&usg=ALkJrhiqqMkOo_lQwyS2cJcidlwphyZ3tQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.iq&sl=en&u=https://www.google.iq/search%3Fhl%3Dar%26tbo%3Dp%26tbm%3Dbks%26q%3Dinauthor:%2522William%2BO.%2BWalker%2BIII%2522%26source%3Dgbs_metadata_r%26cad%3D4&usg=ALkJrhiqqMkOo_lQwyS2cJcidlwphyZ3tQ
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 ذ كقددس يميةدددل, م سجيدد سا و  أرددالظ ةدد ظ  ةددسوييددذ  لسرعسهدد لي لسيددس لا   ستلدد لييدد  كدد و 
نددد  لسرددداترس  ددد   لسر دددسكا لسرجعولدددا  رنطلدددا  لسردددسةيفلي ي يددد   ردددس دن،س يااست،دددس لسلدددسل شدددروت

ل سيدداسةف لسرلددا  لس،ددسة  يلس ددس  لادرددي ددس يةددال ج،س لإل لسرددد   يتذكددد ظ سياسةددا لسبددس  دواراددا ييلظ
ةرادل  1922يد  لسيدسة   د  شدبسا  ج،سلسج  يدع  لسل   لسجيلال  عسه ف ل نن،سطقثلت     لسرإج ح

 لس ي  لسر ن ف سلر ي  اترس يلشنط  يمهخ  س تررنج :
  لسكس وا نود،س ت،سةاسةي  جسلل ةال ا ميلك  لسرد  إتع،  لس ي    -1
تع،  لسد ي   عد ل لسيدع   سدي  نسييدا لسد ي  لاحدس  يند ل لسلرد   نودي  أسةد  تردس  -2

  ،س ررسسل
الدص سكدا ةيسدا   دعدا    ذ  ميلكدد،س يد س  لسرإج ح تع،  لسرد   سسلإس  نوي ةاسةا لسب -3

  ال1ل لسجدسيسا ي  لسي   لسردناا سن ساسي  ليسا ل
ةنسولت،دددس    سددي  ددد ة  قددددسكدددعف ملساس ددس  يددد  لسرددداترس  يلة،جددد اا،ددس م  لسرددد   لسدددذُ 

 يدددد   نطلجدددد  ل ن دددد يسسال سجنلرددددس طلددددسو لسرددددد  ةراددددل  جالو  لدددد   ةاسةدددداا ي دسهددددس يدددد   ددددإ
 أستددد   تس دددم, ي  لسعيدددأسسايلِةدددارس يددد  لسردددد   ل جاسيلت،دددسنسيسدددت نددد  ةددد و  ددد  ت ذ يل ن  سادددسال, 

نونت لساس س  يل  م   ال ل ص لسسنساا لايسي  ر ةم س  هنسو ترسلي لسالةوكاا ي ن آي لإل بسس هس
لسلأ  دددا لسرددددناا  لددد  س،دددسمي تع،ددد  ترن ليتبدددسايددد    سسددد ح   لايردددواانودددي  دددص نددد ل  صدددسليهس 

   ال2ل ن  يسس ي  ا ناالا  ي لسرسساا يلسياسةاا يلسعيأسسا يل ي  لسريج سيس   سةجر لل

بددد  يلو ذسددد  س  لسلددد ف  ةندددسف ةاسةدددا  أددد ط،خ  ددد  د يلسبلسسدددا لساس دددسطد عدددض ددددسةف لسددددال   لمند
ةدجلسسا نودي لإل تسكسهسشد   أ  دانودي طجدسئج لسرداترس  يدذةقسيل    ن    جدسة،خ لس د   لسج ةل ي 

دددد لسددددذ  يةددددس  لسرددددنسنا يلسجدددددسيف يلا دددد ل   ي ددددل ذسدددد  يددددإ   1922 يدددد    سددددسل  لاي ددددا  ت  ي 
 ذ سيهددس  يإهجردد لةجرس اددا لإل تدد ل است،س دد    رددسسل،خ نوددي طلدد ة  بسشددس  مبدد يل دول،ددخدجرددسةاا لإل

م بدسو  سسادا  لسرردساس يتلرو،دخ ةاسةا حسيةاا تداةُ  سدي ا     ن ل ةرس ،خ  نجرسة لس لحواا  
ددس نسيدج،دس ساس ددس  لةددجعسةف    رددس  ددا    س واظدسكدررا   يدد  لس ددس     ددسيسع،سكرس  ةدج يساهو،ددس ل لظ
  ال3للادري

 اترس يلشدنط  لسبلدُس ي دس تستد  نواد   د  طجدسئج ُاعد     ارأ  لسل   ي  ك و  س تل ل 
ن س لاةدولا لسجعسي  لسيور  يلسجنيدص لس يسدد  س لسنسةلا لسج  طارت يساا    ميسي لسرعسه لي لس

ط،سادا  ال دناددسي لسلدس  لسع دسس     ذ تدسو  رددرج   جدي س  لسجسةددل ن دس ي لسسبدل لاي   د  لسلد ندذ 
يردد  ة،دا سددخ اأدد  سواس ددس   نوددي لسعالدددسي لس يسادا يدد  لس ددس  لادرددي ميلظ يلسعدسسخ  سطاددسظ  لس لكدلا

طجاددا اقاعددا لسجكجددا لسدد يس  لسددذُ يلة،جدد     ل حاددسيس  هرددس لإل جنددسس ندد  لسر ددسي ا يدد  لسردداترس 
و ةبس  لسجيو  لسذُ د  ل تيجطال تلردا تبعستد  يت ل استد    يد  يددت سدخ تكد  يلس ح   ي   عجس 

فا  مصالظ  ،اذف سُ   يق  ك  ا لس س سي لإلدجرسةاا يلسسمُ لسعسل  مي لسر سي ا فا   أ ط،دس  د  
  لس ي  لسكقس    يلةارس  ع  لسرأسة  لسج   روت نود،س  ع   اترس لسيالل 

                                                 

 ,Westel W. Willoughby, The Sino-Japanese controversy and the League of Nationsال1ل

(Baltimore, John Hopkins University Press, 1935),pp. 290-292.                    
 Warner Levi, Modern China Foreign Policy,( Minneapolis, Minneapolis Universityال2ل

Press,1953),pp.158- 159;                                                                               
  56  ص ن تد  س   لسرر ي لسيسبص146  ص ةييسل  لسرر ي لسيسبص

      .Kodansha Encyclopedia of Japan, Vol.8,p.235; Goedertier., Op. Cit., p.307ال3ل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD
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س ادا د ذادا ةاسةدا م  دد ي   ذل  دس ي  لسعالدسي لس يساا   احط فظ  جل ط  ن اترس يلش  ثا
ةاسةدا لسبدس   ل لسج  ةي ت،سلسربسة  لا دس اا  مكلت يإ  م سا  ,   سس س  لادري تعولتةس لا 
لسجع، لي يلسر ل دص لسُرقس ا فارس  سيا نوي تنإدذ  مس ل ةرال ماسلي    دسط   ةيس   ال ة وظ  لسرإج ح

  نوي م  ذس    دأا ندسل سدخ اردس  يد  ط،سادا لسرطدس  لسرد   اس  ت ليل،سبدن،س يمدنع،س  رسييف 
 ردسسل،س يد  لس دس  نودي سلإدس  ل لسد ي  لس سبادالس لادسي لسرجلد ف لا دس ادا ي  لسيسدا  ند  ططدس 
سواس س  يار  ست،س لإلدجرسةاا يلسياسةداا لسج ةعاا  لسر سيسل  لة،ا يلسرلا  لس،سة    ي  لادري

  ي  لسرنطلا
د سةبو  سةداظ  اسيظدسلس لادسي لسرجلد ف لا دس ادا    حس مك  لسراترس بسيي    ةسط مة   سيئايظ

يميولت يد  تط سدص لساس دس   ت،سين ي سرعسه لي طارت تو  ل    ذ مط،سي  لس اي  لس يساا ةييظل  ،رظس
نودي ميت سدخ تيدجثرس ييح لسرداترس يتجدسةخ ميكدسيا  لسلواإدايلسد ي      دل مط،دس ي  لس س  لادري

بسل د،دددس يدسليلت،دددس   يددد  لس ددددت لسدددذُ  سجطقددددص ي لأردددا كدددس ناسادددسي د سدددا لددددل    ذ  يجلدددسي الس  
مةد،رت يد   ند ف اداي ةيسسكدسطج،  يث   لسقُس يلسدُ    س شدل نوي ل،ستيويلصوت فا  بسل ج 

 ط    لسلس  لسعسسراا لسثسطاا 
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 الخـــــــاتمة                                   
ال  سدي لةدجنجس   ،دخ 1922-1868تجبل ةاسةا لساس س  لسرسيةادا سورد ف لميري 

ل ةدددد،الظ سجلددددل يدددد   م  لساس ددددس  يدددد  اسسل،ددددس لدجبددددس  لسلرددددسيف لس سباددددا سددددخ تكدددد  صددددد ظ
شددسطلاللسج سس ال   ذ مةدد،رت نوددي طلدد  يسنددا يدد  لاحددذ  ع ل ددا لإلصددالح يلسجلدد    

دجرددسةاظس  ةيدد ت  لسجطدد يلي يدد  ةددجدناسي يةددبعدناسي لسلددس  لسجسةددل ن ددس سج دد،  طردد ظل  
لسجلناا يلسرنس اا   سي ةسط  لسجلد لي لسياسةداا لسجد  ط ا دسد س،دس يدسةهدس ي د ي لساس دس  
 ددد   إكدددسس  يطردددد   ةجرس ادددا يةاسةدددداا   عددد  تلسيهددددس  ددد  تبعددددسي لسرس ودددا لسيددددس لا 
سجددجرأ  بددذس   دد  ت تادد  لا ددسي لسيددوقاا لسُرلجروددا سوُرعسهدد لي  دددس لسرجكسي ددا   ستدددسا 

ددس ة دد  نددسل  شددأا ذسدد  ُ نعطإظ يو لسررددساس ي نددل لسسكدد إ  سددي لسلدد   لس سباددا  ينوددي طلة
تذيسراظس ُمة   فا  لسيجسي نوي ُمةسف ت   وسيل   سجطا لساس دس  نودي  س ودا ة  د ف سسةدخ 

  عسسخ ُ يجلقو،س  ع  م  منسةي لسيوطا لسإعواا  سي لإل قسلا ي 
سابددا ة،دد هس سجعدد  ا لسرعسهدد لي بددذستد  أ  ددسي ن،دد   اددد  لسُرجع يب،ددذل لس ددذ  
  كدددد س يلةددددل ي ج ددددع  يسدددد حا يدددد  لاددددسي لسررددددسس   لِةددددارس مطدددد  دددددس لسرجكسي ددددا, 

لسياسةداا يلسجنددسيي للةددجعرسُي بددد  لساس ددس  يلسد ي  لسجدد  نلدد ي  ع،ددس تودد  لسرعسهدد لي 
لي لسجلسسإددسي لي للتإسااددسي  يلسجدد  كددرت ندد ف  دد  لسدد ي  لاييباددا يلس لاددسي لسرجلدد ف 

لطج،ددت لساس دس  ةاسةدا ةبو  سةداا يد  ن،د   ادد ,    ذ  اان با ي جي لسرأيا لل دس 
ةدددسن ي نودددي لدس دددا نالددددسي يةادددا  دددل  عدددض لسددد ي  لسكقدددس , ب دددد   مط،دددس  دددس سقثدددت ل  
تدد تسي يدد  ميلحددس لسلددس  لسجسةددل ن ددس,  إعددا لسياسةددا لسج ةددعاا لساس سطاددا يدد   نطلددا 

 لس س  للدري 
  يد  تطد ي 1895-1894لسرددناا  –س سطادا يب،ذل لسر ة  مةد،رت لسلدس  لسا

لسلطدددددسس لإلدجردددددسةُ يددددد  لساس دددددس   لِةدددددارس لسردددددنسنسي لسثلدودددددا   ذ ةوددددد  للطجردددددسي 
 دا لسرأسةد   - سسطبل–تع سرسي  سساا  قدسف ييج  مة ل  صدناا ة   ف   رس طيقتد 

  لسطبلدا لسج   للج،س لساس س  سولس ا لسل  اا يسنإ ذ لسطبلا لسعيأسسان يذيلةيد لهرادا تود
ددس    س يدد  تلسسددس  يددجلقا لساس ددس  ل لظ دد  نددسل  ل  لسجدد  مكددلي س،ددس ةييظل  سةددرظ ينوددي طلة

 دد طدسح لسياسةا لسرسيةاا لساس سطاا بج ةل طإ ذهس ي    يسس نلد   سب،دس  دل لسردد   
 إ قسلا يسدا يدد ف ل ايدج،س  ب،دس   ذ  ثودتد تود  لسلدس  ب لادا ةدع  ن ي     أسطج،دس 
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 ددف مكثدس ن يلطادا يد  ةاسةدج،س لسرسيةادا  لسجد  لةدجرسي  جدي ط،سادا لساس س  لترسذ  
 لسلس  لسعسسراا لسثسطاا 

 ددد  ةسطددد  محدددس  اا،دددس ل د ةاسةدددا لساس دددس  لسرسيةادددا  ادددس  بسسطسطادددس   سطدددت 
ددس سعالدست،ددس لس يساددا ينوددي يةدد  لسجل  دد   ددل ييةدداس  يكددس  لسجلددسسف لساس ددسط    –لطعأسةظ

  تعقددددس يلكددد  نددد  لسرردددسي   1911 - 1905 - 1902لسقسسطدددسط  يددد  لانددد لل  
يلس، لةي لإلدواراا  يلد  مةي دتد لساس دس  م  تلدِدد  لسر ددف لسقسسطدسط    سسد ح    ع،دس 

كدرنت ند ل تكدسلي ي  تلسسف  ةاللص ار  ست،دس لسج ةدعاا يد   ن د يسس ي  يسدس   ذ 
 ث  عدد  تدد حا لسدد ي  لاييباددا لييةدداس  يسطيددس  لسرسطاددسال يدد  لس دداي  لساس سطاددا  رددس  دد

  ل لسرد   1895نسل  شار ط ةاأ ت اال  عسه ف 
يي  هذل لسياس   ي قت لسلأ  دا لساس سطادا بجلسسإ،دس  دل بسسطسطادس لسلد ف لسعاردي 
يدجددذلو  لسلردد   نوددي للنجددسل  لسدد يس   رأسطددا لساس ددس  يلهردج،ددس لسياسةدداا يلارددس  

س دددس  للدردددي, يةدددسسا لسدددي لسددد ي  للحدددس    سطددد  ل ارأددد  ترطددد  لساس دددس   لردددساس ل
لِةارس  ع  بسيي لسن نا لسعيأسسا يلةجكرس  بنسو لسل لي لسعيدأسسا لساس سطادا يلس صد   
لسدددي  سل دددا  جل  دددا يددد  نروادددا بندددسو لسلددد ف لسبلسسدددا, يردددالظ نددد  شدددع ي  دددال لسددد يسجد  
بجالد   رسسل،رس لسر جس ا ي  لس س  للدري  يي قج،رس ي  ل لسو لس كل نوي  دس 

 ددل ذسدد   توددت لسعالدددسي  ددل لارددسس لسسيةدداا لسرجنس اددا هنددسو  هدد  نوادد  بجلددداخ ل
  اسسرددس ل  سكددا  دد  1914بسسطسطاددس ه ددا  جددي ط دد   لسلددس  لسعسسراددا لايسددي نددسل 

 لساس س  يبسسطسطاس مه لي،رس لسرسصا    تو  لسعالدسي 
لسسيةددداا      ه سردددا لاحددددسف يددد   - ردددس طيدددجنجج  ددد  ةيلةدددا لسعالددددسي لساس سطادددا  

  سددخ تيدد،خ  إلدد ل  1905ل لساس ددس  يت ااع،ددس نوددي  عسهدد ف ب يتيددر ث نددسل لسلددس   دد
طإ ذهس ي    يسدس يليد ن بدا مةي يد  لاحددسف  سدي كدر،س سإل قسلا يسدا لساس سطادا ندسل 

   رددس مةي يدد  لس دددت طإيدد    سددي يلدد ل  لسرددد   حددس يسصددا س،ددس يدد  لةددجعسةف 1910
 ا  اارنج،س يطإ ذهس نوي   يسس لسذُ مةجرس سلقبا ا سو

 سي ةاسةدا لساس دس  لسرسيةادا  ادس  ييةداس  رسل دا ند ف  بد ي ينوي طلة  نسل  
    سسا لسج تسلي لسريجرسف   سجرا لسي  سسا لسر لل يلسند لس  دخ لسلدس  نودي  ندساص 

   سددددي طدددد س  دددد  لس دددددسلكا 1914لسنإدددد ذ   ددددخ لطج،ددددت ن دددداا لسلددددس  لسعسسراددددا لايسددددي 
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 دددي  دددذ  تجقندددي ييةددداس ةاسةدددا لطجلس ادددا كددد  لإلدوارادددا  لِةدددارس يل  لساس دددس   سطدددت تر
 لسررسس  لساس سطاا ي   ن  يسس ي  يسس 

ي   ر   ذس   يمي لسرسيةاا لساس سطاا كسييف لسلرد   نودي  واد  ايدسط هس 
يددددد  لسرلسيادددددا نودددددي لسرأجيدددددبسي لسجددددد   للج،دددددس  عددددد   سبد،دددددس  دددددل لسردددددد  يييةددددداس  

سرجلددد ف لا دس ادددا هددد  ذسددد  يللنجدددسل   رأسطج،دددس  سس دددس  لادردددين يكسطدددت لس لادددسي ل
  يسجرددد  ذسدددد  ندددد  اسسدددص لسجلدددد   لسجدددد يسد  يددد  ةاسةددددا لساس ددددس   لسلواددد  لسرن دددد ة

لسرسيةاددا  اددس  لس لاددسي لسرجلدد ف لا دس اددا  يلدد   سيسددت يدد  لسرس وددا لايسددي لإليددسةف 
 ن،ددس سدد نخ نالدست،ددس  ددل لسلدد   لس سباددا   ددخ ةددعتد يدد  لسرس وددا لسثسطاددا لسجعس ددا  ع،ددس 

سريسيلف  يتل س،س  سي دد ف لةدجعرسيسا  ،ردا يد   لاط،دس لاةددُ    ردس مة  نوي د ل ل
  سي لسجعسيت بد  ةاسةا لساس س  لسرسيةاا ييةية لسإعا لا دس اا  
 دل لس لادسي  1905يرالظ ند  ذسد  طولدر     ةاسةدا لساس دس  لحجوإدت  عد  ندسل 

سطادددددا يددددد    يسدددددس لسرجلددددد ف لا دس ادددددا   عددددد   لسيسدددددا لاحددددددسف لسجعدددددست سورردددددسس  لساس 
لسسيةددداا  تل سدددت لساس دددس   سدددي ةيسدددا  قدددس  تلدددسيس  –ي ن ددد يسس  فبعددد  لسلدددس  لساس سطادددا 

لس ي  لس سباا      دل لسل ف يلسن ا ا  يم يت تسةخ س،س ةاسةدا لةدجعرسيسا  عد  م   دس  
لس سبدددد   يلا دس دددد    سةدددر   س،دددس ةاسةدددج،س  يصدددسي ار دددي  ددد  ت ةدددل طإ ذهدددس يددد  

 ِةارس    دقا لس لاسي لسرجل ف لا دس اا لس س  لادري  يل
م  لساس دس  لطج،د ي تدسي  لسلدس  لسعسسرادا لليسدي  د  كرس متر    أا ةو  

لةا تللدص  رسسل،س ييغبست،س لسرسصا ي  لسرد   اط،س  سطت  جذكد ف ييل ادا ترس دس 
 ذطددد  سددد ل تدددسي  لسلدددس  ي ال يدددست،س ي دددس يسكدددج   ددد   طسسددد  نودددي لسردددد  يدقددد   

ُ   أيد  ةاسةد  مل لدجردسةُ مل نيدأُس لس ي  ل سكقس  ب،س  سرس ترأنت    تللدص م
ي  لسرد   يسذس  يس   يسن  لسلأ  دا لسرددناا يد  لسلرد   نودي تذ دد  لسد ي  س،دس 
كدد  لساس ددس   ددسو  سسإ ددا  جددي  دد  لس لاددسي لسرجلدد ف لا دس اددا لسجدد  سددخ تكدد   يددجع ف 

 سجل اخ مُ ن   سورد  
لساس دددس  يددد  لسلدددس  لسعسسرادددا لليسدددي  سدددي ت ددددس لو يب،دددذل لسرددد ة  مةددد،خ لشدددجس 

لس كددل لسلددسئخ يدد  لسرلددا  لس،ددسة  يشددس   ةدداس نرددس  ددس  نوادد  دقددا لسلددس , ييلة  دد  
يددد  لكاسيت دددسيال لسنإددد ذ لساس دددسط  يددد  ةددددقدسسس ي ن ددد يسس  نلددد  للةدددجدالو نودددي  نطلا
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ي لسرد   ردس لسرد  ينوي لل جاسيلي للسرسطاا ةراع،س  ييست لس صساا لساس سطاا نو
لل دس دد   قوددس ذييتدد  ي لجرددسل نود،رددس  عدد  لطليددسي لسنإدد ذ  -ةعددا لسجنددسيي لساس ددسط  

 للييب  ي   نطلا لس س  للدري  إعا ااسل لسلس  لسعسسراا لليسي 
ترثودددت  سل ددد  لساس دددس  للةدددس  لسجددد  ةدددعت لسدددي تلقال،دددس يددد   ددداترس لسردددو , 

اخ لشددسطج طسال, يلسر ليلددا نوددي لطجلددس  بثال ددا  طسسدد  يهدد  تذكددد  يكددل لساس ددس  يدد  لدودد
لسررجوكسي للسرسطاا لسيس لا ي  لسرلا  لس،دسة  لس لدعدا لسدي لس درس   د  حد  للةدج لو 
, ندد  اسسددص ي الددا يةددراا يدد   لسددي لساس ددس , يلسريددسيلف لسعسااددا يلةلطددا لسجردددد  لسعنرددُس

ف لل سسأادا ي سئص  نارا نربا لل دخ لسدذُ ةندس لسدي تذةايد،س يئداي لس لادسي لسرجلد 
 ي  بن ةا لليبعا ن س سلا لسر سكا لس يساا  سسطسلئص لسيوراا يلس،سةئا 

يرالظ ن  ذس   سولأ  ا لساس سطاا لةجسلتاداا حسصا تنُ  تلقال،دس يد   داترس 
لسرددو  يهدد  تددذ د  للنجددسل  بجإ د،ددس يدد  لس ددس  لادرددي, يرددالظ ندد  ل ددال  لةدد ل  

  عددض لسريددسئا للةددس  لس لةدد  تلقال،ددس يدد  لسرددد  يل جكسيهددس, لِةددارس مط،ددس لةي ددتد 
 ذس  لسراترس ي   ل  ج،س مط،س م يتد ييسثا لسرسطاس ي   نطلا لس س  للدري 

 ددد  ةسطددد   حدددس  ت،دددسي  لدددسيلي نددد ف ةدددعت  سدددي   دددال  لا ددد  يلسيدددالل 
لسدد يسدد   ياسسرددس م  ةددبس  لسجيددو   ثددا م دد  مةددبس  ااددسل تودد  لسلددس ,  ددس  لبدد   دد  

كإدودددا سولددد   نددد   يردددالظ نددد  ترلاددد  لسجددد تسلي لسرج ل ددد ف يددد  لس دددس  لتردددسذ لسيدددقا لس
 لادري يلسرلا  لس،سة  

يب،دذل لس دذ    ثدا  داترس يلشدنط  حطدد فظ  جل  دا يد  لسعالددسي لس يسادا  ذل  ددس 
ددد ي   ذاددا ةاسةددا م دس اددا ةددس لا تعولددت  سس ددس  لادرددي, يإدد  م ددسا  مكددلت لسربددسة  

لسبددس  لسرإجدد ح ال ةدد وظ  دد  دددسط   ةيسدد  مسدد ل ةراددل لا دس اددا لسجدد  ةيدد ت،س ل ةاسةددا 
ماسلي  نوي تنإدذ  سيا لسجع، لي يلسر ل دص لسُرقس دا فاردس بدن،دس يمدنع،دس  ردسييف ت ليل،دس 
 اس  لسرد   نوي م  ذس    أا نسل سخ ارس  ي  ط،ساا لسرطس  ن  ططس   لسيسدا 

سل،س يد  لس دس  لادردي لسلإدس  نودي  ردس لس لاسي لسرجل ف لا دس اا يلس ي  لس سباا
يلسرلدددددا  لس،دددددسة    ي  لة،دددددا لسر دددددسيسل لسج ةدددددعاا سواس دددددس  يار  ست،دددددس لإلدجردددددسةاا 

 يلسياسةاا ي  لسرنطلا 
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      اترس يلشنط  لسبلُس ي س تست  نوا     طجسئج ُاع   د  ميسدي لسرعسهد لي 
ولا  ندددذ لس يسادددا لسنسةلدددا لسجددد  طاردددت لسجعدددسي  لسيدددور  يلسجنيددددص لسددد يسدد  سنددد س لاةددد

لسسبددل لاي   دد  لسلددس  لسجسةددل ن ددس ي جددي ط،ساددا  ال دناددسي لسلددس  لسع ددسس     ذ تددسو 
 رددرج  لس لكددلا نوددي لسعالدددسي لس يساددا يدد  لس ددس  لادرددي ميلظ يلسعددسسخ  سطاددسظ  يردد  
ة،دددا سدددخ اأددد  سواس دددس  طجاددددا اقاعدددا لسجكجدددا لسددد يس  لسدددذُ يلة،جددد     ل حادددسيس  هردددس 

يددد  لسردداترس يلسدد ح   يدد   عجدددسو ةددبس  لسجيددو  لسددذُ دددد  ل لإل جنددسس ندد  لسر ددسي ا 
تيجطال تلرا تبعست  يت ل است    ي  يدت سخ تك  فا  مصدالظ  ،ادذف سدُ   يدق  كد  ا 
لس ددددس سي لإلدجرددددسةاا يلسددددسمُ لسعددددسل  مي لسر ددددسي ا فادددد   أ ط،ددددس  دددد  لسدددد ي  لسكقددددس    

 يلةارس  ع  لسرأسة  لسج   روت نود،س  ع   اترس لسيالل  
  ةسط   حس مكد  لسرداترس بدسيي لس لادسي لسرجلد ف لا دس ادا اسيظدس ةبو  سةداظس  

دددس يددد  لس ددداي  لس يسادددا   ذ مط،دددس طاردددت توددد  لسرعسهددد لي ين يت،دددس  دددس مة  ةييظل  ،رظ يئايظ
يميولدت يد  تط سدص لساس ددس  يد  لس دس  لادرددي    دل مط،دس يلسدد ي  لسلواإدا سدخ تيددجثرس 

ت لس لدددددل    ذ  يجلددددسي اساددددسي د سددددا ي لأرددددا ييح لسردددداترس يتجددددسةخ ميكددددسيا نوددددي مي 
كس نا سجطقدص بسل د،س يدسليلت،س   يد  لس ددت لسدذُ يلصدوت فاد  بدسل ج تيدول،س لسقدُس 
يلسددددُ    دددس شددددل نودددي  ددد يث  طج،سكدددسي ةيسادددا نددد ف مةددد،رت يددد  ط ددد   لسلددددس  

 لسعسسراا لسثسطاا 
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 (1الملحق رقم )
 1636م سوم ل كام عزلة اليابال عام 

 اد ي ااا ةإدنا اس سطاا م  تيسيس  سي لدطسي مةنقاا  ل -:أواًل 
ل اد ي ساس سط  م  ايسيس  سي لسرسي  ةسلظ   يدإذل  دسي  مُ شدرل م  اإعدا -: ثانياً 

ذسدد  ةددالجا  يتلجددد  لسيددإدنا يسقددبض نوددي صددس ق،س لمي مصددلسب،سال يسثرددس 
 تقوس لسيوطسي لسعواس 

 لا  ي  لسرسي  يسلسي  لسع ةف  سي لساس س   الجا مُ اس سط  اعال  -: ثالثاً 
 م  تدسسس تلقالسظ شس الظ     ذل لكج ف     ا    سسريالاا   تلجخ نواأرس -: رابعاً 

 200  ** د يل سورقودس مي لسرقو دد  لسدذ   اأ دإ   ند   أدس   دس دا  دستدسس  -: خامساً 
الاا دطعددا   دد  لسإرددا   يإذل لكج ددإت مُ اسئإددا محددس   دد  لسريدد 300مي 

 فاأسيذ لسرقوس ميلسرقو     لي   س تسيط   
نن  يص   ةإ  مةنقاا تجرذ لسج لبدس سلسلةج،س ب لةطا ةإ  تل  ،س مةدسف  -:سادسًا 

 مي  يل بدنرس ال ل تلسسس  سي ل  ي  
ايد  يد  مي د يل  دا مةنقد  الدسي   يدسن ف لسبدستدسس  مي مُ  ددسل مةنقد   -:سابعًا 

  حس   
 ةددص ن  لسبستدسس  ي  ةرال لسيإ  لس لي ف   ادُس  ل  -: ثامناً 

لايدددر  سذيسدددا لسقسلبدددسف لسدنددد بدد   سسبلدددسو   ي دددا  ددد  اردددسسف هدددذل الجدددا   -: تاســـعاً 
 يسعسد  ةرال مدسيب،خ  لي  حط يف لسج،را  

 ذل تقندددي اس دددسط  ل ددد  مبندددسو لسقسلبدددسف لسدنددد بدد  لةدددجلص لسرددد ي   ي دددل هدددذل  -:عاشـــ ًا 
قند   ي د   جقند ط،خ  سدي لسقسلبدسف لسدند بدد  إل عدسةهخ ة   ايوخ لااإس  لسرج

   
مُ  بع  السي  لسع ةف مي للترس   سساس دس   سسسةدسئا مي  دسهدس الجدا  -:  ادي عو 

 طقاعددددا لسلددددس   ذل اددددبض نوادددد   بدنرددددس اعسددددد  مدسيبدددد    دددد ف  ليدددد  
 حط يف ةس    

                                                 

 ةدس  سكر  طسةسيلك  يبيسلر  ب،ر    
   سو لساي ندد لايسلر  ب،خ ** 
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ا  ددل شددس سي لايددر  سويددس  يلُ  ددذ  اأدد   س،ددخ مُ  عددس الي تدسيسدد -: ثــانا عوــ 
  ال ا مةنقاا  مي صدناا ي  طسةسيلك    

لايددر  س دددس مهددا لسرريددا م ددسك  لسجسساددا: ل   دد ي   د تدد   ميةددسكس   -: ثالــث عوــ 
  يتل  ددد  مةدددعسي ةدددسكسُ  يطسةدددسيلك  ال  سلشدددجسلو يددد  لل جددد  يلبددد 

 يليةلي لسلسسس 
يبدس خ هدذل يبردس م  ل ارأ   ةسلو   جسسسي  ل  عد  تل  د  لل ج يلبد    -: راب  عو 

لسيدددددإ  لسرددددددناا صددددد دسف  يسس لةددددد  م  ل تك طددددد ل صدددددسي د   ع،دددددس  
 يلاير   ذكثس    ن سس     سظ إلةسلو لسقال   

اأدد   لسددد ل لسع ددسي   دد  لس دد،س لسجسةددل  حددس   ندد  سعدد ةف لسيددإ   -: خــامس عوــ 
لاةنقاددددا  يسكدددد  ايددددر  سويددددإ  لسرجددددذحسف يدددد  لس صدددد    ر،وددددا ددددد يهس 

ق م      ن  يص س،س  يسير  سويإ  لسرددناا  سسيدإس حري      سظ ت
  ع  ي دا لسيإ  لسقست سساا  لودا 

لاددد ي تددسو لسيددول  دددس لسربسنددا يدد  ن،دد ف لساس ددسطدد  سجر سن،ددس مي  -: ســادس عوــ 
 لسرلسياا نود،س 

ادد  نودي  ند يب  لسرد   لسرردي لس د ةناا لس صد    سدي طسةدسيلك   -: سـاب  عوـ 
دددد ل لسردددس ي  ددد  لس ددد،س لسط سدددا   يلايدددر  يددد    نددد  ل  جددددسيي لس

 سورجذحسس  ي  لس ص    سلشجسلو ي   را لسلسسس يشسلئ  
ي  ل  عد  تل  دد  ل ايدر  سويدإ  لسجد  ترددا  سدي هددسلةي  علد  صدإلس -: ثـامن عوـ 

 ليلك   ي ةعس لسلرل ي  طس
ن  ةددرسندا  لسرردد ي لسيددسبص  101-99  ص  لسرردد ي لسيددسبص  تددد  س  : المصــدر

  304-303ص
  
 
 

 
                                                 

 سسسي لسلسسسيسلر  ب،س ةروا   ج  
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 (2ملحق رقم )
 (1889دستور امر اطورية اليابال )

  1889شباال  11اإلعالل االمر اطوري لدستور امر اطورية اليابال فا  –أ 
سلدددد  تق مطددددس  إرددددا م دددددسة مةددددالينس لسعددددسش لسددددذُ ت لي نددددسا يدددد  ةويددددوا  ججس عددددا 

د  يلسن،د ت لسلولسي اةاس  مب اا  يلطعل ي ي قجنس ي  كرس  لسردس سسنساسطس لسرلق ب
 روكست،خ لسذهناا يلاحالااا  لا س لسذُ  س    كل ننساا مة لةطس يينس ج،خ لسر دبعا 
 سسلدددد  س ددددعق،خ   يطلدددد  لذ طذ ددددا يدددد  ل  طللددددص لسسحددددسو سو يسددددا  سلتإددددس   ددددل شددددعقنس 
يبإرا تذ د هخ سنس  طعو  ييلدسظ سرسةد  نس لل قسلاد ُي لسردسةي يد  لسدد ل لسثدسط  ن دس 

 دد  لسيددنا لسسل عددا ن ددسف سلأددخ لسراددد   دسط طددسظ مةسةدداسظ سو يسددا  قددد   دد  لس دد،س لسعسشددس 
ادد   لسربسة  لسج  ةنيجسشد  ب،دس يد   يدوكنس  يس كد  سروإسئندس ي ينساسطدس يذيسدج،خ  دس

 نود،خ ل   جبع ا لسي لاب  
 طندددس يي ندددس  لددد   لسيددداسةف نودددي لس يسدددا  ددد  مةددد لةطس   يةدددنجس ،س تسل دددسظ ابنسئندددس  

يل هخ ي  لسريجلقا ن  لةدجر ل ،س نودي حددس يةد  ييلدسظ سرد لة  ية   س  طعد  طل 
لس ةدددج ي لسررندددد ح سكدددخ  رلجرددددي هدددذل لسرسةدددد ل  يطلددد  طعودددد  لا  ل جسل ندددس ي رس جنددددس 
سيدددال ا  لددد   شدددعقنس يم الكددد   يطردددر  س،دددخ لسجرجدددل  رثدددا هدددذل كدددر  ططدددس   دددد لة 

علسة ي  لسعدسل لسثسسد  لس ةج ي لسلسس  يي    ية لسلسط    يةد ني لسقسسرس  للي  سالط
يلسع دددسس   ددد   أدددخ لسرادددد   يةددداأ    ددد ل ليججس ددد  هددد  لسدددد ل لسدددذُ اردددب  فاددد  هدددذل 

 لس ةج ي طسيذلظ   
تعددد  ا مُ  دددسةف  ددد   ددد لة هدددذل لس ةدددج ي    يلذل ط دددذ يددد  لسريدددجلقا  دددس الجرددد

طجددد سي طلددد  لي حوإسؤطدددس  دددص لسربدددسةمف ينلددد ل   دددسينسظ ب،دددذل لسدددي لسقسسردددس  لل قسلاددد ُي 
 ج سي للدجسلس نوا  ييلدسظ سو دسيا لسرنرد ص نود،دس يد  هدذل لس ةدج ي  يبردال  لسذُ 

ايدددر  ابنسئندددس يل سسنساسطدددس ل  الدددسيس ل ت دددددس شددد و  ددد  هدددذل  يةددداأ   يييلو  ذسددد  ل
ةيسجنس لسذ   اعرو    سةرنس  يايسد  ن  تنإدذ لس ةج ي لسلسس  ينوي ينساسطس لسلدسسدد  

 لس ةج ي  يذيسج،خ الل يلة  لس لو س،ذل 
 

 ت اال صس   لسدالسا لل قسلا يسا 
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 ل لسرجخ لس رر  ال                   
 لسد ل لسلسةُ ن س    لس ،س لسثسط  سوينا لسثسطاا يلسع سس  سلأخ لسراد            

 ) التواقي  المصدقة على التوقي  األولا ( 
o   لسك طت   ييةل  د تسكس ل لس يسس يئاي لس يسا ال 
o  ج هدسيب    ل يئاي  دوي ش ي  لل قسلا ي ال   لسك طت ل 
o    لسك طت لي   س شاددن ب  ل ييسس لس يسا سو اي  لسرسيةاا ال 

o لسك طت ةساد  تي    دج   لييسس لس يسا سوبلسساال 
o    لسك طت ل ن س   سييي ل ييسس لس يسا سو يلنا يلسجدسيف ال 
o مك    ش  ل ييسس لس يسا سوع ساا ال   للسك طت اس سة 
o لييسدددددس لس يسدددددا سورسساددددددا ي ييسدددددس لس يسدددددا سو دددددداي   طدددددت  ستيددددد ةستس  سةس  شدددددد  لسك

  لس لحوااال 
o    لسك طت ميسس س ل  ل مي ل ييسس لس يسا سولسبااال 
o    لسلاأ طت   ُي  يسن ُي ل ييسس لس يسا سوجعواخال 
o    لسلاأ طت ل ن   ت  تسك   ك  ل ييسس لس يسا سونلاال 

 (  1889شباال  11ب. دستور لمر اطورية اليابال ) 
 .االمر اطورالباب االول: 

ارودددد  ل قسلا يسددددا لساس ددددس  يسلأر،ددددس لسددددي ن،دددد ة  دددددس  نج،اددددا ةددددالسا  دددد   -1لسرددددسةف 
 لا ساسف  

 جدددددد سي لسعددددددسش لل قسلادددددد ُي طيددددددا   دددددد  لسددددددذ  ي لإل قسلادددددد يسد  ييلددددددسظ  – 2لسرددددددسةف 
 سنر ص دسط   لسقدت لل قسلا ُي  

  ر طا  لل قسلا ي  ل   يذلت   – 3لسرسةف 
لل قسلاد ي هدد  يم  لل قسلا يسدا الإددر سنإيد   لدد   لسيداسةف يسرسيةدد،س  – 4لسردسةف  

 ييلسظ س سيا لس ةج ي لسلسس   
 ارسي  لل قسلا ي لسيوطا لسج سسعاا  ر ليلا لسقسسرس  لل قسلا ُي   – 5لسرسةف 
 ار   لل قسلا ي نوي لسل لطد  يسذ س  إن لةهس يتنإدذهس    - 6لسرسةف 
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لسقسسرددددس  لل قسلادددد ُي لسددددي للطعلددددسة يسإججلدددد  يسن،دددد   ي دددد ن  لل قسلادددد   – 7لسرددددسةف 
 ةييلت  يسعطو  لسي لةا يسلا  دوي لسن ل   

لذل بدد ي كددسييف  ولددا تدد ن  لسددي لسرلسياددا نوددي لا دد  لسعددسل لي تدندد   - 8لسرددسةف 
كددد ليث نس دددا ارددد ي لل قسلاددد ي  سلةددداخ ل قسلا يسدددا تلدددا  لدددا لسلدددسط   

  س ل اأ   لسقسسرس   نعل لظ  نودي ل  تعدست هدذا لسرسلةداخ نودي يذس  نن
لسقسسرددددس  نندددد  لةجرسندددد   عدددد  ذسدددد  يددددإذل سددددخ   ليددددص لسقسسرددددس  نود،ددددس  يعوددددي 

 لسلأ  ا ل  تلسي   طسس،س سوريجلقا  
ار ي لل قسلا ي مي   ن   إص لي  سلةداخ سجنإددذ لسلد لطد   لي سورلسيادا  – 9لسرسةف 

ناددسل يتدد يدس لسسيسااددا سو ددع   يسكدد  ل اددد ي  ددذُ نوددي لسيددالل لسعددسل يلس
  س  ل   اةُ مُ  سة ل لسي ت ددس مُ دسط   دسئخ  

ال ة لل قسلا ي طاسل  رجوف يسيس لإلةليف ي ستبسي لسر تإد  لسرد طدد   – 10لسرسةف 
يلسعيأسسد  يسعد  لسرد تإد  يسإردو،خ   يسدد  يد   سسدا للةدجثنسولي 

يدددد  لس ةددددج ي لسلددددسس  م  تكدددد    جإلددددا  ددددل  طددددل  نود،ددددس  رددددإا حسصددددالسجدددد  
 لسنر ص لسرذ  يف 

 سإل قسلا ي لسقاسةف لسعواس سودال يلسبلسسا   – 11لسرسةف  
 لل قسلا ي ال ة طاسل لسدال يلسبلسسا ي س  س،رس ي   سسا لسيوخ   – 12لسرسةف 
 لل قسلا ي اعو   سسا لسلس    يسعل  لسرو  يسقسل لسرعسه لي   – 13لسرسةف 

لل قسلادد ي اعودد   سسددا لسلرددسي يسدددُس تل  دد  شددسيا  سسددا لسلرددسي  – 14رددسةف لس
 ي لجراست،س  لسط    

 لل قسلا ي  نعخ  ذسلس  لسنبسسا يسرن  لسست  يلسناسشد  يلايةرا   – 15لسرسةف 
 لل قسلا ي اذ س  سسعإ  لسعسل يلس إسل  يترلا  لسعل بسي يية للنجبسي   – 16لسرسةف 
سط   لسقددت لل قسلاد ُي يسردسي   اسف  دوي يصدساا ييلدسظ سنرد ص دد – 17لسرسةف 

  ةخ لإل قسلا ي ةرال لسيوطسي لسج   جرجل ب،س لل قسلا ي  س
 . قوق و واجبات ال عادا: الباب الثانا

 لس سيا لسالي ا سوسن سا لساس سطاا ال ةهس لسلسط     – 18لسرسةف 
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ييلددددسظ سور لصددددإسي لسدددد ليةف يدددد  لسلدددد لطد   اددددد ي تعدددددد  لسسنساددددس لساس ددددسطدد  – 19لسرددددسةف 
يلسج ددددسسعسي يدددد  لسرنسصدددد  لسر طاددددا لي لسعيددددأسسا   لي ماددددا يتددددسئف 

 لحس   
لسسنساس لساس سطد    طسسق    سسر  ا ي  لسدال لي لسبلسسدا ييلدسظ سنرد ص  -20لسرسةف 

 لسلسط     
 ص لسلسط    لسسنساس لساس سطد    طسسق   ب لة  ةيل لسرسلئ  ييلسظ سنر   -21لسرسةف 
سوسنساددس لساس ددسطدد   سسددا لإلدس ددا ي سسددا ت ددددس هددذا لإلدس ددا كددر   دد ية  -22لسرددسةف 

 لسلسط    
اقدبض نودي مُ ي ادا اس دسط  لي اعجلدا لي الدسكخ لي اعسدد   لل ييلدسظ  ل – 23لسرسةف 

 سولسط    
  الدسل مُ ي ادا اس دسط   د   لد  يد  ل  الدسكخ ب لةدطا دردسف  عدندد ل – 24لسرسةف 

 ييلسظ سولسط    
اد ي ةح    ند   مُ ي ادا اس دسط  لي تإجا د،س لل بسكدسا   يتيدجثني  ل – 25لسرسةف 

    ذس  لسلسلي لسرنر ص نود،س ي  لسلسط    
اددد ي لطج،ددسو ةددسسا حطس ددسي   سةددجثنسو لسلددسلي لسرددذ  يف يدد  لسلددسط   ل – 26لسرددسةف 

 مُ ي اا اس سط   
وكاا سكا ي اا اس سط   يلسج لبدس لسج  تلجرد  لسردسييف تنج،   ص لسر ل – 27لسرسةف 

 لترسذهس سورنإعا لسعس ا اد  ل   نل نود،س لسلسط    
لسسنسادددس لساس دددسطد    جرجعددد    لسسددددا لسرعجلددد لي لس  نادددا كدددر   دددد ية ل  – 28لسردددسةف 

 تري  سسيالل يلسناسل  يل تجعسيت  ل يلةبست،خ  سنساس 
    جرجعد   كدر   د ية لسلدسط    لسسدا لسرطس دا يلسكجس دا لسسنساس لساس دسطد – 29لسرسةف 

 يلسن س نن  للةجرسنسي لسعس ا  يتك س  لسدرعاسي  
ل  ال   ل لسجرسةسي   سا  سلندسف د لند  لل جدسلل   اد ي سوسنساس لساس سطدد – 30لسرسةف 

 لسالئلا يلسج لل لسناخ يلسل لطد  لسر ك نا س،ذل لس ست  
  تددا س لسردد لة لسدد ليةف يدد  هددذل لسبددس  نوددي  رسيةددا لسيددوطسي اددد ي ل ل – 31لسرددسةف 

 لسرين ف سإل قسلا ي ي  ي   لسلس   ميي   سسا لسط لي  لس اناا  
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مُ طددل ي ددا طددل  دد  لسنردد ص لسجدد  ترددرنج،س لسردد لة لسرددذ  يف يدد   – 32لسرددسةف 
تكد    هذل لسبس  تطقص نوي كدبسا يةند ة لسددال يلسبلسسدا   دسا ل  ل

 لطد  يطاخ لسدال يلسبلسسا   ل د   جرسيبا  
 .الر لمال االمر اطوري الباب الثالث: 

 جدددذسف لسقسسردددس  لل قسلاددد ُي  ددد   دويدددد     دودددي لسندددقالو ي دودددي  – 33لسردددسةف 
 لسن ل  

 جددذسف  دوددي لسنددقالو ييلددسظ سوج ددسسل لسرددسص ب،ددذل لسردوددي  دد  لنرددسو  – 34لسرددسةف 
شدددددرسص لسدددددذ   اعددددددن،خ للةدددددسف لل قسلا يسدددددا   يابلدددددسي لسندددددقالو  ددددد  لل

 لل قسلا ي  
 جذسف  دوي لسن ل   د  لنردسو  نجردق،خ لس دع  ييلدسظ سنرد ص ددسط    - 35لسرسةف 

 للطجرس   
 ارأ  ل   ل  ادرل بد  نر سا لسردويد  ي    ة يل     ل – 36لسرسةف 
  ا دسط   الجس  لسي   ليلا لسقسسرس  لل قسلا ُي   -37لسرسةف 
لسردويدددس  نودددي   دددسينسي لسلددد لطد  لسجددد  تلددد  ،س لسلأ  دددا س،ردددس   الجدددسس -38لسردددسةف 

 يسد ي س،رس لسجل ل  ر سينسي لسل لطد   
  ددسيس لسلددسط   لسددذُ  سيردد  ل دد  لسردويددد  ل اعددست  ددسف لحددس  يدد   – 39لسرددسةف 

 طإي لس ييف  
ارأددد  سوردويدددد  ل  الدددد  س لنجسلكدددسي سولأ  دددا   دددس  لسلدددد لطد  مي  – 40لسردددسةف 

 ك س  حس  يسك  لذل ييردت هدذا للنجسلكدسي يدال ارأد    س  مُ  
 تل ار،س  سف لحس  ي  طإي لس ييف 

   ني لسقسسرس  لل قسلا ُي سالةجرسس ي   ا نسل   – 41لسرسةف  
تيددددجرس ةييف لسقسسرددددس  لل قسلادددد ُي  ال ددددا مشدددد،س   يسددددد ي لذل لدجرددددي  -42لسرددددسةف 

 لل س  اسسا هذا لسإجسف  ذ س ل قسلا ُي  
نن  لسرسييف لسرولا اد ي ةن ف لسقسسرس  لسي للطعلسة يد  ةييف لةدجثنسئاا  -43ةف لسرس

 سإلكدددددسيا لسدددددي لسددددد ييف لسعسةادددددا  يتلددددد ة يجدددددسف لسددددد ييف للةدددددجثنسئاا  دددددذ س 
   قسلا ُي  
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 دددددجخ يددددد  يددددددت يل ددددد  ليججدددددسح لسردويدددددد  يلط،دددددسو ةييتد،ردددددس يإاسسج،ردددددس  - 44لسردددددسةف 
 س  لا  دوي لسن ل  تجذةا يد  يتعطدو،رس لسي لةا  يي   سسا ص يي م
 لس دت ذلت  لةجرسنسي  دوي لسنقالو  

ننددددد  س ارددددد ي لل دددددس  لدددددا  دودددددي لسنددددد ل  ارددددد ي م دددددس ل قسلاددددد ُي  – 45لسرددددسةف 
لنرددددسئ   دددد  ة  دددد   يسدددد ني لسردوددددي لسد  دددد  سالطعلددددسة يدددد     سطجرددددس

  ر   حريا لش،س    تسيس  ص يي م س لسلا   
ا لي لةسلو لدجدسلس يد  ل د  لسردويدد  لل لذل  دس  ارأ  يج   س   نسد  ل -46لسرسةف 

  و   در س للنرسو  سكسلظ 
  ييددد   سسدددا تعدددسة  لسرطولدددا تاحدددذ للصددد لي يددد  لسردويدددد   سا وقادددا – 47لسردددسةف 

 للص لي اإ ي  سا وقاا لسإسسص لسذُ لدجسس لسسئاي ي  ةسطب   
يد  ةويدا ةدسسا  طود   تعل   بس ثسي لسردويد  نونسظ   يسرأ  ل  تددس   -48لسرسةف 

    لسلأ  ا لي  لسلي    لسردوي  
 اد ي سكا    لسردويد  ل  ال ل نسلئض سإل قسلا ي   – 49لسرسةف 
 اد ي سوردويد  ل   جوقاس لسجرسةسي  ل  ا    لسسنساس   – 50لسرسةف 
اد ي سوردويد  ل  اينس لسو لئ  لسالي ا إلةليف شدايط،رس لس لحوادا  يذسد   – 51لسرسةف 

    نوا  لس ةج ي يدسط   لسردويد لسإلكسيا لسي  س ط 
ادددد ي ل  اعجقدددس مُ نرددد   ددد  لسردويدددد   يدددايلظ حدددسي  لسردويدددد   ل – 52لسردددسةف 

نددد  مُ يمُ مبددد ُ يددد  لسردودددي  لي نددد  مُ ترددد ست  ددد ث   يسكددد  
لسعر  ارب   يايلظ ل سل لسلسط   لسعدسل لذل لبد   يماد  نوندسظ يد  حطبدا 

 طق نددددا لي  أج بددددا   لي  ددددذُ يةدددددوا لحددددس   شددددعقاا   لي يدددد  ي الددددا
   سب،ا 

 جرجددل لنرددسو لسردويددد  حددال  لسدد ييف  سسلرددسطا  دد  للنجلددس   لل يدد   - 53لسرددسةف 
 سسددا ليتكددس  ةددسل صددسيإ  لي يدد   سسددا ةددسلئخ تجرددا  إ ددسيف لكددطسل  

 ةلحو  لي  جسن  حسيةاا  يسأ   للنجلس   ر ليلا لسردوي   
سي مُ  دد  و لس يسددا ي ندد يب  لسلأ  ددا ل  الرددسيل لةجرسندداددد ي سدد ييل - 54لسرددسةف 

   يس،خ ل  ا جس  ل ي  لسرنسد ا  لسردويد  ي  مُ يدت  س 
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 .وزراء الدولة ومجلس شور  االمر اطورالباب ال اب : 
نوددي يييلو لس يسددا ل  الدد   ل لسنردد  سإل قسلادد ي يسأ طدد ل  يددايسد  ندد   – 55لسرددسةف 

لسلددد لطد  يلسج دددسسعسي لل قسلا يسدددا طردددالج،خ  يسدددد  ل  تكددد   ةرادددل 
يلسرسلةدداخ لل قسلا يسددا  دد  مُ طدد س  سطددت يلسجدد  تكدد    جعولددا   دداي  

 لس يسا  ر، يف مارسظ بج اال ل   يييلو لس يسا  
ييلدسظ سنرد ص تناداخ هدذل -اد  نوي لنرسو  دوي ش ي  لل قسلا ي – 56لسرسةف 

  س ايج دددددسهخ ل   جنسد دددد ل يدددد  لسريددددسئا لس،س ددددا سو يسددددا نندددد-لسردوددددي
 لل قسلا ي

 .الن ام القضائاالباب الخامس: 
ترددسي  لسرلددسكخ لسيددوطا لسلرددسئاا  رلجرددي لسلددسط   يبسةددخ لل قسلادد ي   – 57لسرددسةف 

 يسل ة لسلسط   لحجرسصسي هذا لسرلسكخ يطاس ،س  
اعدددد  لسلردددسف  ددد  بدددد  لسدددذ   اروكددد   لسرددداهالي لسردددلالا لسجددد  طدددل  – 58لسردددسةف 

  يل ادددسة لسلسكدد   دد   نرددب  لل لذل صدد ي كدد ا  أددخ نود،ددس لسلددسط   
 نل با تذة قاا  يسل ة لسلسط   د لن  لسعل بسي لسجذة قاا   ةنسئ  لي

لسرلسكرسي يلا أسل اد  ل  تك   نونادا يد  لسرلدسكخ   يسكد  لذل  دس   – 59لسرسةف 
ار ي ل  اأ   فا   يس   سسيالل يلا د   لي صداسطا لاةل   هنسس   س
 فاددد ي نن ئددذ تعطدددا لسرلسكردددا لسعوناددا بددنل لسلددسط   لي  لدددسلي  لسعس ددا

    لسرلأرا  
ةراددل لسريددسئا لسجدد  تلددل كددر  لحجرددسص لسرلأرددا لسرسصددا اددد  ل   – 60لسرددسةف 

  نل نود،س  رإا حسصا ي  لسلسط     
ل تناددس  لددسكخ لسلرددسو يدد  درددساس تجرددا  للدد    ثقددت لط،ددس لطج،أددت  – 61لسرددسةف 

س اا  دد  ةسطدد  لسيددوطسي للةليسددا   يلطرددس تكدد    دد   ددإةسلولي  دددس شدد
ذس  ييلدددسظ لحجردددسص  لأردددا لسرنسيندددسي للةليسدددا لسجددد  تن دددذ حراردددسظ سددد

 سنل لسلسط   
  المالية: الباب السادس
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اأ   يست كسسبا ة   ف لي تع  ا ي سي كسسبا دسئرا ب لةدطا ددسط     – 62لسرسةف 
للحدس   يسلقددا لي لل دسلةل دس ل  ةرال لسسة ل للةليسا لسج   د  هدذل ل

لسجددد  تكددد    ددد  دقددددا لسجعددد سض ل تلدددل كدددر  لسإ دددا لسددد ليةف يددد  لسإلدددسف 
لسيددس لا  يسدددد  لسلرددد   نودددي   ليلددا لسقسسردددس  لل قسلاددد ُي ننددد  نلددد  
لسلدددسيت لس انادددا يلسجعسدددد  نودددي ة ددد   لحدددس  سليدددس  لسر لطدددا لس انادددا, 

 يسيجثني    ذس   سه   نر ص نوا  ي  لسرد لطاا  
تدقدددي  رلجردددي لسنادددسل لسلددد اخ لسردددسلئ  لسرإسيكدددا لا   دددس ةل دددت سدددخ  – 63سردددسةف ل

 تع    لسط   ة     
ادددد  لسلرددد   نودددي   ليلدددا لسقسسردددس  لل قسلاددد ُي فاردددس  جعودددص بنإلدددسي  -64لسردددسةف 

لس يسدددا ي   سلةلت،دددس يذسددد  ب لةدددطا  د لطادددا ةدددن سا   يسدددد  لسلرددد   نودددي 
مُ  ددد  لسنإلددددسي ينودددي ةراع،ددددس  رددددس   ليلدددا لسقسسرددددس  لل قسلاددد ُي نوددددي 

لسجلددد  سلي لسدد ليةف يددد  مبددد ل  ييلددسلي لسرد لطادددا   لي لسجدد  سدددخ  دددنل    جعدد 
 نود،س ي  لسرد لطاا  

 اد  نست لسرد لطاا ليلظ نوي  دوي لسن ل     – 65لسرسةف 
تيج يي طإلسي لسقدت لل قسلا ُي ي   ا نسل  د  لسر لطدا لس انادا ييلدسظ  – 66لسرسةف 

الجردددد  ذسدددد  لسلردددد   نوددددي   ليلددددا لسقسسرددددس   لسرلدددد ة لا    يل سولدددد ي
 لل قسلا ُي لل لذل لدجرت لسرسييف يسسةف هذا لسنإلسي  

ل ادددددد ي سوقسسردددددس  لإل قسلاددددد ُي ل   دددددسيض لي ارإدددددض   ددددددس   ليلدددددا  – 67لسرددددسةف 
لسلأ  ددا نوددي لسررددسييسي لسجدد  لصددبلت  سبجددا   يلسجدد  ةعو،ددس لس ةددج ي 

ي لسرسصدددا  دددسإل قسلا ي  لي توددد  لسرردددسييسي لسجددد  تستكددد  نودددي لسيدددوطس
ارأددددد  ل  تكددددد   دددددد  ط دددددذي  لأدددددخ لسلدددددسط    لي لسجددددد  تجعودددددص  سلسج ل دددددسي 

 لسلسط طاا سولأ  ا  
اد ي سولأ  ا سكد  ت لةد  ل جاسةست،دس لسرسصدا  ل  تطود   د  لسقسسردس   – 68لسرسةف 

يسي لل قسلا ُي لسر ليلا نوي دد ي  عدد  اأد    رثس دا يصدد  سورردسي 
 لسريجد ف سع ة    لان لل ةقص تل   ا   
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ارأد    نل يد  لسرد لطادا نودي لط دسو يصدد  ل جادسا  سيد  مُ ندد  ل – 69لسرسةف 
تدنبدددد  يدددد  لسرد لطاددددا يسر لة،ددددا لل جاسةددددسي لسجدددد  سددددخ  ددددنل نود،ددددس يدددد  

 لسرد لطاا  
ق  ارأدددد  لةددددج نسو لسقسسرددددس  لل قسلادددد ُي لسددددي للطعلددددسة  يدددد نندددد  س ل – 70لسرددددسةف 

ي   سسا لسرسييف لسرولدا لسجد   -لسلسسا لسرسيةاا سوقالة اد ي سولأ  ا
ل  تجردددذ ةرادددل لسجددد لبدس لسرسسادددا  -تددد ن  سورلسيادددا نودددي لا ددد  لسعدددسل

لسالي دددا ب لةدددطا  سةددد ل ل قسلاددد ُي  ييددد  لسلسسدددا لسردددذ  يف يددد  لسإلدددسف 
لسيس لا تعست لسريدذسا نودي لسقسسردس  لل قسلاد ُي يد  ةييتد  لسجسسادا   

 يسد  نن ئذ لسلر   نوي   ليلج  نود،س   
تكد    نن  س ل الجسس لسقسسردس  لل قسلاد ُي نودي لسرد لطادا  لي نند  س ل – 71لسرسةف 

لسرد لطاا دد  لصدبلت  عد ف يعدالظ   جعدد  نودي لسلأ  دا ل  تنإدذ  د لطادا 
 لسعسل لسيسبص  

يإ سلةلت،دددس    ادددد  ل   جللدددص ة ددد ل  لسرلسةدددبا  ددد   ردددسييسي لس يسدددا – 72لسردددسةف 
يسعجردد هس نوددي ل  تلدد  ،س لسلأ  ددا سوقسسرددس  لل قسلادد ُي  سيلددا بجلسسددس 

  سسجللص    صلج،س ارع  لس   ل  لسرذ  ي 
 با ييص دسط    نإرا  ال ة طاسل يلحجرسص ة  ل  لسرلسة 
 قواعد لضانية: الباب الساب 

ص لس ةددج ي نندد  س تطددسم كددسييف يدد  لسريددجلقا تدد ن  لسددي تعدد  ا طردد   – 73لسرددسةف 
لسردددسص  رددد ة م دددس ل قسلاددد ُي بجلددد اخ   دددسيس ب،دددذل لس دددذ  لسدددي لسقسسردددس  

ايجطال مُ  دودي  د  لسردويدد  ل   لل قسلا ُي  يي  لسلسسا لسيس لا ل
نددددد   وثددددد   درددددد س نددددد ة  ااإدددددج   دددددس  لسرنسد دددددا لل لذل ت لةددددد   دددددس ل الددددد

ادا ل تلدا ارأ  لسر ليلا نوي مُ تع  ا لل لذل ت لة ي ل وق للنرسو  يل
 ن   وث  ن ة لانرسو لسلسكسس    

اددددد ي تلدددد اخ مُ تعدددد  ا سلددددسط   لسقدددددت لل قسلادددد ُي لسددددي لسقسسرددددس   ل – 74لسرددددسةف 
ارأدددد  تعدددد  ا مُ طددددل  دددد  طردددد ص لس ةددددج ي لسلددددسس   سرنسد ددددج   يل

 ب لةطا دسط   ار ي    لسقدت لل قسلا ُي   
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لي يد  ددسط   لسقددت لل قسلاد ُي لةدسلو مُ تعد  ا يد  لس ةدج ي  ادد ي ل -75لسردسةف 
 حال  يجسف ااسل يصساا نوي لسعسش  

 ستيجرس ةسيسا لسدناخ لسلسط طادا لسلسئردا    دسسل لطد  يلسج دسسعسي لي  دسهرد – 76لسرسةف 
 دددد  لايل ددددس تلددددت مُ لةددددخ  حددددس   ددددس ةل ددددت ل تجعددددسيت  ددددل لس ةددددج ي 

 لسلسس   
سي نودي لسلأ  دا ادد  ةرال لسعل ة لسلسئرا لي لايل دس لسجد  تإدست لسج ل د

   67ل  ت حا ي  ططس  لسرسةف 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ن  ةرسندا  لسرر ي لسيسبص  135-115: تد  س   لسرر ي لسيسبص  ص المصدر
  322-313ص 
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 ال3ُ ولص يدخ ل
ي  لسيسة  ن س     لسر دعا بد  لساس س  يبسسطسطاس ة(مال التجارة و ال )معاهدة 

  1894تر ي 
ينسادس  دا  د  لسطدسيد  لسرجعسدد    س،ردس لسلسسدا لسجس دا يد  لسد ح   م    : المادة االولى

لي لسيدددإس لي للدس دددا يددد  لُ ةددد و  ددد   ندددساص لسنإددد ذ لي  رجوكدددسي لسطدددس  لسرجعسدددد  
للحدددس يلسجرجدددل  سسلرسادددا لسجس دددا يلسكس ودددا س ررددد،خ ي رجوكدددست،خ   س،دددخ  سسدددا يةددد، سا 

س نن،دس : ةدجك   س،دخ  سسدا  جيدسيسا لس ح   لسدي ةيي لسلردسو سرجبسندا  لد د،خ يلسد يس
 ل ينساس   تدن  لسقو  ي  لحجادسي يتعددد  لسرلدس د  ي رثودد،خ سرجس عدا  لد د،خ يلسد يسس 
نن،س ل سل هذا لسرلسكخ , يي   ا لسلردساس ذلف لسعالددا يد  لةليف لسلردساس ي،دخ  جرجعد   

ودص  للد   للدس دا  أا لسلل   يلل جاسيلي لسج   جرجدل ب،دس   تدند ل لسقود    ييد   دس  جع
يلسيإس , يل دجالو لسيدول يلسلسةادسي ي لسروكادا لس ررداا يبادل لسروكادا لسجد  لكجيدق هس 
  دددأا شدددسن  , يدددذ  ينسادددس  دددا  ددد  للادددسل  لسرجعسدددد ف  جرجعددد    سل جادددسيلي طإيددد،س 
سوطددس  للحددس يدد  لسلسسددسي يلسللدد   , يسدد  اأ طدد ل حسكددعد  سسةدد ل لي لةددعسي لنوددي 

قودد    ينسادس  ددا  د  للاددسل  لسرجعسدد ف تجرجددل يد  طإدد ذ ي رجوكددسي  د  ينساددس  د تدن  لس
للحددس  سسلسسددا لسكس وددا , يحسكددعد  سولدد لطد  يللطارددا يلسجعوارددسي , يسجرجعدد    للدد   
لسررسيةسي لسرسصدا لي لسعس دا سعبدسةت،خ , ي لد   ةيد   د تدند،خ ابلدس سعدسةلت،خ لس  نادا 

يسددخ اأ طدد ل  ددس رد  تلددت لُ ذيسعددا  يدد  ل ددسك   نسةددبا  ددجخ تسةايدد،س س،ددذل لس ددست  
 طولددس سدد يل لُ يةدد ل لي كددسسبا لحددس  ددد  تكدد   لنوددي  دد  لسر ي نددا  دد  لسردد تدند  

 لسرلودد  لي ينساس ي  تدن  لس يسا للكثس ينساس   
لسسنساس     ال لسطسيدد  لسرجعسد    لسرقاردد  يد  ل دالو للحدس ,  دجخ :  المادة الثانية

أسسا للس ل اددددا ةدددد لو يدددد  لسدددددال لي لسبلسسددددا لي لسلددددس  لنإددددسئ،خ  دددد  لسر  ددددا لسعيدددد
لسدددد ان  لي لسروا دددداسي لس ددددعقاا ي دددد   ددددا لسريددددسهرسي لسرإسيكددددا بدددد ل  دددد  لسر  ددددا 

 لس رراا ,     ا لسلسيت لسدقسسا لي لسريسهرسي لسعيأُس  
ةدددجك   هندددسو  سسدددا  جبسةسدددا  سسجددددسيف يلسرال دددا بدددد   ندددساص طإددد ذ  : المـــادة الثالثـــة

سطددددسيد  لسرجعسددددد    للصدددودد    ينساددددس  ددددا  ددد  للاددددسل  لسرجعسددددد ف يدددد  ي رجوكدددسي ل
للصا  جسةسي  ي  لُ ةد و  د   ندساص لسنإد ذ ي رجوكدسي للحدس  سسدرودا لي  قاعد   
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 سسرإسة ي   ا لط لس لسرنجج , يلسرنسنسي , يسجسةسي  لسجددسيف لسلسط طادا , ل دس شررداس 
طدددد  لي لسردددد تدند  لسرلودددددد  ن يددددد  لي  دددد  دقددددا لسدددد  الو , لي يدددد  شددددسلكسي  ددددل للةس

ارجوكددد   هندددسو لي ايدددجذةسي  لي ا ددد و   لسقدددد ي , يلسرردددسطل يلسرردددسي  يلسددد  سكد  , 
يلسربددددسط  لسجدددد  ددددد  تكدددد   كددددسييسا س،ددددخ يلادددددسي ليت ا ددددسلت ةددددأناا لي تدسيسددددا 
يسررع   لطإي،خ لسي لسل لطد  يس لئ  ةرسو لسقالة  ثا لسر تدند  لسرلوددد    ردس س،دخ 

ا سورددد و  يددإن،خ ي ر لت،ددس لسددي  دد لط و يلط،ددسيلسطس  للحددس لسجدد  تددخ ليججس ،ددس لسلسسدد
لي لسجددد  ةدددجإج  لسدددي لسجددددسيف للةنقادددا   بددد ي  لسلسةدددا لسدددي ةيدددل كدددسلئ  لي يةددد ل   
يةاعس ا ينساس لس يسجد  بنإي لسرعس وا نودي لسجد لس  يد  لل د ي لسجدسيسدا يلسرال ادا   

لس يسدددا للكثدددس ينسادددا    أسيدددا صدددإست،خ  سشدددرسص  كردددس لسر تدنددد   لسرلودددد   لي ينسادددس
لي  تإدد   نددس    ليشددس سي لي  اةيددسي   يسررددع   ةلئرددس لسددي لسلدد لطد  يللطارددا 

 يتعوارسي  ا بو  
 رددسطل ي يددسك  ي ردددسي  ينساددس لسطددسيد  لسرجعسددد    يدد   رجوكدددسي  : المــادة ال ابعــة

 ددجخ ل جسل ،ددس يسدداي  دد  لسطددس  للحسي ددا  ددس  جعوددص ب،ددس ل ددسلت لسيددأ  يلسجدددسيف   
لسدددسئ  تإجا دد،س ي تدد ددص يتإجددال لسكجدد  يلس  ددسئص يلسليددس سي  سندد ل تودد  لسجدد  تكدد   

 تلت ترس  لسلسط   يللطارا يلسجعوارسي سكا بو   
لتإددددست يةدددد ل لي كددددسلئ  لنوددددي نوددددي لُ  ددددسةف ليلسرنجدددددسي  : المــــادة الخامســــة

ا  وكدددا بسسطسطادددس ي لتإدددست لسردددنس اا لسريدددج يةف لسدددي  رجوكدددسي ي ندددساص طإددد ذ ةالسددد
ية ل لي كسلئ  لنودي نودي لُ  دسةف ليلسرنجددسي لسردنس اا لسريدج يةف لسدي  رجوكدسي 
ي ندددساص طإددد ذ ةالسدددا ل قسلادددد ي لساس دددس   هدددذل لسقنددد   دددددس دسبدددا سوجطقددددص نودددي لسرنددددل 

 لسرل  لسرسه    لرساا للشرسص لي لسرسشاا لي لسنبستسي لس يل اا  
يةدد ل ليكددسلئ  لنوددي  ددجخ يسكدد،س يدد   نددساص لسنإدد ذ  هنددسوسايددت :  المــادة السادســة

ي رجوكددسي لسطددسيد  لسرجعسددد    نوددي تر  سلسبرددسئل لسلسط طاددا سكددال لسطددسيد  لي لنددسةف 
 تر  س لسبرسئل لسلسط طاا لسي بالة لةنقاا لحس   

ـــادة الســـابعة لسرجعسدددد    يددد   رجوكدددسي ي ندددساص طإددد ذ لسطدددسيد   ينسادددس لسطدددسيد :  الم
دددددد   دددد  يةدددد ل لسرددددسيي   يسعددددس و   يدددد   يددددسيلف تس ددددا لةدددد ف  ددددسسر تدن   اأ طدددد    عإ

 لسرلود   ي   ا  س  جعوص  سسجي،دالي لسجدسيسا يلسجر س   
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كا لسرد لة لسريدج يةف دسط طادس نودي لسيدإ  لسقسسطسطادا لسدي  ندساص طإد ذ :  المادة الثامنة
ج يةف نوددددي لسيددددإ  ي رجوكدددسي ةالسددددا ل قسلادددد ي لساس دددس    ي ددددا لسردددد لة لسلسط طادددا لسريدددد

لساس سطادددا لسدددي  ندددساص طإددد ذ ي رجوكدددسي ةالسا وكدددا بسسطسطادددس لسعاردددي يل سسنددد ل  لتكددد   
حسكددددعا سسةدددد ل  لحددددس  ليلنوددددي لذل  سطددددت  ثددددا هددددذف لسردددد لة  يددددج يةف نوددددي لسيددددإ  
لسقسسطسطاا هذف  لسريسيلف ي  لسرعس ودا ةجردب  ةدسيسا لسرإعد   بجطس ل،دس نودي لسطدسيد  

 لة لسريددج يةف تددد و  بسشددسف  دد   أددس  للصددا لي  دد  لُ  أددس    ةد لو  ثددا هددذف لسردد
لحددددس   ييدددد  للةددددو   طإيدددد  ةددددجك   هنددددسو  يددددسيلف تس ددددا يدددد  لسرعس وددددا فارددددس  جعوددددص 
 سسجردد  س ييدد  ةيددل لسرددسلئ  طإيدد،س لسرجعسييددا يدد   نددساص طإدد ذ ي رجوكددسي لسطددسيد  

نددسو ل دد  لسطدددسيد  سوردد لة لسلسط طاددالسج   ددجخ ترددد  سهس دسط طاددس  دد  هنددسو   ةددد لو  دد   د
 لسرجعسد    لي    ةيسا  سسثا   

لي لسإنددسيلي  لدددس  لتإددست يةدد ل لسلر سددالي لسردنسوليةسدددا لليشددسة:  المــادة التاســعة
صددددل  لي لُ يةدددد ل  رس اددددا  رس وددددا  دددد  لسلأ  ددددا لي لسر تإدددد   لسعددددس    لي ليددددسلة 

لسقودد     ليشددس سي لي اةيددسي  يدد   نددساص لسنإدد ذ ي رجوكددسي  ددال لسقودد    نوددي ةددإ 
نوي  د  ةد لو   هدذف لسرعس ودا لسرسصدا تكد    جبسةسدا نودي  رادل لسيدإ   ،ردس  سطدت 

 ية،ج،س لي أسط،س  
نرواددددسي لسجلردددددا يلسجإسسددددس سويددددإ  يدددد  لسر لط ويل دددد لت لسيددددإ  :  المــــادة العاشــــ ة

يلسرسلةدددد  يدددد   نددددساص لسنإدددد ذ يلط،ددددسي ي رجوكددددسي لسقودددد    ةدددد   تكدددد    جيددددسيسا  ددددل 
 لرا نود،س لسيإ  لس اناا سكال لسقو     لل جاسيلي لسج  ت

تكد   لسجددسيف لسيدس واا سكدال لسطدسيد  لسرجعسدد     يدجثنسف  د   : المادة الحاددـة عوـ ة
بند ة هددذف لسرعسهد ف   يسددجخ تناار،دس ييددص لسلد لطد  لسرسصددا  أدال لسقودد    يسأد   لسسنساددس 

نسادددس لساس دددسطدد  يددد  لسقسسطدددسطدد  يددد   رجوكدددسي لي  ندددساص طإددد ذ ل قسلاددد ي لساس دددس  يلسس 
 رجوكدددسي ي ندددساص طإددد ذ صدددس با لسدالسدددا  وكدددا بسسطسطادددس لسعاردددي  جرجعدددد   دددسسل لطد  
يلل جاسيلي طإيد،س لسجد   جرجدل ب،دس ينسادس لي  د تدند  لس يسدا للحدس  يلُ ةدإدنا اس سطادا 
 لروا  سسبرسئل    لُ بالة لحس  س،س لسلص  سسج دف يلسجإسسس سلر سج،س ي  لكثس  د  

نسئ  سدالسا ل قسلا ي لساس س  يبسسعأي  سسنيدبا سقسسطسطادس  يتكد   لسيدإ  لسعسئد ف   دنسو
سوقودد    حسكددعا سولدد لطد  يلسجعوارددسي يلسجعسسإددا لسكرس اددا لسلأ  اددا   يتيددر  لسلأ  ددا 
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لساس سطاددا سويددإ  لسقسسطسطاددا سوجلردددا يلسجإسسددس يدد  ةراددل  دد لط و لل قسلا يسددا  سةددجثنسو 
     لط و ليةسكس يطسةجس

نسئ ف لسي لسطسيد  لسرجعسدد     ةإدنا  سبا  ليةإدن  تدسيساة : اي المادة الثانية عو  
ددد  تدددن   يددق  لسطلددي ليبيددق  لي دد  لحددس  لسددي  دد لط و ل دد  لسطددسيد    تكدد   س،ددس 
لسلسسا سولر   نوي لسجروا  ليلسجد،د لي لسردسييسا سوعد ةا لسدي لسبلدس  سطادا   ةي  

لسجدد  تكدد   يلةبددا لسدد يل سويددإ  لس اناددا    ددا ةددإدن  ةيددل لُ  يددجللسي  ددس ندد ل تودد  
 سباددددا ليتدسيسددددا  تعدددد ة سال دددد  لسطددددسيد  لسرجعسددددد    تدددددن  لي تددددجلطخ نوددددي ةدددد ل ا 
لسطددددس  للحدددددس   تلددددد ل للةليلي لسرلوادددددا  ددددسبالغ لسلنردددددا لسعدددددسل لي طسئبددددد  لي ي دودددددا 

طسطادددس  سسلدددسةث    دددا للةدددسلولي لسجددد  تلددد ل ب،دددس ةدددوطسي صدددس با لسدالسدددا  وكدددا بسس
سويدددإ  لساس سطادددا تكددد   ييدددص لسلددد لطد  يلسجعواردددسي سقسسطسطادددس لسعاردددي   يب دددأا  جبدددسة  
 سسنيددبا سويددإ  لسقسسطسطاددا  لسدسطلددا نوددي ةدد ل ا صددس   لسدالسددا ل قسلادد ي لساس ددس    
يةراددل لسلردد لي يلل ددسث يلس  ددسئص ةددجك    دد   ددص لسرددسسكد  لي ي الوهددخ ي رأدد  ل  

ي دوددا يددد   سسدددا سددخ اأددد  هنسسددد   سسدد  لي ددد   نددد   ننددد    تجددسو سولنردددا لي طسئبددد  لي 
ةرال لسيول لسجدسيسا لسرنلذف ةدجك    عإدسف  د  لسسةد ل لسكرس ادا  دسسخ ت كدل سورجدسةسف 

 ب،س يي  هذف لسلسسا تررل سوسة ل لسلسط طاا سوقو   
كدددا لسيدددإ  لسجددد  تسيدددل لسعودددخ لساس دددسط  يلسجددد  ترردددل سولدددسط   :  المـــادة الثالثـــة عوـــ ة

ط   دددجخ نددد هس ةدددإ  اس سطادددا   ي دددا لسيدددإ  لسجددد  تسيدددل لسعودددخ لسققسسطدددسط  يترردددل لساس دددس
 سولسط   لسقسسطسط   جخ ن هس بسسطسطاا   يسجخ ن هس ل سلت هذا لسرعسه ف  

لسلنرا لسعسل , لسلنرا , طسئد  لسلنردا , ي ددا لسلنردا سكدا    المادة ال ابعة عو :
ة لي  رجوكددسي لسطددس  للحددس ةايددجوخ  دد  لسطددسيد  لسرجعسددد    لسرقدداخ يدد   نطلددا طإدد  

للسريددددسن ف لسلسط طاددددا  دددد  للةليلي لسرلواددددا لسلددددسو لسقددددبض نوددددي لس،ددددسيبد   دددد  ةددددإ  
 بو لط،خ  

لسطدسيد  لسرجعسدد      ليلد   نودي  دن  لل جادسيلي لسجدسيسدا   المادة الخامسـة عوـ  :
ادددس ي ددد تدن  يلسرال ادددا لي لسجإرددددا لي لسرنسندددا لسوجددد  تردددن  فاردددس  عددد  لسدددي ةدددإ  يينس

 أ  ددا لُ ةيسددا لحددس  تج ةددل نوددي لسإدد ي يبدد ي  شددسيا لسددي ةددإ  يينساددس ي  تدندد ل 
  أ  ا لسطس  لسرجعسد  للحس  
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ــادة السادســة عوــ  : لسطددسيد  لسرجعسددد    ارنلدد   لسلنرددا , طسئدد  لسلنرددا ,    الم
ي دددددا لسلنرددددا سكددددا لسردددد لط و , لسردددد   , يل ددددسك  لحددددس   جرجعدددد    أددددا لل جادددددسيلي 

ةددجثنسئسي يلسلرددسطا لسجدد   ددجخ لي ددد   ددجخ  نل،ددس لسددي لسردد تإد  لسلنرددودد  سو يسدددا يلل
 للكثس ينساس  

ينساددس  ددا  دد  لسطددسيد  لسرجعسددد    تجرجددل يدد   نددساص طإدد ذ ي  المــادة الســابعة عوــ  :
 رجوكدددسي للحدددس  سسلرساددد  طإيددد،س لسجددد   جرجدددل ب،دددس لسرددد تد  لسرلوددد   يسرردددل سولدددسط   

 سلولي للحجسلس , لسعال سي تدسيسا ي ترس اخ بنسو  لسرلو  فارس  جعوص بق
يد   سسدا لطد  س   يدج انسي لةنقادا يد  للساس دس  ل     طدسي ال : المادة الثامنة عو  

  يلسجددددد  ةج دددددأا فاردددددس  عددددد  ةددددد و  ددددد  لسنادددددسل لسقوددددد ُ لسعدددددسل سواس دددددس    يننددددد  تلددددد   
سيددددوطسي لساس سطاددددا للسج ل ددددسي يلس لةبددددسي لسقو اددددا يلل دددد ل  يلسروكاددددا لسر ددددجس ا لسددددي ل

لسراهودددا   ييددد   سسدددا  رددد   هدددذل للطددد  س  ةدددجا   نلددد ة للاددددسي تلدددت لُ  وكادددا 
كسطت  سلشدسيف لسدي لسيدوطسي لسلنردواا   ي دا لليلكد  لسجد  تردن   د  دقدا لسلأ  دا 
لساسبنادددا ل دددسلت للاددددسي يددد  لسريدددج انسي لسردددذ  يف ةدددجك   حسكدددعا سلدددص لسنإددد ذ 

 س     ا لسرسلئ  يب أا ةلئخ  لسيس     يسجخ لنإسئ،س  دسط
ةددجك   شددسيا لسرعسهدد ف دسبوددا سوجطقدددص  لدد ي  ددس تيددر   دد    :المــادة التاســعة عوــ  

لسلدددد لطد  يدددد   ددددا لسريددددجعرسلي يلل ددددالو سرددددس با لسدالسددددا  وكددددا بسسطسطاددددا  سةددددجثنسو 
لسرنددساص لةطددسا   رعنددي لحددس  ددس ندد ل : لس،ندد  ,  ندد ل , لسكددس  , ةندد   لةددجسلساس ,  ددس  

ساس , طد يسندددددد ل يل  طردددددد ص لسرعسهدددددد ف ةددددددجك   دسبوددددددا سوجطقدددددددص يدددددد  لُ  دددددد  لةددددددجسل
لسريددددجعرسلي لسرددددذ  يف لنددددالا لي لل ددددالو حددددال  ةددددنجس   دددد  تددددسيس  تبددددسة  تردددد  ص 

 لسرعسه ف لسلسساا ن  اسسص  رثا صس با لسدالسا لسقسسطسطاا ي  ا  د   
ذ ةدددجخ لةددجق لس،س  دد  تددسيس  ةحدد   لسرعسهدد ف لسلسساددا  ددد  لسجنإددد  المــادة العوــ ول :

يلسدد ل  1858   ل  26ي 1854   ش،س ت سس  للي   14 سلتإسااا لسرعل ةف   ل 
  ي دددا لسجستدبدددسي يللتإساادددسي لسجس عدددا ةدددجج دف نددد  ل  تكددد    1866 ددد    سدددسل   5

 و  ا يي  لسنجادا ةجك   لسيوطا لسلرسئاا لسررسيةا    دقا لسرلسكخ لسقسسطسطادا يد  
سيلي للةجثنسئاا يلسرنسنسي لسج   جرجل ب،س لسسنساس لسقسسطسطدد   دد و لساس س  ي ا لل جا
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لي  لدد   يس اددا  دد  هددذا لسيددوطا لسلرددسئاا ةددجج دف يبدد ي  لشددعسي يترددسي  لسرلددسكخ 
  لساس سطاا ةوطست،س لسلرسئاا 

ــة والعوــ ول  :  لسرعسهدد ف لسلسساددا ةددجك   ةددسيسا لسرإعدد   سردد ف ل نجدد   المــادة الحادد
حا  دد  لسجنإددذ  عد  ةدنا يل د ف  عد  ل  تلد ل  أ  دا صدس   لسدالسدا ن سف ةنا  يت 

ل قسلا ي لساس س  بجقواس  أ  ا ةالسج،س   ل   لسطسيد  لسرجعسد    لسلدص  عد  لطلردسو 
ل دد   ن ددس ةددنا  دد  تددسيس  ةددسسس   إعدد   لسرعسهدد ف لحطددسي لسطددس  للحددس ندد  طدجدد  

 للحطسي تع  لسرعسه ف  ج دإا   لط،سو لسرعسه ف يبع  ل ني ن س ش،س    تل اخ هذل 
:  ددددجخ لسررددددسةدا يلسر ليلددددا نوددددي لسرعسهدددد  , يسددددجخ تبددددسة   المــــادة الثانيــــة والعوــــ ول 

لسر ليلددسي يددد  ا  ددد   سةدددسس  دددس ارأدد  , يل تجدددسحس لكثددس  ددد  ةدددجا لشدد،س  ددد  تدددسيس  
 لسج اال نود،س  
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 قائمة المصادر:

 أواًل: الكت  الع بية والُمت جمة:
   ل  دددجس       سددد  لسردددد  لس دددعقاا  ددد   دددس  لليدددد   لسدددي لسجلسسدددس   تسةردددا  يدددد   -1

 ال 1957ترسل  للسلسهسف   لس لي لسررسسا   
 ي س تد  س   لساس س  لسل  ثا   تسةرا يةال ةعد   للسلسهسف   أجبا للطدود  لسرردسسا    -2

 ة يال 

 سسرس     ة نا لسجذيس  لسل      تسةرا ة ة  فارا لسيدس س  يس ةدف  لرد   ل   -3
 ال 1992  ل   لة  ةلي لسرذ       2م د    ةد

بددد   لكس ستيددد    " ةيي لسددددال يددد  لسعروادددا لإلدجردددسةاا يلإلةجرس ادددا يلسياسةددداا سنرددد   -4
 لساس دددددس "   لددددد  يددددد   جدددددس : لسددددددال يلسلس دددددا لس انادددددا   ردددددس  يدجندددددسل   لسبسكيدددددجس   
مط يطايدددداس  لساس ددددس    لسرددددد    لسك ط دددد    تسةرددددا  يدددد  دقايدددد   ل بدددددسيي   ةلي لبدددد  

 ال  1971حو ي   

  تسةرددا 1945-1914بددددس ييطدد ي   تددسيس  لسعالدددسي لس يساددا: لي ددسي لسلددس  لسع ددسس   -5
 ال 1978ةال  الدي  ل لسلسهسف  ةلي لسرعسي    

د  لسل ي  ةويوا لاسدف  ت يجس    بد   لس س  لادري    ة  تذيسر   تسةرا  ي -6
 ال 1958للسلسهسف  ييليف لسجسباا يلسجعواخ  

  ال 1984ةال  الدي  لس س  لادري لسل    يلسرعسصس  ل رس   ةلي لسرعسي      -7

ةددد لهس ل  ط،دددسي  سرلدددسي  ددد  تدددسيس  لسعدددسسخ ل بددددسيي   ن ددد يلي لسرأجددد  لسجددددسُي   -8
 ال 1957

نقددد  للسددد  لسردددالح ل ة  دددص  ةلي  ةددد ي       ندددس   لس بو  سةددداا لا سسأادددا  تسةردددا -9
 ال 1988ة  ص  

 ي  لسيد  م ر  مب  لسعدند   ة سلفادا لسعدسسخ لإلدوارادا   ةداس لسر ةدراا يندسسخ لسرلدا   -10
 ال 1974  للسلسهسف   اةيا لسثلسفاا لسدس عاا  2  ا1لس،سةُ   

ي لساس سطاددا مهدد ل   سبجددا    ةاسةددس - يدد  نودد  ةددقج  لسإددجالُي  لسعالدددسي لا دس اددا  -11
  ال 2004ُ ج دسف  ل   لة    
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ةندددد  ب  ،ودددد  نطددددس هللا  لساس ددددس   دددد  لس ددددسي   سددددي لسيددددط س  للسدد ةاسةدددداا لساس سطاددددا  -12
 ال 1994لسرعسصسفال  لبدسيي   أجبا سقنس   

يةسو يل ا  ستخ لسر ةُ   ةاسةا لس لاسي لسرجل ف لا سسأاا يد  لسإدودقدد  بدد  ندس    -13
 ال 2015    ل   لة  ةلي ي أجبا ن طس 1898-1946

يُي  أسسدددددددددد     نددددددددددسهج لسياسةددددددددددا لسرسيةاددددددددددا يدددددددددد  ةي  لسعددددددددددسسخ  تسةرددددددددددا  يدددددددددد   -14
 ال  1961صع  لبدسيي   ن  يلي لسرأجبا لاهواا   

يسدددست لسردددر    لسعالددددسي لس يسادددا يددد  لسلدددس  لسع دددسس  تطددد ي لا ددد لث سإجدددسف  دددس بدددد   -15
سج يسل    ل بدسيي   لسراةيا لسدس عاا سو يلةسي يلسن س يل2  ا1945-1914لسلسبد  
 ال                    1983

ةدددجاإ   سةاسطيدددأ   صدددسلس لاذ ادددسو   لسلردددا لسكس ودددا سإددد  ي ددد ي لس ددداإسف يددد  لسلدددس   -16
  ال 2007لسعسسراا لسثسطاا  تسةرا  لر  شسس  لسطسح  ل لسسسست   لسعقاأس  سون س   

ةويوا  لسلي سرلاإا للةسه  شدرد   لساس سطادا  تسةردا نقد  لسيدالل صدبل  حردس  -17
 ال 1985أستدس لي   ةإسيف لسدر، يسا لسعسلااا  لا  د   ة

  1ةددددرعس   طددددس  يددددس  هللا   لسعالدددددسي لسياسةدددداا لس يساددددا يدددد  لسلددددس  لسع ددددسس    ةددددد -18
 ال 1974للسلسهسف   أجبا للطدو  لسررسسا   

  ةيلةددا تسيسراددا 1931 -1895صددإسو  ددسسخ شددأس, لسياسةددا لل سسأاددا تدددسا لسرددد   -19
 ال  2007ل   لة  

 لددددسي  نقدددد  لسرطودددد  يصددددالح ل ردددد  هسسدددد ُ  ةيلةددددسي يدددد  تددددسيس  لس ددددس  نسصددددخ  -20
 ال 2003للدري لسل    يلسرعسصس  للسلسهسف  أجبا  يجس  لسرعسيا    

نقددد  لسع سددد  ةدددوارس  طددد لي ينقددد  لسرددددد  طعنعددد   لسجدددسيس  لسرعسصدددس ليييبدددس  ددد  لسثددد يف  -21
 ال 1973اا  لسإسطياا  سي لسلس  لسعسسراا لسثسطاا  لبدسيي  ةلي لسن،را لسعسب

ندد ي ةددع  لسيددد  لسقُسندد     رساددا  لدد   لإلطيددس  يدد  تددا لسجنادداخ لسدد يس  لادواردد      -22
 ال 1985للسلسهسف    طبعا لسعسصرا   

نإدددس   يدددع  لسعقددد   ةيلةدددسي يددد  تدددسيس  لس دددس  للدردددي  لللةدددأن يسا  ةلي لسرعسيدددا  -23
 لسدس عاا   ة يال 
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ا  ل  دد لة   ةلي يلةدد  سو يلةددسي نودد   ددد ي ةددوارس   تددذيس  لسلرددسيف لاييباددا لسل  ثدد -24
 ال 1990يلسن س يلسج يسل   

  ل بددسيي  ةلي 1939-1914نو  صب   لسياسةسي لس يساا بد  لسلدسبد  لسعدسسردجد   -25
 ال 2003لسرن،ا لسوقنسط   

نرددددس نقدددد  لسع سدددد  نرددددس و لردددد  نودددد  لسلدددد ُي  ةيلةددددسي يدددد  تددددسيس  لييبددددس لسلدددد     -26
 ال 1999لسعسباا    ل بدسيي  ةلي لسن،را1950-1815يلسرعسصس 

يس سي يسسةف يإبسلااخ يسسد   تسيس  لس ع  لا دس    لبدسيي  لسرطبعا لا دس سطاا    -27
 ال 1946

 ال 1997ال  ل لسلسهسف  1972-1853ي ُي ةييسل  لس س  لادري لسرد  يلساس س ل  -28

 و  ل  پسطاأسي   ةاس يلسياطسف لس سباا  تسةرا نق  لسع س  ت يددص ةسيسد   للسلدسهسف  ةلي -29
 لسرعسي   ة يال 

 ال 2002كاإ   دجنج    يسس  تسةرا   س  ي    للسلسهسف   در نا لسندا لسعسباا    -30

كدن دج دد  ميطدد    لسجنراددا لإلدجرددسةاا يدد  لساس ددس   لسطسسددص لسددذُ دطعجدد  لساس ددس    يسددا  -31
 ال 2008طس اا  تسةرا حودا ةييسل  للسلسهسف  ةلي لس سي   

اس لسرعد ف لساس سطاا  تسةرا نق  هللا  أ  لسلدسيص   در نا    لسكجس  لساس سطدد   حإس -32
 ال 1999لبدسيي  لس لي لسعسباا سوعو ل  

 ل بدددددسيي  ةلي لسكجدددد   1 ليدددد  لس ا ددددأو   لس ةددددا  يدددد  لسلددددسط   لسدددد يس  لسعددددسل   -33
  ال1973

 لر  حراي لس ي د    ةداس  ةيلةدا يد  لسد سلفادا لإلدوارادا ل لإلةدأن يسا  ةلي لسرعسيدا  -34
    ال1992لسدس عاا  

 لردددد  نودددد  لسلدددد ُي ي يددددس   ددددال    تددددذيس  لس ددددس  لادرددددي لسلدددد    يلسرعسصددددس   -35
 ال 2001 لبدسيي  ةلي لسن،را لسعسباا   1ا

  1 لردد  نودد  لسلدد ُي ي يددس   ددال   تددسيس  لس ددس  لادرددي لسلدد    يلسرعسصددس  ا -36
 ال 2001لبدسيي  ةلي لسن،را لسعسباا   

سُرعسصدددددددس  للسلدددددددسهسف  ةلي  لرددددددد  دسةدددددددخ يم رددددددد  طددددددددد  هسشدددددددخ  لسجدددددددذيس  لسلددددددد    يل -37
 ال 1958لسرعسي  
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 لردددد  طعرددددس  ةدددددال    لسرددددسلس بدددددد  لساس ددددس  يلسرددددد    للسلدددددسهسف   أجبددددا  ددددد ب س     -38
 ال 1989

بدددسيي   س دد  ةيلةددسي لس  دد ف ل  2004-1904 يددع ة كددسهس  لساس ددس   عددد   نسباددا -39
 ال 2005لسعسباا  

ةجدس ا لمب  تق     لسجل ُ يلإل1945-1853 يع ة كسهس  تسيس  لساس س  لسل     -40
 ال 2009 س   لإل سيلي سو يلةسي يلسبل ث لإلةجسلتاداا  

 ال  1904  للسلسهسف   طبعا لسو لو  1 رطإي  س ا  لس ري لسر سدا    -41

-1500 نج،ددي اسسدد  ةددورس   ةيلةددسي ي سئقاددا يدد  تددسيس  لساس ددس  لسلدد    يلسرعسصددس -42
 ال 2010  ل   لة  ةلي لسإسلهد ُ سون س يلسج يسل  1980

،ددي اسسدد  ةددورس    دد ة  تددسيس   ةدداس لسلدد    يلسرعسصددس  ل  دد لة  ةلي لسإسلهددد ُ  نج -43
 ال 2010سون س يلسج يسل  

  ةي  لر  ل  ا سسش  لسعسسخ لسرعسصس بد   سبد     لسلس  لسعسسرادا لايسدي  سدي  -44
 ال 2017ل ل نرس   ةلي لسرعج  سون س يلسج يسل 1991-1914لسلس  لسبسيةف 

اس لسلدددددددددددددددد    يلسرعسصددددددددددددددددس  شددددددددددددددددس   ةدددددددددددددددداس  دددددددددددددددددالة لسرلس دددددددددددددددد   تددددددددددددددددسيس   ةدددددددددددددددد -45
 ال 1997لسرد /لساس س /ك يسس لبن سُي   ن  يلي ةس عا دسيس طي  /

طس سُ  دج د  ي ا س  ميييت اس  ط،را لساس س  ةيلةدسي يم لدسث يد  لسجدسبدا للطرسئادا  -46
  لبدددددسيي  شددددس ا لسرطق نددددسي سوج يسددددل 2لساس سطاددددا  تسةرددددا طدددد اخ نقدددد ا ييدددد لي حدددد ُي  ا

 ال 1996يلسن س  

, ل  ددد لة    أجبدددا 1911-1516طددد ُي نقددد  لسلردددد  لسعدددسط  , تدددسيس  لسردددد  لسلددد    -47
 ال 2003لسكورا لسذهقاا  ,

 ال 2006ط ُي نق  لسلرد  لسعسط  يلحسي   تسيس  لةاس لسل    يلسرعسصس ل    لة   -48

  ل لسلدسهسف  9ال   ا1950 -1789هد ل    ي  س   تسيس  مييبس ي  لسعردس لسلد    ل  -49
 ال 1993ةلي لسرعسي    

شدد ل   -ه ددسل نقدد  لسددسوي   يدد   تددسيس  لساس ددس  لسلدد    يلسرعسصددس نرددُس اسا دد  -50
  45ال  ص 2003للسلسهسف   أجبا لاطدو  لسررسسا  
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  لسراةيا لسعسباا سو يلةسي يلسن س  بددسيي  1لس،دثخ لا  ب   لسر ة نا لسعيأسسا    -51
 ال 1977

ا لسد سلفاا  لسلولا لايسي  ل أجد  ييليف لسرسيةاا لساس سطاا   لسئص ن  لساس س   لسطقاع -52
 للةجعال سي يلس اي  لسثلسفاا  ة   ي ال 

لساس ددس     ال دد  ُم ددا   تسةرددا ةددرس  ردد ة لس ا ددأو   ل ة  ددص    ن دد يلي لس،د ددا  -53
 ال  2011لسعس ا لسي يسا سوكجس    

 ثانًيا: ال سائل واالطاريح الجامةية:

ال  يةدسسا  سةيدجدس 1912-1868 دس لم ر  م ددس  ةدرسندا  لسلس دا لإلصدال اا يد  لساس -1
  2006 دس  ن  يف   واا لسجسباا لب  يش   ةس عا    لة  

  1902-1894لسقسسطسطاددا  -م ردد   يددد   دد سي لسيددسن ُ  لسعالدددسي لسياسةدداا لساس سطاددا -2
  2011يةسسا  سةيجدس  دس  ن  يف   واا لاةل   ةس عا    لة 

لساس سطاددا   اسي ددا ة جدد يلا  دددس -ردددناامةددرسو صددالح لسدد    صددسس  لسإرددُس  لسعالدددسي لس -3
  2006لب  يش   ةس عا    لة   - ن  يف   واا لسجسباا

لسياسةا لسرسيةاا سواس س  تدسا لس لاسي لسرجل ف يلييبدس يد  ن،د   ادد    ليسلح  لر  نو  -4
  2010ال  يةسسا  سةيجدس  دس  ن  يف   واا لاةل   ةس عا    لة  1912 -1868ل

-1912    ةاسةدددا لساس دددس  لس لحوادددا يلسرسيةادددا حدددال  ن،ددد  تسا ددد   اردددس  نوددددُ  ةدددو   -5
  2013   اسي ا ة ج يلا  دس  ن  يف   واا لسجسباا سوقنسي  ةس عا    لة  1926

  1939-1926ةلس  بس  نق  لسلي  لسنِدسي  لايكسس لسياسةاا لس لحواا ي  لساس س   -6
  2010برسف   يةسسا  سةيجدس  دس  ن  يف    واا لسجسباا   ةس عا لس

ال   اسي دددا 1953-1945صددالح حوددف   دددسُ  ةاسةددا لسرددد  تددددسا لسلردداا لسك يسددال -7
  2013ة ج يلا  دس  ن  يف   واا لسجسباا  لسدس عا لسريجنرسسا  

 بس   ستخ  بس   لسيس  يلُ يةييهخ لسياسة  يلسعيأُس يلسثلسي  ي  لساس س   جي نسل  -8
لسجسبادا لبد  ُيشدد  سوعود ل لإلطيدسطاا    دد لة   ل   يةدسسا  سةيدجدس  ددس  ن دد يف  ُ وادا1868
2013  

  1952-1945كددستخ هدددال  ُ ليدد  لسيدد،الط    ةاسةددا لإل ددجال  لا دس دد  يدد  لساس ددس   -9
  2008 اسي ا ة ج يلا  دس  ن  يف   ُ واا لسجسباا   ةس عا لسبرسف   

اسي ددا    1899-1781  ددجس   ددس  هللا دسةددخ لسنِدددسي  لسياسةددا لس يساددا تدددسا لسرددد   -10
  2008ة ج يلا  دس  ن  يف   واا لاةل   ةس عا لسبرسف  
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ال   اسي دا  1939 - 1919لا دس ادا ل  - نج،دي اسسد  ةدورس  لسعالددسي لساس سطادا  -11
  2007ة ج يلا  دس  ن  يف   ُ واا لسجسباا سوقنسي   ةس عا    لة   

ا  سةيدددجدس   يةدددسس1902-1898لا سسأادددا  - دثدددس  شددداس  يييف   لسلدددس  لإلةدددبسطاا  -12
  2005للب  يش ال  ةس عا    لة     دس  ن  يف   واا  لسجسباا

-1850طسةاددا  ددستخ  لردد  لسعقدد ةُ  تطدد ي لايكددسس لسياسةدداا لس لحواددا يدد  لسرددد   -13
  2006لب  يش   ةس عا   د لة   -    اسي ا ة ج يلا  دس  ن  يف   واا لسجسباا1911

ال " ةيلةا 1973-1952إلدجرسةاا ليةسل هسةُ نأسي نااخ   تط ي ةاسةا لساس س  ل -14
تذيسراا"  ماسي ا ة ج يلا  دس  ن  يف    واا لسجسباا لبد  يشد  سوعود ل لإلطيدسطاا   ةس عدا 

  2014   لة  
 ثالًثا: البحوث والصح :

م دددا يسدد ل   بددالة " لس ددري لسر ددسدا"  تطدد ي لساس ددسط  لسعدددد  يدد  طرددف دددس  ي  ددأوا  -1
   1922لسينا لسثال     لسلسهسف  شبسا   5لس س  لادري "  دوا لس،ال "   

  " لسردوا 1904-1854يؤي   بس   س    لاص   لسثلسفاا سون،را لساس سطاا لسل  ثا  -2
  1976  لسلسهسف   طبعا لسددالُي  23لسررسسا سو يلةسي لسجذيسراا "   ج

   جد  يةييا يد هدسيبد    يةسل هسةُ نأسي لسجرارد  يحنيدسو ي د  شدري لسد    لسدسلُي   -3
ال  "  دودددددا لسعوددددد ل لإلطيدددددسطاا 1909-1841 س دددددا لإلصدددددالح لساس سطادددددا ل ن،ددددد   ادددددد  

   2019يويطد   مكج بس  –    ف 3   ج 10يللةجرس اا"   لسع ة 
ل -4  " 1922-1921يسد  نق ة  لر  ييةسل هسةُ نأسي  لساس س  ي اترس يلشدنط  لسبلدُس

   ددددسط   لاي  19يددددا  لسعدددد ة  دوددددا  واددددا لسجسباددددا سوقنددددسي سوعدددد ل لإلطيددددسطاا"  ةس عددددا لسك  
2016            

ال  " دودا 1912-1868يسد  نق ة  لر  ييةسل هسةُ نأسي  تط ي للدجرسة لساس دسط ل  -5
  2019  71ةيلةسي ي  لسجذيس  يلا سي"  ةس عا    لة  لسع ة 

  1919 اسي  7    546ةسس ف لسعس "     لة  لسع ة " -6
  1919  اسي 13    551ةسس ف لسعس "  لسع ة " -7
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