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 المحاضرات هذه طباعة يجوز ال المادة لألستاذ محفوظة الحقوق جميع:  مالحظة

 التارٌخ قسم/ االساسٌة التربٌة كلٌة/ دٌالى جامعة

  العشرٌن القرن فً اوروبا تارٌخ:  المادة اسم

  الثالثة المرحلة

  جاسم محمد احمد. م:  المادة استاذ

  الصعٌد على وأثرها األوروبٌة_  األوروبٌة العالقات: الثانٌة المحاضرة عنوان

 (1292_1291) عامً بٌن الدولً                                

 األلمانٌة القضٌة/ أوالا       

 ذلك وخالل األوروبٌة القارة مستقبل على لتؤثٌرها وذلك كبٌرة أهمٌة القضٌة لهذه كانت             

 تنفٌذاا  فرساي معاهدة بنود تنفٌذ ألمانٌا على ستفرض الدول كانت إذا ما معرفة ٌراد كان الوقت

 عدت والتً التعوٌضات ألمانٌا تدفع إن على نصت التً فرساي معاهدة إن السٌما,  ال أم كامالا 

 مبلغ تحدد لم المعاهدة ,لكن ألمانٌا اتجاه لسٌاساتها بالنسبة األولى القضٌة هذه األوربٌة الدول بعض

 11 فً التعوٌضات لجنة حددت دولٌة مإتمرات عدة ,وبعد دفعه ألمانٌا على واجبال التعوٌضات

 والقضٌة , ذهبً ألمانً مارك ملٌار 139 وكان ألمانٌا تدفعه أن ٌجب ما مجموع 1291 أٌار

 وان جندي ألف 111,111 بـ األلمانً الجٌش ٌحدد إن فرساي معاهدة قررت لقد األمن هً الثانٌة

 وبعد عام 11 مدة الحلفاء قبل من األلمانٌة الراٌن منطقة تحتل وان العتاد من قلٌل بعدد أال ٌجهز ال

 مع النمسا اتحاد قضٌة أي االتشاوس قضٌة فهـً الثالثة القضٌة وأما السالح من خالٌة تكون ذلك

 انهٌار الن جداا  هامة القضٌة هذه وكانت الوحدة هذه دون حالت فرساي ومعاهدة ألمانٌا

 الدول أكثر فرنسا وكانت,  ملبه الصعب من سٌاسٌاا  فراغاا  ترك المجر – النمسا إمبراطورٌة

 التً الضمانات على والحفاظ التعوٌضات على الحصول ترجو كانت إذ األلمانٌة بالقضٌة اهتماماا 

 إذ الهدفٌن هذٌن متابعة الصعب من ولكن الفرنسٌة األراضً على اعتدابها تكرار من ألمانٌا تمنع

 إنتاجها تسترجع إن بعد إال ذلك تستطٌع ال وهً التعوٌضات بدفع تقوم إن ألمانٌا على ٌجب كان

 القوى زٌادة هً األلمانً االقتصاد لعودة الحتمٌة والنتٌجة االقتصادٌة قوتها واستبناف الصناعً

 دوراا  تلعب لكً مكانتها ألمانٌا تسترجع إن ترٌد ال فرنسا كانت أخرى جهة ومن , األلمانٌة الحربٌة

 1291 عام بولونٌا مع ثنابٌة اتفاقٌات فرنسا أبرمت الهدف هذا إلى وللوصول,  أوروبا فً هاماا 

 . وعسكرٌاا  سٌاسٌاا  ألمانٌا تطوٌق اجل من , 1291 عام وٌوغسالفٌا 1291 عام وجٌكوسلوفاكٌا

 أهمٌة تعلق لم فؤنها فرنسا لموقف تماماا  مختلفاا  وضعاا  تبنت فقد لبرٌطانٌا بالنسبة أما           

 كانت التً فرنسا عكس ,على% 99 كانت التعوٌضات من فحصتها التعوٌضات دفع على كبٌرة
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 ربما ألمانٌا قبل من التعوٌضات دفع عدم إن من تخشى كانت برٌطانٌا لكن% 19 تبلغ حصتها

 أنها بل منها تخشى ألمانٌا مع حدود لها لٌس إنها كما أوربا إلى االقتصادٌة الحٌاة عودة ٌإخر

 . األوروبٌة القارة على فرنسا هٌمنة من تحذر العكس على كانت

 حدود لها لٌست فهً فرنسا الهتمامات تماماا  المغاٌرة اهتماماتها لها كانت فقد اٌطالٌا أما            

 تخشى كانت ذلك مع ولكنها,  الدانوب نهر وقضٌة االدرٌاتٌك بحر بقضٌة تهتم وكانت ألمانٌا مع

 التً الثنابٌة المعاهدات إلى الحذر بعٌن تنظر وكانت ألمانٌا إلى النمسا انضمام من نفسها على

 البحر على فرنسا مع خالفاتها لدٌها كانت اٌطالٌا إن عن فضالا  , الصغرى الدول مع فرنسا عقدتها

 قاد الذي األمر,  األلمانٌة بالقضٌة تهتم التً األولى الدولة كانت فرنسا إن نرى وهكذا , المتوسط

 السٌاسة وان األلمانٌة بالقضٌة ٌتعلق فٌما 1292 إلى 1299 عامً بٌن الحلفاء بٌن انشقاق إلى

 لمعاهدة تاماا  تنفٌذاا  ألمانٌا على تفرض بان تقضً احدهما نزعتٌن بٌن كانت الفرنسٌة الخارجٌة

 .ألمانٌا مع نهابً صلح إلى ٌقودها إن عسى التنازالت بعض تقدٌم واألخرى فرساي

 

  التعوٌضات قضٌة      

 تركزت حٌث الفرنسً بالموقف وخصوصاا  األلمانٌة بالمشكلة التعوٌضات قضٌة ترتبط           

 ثالث فً القضٌة هذه سارت وقد التعوٌضات على الحصول على النهاٌة فً الفرنسٌة الجهود

 ملٌار 139 مبلغ التعوٌضات لجنة حددت وفٌها 1291 أٌار 1 فً كانت األولى المرحلة , مراحل

 ألمانٌا فٌها تدفع إن ٌجب التً المواعٌد ذاته الوقت فً عٌنت كما ألمانٌا تدفعه إن ٌجب ذهبً مارك

 بحثت عندما ولكن األول القسط مقدار وهو ذهبً مارك ملٌار ألمانٌا دفعت الشهر نهاٌة وفً ,

 قٌمة الن الدفع علٌها ٌستحٌل بؤنها األلمانٌة الحكومة صرحت التعوٌضات من الثانً القسط قضٌة

 اتخاذ فرنسا رأت بٌنما الوقت بعض تمنحها إن البرٌطانٌة الحكومة وقررت انخفضت قد المارك

 برٌطانٌا مع لها خالف فً سٌتسبب ذلك بان فرنسا أحست عندما ولكن , ألمانٌا ضد جدٌدة عقوبات

 اقتصادي مإتمر عقد إلى ألمانٌا دعت لذلك,  ألمانٌا مع وسط حل عن البحث فً رغبتها أبدت

 . والمالٌة االقتصادٌة القارة شإون لبحث األوربٌة الدول فٌه تشترك مشترك

  العقوبات سٌاسة      

 الوزراء رباسة بوانكارٌه رٌمون استلم عندما1299 عام فً كانت الثانٌة المرحلة أما            

 مفاده واضحاا  ضماناا  المهلة هذه مقابل فرنسا أخذت إذا إال ألمانٌا إلى مهلة إعطاء رفض فرنسا فً

 لصالحهم استثمارها ٌستطٌعون حتى الحلفاء بؤٌدي الروهر منطقة فً األلمانٌة الفحم مناجم وضع

 االقتصادٌة أوربا بحٌاة ٌضر واعتبرته ذلك على برٌطانٌا واعترضت , التعوٌضات ٌؤخذون ومنها

 وتستثمر 1293 الثانً كانون 11 فً بنفسها وتدٌرها الروهر منطقة تحتل إن قررت فرنسا ولكن

 من,  الفرنسً التصرف على المتحدة والوالٌات برٌطانٌا واحتجت,  لصالحها الفحم من انتاجها
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 الفحم مناجم استثمار من فرنسا لتمنع هناك االقتصادٌة الحٌاة شل األلمانٌة الحكومة قررت جانبها

 الخدمة تقدٌم عن ٌمتنعوا إن الحدٌدٌة الخطوط ومستخدمً األلمان الموظفٌن إلى أوامرها وأعطت

 المضطرب الوضع هذا أمام نفسها فرنسا ووجدت السلبٌة بالمقاومة عرف ما وهو,  الفرنسٌٌن إلى

 ذلك مع ولكن , لرعاٌاها اغتٌال ومحاوالت األلمان من فعلٌة مقاومة واجهت أنها إلى باإلضافة

 ألنها جسٌمة نفقات ألمانٌا وكبدت الخاصة بجهودها الروهر منطقة تستثمر إن فرنسا استطاعت

 من ٌعانً األلمانً المارك جعل ما وهذا الروهر منطقة فً العاملٌن لموظفٌها رواتب تدفع كانت

 واالستسالم السلبٌة المقاومة إنهاء األلمانٌة الحكومة وقررت 1293 وأٌلول نٌسان بٌن كبٌر انهٌار

 ولكن األلمانٌة الحكومة واستسالم فرنسا بانتصار انتهى قد الروهر احتالل إن وأعلنت الواقع لألمر

 انهٌار الن التعوٌضات دفع إلى بؤلمانٌا ٌإدي لم الروهر احتالل الن كامالا  نصراا  ٌكن لم ذلك مع

 احتاللها من شٌباا  تستفد لم فرنسا فان ولذلك السابق عن بكثٌر أصعب التعوٌضات دفع جعل عملتها

 قبلته األلمانٌة التعوٌضات لدراسة مإتمر بعقد وألمانٌا برٌطانٌا طالبت أخرى جهة ومن الروهر

 . الدفع على ألمانٌا قدرة فً للبحث  دولٌة لجنة تشكٌل قرر الذي أخٌراا  فرنسا

 األلمانٌة القضٌة مع التعامل فً الثالثة مرحلة بدأت قد هنا      

 سقوط إلى أدت والتً فرنسا فً 1291 أٌار انتخابات بعد الجدٌدة المرحلة هذه بدأت            

 وزارة إلى برٌان ارستٌد رجع حٌث فرنسا فً الظروف فتبدلت الٌسار وانتصار بوانكارٌه حكومة

 إبقاء وحدها تستطٌع ال فرنسا وان ٌتسع بدء وحلفابها فرنسا بٌن االنشقاق إن رأى والذي الخارجٌة

 الفترة هذه خالل محاوالت عدة فجرت , ألمانً فرنسً تعاون بقٌام فكر ولذا عزلة حالة فً ألمانٌا

 : أهمها وكان وألمانٌا فرنسا بٌن لتوافق

 

 1291 آب 11 دوز مشروع(1)   

 على ألمانٌا قدرة فً للبحث دولٌة لجنة تشكٌل قبل قد بوانكارٌه فرنسا وزراء ربٌس كان            

 أعمالها وأنهت دوز األمرٌكً الجنرال برباسة دولٌٌن خبراء من اللجنة هذه وتشكلت الدفع

 فقط سنوات 1 فً ألمانٌا تدفعه إن ٌمكن ما فٌه بٌنت دوز مشروع باسم عرف مشروع ووضعت

 , الخامسة السنة فً ملٌون 9111 إلى األولى السنة فً ذهبً مارك ملٌار من الدفع ٌبدأ إن على

 االلتزام هذا وٌكون األلمانٌة الصناعٌة الحدٌدٌة الخطوط بتامٌن تقوم إن ألمانٌا على وٌجب هذا

 بلغت قرضاا  األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات مع تعقد وان التسلٌم إلى ألمانٌا واضطرت للدٌن مطفا

 دٌنها تإدي إن ألمانٌا على ٌجب التً السنوات ٌحدد لم دوز مشروع ولكن مارك ملٌون 011 قٌمته

 نفذ المقررة سنوات الخمس خالل وفً مإقتاا  حالا  كان فانه ولذا فقط سنوات خمس على اقتصر بل

 تفً إن من مكنها الذي الخارج من قرضاا  تعقد لم لو لتدفع كانت ما ألمانٌا إن غٌر بدقة المشروع

 . دوز لجنة قررته الذي التعوٌضات دٌن بدفع
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 لوكارنو معاهدة(9) 

 برٌطانٌا سفٌر ادرتون اللورد مع سمان شٌتر األلمانً المستشار اتفق,  دوز اتفاق بعد            

 بموجبه تتعهد متبادل اتفاق إبرام 1291 شباط 2 فً الفرنسٌة الحكومة على ٌقترح بان ألمانٌا فً

 ألنها ألمانٌا على بالفابدة ٌعود االقتراح هذا بان الشك,  المشتركة حدودهما باحترام وألمانٌا فرنسا

 منطقة باحتالل لسٌاستها مشابهة سٌاسة إلى القصٌر المدى على ثانٌة مرة فرنسا تعود إن تخشى

 فً المتبادل التعهد هذا فان لذا األلمانٌة األراضً فً العسكري التدخل جدٌد من وتعاود الروهر

 فً وقع الذي لوكارنو اتفاق إلى المفاوضات وأدت فرنسا من مؤمن فً ألمانٌا ٌجعل الحقوق احترام

 فرنسا مع ألمانٌا بحدود ٌتعلق فٌما الراهنة الحالة بإبقاء وعد وتضمن 1291 األول تشرٌن 11

 برٌطانٌا فٌها بما الموقعة الدول قبل من وفردي جماعً ضمان تحت التعهد هذا ووضع وبلجٌكا

 ووعدت السالح المنزوعة الراٌن منطقة فً شًء الوعد هذا ٌبدل ال إن على الدول واتفقت واٌطالٌا

 تخرق التً حالة فً إال الحرب إلى تبادر ال وان بهجوم تقوم ال إن وبلجٌكا وفرنسا ألمانٌا من كل

 ألمانٌا منها واستفادت لألمن ضمان السٌاسة هذه أعطت لقد , المحرمة المنطقة وضع ألمانٌا فٌها

 فً لوكارنو اتفاق ثمار أول وكان الروهر, احتالل تعاود لن فرنسا بان ٌقٌن على أصبحت ألنها

 عصبة فً ألمانٌا وقبول الروهر من االحتالل قوات إجالء فً المتضمن 1291 الثانً كانون 91

 . نفسه العام من أٌلول 90 فً األمم

 الروسٌة القضٌة/  ثانٌاا     

 البالشفة أمام كان روسٌا فً الحالة تهدا لم بالمٌدان األولى العالمٌة الحرب هدأت إن بعد            

 والجمهورٌٌن الدٌن ورجال العلٌا الطبقات)  الداخل فً األعداء من الكثٌر السلطة تسلموا الذٌن

 ولم سنوات ثالث الطرفٌن بٌن التصادم واستمر , علٌهم القضاء ٌحاولون كانوا الذٌن( المعتدلٌن

 إذ للتدخل وسٌلة الحلفاء وجد إن لوال طوٌالا  تستمر إن وأعدابهم البالشفة بٌن المعركة لتلك ٌكن

 الشرقٌة الجبهة إلى والعودة الحرب مواصلة ترٌد التً البرجوازٌة األحزاب مساعدة على عزموا

( 1)األحمر الروسً الجٌش ضد الستخدامه والرجال المال ٌرسلون الحلفاء اخذ نفسه الوقت وفً

 المناطق إلى أرسلوها إن سبق إلى الضخمة الحربٌة الموارد من البالشفة حرمان الحلفاء ورأى

 الروسٌة الحدود على الحصار شددوا لذا الحرب نهاٌة قبل الروس تصرف تحت كانت التً

 البالشفة ثورة على سخطاا  الحلفاء اشد فرنسا وكانت,  روسٌا حدود إلى جنودهم من فرقاا  وأرسلوا

 أقرضتها التً الطابلة الدٌون علٌها وأضاعت الروسً – الفرنسً التحالف على قضت التً

)  1210 نٌسان 1 وفً,  بها ارتباطهم عدم وأعلنوا البالشفة جاء والتً السابقة الروسٌة للحكومة

 مٌناء على وسٌطروا األسود البحر على الحلفاء سٌطر لٌتوفسك برٌست صلح من شهر بعد أي

 عاصمة باكو وعلى القوقاز أراضً من أجزاء البرٌطانٌة الفرق بعض واحتلت,  االودٌسا

 منابع على للسٌطرة وكذلك للبالشفة المعادٌة الروسٌة العناصر لتجمٌع مكاناا  وجعلوها أذربٌجان

 تلك والتفٌا والقوقاز وفلنده ولتوانٌا استونٌا فً الوطنٌٌن من جماعة وانتهزت أذربٌجان فً النفط
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 ,أقدمت باسارابٌا إقلٌم احتلت قواتها فان رومانٌا وحتى الوالٌات تلك استقالل لتعلن الفرصة

 األجنبٌة الفرق بمساعدة قواتها تنظٌم على األبٌض بالجٌش المتمثلة المعارضة الروسٌة العناصر

 وقام المإقتة الشمالٌة روسٌا حكومة واركانجل نورماسك فً تؤسست وفعالا ,  حكومة إلقامة

 بتؤسٌس األسود البحر فً السابق الروسً األسطول قابد Kogak   كولجاك الكسندر الجنرال

 الروس القادة من غٌرهم وحذا الحلفاء بمعاونة سٌبٌرٌا فً اومسك فً أخرى روسٌة حكومة

 أوكرانٌا وجنوب روسٌا جنوب فً أخرى حكومات وأسسوا حذوهم الجدٌد للنظام المناوبٌن

 وجــــود إن البالشفة وجـــد األبٌض و األحمر الجٌشٌن بٌن القتال اشتد ولما القرم وجزٌرة

 العناصر ٌشجع بتروغراد من بالقرب معتقالتهم فً وأسرتهNicholas  الثانً نٌقوال  القٌصـر

 إلى وأسرته القٌصر فؤرسل,  القٌصري الحكم إلى للرجوع األمل باب لهم وٌفتح للثورة المعادٌة

 تتخذ إن األبٌض الجٌش قطاعات بعض استطاعت 1210 منتصف وفً االورال مناطق إحدى

 مع وأعدموه القٌصر مقر إلى للبالشفة المإٌدٌن الضباط بعض فؤسرع المنطقة تلك إلى طرٌقها

 اعدوا بهم ٌحٌطون المتآمرٌن إن البالشفة وجد ولما,  1210 تموز 11 فً بالرصاص رمٌاا  أسرته

 األحمر الجٌش هً والثانٌة  جٌكا فرقة األولى قوتٌن على واعتمدوا الثورة عن للدفاع أنفسهم

 األمن على للحفاظ السرٌة للشرطة كجهاز أكتوبر ثورة بعد تؤسست فقد جٌكا فرقة إلى فبالنسبة

 حق من وكان البلشفٌة للثورة المعادٌة العناصر لمحاربة إرهاب أداة إلى تحولت ما سرعان لكنها

 الجٌش أما وإعدامهم ومحاكمتهم معادٌة ٌعتبرونها التً العناصر على ٌقضوا إن جٌكا أعضاء

 التغلب ٌستطٌع كً وإعداده لتنظٌمه جهده قصارى الثورة قادة احد تروتسكً لٌون بذل فقد األحمر

 األحمر الجٌش أصبح ما وسرعان األسلحة بؤحدث الحلفاء سلحها التً األبٌض الجٌش قوات على

 بعض األبٌض الجٌش حقق 1212 عام وفً البالد عن األجنبً الخطر لصد االستعداد أهبة على

 من تمكن األحمر الجٌش ولكن مدفعٌته مرمى على بتروغراد مدٌنة أصبحت حتى االنتصارات

 عام أواخر فً قواتهم سحب إلى الحلفاء اضطر وأخٌراا  المدٌنة واسترد بالهجوم المبادرة استالم

 المحٌط على فالفدستك مدٌنة إال ٌتبقى ولم روسٌا على الحصار رفع التالً العام وفً 1212

 الحكومات طرد من البالشفة وتمكن , الٌابانٌة القوات تحتلها الزمن من فترة بقٌت والتً الهادئ

 القوقاز فً السلطة زمام على وقبضوا البٌضاء وروسٌا أوكرانٌا فً تشكلت التً المعادٌة

 سٌبٌرٌا أما الجدٌد السوفٌتً للنظام مإٌدة حكومات فٌها تشكلت حٌث وجورجٌا وأرمٌنٌا وأذربٌجان

 المنطقة وعلى فٌها المهمة المدن من العدٌد على تستولً إن األحمر الجٌش قوات استطاعت فقد

 الشرق جمهورٌة اسم علٌها أطلق مستقلة جمهورٌة فٌها وتكونت باٌكال بحٌرة غرب تقع التً

 الجمهورٌة تلك فً تشكلت التً التؤسٌسٌة الجمعٌة قررت 1299 عام الثانً كانون وفً األقصى

 األهلٌة الحرب انتهت وبذلك الروسٌة االشتراكٌة االتحادٌة السوفٌت جمهورٌة إلى االنضمام

 .السوفٌٌتً االتحاد أسس وتقوٌة البالشفة بانتصار الروسٌة

   واشنطن مإتمر      
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 أهم من1299 العام فً األمرٌكٌة العاصمة فً قدع الذي واشنطن مإتمر ٌعد              

 بعد السٌما تسلح سباق فً الدخول من الكبرى الدول منع اجل من تعقد كانت التً المإتمرات

 بعد مباشرة والٌابان المتحدة والوالٌات برٌطانٌا و فرنسا الكبرى الدول بٌن التسلح السباق اشتداد

 مع تتساوى حتى البحرٌة قواتها زٌادة وفرنسا الٌابان من كالا  أرادت عندما األولى العالمٌة الحرب

 الحرب أٌام كانت كما الحربٌة السفن بتصنٌع الكبرى الدول واستمرت علٌها وتتفوق برٌطانٌا

 مإتمر عقد إلى واٌطالٌا والٌابان وبرٌطانٌا فرنسا من كل المتحدة الوالٌات دعت التسابق هذا ولمنع

 وهولندا بلجٌكا أٌضاا  استدعت وقد البحرٌة القوة لتحدٌد  1291 الثانً تشرٌن فً واشنطن فً

 للقوى الراهنة بالحالة هناك االعتراف وتم 1299 شباط إلى المإتمر استمر , والصٌن والبرتغال

 :  ٌلً ما وتقرر البحرٌة

 . سنوات عشر لمدة الحربٌة السفن تصنع ال إن .1

 . الكبرى الدول عند الموجودة الكبٌرة الحربٌة البوارج من% 11 تدمٌر.9

      والوالٌات برٌطانٌا إلى الطابرات وحامالت المستقبل فً المصنوعة البوارج حمولة تحدٌد.3    

 . واٌطالٌا فرنسا من لكل%  1,11 و للٌابان% 3و% 1 بنسبة المتحدة

 . السامة الغازات استخدام من الدول منع.1   

 فرنسا , برٌطانٌا األربعة الدول بمٌثاق عرف المإتمر نفس فً اتخذ اتفاق فً تقرر وقد             

 فً الدول هذه حقوق واحترام,  الهادي المحٌط فً السالم حفظ الٌابان و المتحدة الوالٌات ,

 لعام الٌابانً البرٌطانً التحالف معاهدة وإلغاء,  المنازعات نشوب عند بٌنها فٌما والتشاور المنطقة

 الدولتٌن بٌن الخالفات حل بغٌة الصٌن إلى  دون سان  جزٌرة شبه رد على الٌابان واجبار1219

 وحدة احترام على واشنطن فً المجتمعة التسعة الدول اتفقت المتحدة الوالٌات لسٌاسة وتطبٌقاا , 

 . معها التجارة فً المفتوح الباب سٌاسة وتطبٌق واستقاللها الصٌن أراضً

 األقصى الشرق/  ثالثاا      

 لعبتا اللتان والٌابان الصٌن دولتً هما فٌه ٌذكر ما أهم فان األقصى الشرق ٌذكر عندما            

 السوفٌتً بالتؤثٌر المتمثلة الخارجٌة العوامل إلى باإلضافة المنطقة هذه تطورات فً دوراا 

 األولى العالمٌة الحرب نهاٌة بعد والٌابان الصٌن حالة إلى تعرضنا ما وإذ واألمرٌكً, والبرٌطانً

 فوضى حالة فً الصٌن عاشت 1211 عام  شٌكاي إٌوان  موت وبعد الصٌن إلى بالنسبة فنجد

 1299 عام ومنذ األهلٌة حرب إلى أدى الجنوبٌة والصٌن الشمالٌة الصٌن بٌن شقاق إلى انتهت

 , بكٌن وعاصمتها والشمالٌة كانتون ومقرها الجنوبٌة الصٌن حكومة حكومتان للصٌن كانت

 غٌر كانتا الحكومتٌن إن كما األقالٌم من اكبر عدد على تسٌطر كانت الشمالٌة الصٌن إن والواقع

 النصر حققت فقد الٌابان أما.  واحد عام خالل مرات ثالث الشمال حكومة تبدلت فقد مستقرتٌن
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 نفسها فٌه الٌابان وجدت الذي واشنطن مإتمر فً أخفقت لكنها األولى العالمٌة الحرب خالل

 التخلً إلى الٌابان األمرٌكٌة السٌاسة أجبرت وقد,  المتحدة والوالٌات األوربٌة الدول أمام معزولة

 سالمة تضمنت التً التسعة الدول معاهدة توقٌع على وأجبرتها للصٌن المناطق بعض عن

 : وهما األقصى الشرق فً مهمٌن حادثٌن تجلى 1292-1291 عامً وبٌن الصٌنٌة األراضً

 الصٌنٌة الوحدة عودة (1)

 ولو والسٌاسٌة األرضٌة وحدتها واسترجعت عادت ثم الفوضى حالة فً الصٌن وقعت إن بعد      

 1211 عام تشكل الذي الحزب هذا , ذلك فً دور  الكومناتانغ  لحزب وكان,  رسمٌة بصورة

 1293 عام فً تشكٌله بإعادة قام  صن ٌان صن  زعٌمه ولكن 1219 عام نشاطه عن وانقطع

 إضافة بعد ولكن الدٌمقراطٌة الغربٌة األفكار  صن ٌان صن  أعجبت فقد سٌاسته فً النظر وإعادة

 رباسة ظلت وفاته وبعد الطالب من الكومناتانغ حزب أعضاء معظم وكان إلٌها الصٌنٌة القومٌة

 فاقتسما  سنك كاي تشانغ  والثانً  كاي شً ٌوان  هما اثنان علٌها ٌتنافس وكان شاغرة الحزب

 عاماا  قابداا  سنك كاي وتشانغ للحكومة ربٌساا  كاي شً ٌوان ٌكون بان( 1291-1291)  من القٌادة

 فً جهوده فً كاي شً واستمر 1290 عام وتصالحا عادا ثم 1291 عام انفصال ولكنهما للجٌش

 وبعد فشٌباا  شًء واستطاع الكومناتانغ حزب عن واالنفصالٌٌن المتمردٌن القادة ضد الحكم تدعٌم

 منقسمة ذكرنا كما الصٌن كانت حٌث الفعلٌة الوحدة تحقٌق إلى ٌتوصل إن سنوات 1 دامت جهود

 عام منذ الصٌن بناء وأعٌد سنك كاي برباسة واحدة حكومة للصٌن أصبحت 1290 عام ومنذ

 . الصٌنٌة الوحدة تحققت وبذلك 1231

 خصــوصاا  البرٌطانً السوفٌتً للتنافس مسرح أٌضا الصٌن كانت الوقت ذلك فً             

 مصالح عشر التاسع القرن ومنذ لهم كانت والبرٌطانٌون فالسوفٌت(  1292- 1299)  للفترة

 بث حاولوا روسٌا فً السلطة على حصولهم بعد السوفٌت الشٌوعٌٌن إن كما الصٌن فً اقتصادٌة

 حكومة إلى أي(  صن ٌان صن)   حكومة إلى مساعدات دمواوق الصٌن فً الشٌوعٌة األفكار

 على ٌعتمد كان الذي سنك كاي واستالم صن ٌان صن وفاة بعد ولكن الجنوب فً كانتون

 فً الصٌنٌة الشٌوعٌة الحركة على قضى 1291 آذار وفً الشٌوعٌٌن نفوذ قلص الغنٌة الرأسمالٌة

 منطقة سنكفً كاي لحكومة مضادة شٌوعٌة حكومة أقاموا بان ذلك على الشٌوعٌٌن ورد كانتون

 وهكذا الصٌن فً السوفٌتٌة الوكاالت بإغالق وقام 1291 عام علٌها قضى سنك كاي ولكن ٌو هاك

 فً البرٌطانٌة المصالح فان لبرٌطانٌا بالنسبة أما.  السوفٌت أمام عثرة حجر ٌشكل سنك كاي كان

 األجنبٌة االمتٌازات ضد الشٌوعٌة االحتجاج حركات بسبب 1291 عام منذ مهددة بدأت الصٌن

 قطع ولكن األخرى االمتٌازات على المتفوقة هً امتٌازاتهم كانت حٌث البرٌطانٌة وخاصة

 بان الفرصة لها تتاح إن تؤمل برٌطانٌا وكانت البرٌطانٌٌن طمؤن والسوفٌت سنك كاي بٌن العالقات

 األعمال إعادة مرحلة فً األموال برإوس لمدها مهٌؤة وكانت االقتصادٌة بالمساعدات الصٌن تمد

 . مصالحها ضمان اجل من



 
0 

 

 الٌابانً التوسع (9)

 االقتصادي بالقلق األولى العالمٌة الحرب بعد الٌابان فً التوسعٌة األفكار تجدد ترتبط            

 وأزمة الصناعٌة باألزمة وتمثل 1292 – 1291عامً بٌن البالد عانته الذي واالجتماعً

 : األراضً

 فً منافسات من الٌابانٌة الصناعة تعانً لم األولى العالمٌة الحرب خالل:  الصناعٌة األزمة.أ

 كانت ولذلك الحربٌة بالصناعات فقط مهتمة كانت األوربٌة الصناعات الن األقصى الشرق أسواق

 ففً طوٌالا  لها ٌدم لم ذلك ولكن صناعاتها فً وتتقدم األقصى الشرق أسواق على مسٌطرة الٌابان

 الصناعات ووقعت األسٌوٌة األسواق فً منافستها األوربٌة الصناعات استؤنفت 1291 عام بداٌة

 لهذه وكان الشركات من العدٌد ذلك بسبب وأغلقت 1291 عام حتى امتدت أزمة فً الٌابانٌة

 االضطرابات من الكثٌر وحدثت النقابٌة الحركة نمو الٌابان شهدت فقد اجتماعٌة انعكاسات األزمة

 تطالب كانت اشتراكٌة أحزاب ثالثة تؤسست 1292 عام وفً الٌابان فً بالنمو االشتراكٌة وبدأت

 بٌن السٌما الماركسٌة األفكار نمت الخضم ذلك وفً الغذابٌة المواد وأسعار العمل ساعات بتحدٌد

 . بشدة الٌابانٌة الحكومة قاومتها التً العمال

 وهذه الواحد العام فً نسمة ألف 011 بحدود ٌزداد الٌابان نفوس كان -: األراضً أزمة.ب  

 األراضً تقسٌم أدى الذي األمر الزراعٌة الحٌاة فً كبٌرة مصاعب سببت النفوس فً الزٌادة

 ٌزرعها أرضاا  ٌجد ال السكان من كبٌر عدد كان فقد التقسٌم هذا من وبالرغم كبٌرة بصورة

 من اقل ٌملكون الٌابان فالحً من% 19 كان 1291 عام وفً , البالد عموم فً البطالة فانتشرت

 قطع على عظٌم التنافس كان فقد األرٌاف فً كبٌراا  كان الٌابانٌٌن عدد إن ,وبما واحد هكتار

 الحل وكان المدٌنة إلى الرٌف من الفالحٌن هجرة سبب مما كثٌراا  أسعارها ارتفعت التً األراضً

 ولكن,  الغرض لهذا لجنة وعٌنت الزراعٌة المستغالت مساحة زٌادة فً ٌكمن للمشكلة الوحٌد

 ٌزداد الشعبً السخط كان هذا أثناء وفً عاماا  91 تنفٌذها ٌتطلب جداا  باهظة كانت اللجنة تكالٌف

 الحكومة ضد أراكً وكان الرٌفٌة األوساط فً أراكً الجنرال بها قام التً الفاشٌة الدعاٌة فنجحت

 البالد لمشاكل جدٌة بحلول تفكر بدأت التً الحكومة قلق أثار مما , الشٌوعٌون وكذلك البرجوازٌة

. 

 كانت الٌابان الن الهجرة هو  المشكلة لهذه  الٌابانٌة الحكومة وضعتها التً الحلول ومن          

 الفالحٌن لتحث واسعة بدعاٌة الحكومة قامت لذلك سكانها تطعم إن تستطٌع وال بالسكان مؤهولة

 اصطدمت الهجرة سٌاسة ولكن المتحدة, والوالٌات استرالٌا مثل المجاورة البالد إلى للهجرة

 فؤخذت , الصفراء الهجرة بوجه أبوابها أغلقت واسترالٌا المتحدة الوالٌات الن كبٌرة بمصاعب

 تجد إن الٌابان استطاعت فإذا الصناعٌة الصادرات تنمٌة هو جدٌد حل عن تبحث الٌابانٌة الحكومة
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 بدأت وهكذا , والصناعٌة الزراعٌة,  واحد إن فً األزمتٌن حل فٌمكنها الخارج فً جدٌدة أسواق

 بسبب كبٌراا  نجاحا   نجحت والتً الخارج إلى وتصدٌرها الٌابانٌة الصناعات لزٌادة واسعة حملة

 . والنظام للعمل الٌابانٌٌن وحب الحكومة اعتمدته الذي البرنامج
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